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Oversikt over forelesningsrekken 

I. Omgjøring 

II. Lovanvendelse, skjønn og domstolskontroll   

III. Ugyldighet og ansvar 



I. OMGJØRING 
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Plan for forelesningen 

1. Hva er omgjøring?  

 

2. Hvorfor særlige regler om omgjøring? 

 

3. Bakgrunnen for forvaltningslovens regler 

 

4. Forvaltningslovens regler om grunnlag for og saksbehandling av 
omgjøringsvedtak 

 

5. Omgjøring utenfor anvendelsesområdet til fvl. § 35 
 

6. Plikt til omgjøring 

 

7. Omgjøringsvedtaket 



1.  Hva er omgjøring? 

• Hva omfattes av begrepet omgjøring? 
– Endring eller opphevelse av avgjørelse etter eget tiltak 

• Omgjøring av «vedtak» praktisk viktig, men også omgjøring 
av andre avgjørelser enn vedtak 

• Hva faller utenfor begrepet omgjøring? 
– Omgjøring er ikke:  

• Ombestemmelse før det er truffet avgjørelse 

• Endring av uforpliktende utsagn 

• Avgjørelse etter klageregler 

• Avgjørelse i ny sak  

• Tilbaketrekning av kontraktsrettslig bindende utsagn 



2. Hvorfor særlige regler om 

omgjøring? 

• Hensyn for omgjøring:  

– Retting av feil 

– Nye vurderinger, opplysninger, og 

faktiske/rettslige omstendigheter 

• Hensyn mot omgjøring 

– Svekker forutberegnelighet 

• Balansering av hensynene krever særlige 

regler   
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3.  Bakgrunnen for 

forvaltningslovens regler (historikk) 

• Tidligere teori, se Castberg 1938 s. 195 flg. 

• Spredte lovbestemmelser om retting av feil, og 
ulovfestet omgjøringsadgang  

• Forvaltningskomiteen: 
– spørsmål om når omgjøring kan finne sted egner seg 

ikke for regulering i alminnelig lov, men 
fremgangsmåten ved omgjøring bør lovreguleres (side 
237) 

• Dagens forvaltningslov gir likevel regler både om 
når omgjøring kan finne sted og om 
fremgangsmåten 

 

 

 

 

 

 



Quiz 



4.  Forvaltningslovens regler 

• Forvaltningsloven § 35  
– omgjøring av vedtak uten klage 

• Fem ledd 
1) Omgjøring av «eget vedtak» 

2) Omgjøring av «klageinstansen eller av annet 
overordnet organ». 

3) Utvidet omgjøring «til skade for den som vedtaket 
retter seg mot» 

4) Særregler om kommunal og fylkeskommunale 
forvaltning 

5) Omgjøring i kraft av «annen lov», «vedtaket selv» 
eller «alminnelige forvaltningsrettslige regler» 



4.1 Introduksjon 

• Oversikt over problemstillinger i 

forvaltningsloven § 35 

– Anvendelsesområdet? 

– Når kan det omgjøres? 

– Behandling av omgjøringsvedtak? 

– Plikt til omgjøring? 

– Hva kan omgjøringsvedtaket gå ut på? 



4.2 § 35 - anvendelsesområde 

• Forvaltningslovens område  

– Se forvaltningslovens § 1 «virksomhet som 

drives av forvaltningsorganer når ikke annet er 

bestemt i eller i medhold ved lov» 

 

• § 35 gjelder etter ordlyden «vedtak» 

– Avgjørelse om rene økonomiske disposisjoner 

faller utenfor  

– Eks offentlige anskaffelser  

 



• Plassering av § 35 i forvaltningsloven  

 

– Forvaltningslovens kapittel VI 

 

– Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak faller utenfor 



4.3  Når kan det omgjøres etter  

 fvl. § 35 ? 
• Omgjøring av ugyldige vedtak 

 
– Vedtak som lider av feil som medfører ugyldighet kan 

omgjøres 

 

• Omgjøring av gyldige vedtak til gunst  
 

– Samme organ kan omgjøre gyldige vedtak til gunst 

 

– Overordnet organ kan omgjøre gyldige vedtak til gunst 

 
• Forvaltningen står fritt til å omgjøre til gunst for en part, selv om 

ulempe for andre enn partene 

 



• Omgjøring av gyldige vedtak til ugunst 

 

– Oversikt 

• Ikke kommet frem eller kunngjort 

• Utvidet omgjøringsadgang for overordnet myndighet 

• Særlige regler om kommunal og fylkeskommunal 

forvaltning 

• Omgjøringsadgang på andre grunnlag 



Oppgave 

  

 Peder Ås har søkt stilling som førstekonsulent i UDI. I UDIs 
tilsettingsorgan fattes vedtak om å tilsette Ås og en rekke andre 
nyutdannede jurister. Dagen etter at vedtaket fattes blir det slått 
stort opp i Aftenposten at UDI har tilsatt mange nye jurister, 
inkludert Peder Ås. Peder Ås leser oppslaget og feirer 
ansettelsen. Før arbeidskontrakt sendes ut oppdager HR 
avdelingen i UDI at det ikke er kontorplass til alle. Det besluttes 
derfor å trekke tilbake tilsettingene av flere, også Peder Ås. Da 
Peder Ås får vite at han ikke får kontrakt, protesterer han med 
henvisning til at vedtaket ikke kan omgjøres.  

