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Velkommen til JUS2211 – et emne med 
dagsaktuelle problemstillinger!

• Alminnelig forvaltningsrett
• Hva er et «vedtak»? 

• Hvilke kav gjelder til 
• utredning av et vedtak 

• det faktum et vedtak bygger på

• begrunnelse av vedtak

• Miljørett
• Hvilke rettsregler ivaretar miljøet, 

og hvilke bånd legger disse reglene 
på forvaltningen? 



Velkommen til JUS2211 – et emne med 
dagsaktuelle problemstillinger!

• Velferdsrett
• Hva er reglene for fordeling av 550 

milliarder kroner årlig?
• Hvilke velferdsytelser går pengene 

til?

• Når har noen krav på velferdsytelser?



Velkommen til JUS2211 – et emne med 
dagsaktuelle problemstillinger!

• EØS-rett
• For å forstå hva Brexit betyr for 

Norge må vi vite hvordan Norge er 
tilknyttet EUs indre marked 



JUS2211 – dagsaktuelle problemstillinger!

• Hvilke rettsregler gjelder for den utøvende makt (regjeringen) og den 
øvrige forvaltning? 

• Hvilke rettsregler ivaretar miljøet, og hvilke bånd legger disse reglene 
på forvaltningen? 

• Hvilke rettsregler sikrer borgerne grunnleggende velferd? 

• Hvilke rettsregler gjelder for Norges tilknytning til EUs indre marked?



Oversikt over forelesningen

• Det nye JUS2211 – hva, hvordan og hvorfor?

• Mer om det nye: Semesteroppgave og muntlig presentasjonsteknikk

• Undervisningstilbud

• Timeplan



Det nye JUS2211? Hva, hvordan og hvorfor?

• Hva er det nye JUS2211
• Gamle JUS2211 (Alminnelig forvaltningsrett, miljørett, og velferdsrett)

• Minus: 
• 2 studiepoeng Alminnelig forvaltningsrett

• 2 studiepoeng Miljørett

• 1 studiepoeng Velferdsrett

• Pluss:
• EØS-rett (5 studiepoeng) 

• Semesteroppgave

• Muntlig presentasjon



Hvordan?

• Færre forelesnings- og kurstimer i alminnelig forvaltningsrett, men 
vesentlig mindre kursgrupper

• Noe færre forelesnings- og kurstimer i miljørett og velferdsrett

• Nytt undervisnings- og veiledningstilbud for semesteroppgave og 
muntlig presentasjonsteknikk



Hvorfor ny fagsammensetning?

• Styrke forbindelsene mellom forvaltningsrett og EØS-rett i 
masterstudiet i rettsvitenskap. 
• De alle fleste norske forvaltningsorganer er pålagt oppgaver som berører EØS-

regelverket
EØS-avtalen hoveddel setter alminnelige skranker for forvaltningen innenfor EØS-

avtalens virkeområde 
EØS-avtalens vedlegg med mer enn 10.000 rettsakter berører spesiell forvaltningsrett på 

en rekke områder, blant annet miljørett og velferdsrett
EØS-rettslige prinsipper stiller krav til forvaltningens saksbehandling
Fellestrekk i sekundærretten innlemmet i EØS-avtalens vedlegg kan supplere alminnelige 

saksbehandlingsregler i norsk forvaltningsrett
EØS-avtalen og ODA-avtalen gir grunnlag for en egenartet kontroll med forvaltningen 

(EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen)



Hvorfor nye vurderingsformer?

• Nye vurderingsformer er viktig for å oppøve ferdigheter som 
forventes av jurister

• Presentasjon av selvstendige analyser av rettskildemateriale er en vanlig 
arbeidsform i mange typiske «juss-yrker» 

• Semesteroppgaven skal gi øvelse i å skrive selvstendige analyser

• Muntlig presentasjon av semesteroppgaven  skal gi øvelse i muntlig 
presentasjonsteknikk 



Mer om det nye: Semesteroppgave og 
muntlig presentasjonsteknikk 
• Semesteroppgave: max. 6000 ord. 

• Oppgaven offentliggjøres i slutten av uke 6 

• Forelesninger og kurstilbud i semesteroppgaveskriving – tidlig i uke 6, 
før offentliggjøring av oppgave. 

• Tilbud om innlevering av disposisjon i uke 8

• Innlevering av semesteroppgave i uke 17

• Etter innlevering av semesteroppgave og etter skoleeksamen skal 
oppgaven presenteres muntlig (ca. 20 min) – tidspunkt offentliggjøres 
senere. 



Undervisningstilbud

• Forelesninger og kurs i alle fag

• Kurs i kildesøk EØS-rett (obligatorisk)

• Egne skrivekurs (tidspunkt og klokkeslett kommer i løpet av uken)

• Kursoppgaver

• Fakultetsoppgaver

• Spørretimer



Fag:                        ukenummer: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Innføring F2 F 2

Forvaltningsrett F20 F 8 F 10 F2

Forvaltningsrett K16 K8 K8

Kursoppgave, Forvaltningsrett Innlev Gj. Gang

EØS-rett  F10 F 10

EØS-rett  K 8 K8

Bibliotekskurs i kildesøk - EØS K2

Fakultetsoppgave, EØS-rett Innlev Gj. gang

Miljørett F10 F10

Miljørett K8 K8

Fakultetsoppgave miljørett Innlev Gj. Gang

Velferdrett F16 ? F10 F6

Velferdsrett K8 K4 K4

PBL - Velferdsrett/Tverrfafaglig K4 Pbl 4

Eksamensrettet kurs 6 t K6

Manduksjoner M6 M6

Semesteroppgave 
Deles ut 

etter kurs 
(onsdag)

innlev. frist

Semesteroppgave forelesning F2 F 2

Semesteroppgave 
skrive/veiledningsseminar K8

K 4

tilb meld 
på 

disposisjo
n

Semesteroppgave - frist for å levere 
disposisjon 

Innlev. av 
disp.

Semesteroppgave kildesøk K2 

Semesteroppgave sensur + muntlig

4 timers skriftlig eksamen



Vurderingsform

• Sammensatt vurderingsform:
• Skriftlig skoleeksamen på 4 timer. 

• Semesteroppgave med justerende muntlig

• Kun en endelig karakter i JUS2111:
• skoleeksamen teller 60 % 

• semesteroppgaven med justerende muntlig teller 40 % 


