
Oversikts- og manduksjonsforelesning (6 timer)    

7., 8. og 9. mai 2012 

Stipendiat J. C. F. Nordrum 

 
1. Hvordan angripe juss og offentlig rett? 
2. Tverrblikk på pensumet 
3. Oversikt 
4. Sammenhenger i offentligretten 
5. Forholdet mellom alminnelig og spesiell forvaltningsrett (miljørett og 

velferdsrett) 
a. Forvaltningslovens virkeområde 
b. Forholdet mellom forvaltningsloven og andre lover 

6. Generelle krav til forvaltningens virksomhet  
a. Avveiningen mellom effektivitet og rettsikkerhet 
b. God forvaltningsskikk, forsvarlighet og veiledning 
c. Innsyn – oversikt 
d. Offentlighetsprinsippet – Grunnloven § 100 og offentleglova 
e. Særlig om miljøinformasjon – Grunnloven § 110b og 

miljøinformasjonsloven 
f. Sammenligning av reglene om miljøinnsyn og allment innsyn 
g. Habilitet  

i. Hvorfor regler om habilitet? 
ii. § 6 første ledd – automatiske inhabilitetsgrunner 

iii. § 6 annet ledd – hovedregelen  
iv. § 6 tredje ledd – avledet inhabilitet 

 
7. Særlige krav til saksbehandling som kan ende i enkeltvedtak 

a. Overordnet saksbehandling 
b. Forvaltningslovens struktur 
c. Litt om gangen i en forvaltningssak 
d. Enkeltvedtak, ”avgjørelse”, ”offentlig myndighet”, ”bestemmende”, 

”private” 
e. Avgrensning: Råd, veiledning, innstilling etc., prosessuelle 

avgjørelser, Avgrensning mot forskrifter 
f. Særregler om enkeltvedtak: 

i. Fvl. § 2 tredje ledd – avvisning og tvang  
ii. ”Avslåtte anmodninger” eller passivitet – eks. 

forurensningsloven § 37og opplæringsloven § 9-a3 



g. Part 
i. ”retter seg mot” 

ii. ”direkte gjelder” 
h. Sakens opplysning, forvaltningsloven § 17 
i. Sakens opplysning i miljøretten 

i. Grunnloven § 110b  
ii. Konsekvensutredning 

iii. Hvorfor særskilt behov for konsekvensutredning i 
miljøretten? 

j. Sakens opplysning i velferdsretten 
k. Begrunnelse, forvaltningsloven § 24 

i. Hvorfor har vi regler om begrunnelse? 
ii. Rt. 1981 s. 745 (Isene) – inngripende vedtak strengere krav til 

begrunnelse 
l. Partsinnsyn, forvaltningsloven § 18 – kontradiksjon og kontroll 
m.  Klagerett 

i. Part og rettslig klageinteresse 
n. Særlig om klagerett for miljøet – Should Trees Have Standing 

i. Klagerett for miljøorganisasjoner  
ii. Rt. 2003 s. 833 (Stopp Regionfelt Østlandet) 

o. Klage og omgjøring  
i. Særregulert omgjøringsadgang, forurensningsloven § 18 

 

8. Rettslige grunnlag for forvaltningens virksomhet  
a. Oversikt rettslige grunnlag for forvaltningens virksomhet 

i. Privat autonomi – avtale, samtykke 
ii. Organisasjons- og instruksjonsmyndighet 

iii. Sedvanerett (nødrett) 
iv. Lov og Grunnlov 

b. Lovkrav 
i. Når kreves hjemmel i lov? Utgangspunkt: Fravær av annet 

rettsgrunnlag eller inngrep i borgernes rettsfære?  
ii. Demokrati, maktfordeling og rettstat – kontroll og grenser 

iii. Lovkrav i EØS-rett og menneskerett  
iv. Lovkrav i statsrett (Grl. §§ 96 og 97) og forvaltningsrett 
v. Eksempler på inngrep som avkrever lovhjemmel 

vi. Lovkrav for faktiske handlinger? 
vii. Rt. 2010 s. 612 (Tvangsvask) 



viii. Hva menes med hjemmel i lov? 
ix. Hvor klar må hjemmelen være – Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) 
x. Hva betyr kravet for lovtolkningen? Lovtekst og forarbeider 

viktige. 
xi. Forholdet til samtykke - velferdsretten 

xii. Pasientrettighetsloven § 4-1 – Rt. 2010 s. 612 (Tvangsvask) 
xiii. Legalitetsprinsippet i miljøretten, Grl. § 110b 
xiv. Adgangen til å stille vilkår 

1. Forurensningsloven § 16 
2. Rt. 2003 s. 764 plan- og bygningsloven § 7 

xv. Ved eksamensbordet! 
 

9. Grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse og kontrollen med at 
grensene overholdes 

a. Forholdet mellom grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse 
og domstolskontroll 

i. Stortinget og domstolen har satt grenser 
ii. Domstolen kontrollerer 

iii. Maktfordeling 
iv. Hvorfor forvaltningsskjønn? 
v. Hvordan vet man at man står overfor fritt skjønn? 

1. Lovbunden 
2. Klart angitt fritt skjønn 
3. Uklart angitt fritt skjønn – vagt, skjønnspreget 

vi. Rt. 1995 s. 1427 (Naturfredning), Rt. 2007 s. 257 (Trallfa), Rt. 
2005 s. 117 (Toll), Rt. 2012 s. 18 (Kistefos) 

vii. Oppsummering – faglig, politisk, moralsk og juridisk. 
 

10. Nærmere om grensen for forvaltningens frie skjønn 
a. Domstolen kan alltid prøve lovanvendelsen generelt, 

saksbehandlingen, fakta og om det foreligger 
myndighetsoverskridelse 

b. Illustrasjon – prøving av fritt skjønn 
c. Utenforliggende hensyn, sidehensyn, formålstolkning 
d. Usaklig forskjellsbehandling 
e. Trygderetten: betydningen av likebehandling 
f. Forholdsmessighet 
g. Miljøretten: Lovfestede forholdsmessighetskrav, 

Naturmangfoldloven § 11 
h. Sammenheng til begrunnelse, Rt. 1981 s. 745 (Isene) 



 
11. Særlig om forholdsmessighet og minstekrav i velferdsretten 

a. Sammenligning tvang i helse og barnevern 
b. Mildeste inngreps prinsipp 
c. Minstekrav til tjenester, Rt. 1990 s. 874 (Fusa) 

 
12. Særlig om rettsikkerhet og rettigheter 

a. Rettighet eller konkurranse, lovbunden eller fritt skjønn 
b. Rettighetsbegrepet, barnehageloven § 12a – rettighetsfesting 
c. Sammenligning: miljøretten og trygderetten: handlefrihet versus 

forutsigbarhet 
d. Særlig om materiell og prosessuell rettsikkerhet 
e. Illustrasjon: psykisk helsevernloven § 3-3 

 
13. Ugyldighet og ansvar 

a. Illustrasjon av saksgangen – betydningen av feil 
b. Feil ved vedtakets innhold 
c. Feil ved saksbehandlingen, forvaltningsloven § 41 
d. Personelle feil 
e. Andre tilblivelsesmangler 
f. Gyldighet tross feil som kan ha innvirket 
g. Erstatning – ugyldige vedtak og ellers 

 
14. Resultatet av domstolens prøving 

a. Dom for realitet, Rt. 2001 s. 995 (Realitetsdom) og Rt. 2009 s. 560 
(Far?) 

b. Domstolsutfall i velferdsretten, tvisteloven kapittel 36 
 

15. Sammenligning på tvers – kontroll 
 

 