 

 Spørsmål:  Kan vedtaket om tilsetting omgjøres, og i så fall på 
hvilket grunnlag? 



– «Ikke kommet frem eller kunngjort» jf fvl § 35 

første ledd litra b  

 

• Fri omgjøringsadgang til skade dersom vilkårene er 

oppfylt 

• Hva innebærer «kommet fram» og «offentlig 

kunngjøring»?  
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– Utvidet omgjøringsadgang for overordnet organ jf 
fvl. § 35 tredje ledd 

• Vilkår: ”Dersom hensynet til andre privatpersoner eller 
offentlige interesser tilsier det” jf fvl. § 35 tredje ledd 
første setning 

• Tidsfrister 

– for varsling av eventuell omgjøring:  tre uker etter at det 
ble sendt melding om vedtaket jf fvl. § 35 tredje ledd 
andre setning, 

– for omgjøringsvedtaket: melding om omgjøring må sendes 
innen tre måneder etter at melding om vedtak ble sendt.   

– særlig tidsfrist for klagesaker: melding om at vedtaket er 
omgjort må sendes innen tre uker (etter at melding om 
vedtak ble sendt). 
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– Særlige regler om kommunal og fylkeskommunal 

forvaltning jf fvl § 35 fjerde ledd 

• Begrenset omgjøringsadgang for kommunale, 

fylkeskommunale eller statlige organer som er 

klageinstans etter § 28 annet ledd første eller annet 

punktum.  

• Bakgrunn: Lokalt selvstyre 

• Men statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak 

som må anses ugyldige. 



– Omgjøringsadgang på andre grunnlag jf fvl. § 35 

femte ledd 

• Uavhengig av bestemmelsene i § 35 første, andre og 

tredje ledd, kan omgjøring foretas når adgang til å endre 

følger av: 

– «annen lov»,  

– «vedtaket selv» eller  

– «alminnelige forvaltningsrettslige regler» 
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Særlig om vilkårene for utvidet 

omgjøring § 35 femte ledd 

• Omgjøring etter «annen lov» 

– Eksempel: forurensningslovens § 18 

– Særlover kan både begrense og utvide 

omgjøringsadgangen 



Særlig om vilkårene for utvidet 

omgjøring § 35 femte ledd 

• Omgjøring etter «vedtaket selv» 

– Mulighet for omgjøring kan inntas som et 

forbehold 

– Gir forbeholdet utvidet omgjøringsadgang? 

– Nei, ikke ubetinget avgjørende 

– Forbehold kan likevel være et moment i 

helhetsvurdering 

 

 



Særlig om vilkårene for utvidet 

omgjøring § 35 femte ledd 

• Omgjøring etter «alminnelige 

forvaltningsrettslige regler» 

– Juridisk teori:  

• grunnleggende vilkår: tungtveiende allmenne hensyn 

etter en helhetsvurdering av berørte interesser  

• Mange momenter er relevante for vurderinger 

– Eksempel: 



Nasty-saken 

 



Særlig om vilkårene for utvidet 

omgjøring § 35 femte ledd 

• Omgjøring etter alminnelige regler - momenter 
– Tid fra vedtaket ble truffet 

– Sakens kompleksitet 

– Partens innrettelse og interesser i at vedtaket blir stående 

– Omgjøringens omfang og følger 

– Nye fakta (partens pliktbrudd, opptreden osv) 

– Endrede fakta/forutsetninger 

– Enkeltstående disposisjoner 

– Sakstype og berørte virksomhet 

– Endret politisk syn 

– Bindende tilsagn 

– Om det er tatt forbehold 

 

 

 

 

 



4.4.  Behandling av omgjøringsvedtak 

• Omgjøringsvedtak er nytt enkeltvedtak  

• Skal behandles etter samme regler som 

enkeltvedtak 

– Forvaltningsloven kapittel IV-VI får anvendelse, i 

tillegg til kapitlene II og III 

• forvaltningen må sørge for at saken er ”så godt opplyst 

som mulig” før den omgjør et vedtak 

• det må sendes forhåndsvarsel 

• omgjøringsvedtaket må begrunnes og kan påklages 

 

 

 



5. Omgjøring utenfor 

anvendelsesområdet til fvl. § 35 

– Enkeltvedtak på områder hvor forvaltningslovens 

bestemmelser om enkeltvedtak ikke gjelder 

• Alminnelige regler om omgjøring   

– Avgjørelser som ikke er enkeltvedtak 

• Interne avgjørelser – ingen generelle skranker 

• Prosessuelle avgjørelser – kan også omgjøres, men 

ikke helt fri omgjøring til partenes ugunst  

– Kvalifisert interesseovervekt ved omgjøring av avgjørelse 

om oppsettende virkning   

– Særregler om ansettelser  

– Særlig om omgjøring av forskrift 
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6. Plikt til omgjøring? 

• Utgangspunktet ingen generell plikt til 

omgjøring  

• Unntak for ugyldige vedtak? 



7. Omgjøringsvedtaket 

• Hva kan omgjøringsvedtaket gå ut på? 

– Opprinnelig vedtak kan endres eller oppheves – 

valget beror på forvaltningens skjønn 

 

– En endring vil utgjøre et nytt realitetsvedtak 

 

– Blir vedtaket opphevet, skal saken sendes tilbake 

til førsteinstansen for ny behandling ("hjemvising") 

 



II LOVANVENDELSE, 

SKJØNN OG 

DOMSTOLSKONTROLL 
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Oversikt 

1. Skjønn og regelstyring  

2. Bruk av skjønn – begrunnelser for og i mot 

3. Skranker for utøvelse av skjønn 

4. Følger av at skjønnsskrankene er overskredet 

5. Særlig om vilkår 

6. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen 

7. Om legalitetskontroll 

8. Domstolenes kontroll av forvaltningens lovanvendelse  

9. Domstolenes kontroll av forvaltningens skjønnsutøvelse  

10. Noen prosessuelle spørsmål 

 

 



1. Emnet og avgrensninger 

• Hva er skjønn? 
– Konkret vurdering vs. forutbestemt regelstyring  

– Vurderinger kan spille en rolle i en regelstyrt 
forvaltning på minst to ulike måter: 

• Språket i lov og forskrift kan være flertydig – hvilken 
tolkning som skal legges til grunn kan forutsette 
vurderinger («subsumsjonskjønn», «lovskjønn» 

• Formålet med bestemmelser i lov og forskrift kan være å 
gi forvaltningen frihet («egentlig forvaltningsskjønn») til å 
avgjøre  

– om myndighet skal brukes  

– hvordan myndighet skal brukes 

 

 

 



Forvaltningsvedtak – to hovedtyper 

Diskresjonære 
vedtak 

(kompetanse + 
frihet) 

Lovbundne 
vedtak 

(kompetanse + 
plikt) 
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Diskresjonære vedtak 

• Egentlig forvaltningsskjønn (kan-skjønn. 

hensiktsmessighetsskjønn) 

– Formålet med bestemmelser i lov og forskrift kan 

være å gi forvaltningen frihet til å avgjøre  

• om kompetanse kal brukes  

• hvordan kompetanse skal brukes 
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Diskresjonære vedtak - eksempel 

- Frihet til å avgjøre om kompetanse skal brukes 

Akvakulturloven § 6.Generelle vilkår for tildeling av 
akvakulturtillatelse 

 

Departementet kan etter søknad gi tillatelse til 
akvakultur dersom: 

a) det er miljømessig forsvarlig,  

b) kravene i § 15 om forholdet til arealplaner og 
vernetiltak er oppfylt,  

c) avveiningen av arealinteresser etter § 16 er foretatt, 
og  

d) det er gitt tillatelser som kreves … 
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Diskresjonære vedtak - eksempel 

- Frihet til å avgjøre hvordan kompetanse skal brukes 

 

Barnevernloven § 4-14. Plasseringsalternativer etter 
vedtak om omsorgsovertakelse. Når det er truffet 
vedtak etter § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd, 
skal barnet plasseres 

 

a) i fosterhjem, jf. § 4-22,  

b) i institusjon, jf. § 5-1 og § 5-8,  

c) i opplærings- eller behandlingsinstitusjon når dette er 
nødvendig fordi barnet er funksjonshemmet, eller  

d) i omsorgssenter for mindreårige, jf. kapittel 5 A.  

 



Lovbundne vedtak - eksempel 

• Loven kan bestemme at en rettsfølge skal inntre 
dersom vilkår er oppfylt 
– Passloven § 1.Rett til pass 

• «Norsk statsborger har etter søknad rett til pass etter regler 
gitt i eller i medhold av denne lov.» 

 

• Forutsatt at en rettsfølge inntrer kan loven også 
bestemme hva rettsfølgen skal være 
– Folketrygdloven§ 4-12. Dagpengenes størrelse 

• «Dagpengene utbetales for fem dager pr. uke. Dagsatsen 
er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.» 

 
35 



Lovbundne vedtak forutsetter ofte 

sammensatte vurderinger 

• Forvaltningsloven § 36  

• «Når et vedtak blir endret til gunst for en part, 

skal han tilkjennes dekning for vesentlige 

kostnader som har vært nødvendige for å få 

endret vedtaket…» 

 

• Utgangspunktet: Sakskostnader skal dekkes, 

men utmålingen beror på vurdering av 

vesentlighet og nødvendighet  
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Lovbundne vedtak forutsetter ofte 

sammensatte vurderinger 

• Forvaltningsloven § 36  

• «Når et vedtak blir endret til gunst for en part, 
skal han tilkjennes dekning for vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få 
endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 
partens eget forhold eller forhold utenfor partens 
og forvaltningens kontroll, eller andre særlige 
forhold taler mot det.» 

• Modifisering av utgangspunktet: Sakskostnader 
dekkes likevel ikke dersom …. 
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2. Bruk av skjønn som 

reguleringsteknikk 

• Argumenter for bruk av skjønn 

– Hvorfor ikke bare vedta normer som med klar 

angivelse av betingelser og rettsfølger? 

