
Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Side 1 av 1 

SEMESTEROPPGAVE 

JUS2211        Forvaltningsrett og EØS-rett 

Vår 2018 

Innleveringsfrist:  

27. april 2018

Gjør rede for kravet til at forvaltningens inngrep overfor borgerne må ha hjemmel i lov 
(legalitetsprinsippet) i fem avgjørelser fra minst to ulike forvaltningsområder. Det skal dermed 
være maksimalt fem avgjørelser samlet sett, og som kan være rettsavgjørelser (dommer, 
kjennelser mv.) og/eller konkrete forvaltningsvedtak. Drøft hvilke krav som stilles til 
rettsgrunnlaget og hvilke funksjoner kravet har.

Til orientering finnes det åpne nettsider som inneholder vedtak, se til illustrasjon

https://lovdata.no/pro/#rettskilder [under «nemnder og utvalg»]

https://www.nve.no/konsesjonssaker/

https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynssaker/  

http://www.trygderetten.no/ikbViewer/page/sok2

Nettlenkene er kun ment som eksempler, ikke som førende tolkninger av semesteroppgaven.

***



Det har vært spørsmål om oppgavens presisering. Det som spesielt har foranlediget spørsmål, er 

minstekravet til antall avgjørelser som må analyseres. For å bringe klarhet i dette, gis det her en 

ytterligere presisering: Semesteroppgaven må minst ta for seg to avgjørelser som belyser hver sine 

områder innen forvaltningsretten. Dette er, som påpekt tidligere, gjort for å imøtekomme ønsket om 

å «begrense oppgavens beskrivelse av antallet typesituasjoner». I selve analysen av de (minst to) 

utvalgte avgjørelsene, kan det trekkes inn andre rettskilder (uten antallsbegrensning). 

Selv om minstekravet er to avgjørelser som belyser hver sine områder innen forvaltningsretten, kan 

det berike fremstillingen å trekke inn flere avgjørelser og andre rettskilder. Det beror særlig på om 

oppgaven har anlagt et breddeperspektiv eller et dybdeperspektiv, og hvor forklaringskrevende de 

enkelte avgjørelsene er. 

Det er også blitt stilt spørsmål om velferdsretten anses som ett og samme forvaltningsområde. Siden 

velferdsretten er et begrep som rommer svært mange undergrupper av fagområder, anses dette ikke 

som ett rettsområde i semesteroppgave-sammenheng. Som konsekvens betraktes for eksempel 

psykisk helsevern og sosialrett som to ulike forvaltningsområder. 

I denne presiseringsmeldingen tilføyes det at avgjørelser fra Sivilombudsmannen kan trekkes inn. Det 

samme gjelder i prinsippet EMD-avgjørelser.  

Vedtak som benyttes skal i utgangspunktet være offentlig tilgjengelige. I den utstrekning det 

benyttes vedtak som ikke er offentlig tilgjengelige, må det sørges for tilstrekkelig anonymisering – og 

disse anonymiserte vedtakene skal sendes til Morten Kjelland for godkjenning før de vedlegges 

oppgaven (sikre tilstrekkelig ivaretakelse av personvern). 
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