• Fleksibilitet 

• Ekspertise 

• Deltakelse 

• Konkret rimelighet 



• Argumenter mot bruk av skjønn 

– Hvorfor ikke bare vedta normer som gir rom for 

konkrete vurderinger og avveining av alle 

interesser?  

• Usikkerhet 

• Rettsstatsidealer 

• Risiko for korrupsjon, misbruk av myndighet mv. 

• Markedsaktører 

 



Skjønn til å treffe generelle og 

konkrete vedtak  

• Skjønn til å treffe generelle vedtak som 

gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt 

antall eller en ubestemt krets av personer  

– F.eks «Kongen kan gi forskrift…», se  

vegtrafikklovens § 8 

• Skjønn til å treffe vedtak som er 

bestemmende for rettigheter eller plikter for 

en eller flere bestemte personer 
• F.eks «kan gi tillatelse», forurensingsloven § 11 

 



Styring av skjønnsutøvelse 

• Noen generelle styringsteknikker  
– Retningslinjer 

– Organisering 

– Sosialisering 

• Eksempler på styring 
– Tildeling av skjønn til bestemte organer og personer 

– Forskrifter 

– Instrukser 

– Rettslige signaler 

– Nettverk 



Eksempel på en instruks 



3. Skranker for utøvelse av skjønn 

Forholdet mellom skjønnsskranker og 

retningslinjer 



Lovbestemte skranker 

 

• Hjemmelsloven setter skranker for hvilke 

hovedhensyn avgjørelsen kan bygge på 

• Kan det tas sidehensyn i betraktning? 
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Oppgave 

Follo sand søker om  tillatelse etter 
forurensingsloven § 1 til å drive sandtak 1 km 
fra et boligområde i Ski. Klart at driften 
medfører noe støyforurensing – men til liten 
sjenanse for andre. Derimot vil driften medføre 
økt trafikk på veiene i området, og øke risiko for 
ulykker.  

Spørsmål: Kan det nektes tillatelse etter 
forurensingsloven fordi driften medfører økt 
risiko for trafikkulykker? 
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• § 1.(lovens formål) 

• Denne lov har til formål å verne det ytre miljø 
mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å 
fremme en bedre behandling av avfall. 

 

• Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 
forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, 
går ut over trivselen eller skader naturens evne 
til produksjon og selvfornyelse 
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Andre lover enn hjemmelsloven kan 

også sette  skranker 

• Likestillingsloven og andre 

sektorovergripende ”interne lover” 

• Menneskerettighetsloven og skranker i EMK 

osv 
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Ulovfestede skranker 

• Prinsippet om saklig og forsvarlig 

skjønnsutøvelse (”myndighetsmisbruk”, 

”kompetanseoverskridelse”) 

• Inndeling av feil etter art  (Eckhoffs/Smiths 

inndelingsmåte) 

– Utenforliggende hensyn 

– Vilkårlighet 

– Sterk urimelighet 

– Usaklig forskjellsbehandling 



Andre ulovfestede skjønnsskranker? 

 

– Forholdsmessighet 

– Minstestandard 

 

 



4. Følger av at skjønnsskrankene er 

overskredet 

 

 

 

• Kan medføre ugyldighet  

 



5. Særlig om vilkår 

• Kan forvaltningen stille vilkår ved 

begunstigende tillatelser? 

• Noen mulige problemstillinger 

– Kan NAV stille vilkår ved vedtak om utbetaling av 

dagpenger? 

– Kan NVE stille vilkår ved vedtak om konsesjon til 

vindkraft? 

 



• Vilkår kan alltid stilles når hjemmel i lov 

• Når taushet i loven om adgangen til å stille 

vilkår? 

– Lovbundne vedtak: vilkår kan ikke stilles 

– Diskresjonære vedtak:  Hvor langt rekker 

skjønnsfriheten? 

• vilkår kan stilles på visse betingelser 

– Saklig sammenheng med begunstigelsen 

– Ikke uforholdsmessig tyngende  

 

 

 



6. Kontroll med forvaltningen 

• Kontrollbegrepet 
– Forhåndskontroll 

– Etterhåndskontroll 

– Regelstyrt kontroll 

– Annen kontroll (media, enkeltpersoner, organisasjoner, forskning osv.) 

 

• Regelstyrt etterhåndskontroll - oversikt 
– Intern kontroll 

• Overordnetes tilsyn  

• Overordnete organers tilsyn   

– Ekstern kontroll  
• Statlig kontroll med kommunal virksomhet  

• Nemder og særskilte klageordninger 

• Riksrevisjonen 

• Sivilombudsmannen 

• Norske domstolers kontroll 

• EFTAs overvåkningsorgan, EFTA-domstolen 

• Andre organer 

 



Historisk bakgrunn for 

domstolskontroll med forvaltningen  
• Før 1814 

– Kongen 

– Dømmende kommisjoner 

– Henvisning til domstolene 

• Grunnloven og domstolskontroll med 
forvaltningen 
– Domstolskontroll med forvaltningen er ikke regulert 

– Ingen selvfølge i 1814 med alminnelig 
domstolskontroll  av forvaltningen jf blant annet 
franske forfatning 

– Domstolene prøvde likevel lovligheten av 
forvaltningsvedtak fra 1820-tallet 

 

 



Domstolskontroll med forvaltningen i 

2016 
• I 2016 helt klart at domstolene har kompetanse til prøve lovligheten av forvaltningens 

vedtak 

• Grunnlaget for domstolenes kompetanse til å prøve legaliteten av forvaltningens 
virksomhet:  

– Grl § 89 

– Grl § 88  

– 200 års praksis,  

– konstitusjonell sedvanerett  

– forutsatt i lovgivningen – se blant annet tvistelovens § 1-5 

 

• Unntak fra hovedregelen om domstolenes kompetanse  til å prøve legaliteten av 
forvaltningens virksomhet 

– Begrensning av kompetanse 
• Lovgivningen kan begrense domstolenes kompetanse , se blant annet valglovens § 13-2 (4) 

• Men omfattende og generelle begrensninger kan ikke foretas uten å endre Grunnloven, og vil også 
kunne være i strid med EMK art 6, og EØS-avtalens hoveddel. 

– Utvidet kompetanse 
• Lovgivningen kan bestemme at domstolene skal kunne prøve mer enn lovligheten 



§ 13-2.Klage ved fylkestingsvalg og 

kommunestyrevalg 
(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse 
med forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det 
fylket vedkommende er manntallsført, og ved kommunestyrevalget 
i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen 
spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har 
også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.  

 

(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne 
fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller 
kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått 
feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene 
mellom listene og som det ikke er mulig å rette. Departementets 
vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan 
ikke bringes inn for domstolene  

 



Tvistelovens kapittel 36. Tvangsvedtak 

i helse- og sosialsektoren  
§ 36-1.Virkeområde 

(1) Reglene i dette kapitlet gjelder søksmål som etter særskilt lovbestemmelse kan reises for rettslig 
prøving av administrative vedtak om tvang mot personer. Andre krav kan ikke trekkes inn i saken.  

 

§ 36-4.Tingrettens sammensetning. Fagkyndige utvalg 

(1) Tingretten settes med to meddommere, hvorav én lek og én fagkyndig. I særlige tilfeller kan retten 
settes med to fagdommere og tre meddommere, hvorav én eller to skal være fagkyndige. Når retten 
skal settes med bare én lek meddommer, avgjøres det ved loddtrekning hvilket kjønn denne skal ha.  

 

(2) Kongen kan opprette ett eller flere utvalg av personer med fagkyndighet i saker som skal 
behandles etter dette kapitlet.  

 

§ 36-5.Rettens behandling og prøving 

(1) Hovedforhandling skal berammes straks.  

 

(2) Saken skal prioriteres og behandles så hurtig som hensynet til en forsvarlig saksbehandling gjør 
mulig.  

 

(3) Innenfor rammene av vedkommende lov skal retten prøve alle sider av saken  

 



7. Om legalitetskontroll 

• Domstolene kan kontrollere lovligheten av forvaltningens 
virksomhet, ikke hensiktsmessigheten 
– Prosessuelt utgangspunkt:  

• Det kan kun reises saker for domstolen om «rettskrav» jf tvistelovens § 1-3 

• Krav om mer rimelig eller hensiktsmessig behandling må i utgangspunktet 
avvises 

• Hvor går grensen mellom ulovlige og urimelige vedtak?  
– Domstolene har i utgangspunktet kompetanse til å prøve om 

forvaltningen har etterlevd alle rettsregler 
• Kontroll med saksbehandlingsregler 

• Kontroll med kompetansegrunnlaget, herunder lovskravet 

• Kontroll med de rettslige rammene for forvaltningsskjønnet (skjønnsskrankene) 

• Kontroll med fakta 

– Utøvelse av forvaltningsskjønn innenfor de rettslige rammene kan 
domstolene ikke prøve uten særskilt hjemmel  

– Domstolenes kompetanse til å prøve forvaltningens anvendelse av 
rettsregler må ikke alltid benyttes fullt ut 

 



Særlig om lovtolkning og 

legalitetskontroll 
• Ikke nødvendigvis enkelt å avgjøre om 

lovgivningen angir vilkår for kompetanse eller 
retningslinje for skjønn 
– Pristiltaksloven § 1: «Når det er nødvendig for å 

fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 
kan Kongen fastsette vedtak om maksimalpriser, 
minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter…» 

– Hva betyr «når det er nødvendig» 
• Hvis nødvendig for å fremme forsvarlig prisutvikling, så kan 

Kongen vedta… (vilkår for kompetanse)  

• Hvis Kongen finner det nødvendig for å fremme en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan Kongen 
vedta…(retningslinje for Kongens «kan» skjønn).   
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8. Nærmere om kontroll med 

lovanvendelse (subsumsjon) 

• Utgangspunktet: 

– Domstolene har kompetanse til å prøve om 

forvaltningen har etterlevd alle rettsregler – 

herunder lovanvendelsen (subsumsjonen) 

 

 

 



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll 
• Visse vurderinger tilsier begrenset kompetanse for domstolenes 

kontroll 
– «Sterke menneskelige hensyn» Rt 2008 side 681: Kan domstolene fullt ut prøve 

vilkåret «sterke menneskelige hensyn» i utlendingsloven § 8 andre ledd?  

– (34) Fra prinsippet om at domstolene prøver alle lovbestemte vilkår herunder 
den konkrete anvendelse av disse er gjort enkelte unntak, blant annet når loven 
gir anvisning på utpregede skjønnsmessige vurderinger eller vurderinger av 
utpreget faglig karakter som domstolene ikke kan forventes å ha nødvendig 
innsikt i 

– (37) Lovteksten gir isolert sett ikke nevneverdig bidrag for så vidt angår 
omfanget av prøvelseskompetansen.  

– Førstvoterende anvender forarbeider og interne retningslinjer for å klargjøre hva 
slags skjønn som skal utøves.  

• Fremgår av Ot.prp.nr.75 (2006-2007) at «terskelen for opphold på humanitært 
grunnlag berører klare politiske avveininger og har betydning for den samlede 
innvandring», jf. proposisjonen side 152 første spalte. Det framheves her at 
lovbestemmelsen ikke bør utformes slik «at den blir rettslig forpliktende».  

• Interne veiledende retningslinjer sier blant annet at det skal foretas en bred 
helhetsvurdering, som innebærer at det skal sees hen til både generelle og konkrete 
hensyn. 



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll 

• Kompetansen brukes ikke alltid fullt ut 
• Organets sakkunnskap og erfaring (Patentstyret) jf Rt 

1975 side 603  

• Vurderingens art – (faglig skjønn, naturfaglige 

vurderinger), jf Rt 1995 side 1427   

• Særlige hensyn – domstolene bør være tilbakeholdne jf 

Rt 2004 side 1092 

• Oppsummert: Begrenset prøving av spesielt vage, 

spesielt brede og spesielt faglige ord og uttrykk 

 



Presiseringer av domstolenes 

subsumsjonskontroll 

• Sammensmelting av subsumsjon og 

forvaltningsskjønnet  
• I utgangspunktet er prøving av subsumsjon noe annet 

enn prøving av forvaltningsskjønnet.  

• Men når betingelsen for et fritt forvaltningsskjønn i seg 

selv beror på flertydige ord kan grensen bli flytende – og 

tilsi begrenset prøving av subsumsjonen av de flertydige 

ordene. Eks. dispensasjon kan gis når særlige grunner 

tilsier det, jf «Trallfa» Rt 2007 side 257, premiss 40 flg  

 



9. Nærmere om kontrollen med 

forvaltningsskjønnet 
• Domstolene kontrollerer ikke hensiktsmessigheten eller rimeligheten, 

men skjønnsskrankene 

• Skranker for skjønnet (repetisjon) 
– Lovbestemte skranker 

• Hjemmelsloven setter skranker 

• Andre lover setter skranker 

• Likestillingsloven og andre ”interne lover” 

• Menneskerettighetsloven og skranker i EMK osv 

• Særlig om Grunnloven § 98 

– Ulovfestede skranker  
• Utenforliggende hensyn 

• Vilkårlighet 

• Sterk urimelighet 

• Usaklig forskjellsbehandling 

• Forholdsmessighet 

• Minstestandard 

• Mer intensiv prøvelse kan bestemmes i lov jf for eksempel tvistelovens 
kap 36. 

 

 

 



10. Prosessuelle spørsmål 

• Fullt utnyttet klagerett?  
– Se forvaltningslovens § 27 b 

• Hvem har søksmålsrett?  
– Se tvistelovens § 1-3 

– Hva med organisasjoner? 

• Hva kan det kreves dom om?  

• Utsatt iverksettelse? 
– Se forvaltningslovens § 42 

– Midlertidig forføyning  

  



UGYLDIGHET OG ANSVAR - 

HOVEDTREKK 
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Oversikt 

1. Hva betyr «ugyldig»? 

2. Ugyldighetsgrunner 

3. Ugyldighetsvirkninger 

4. Normer om ugyldighet? 

5. Erstatningsansvar 



Hva betyr «ugyldig»? 

• Dagligspråk  

– Ugyldig = ikke bindende, ikke gjeldende 

• Privatrettslig lovgivning 
• Avtaleloven  

– «3dje kapitel. Om ugyldige viljeserklæringer» 

• Arveloven § 61  

– «Disposisjon i testament til føremon for eit av 

testamentsvitna er ugyldig». 

 

• Offentlig rett? 
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Ugyldighet 

• Hvordan systematisere svar på spørsmålene om 
– Hva skal til for at et vedtak kjennes ugyldig 

(ugyldighetsgrunner)?  

– Hva er virkningene av at vedtak kjennes ugyldig 
(ugyldighetsvirkninger)?  

 

• Litteraturen systematiserer ugyldighetsgrunner 
på ulike måter 
– Eckhoff/Smith:  Systematisering etter arten av feil som 

leder til ugyldighet 

– Graver: Systematisering etter u/gyldighetsnormer 
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2. Ugyldighetsgrunner 

• 2.1 Rettslige og faktiske feil  
– Rettslige eller faktiske feil som nødvendige betingelser for 

ugyldighet 
• Hvilke rettslige feil er aktuelle?   

– Reglene for forvaltningens virksomhet omfatter  
» Hvem som kan treffe avgjørelser  

» Hvordan de må gå frem for å treffe avgjørelser  

» Hva det kan treffes avgjørelser om  

• Hvilke faktiske feil er aktuelle 
– Rettsfakta 

– Skjønnsfakta 

 

– Rettslige eller faktiske feil er ikke tilstrekkelig betingelse for 
ugyldighet. 

• Ikke alle rettslige eller faktiske feil fører til ugyldighet 

 
 

 



• 2.3 Innholdsmangler  
– Foreligger når forvaltningen ikke har kompetanse til å treffe 

vedtak med et bestemt innhold 
• Noen kontrollspørsmål for å avklare om kompetanse foreligger og om 

rekkevidden er tilstrekkelig: 
– Hvilket kompetansegrunnlag er nødvendig for å treffe vedtak med det 

aktuelle innhold? 

– Er hjemmel i lov nødvendig? 

– Er det noen relevant lovhjemmel? 

– Er lovhjemmelen tilstrekkelig? 

– Er det regler som begrenser kompetansen? 

– Er ulovfestet regler om skjønnsmessige vedtaksinnhold overholdt (grovt 
urimelig, diskriminerende osv.) ?  

– Brudd på plikter er ikke kompetansemangel 

– Når grensene for materiell kompetanse er overskredet 
foreligger det feil i avgjørelsens innhold 

– Innholdsmangler fører nesten alltid til ugyldighet 



• 2.4 Tilblivelsesmangler 

– 2.4.1 Oversikt 

• Personelle kompetansemangler 

• Prosessuelle mangler  

• Skjønnsmangler 

 



– 2.4.2 Personelle kompetansemangler  

• Forvaltningen har kompetanse, men vedtak er truffet av 

feil organ 

• Utgangspunktet: feilen må ha kunnet øve innflytelse på 

avgjørelsens innhold for å lede til ugyldighet 

• Typetilfeller ved vedtak som er truffet av et organ som 

er: 

– Overordnet det kompetente organ:  høy terskel for 

ugyldighet 

– Sideordnet det kompetente organ: noe lavere terskel for 

ugyldighet 

– Underordnet organ: lav terskel for ugyldighet 

 



– 2.4.3 Prosessuelle mangler   

• Formålet med saksbehandlingsregler: sikre riktige 

avgjørelser 

• Om avgjørelsen har blitt riktig, selv om 

saksbehandlingsreglene ikke er fulgt, kan det være 

grunn til å se bort fra feilen ved vurdering av gyldighet 

• Rettspraksis før forvaltningsloven:  

– Tilsidesettelse av en saksbehandlingsregel er ikke tillagt 

virkning med mindre feilen har hatt reell betydning for 

vedtakets innhold (forvaltningskomiteen, side 298) 

 

 

 

 



Forvaltningslovens gyldighetsregel: 

 

• Fvl § 41: «Er reglene om behandlingsmåten 

i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av 

loven ikke overholdt ved behandlingen av en 

sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket 

likevel gyldig når det er grunn til å regne med 

at feilen ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold.» 
 

• Unntaksregel, som ikke kan tolkes antitetisk 



Ugyldighet – ulovfestet hovedregel 

• Vedtaket kan bli ugyldig om feil har virket inn på 
avgjørelsen 
– Hvor mye skal til for at en feil skal ha virket inn? 

• Sannsynlighetsvurdering - tilstrekkelig at feilen «kan ha virket inn»  

• Rt. 1963 s. 1288: «Som vanlig i forvaltningsretten må det kreves at de 
feil det er tale om, kan ha virket inn på den avgjørelse som er truffet til 
skade for den som angriper avgjørelsen.»  

 

• Dersom feilen kan ha virket inn på vedtakets innhold må 
det foretas en helhetsvurdering  
– I helhetsvurderingen er det relevant å se på feilens art, antall 

feil, hvor inngripende vedtak det er tale om, tiden som har gått 

– Høy terskel for å kjenne lovbundne avgjørelser ugyldige på 
grunn av saksbehandlingsfeil, lavere terskel for diskresjonære 
avgjørelser. 

 

 



Ugyldighet – noen typetilfeller 

• Noen typetilfeller etter arten av feil:  

– inhabilitet,  

– manglende opplysning eller utredning av saken   

– manglende varsling eller innsyn,  

– manglende begrunnelse,  

– begrunnelse som indisium på andre feil 
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– 2.4.4 Skjønnsmangler 
• Utenforliggende hensyn, vilkårlighet, feil fakta, uforsvarlige 

prognoser mv. 

• Utgangspunkt: feil i faktiske eller rettslige premisser for skjønnet 
antas å føre til ugyldighet bare hvis de kan ha virket inn på 
avgjørelsens innhold, se blant annet Rt 1965 side 712 (Georges). 

• Presiseringer 

– Noen feil påvirker alltid innholdet: terningkast 

– Kollegiale organ hvor bare noen har tatt utenforliggende hensyn? 

– Teoretisk mulighet ikke nok 

– Vurdering av vesentlighet ved feil er sentralt  

– Har feilen ført til unnlatelse av å bruke skjønn?  

– Ugyldighet til gunst og ugunst? 

• Særlig om pliktbrudd 



• Oppsummering 

– Innholdsmangler 

– Tilblivelsesmangler 

• Personelle kompetansemangler 

• Prosessuelle mangler 

• Skjønnsmangler 



Nærmere om systematisering av 

ugyldighetsgrunner 

• Typer av feil (Echoff&Smith) 
• Innholdsmangler 

• Tilblivelsesmangler 

 

• Typer av u/gyldighetsnormer (Eng, Graver) 
• Hjemmelsnormer 

• Utøvelsesnormer 

• Utviklingsnormer 
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Eng og Graver: Normer om u/gyldighet 

• Det normteoretiske perspektiv 
– Hva er en gyldig normfastsettelse (lov, dom, vedtak) ?  

– Er det en generell struktur i juristers drøftelser av om 
lov, dom eller vedtak er gyldig?  

– Er det generelle normer om hvilke forhold som fører til 
gyldige eller ugyldige normer? 

• U/gyldighetsnormer som referer til kompetanse 
– «hjemmelsnormer» 

• U/gyldighetsnormer som referer til utøvelse av kompetanse 
– «utøvelsesnormer» 

• U/gyldighetsnormer som referer til utviklingen i tiden etter 
kompetanseutøvelsen 

– «utviklingsnormer» 
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Typer av u/gyldighetsnormer         Typer av feil  

(Eng, Graver)           (Eckhoff&Smith) 

 

 

 

HJEMMELSNORMER         INNHOLDSMANGLER 

- FORELIGGER IKKE NØDVENDIG KOMEPTANSE 

- KOMPETANSEN ER IKKE TILSTREKKELIG 

 

UTØVELSESNORMER          TILBLIVELSESMANGLER 

- AVGJØRELSEN ER IKKE TRUFFET AV KOMPETENT ORGAN 

- FEIL I SAKSBEHANDLINGEN 

- SKJØNNSMANGLER 

         

UTVIKLINGSNORMER OMSTENDIGHETER SOM INNEBÆRER AT TILBLIVELSESFEIL IKKE 

FØRER TIL UGYLDIGHET SELV OM FEILEN HAR PÅVRIKET 

AVGJØRELSEN   

- AVGJØRELSE TIL GUNST FOR ÉN SOM HAR INNRETTET SEG I 

GOD TRO OG IKKE TIL SKADE FOR ANDRE 

- PARTEN ER Å BEBREIDE FOR FEIL FAKTUM 

- AVGJØRELSE TIL GUNST FOR NOEN OG TIL SKADE FOR ANDRE  

- LENGER TID FRA AVGJØRELSESTIDSPUNKT FØRER TIL HØYERE 

TERSKEL FOR UGYLDIGHET 

 

FEIL SOM KAN RATIHABERES ELLER REAPRERES  

 

FEIL VED AVGJØRELSESEN SOM IKKE KAN ANGRIPES 

 

 



3. Ugyldighetsvirkninger 

• Hel eller delvis ugyldighet? 

• Bortfaller rettsvirkningene av ugyldige vedtaket av seg 
selv (nulliteter) eller må vedtaket kjennes ugyldig  før 
rettsvirkningene bortfaller (angripelige vedtak)?  
– Ugyldige vedtak om påbud og forbud er som hovedregel 

nulliteter 

– Ugyldige vedtak om tillatelser og fritakelser er som hovedregel 
angripelige 

– Omgjøring av ugyldige og angripelige vedtak 

– Ratihabisjon 
• Etterfølgende godkjenning av vedtak som er ugyldige, forutsatt at 

kompetanse foreligger 

– Virkning av ugyldig forskrift 

• Erstatningsansvar 
 



4. Særlige om erstatningsansvar ved 

ugyldige vedtak 
• Ugyldighet er ikke tilstrekkelig for til å idømme erstatning 

• I tillegg må alminnelige vilkår for erstatning foreligge 
– Ansvarsgrunnlag 

– Årsakssammenheng 

– Økonomisk tap 

• Subjektivt eller objektivt ansvar  
– Ugyldige vedtak er pr definisjon alltid rettsstridige og oppfyller derved et 

grunnleggende vilkår for culpa-ansvar 

– Ulike syn, men neppe stor forskjell i praksis 

– Ansvar ved unnskyldelig feiltolkning av rettsregler? 
• Hvem er nærmest til å bære tapet? Det offentlige eller parten som rammes av feilen? 

– Forskjell på staten og andre offentlige organer 

– Ansvar ved unnskyldelige saksbehandlingsfeil? 
• Normalt nok å drøfte ugyldighet og tap (altså objektivt ansvar) 

• Hvem er ansvarlig? 
• Organets formål, med mindre særlig regulering 

• Særlig om EØS-rettslig ansvar 

 
 

 

 

 

 
 

 



Oppsummering 

 



VII.  Avslutning 

• Formålet med forelesningene 

• Evaluering 

• Kurs og PBL 

• Alminnelig forvaltningsrett og forholdet til 

andre fag – fremover og bakover på studiet 

 

 



 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 


