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Innledning

• Forholdet mellom klage og omgjøring.

– Klager setter i gang prosessen. Klager har krav på 
ny vurdering.  

– Forvaltningen setter i gang prosessen. Klager har 
ikke krav på ny vurdering.

• Forvaltningsloven og særlov.



Klage



Hvorfor klageadgang

Overprøving er en viktig rettssikkerhetsgaranti: 

• Rimelig. 

• Ofte hurtig.

• Skjønnskontroll.

Ulempe:

• Ingen uavhengig prøvelse.

• Skriftlighet.



Oversikt over kontrollmekanismer

• Domstolskontroll.

• Parlamentarisk kontroll.

• Riksrevisjonen.

• Ombudsmannsordningen.

• Klage

• Omgjøring av overordnet organ.



Hva kan påklages?

1. Enkeltvedtak
• Merk § 2 (3).
• Forskrifter og andre avgjørelser som ikke er 

enkeltvedtak faller utenfor. Men, åpenbare feil…
2. Utvidelse av klageretten
• Pålegg om å gi opplysninger. § 14
• Fremming av granskingsforretning, 15
• Nektelse av innsyn, § 21.
3. Begrensning av klagerett
• Klageinstansens vedtak kan ikke påklages, § 28(3).
• Kravet om overordnet organ. Kongens vedtak. 



Hvem har klagerett?

Forvaltningsloven § 28:

«Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 
rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan 
(klageinstansen) som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket 
(underinstansen).»



Hvem har klagerett?

Parter

Forvaltningsloven § 2 (1) e: 

«part, person som en avgjørelse retter seg mot 
eller som saken ellers direkte gjelder»

-forutsatt tolket strengt.

-»ellers direkte gjelder»:

-rettslig konkurranseforhold.

-faktisk konkurranseforhold. 



Hvem har klagerett

«andre med rettslig klageinteresse»

• forutsatt tolket i lys av sakstilknytningskriteriet 
i tvistemålsloven § 54.

• hva med tvisteloven§ 1-3?



Hvem har klagerett

«andre med rettslig klageinteresse»

1. Private rettssubjekter og offentlige i egenskap av 
privat rettssubjekt.

Vurderingstema: om vedkommende har en 
tilknytning av en slik art og styrke at det er rimelig å 
gi ham rettskrav på å få vedtaket overprøvd:

• Interessemotsetninger. Rt. 1954 s. 500. 

• Interessefellesskap.

• Suksessor.



Hvem har klagerett

«andre med rettslig klageinteresse»

2. Organisasjoner (sml. tvisteloven § 1-4)

• Samme stilling som private rettssubjekter.

• I fremme av medlemmenes interesser: 

• I fremme av ideelle interesser:



Hvem har klagerett

Eksamen vår 2018:

Marte dannet foreningen «Lillevik miljølag». 
Hun var klar over at ad hoc-grupper normalt ikke 
ble gitt klagerett eller søksmålsadgang. Hun 
sørget derfor for at en rekke formaliteter ble 
gjennomført: Foreningen ble registrert i 
Brønnøysund-registeret, det ble utarbeidet 
vedtekter, valgt et styre, samt innført 
kontingent.



Hvem har klagerett

Organisasjoners fremme av ideelle interesser: 

1. Rt. 1980 s. 569 Alta-kjennelsen
«Det er etter hvert blitt anerkjent at en saksøker kan ha 
rettslig interesse av å reise søksmål selv om utfallet av 
saken ikke har direkte betydning for hans egen 
rettsstilling. Også en interesseorganisasjon kan etter 
omstendighetene ha den nødvendige rettslige interesse 
selv om utfallet av saken ikke har direkte betydning for 
organisasjonens eller medlemmenes rettigheter. Behovet 
for rettslig kontroll med den offentlige forvaltning kan 
her være avgjørende»



Hvem har klagerett

Organisasjoners fremme av ideelle interesser: 

2. Rt. 1992 s. 1618 Fremtiden i våre hender



Hvem har klagerett

Organisasjoners fremme av ideelle interesser: 
3. Rt. 2003 s. 833 Stopp Regionfelt Østlandet

«Det gjør seg imidlertid gjeldende motforestillinger mot å anerkjenne ad hoc-
organisasjoner opprettet i anledning av en konkret lokaliseringssak som 
søksmålsberettigede. Men heller ikke på dette punkt finner flertallet at det bør 
oppstilles noen absolutt skranke for aktiv søksmålskompetanse. SRØ er en 
organisasjon med en forholdsvis stor medlemsmasse, som har virket gjennom mange 
år, i samarbeid med de store naturvernorganisasjonene for ivaretakelse av miljø- og 
naturverninteressene knyttet til det planlagte Regionfelt Østlandet. Selv om det ikke 
foreligger noen uttrykkelig aksept fra forvaltningen for at organisasjonen har rettslig 
klageinteresse, bør organisasjonens virksomhet overfor det offentlige gjennom årene 
tillegges en viss betydning ved vurderingen av tilknytningen til søksmålet. Riktignok 
finnes det andre organisasjoner som også kunne ha gått til søksmål. Ut fra den 
erklæring som foreligger fra Samarbeidsrådet for Naturvernsaker om at SRØ har vært 
spydspiss i arbeidet og representert den lokale og regionale forankring, er det 
imidlertid vanskelig å se at andre skulle være nærmere til dette»



Hvem har klagerett

Tvisteloven § 2-1 har en viss relevans:

«Andre sammenslutninger enn etter første ledd har partsevne så langt 
dette følger av en samlet vurdering hvor det særlig legges vekt på

– om sammenslutningen har en fast organisasjonsform, 

– om det er et styre eller annet organ som representerer 
sammenslutningen utad,

– om sammenslutningen har en formalisert medlemskapsordning,

– om sammenslutningen har egne midler, og

– sammenslutningens formål og hva søksmålet gjelder.»



Hvem har klagerett

«andre med rettslig klageinteresse»

3. Offentlige organer

(i) Samme tilknytning som private. Eks 
nabointeresser. 

(ii) På vegne av innbyggerne i kommunen.

(iii)Som offentlig myndighet. 

Som et utgangspunkt ikke klageadgang, jf. Rt. 
1993 s. 445. Sml. tvisteloven § 1-4a.



Hvem er klageinstans?

§ 28

• Nærmeste overordnede organ



Hvem er klageinstans?

Staten: 



Hvem er klageinstans?

Kommunale vedtak, § 28 (2)
«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan
opprettet i medhold av lov om kommuner og 
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller 
fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, 
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere 
særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret 
eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans 
når vedtak er truffet av kommunestyret eller 
fylkestinget.»

Merk: ofte annen klageinstans i særlovgivningen. 
Eks. Pbl.§ 1-9.



Prosessuelle krav til klagen

Adressat

Klagen leveres vedtaksorganet, jf. § 32



Prosessuelle krav til klagen

Klagefrist
Fristens oppstart § 29:
• fra underretning er kommet frem til part.
• fra offentlig kunngjøring.
• fra fikk eller burde få kunnskap. Merk særregelen 

for rettigheter.
Fristens lengde § 29:
• 3 uker, men maks tre måneder for tredjeparter 

som angriper rettighet.
• Fristen kan forlenges før den utløper.



Prosessuelle krav til klagen

Fristavbrudd: 
-krav om begrunnelse avbryter frist, jf. § 29 (3).
-klagefristen avbrytes når klage er levert postoperatør, jf. § 30.

Oppreisning, jf. § 31: 
Vilkår: 
1. Part eller fullmektig kan ikke lastes for fristoversittelsen 
eller for å ha drøyd etterpå. 
2. Det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
3. Det kan ikke ha gått mer enn ett år siden vedtak ble truffet.   
Kan-skjønn:
-retningslinje: skade eller ulempe for andre. 



Prosessuelle krav til klagen

Formkrav?

-normalt kreves skriftlighet, jf. § 32 (1)

Begrunnelseskrav? § 32(2)



Klagebehandlingen

Underinstansens behandling § 33.

• Saksbehandling. Reglene i kap IV og V gjelder. 

• Kompetanse: 

– Forberede: «foreta de undersøkelser klagen gir 
grunn til», jf. annet ledd.

– Realitetsbehandle: Oppheve eller endre til gunst. 
Men ikke ugunst..

– Avvise. 



Klagebehandlingen

Klageinstansens kompetanse, § 34
-alle sider av saken ubundet av partens anførsler.
-kan fravike til ulempe på nærmere vilkår.
-kan selv treffe vedtak eller oppheve.
-statlige klageinstansers overprøving av kommunale 
vedtak: «stor vekt på hensynet til det kommunale 
selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Det skal 
fremgå av vedtaket hvordan klageinstansen har 
vektlagt hensynet til det kommunale selvstyret»
-Grunnloven § 49(2).



Omgjøring



Hva er omgjøring

• Endring av tidligere vedtak

• Grunner for omgjøring:

-retting av feil, nye vurderinger, nytt faktum.

• Ex nunc eller ex tunc?



Hva kan omgjøres?

§ 35 gjelder enkeltvedtak

Hva med andre avgjørelse:

• Forskrift

• Andre avgjørelser som ikke er enkeltvedtak

• Avtaler og tilsagn?



Vedtaksorganets 
omgjøringskompetanse etter § 35 (1)

a) «Endringen ikke er til skade for noen vedtaket 
retter seg mot eller direkte tilgodeser.» 



Vedtaksorganets 
omgjøringskompetanse etter § 35 (1)

b) «Underretning om vedtaket ikke er kommet 
frem og vedtaket heller ikke er offentliggjort»

• Omgjøring også til skade. 

• Hva ligger i «underretning ikke er kommet 
frem»?

• Hva ligger i «offentliggjort»?



Vedtaksorganets 
omgjøringskompetanse etter § 35 (1)

c) «Vedtaket må anses ugyldig»

• Ingen tidsfrist.

• HR-2016-2017-A: 

• Merk at det må utøves et kan-skjønn



Overordnet organs 
omgjøringskompetanse

• Samme som vedtaksorganet, jf. § 35(2).

• Utvidet omgjøringsadgang i § 35 (3): 
– Hensynet til andre privatpersoner eller offentlige 

interesser tilsier det. Ikke noe egentlig vilkår..

– Frister: varsel om overprøving innen tre uker fra 
tilsendt vedtak og melding om at omgjort innen tre 
mnd. (tre uker fra klagesak).

• Merk unntaksregel for visse (primært kommunale 
vedtak).



Omgjøringskompetanse etter § 35 (5)

«De begrensninger i adgangen til å omgjøre et 
vedtak som er forutsatt i første, annet og tredje 
ledd, gjelder ikke når endringsadgangen følger 
av annen lov, av vedtaket selv eller av 
alminnelige forvaltningsrettslige regler»



Omgjøringskompetanse etter § 35 (5)

1. Omgjøringsadgang etter annen lov

-overflødig etter lex superior-prinsippet.

2. Omgjøringsadgang etter vedtaket selv

• Ikke uten videre omgjøringsadgang. 



Omgjøringskompetanse etter § 35 (5)

3. Omgjøringsadgang etter «alminnelige 
forvaltningsrettslige regler»

• En avveining.

• Må bygge på relevante hensyn.

• Det må foreligge en kvalifisert 
interesseovervekt.



Omgjøringskompetanse etter § 35 (5)

3. Omgjøringsadgang etter «alminnelige forvaltningsrettslige regler»
Typisk relevante momenter: 
• Hvor omfattende endring.
• Arten av rettsgode på begge sider.
• Innrettelse. Sml. avtalel. § 39(2).
• Endret vurdering og nytt faktum.
• Bristendende forutsetninger. Sml. faktafeil som ugyldighetsgrunn.
• Vesentlig mislighold av plikter. Merk at fortsatt 

forholdsmessighetsvurdering.
• Endring ex nunc eller ex tunc?
• Erstatning?



Omgjøringskompetanse etter § 35 (5)

Rt. 1976 s. 1376



Omgjøringskompetanse etter § 35 (5)

Nasty-saken: 



Prosessuelle krav til omgjøringen

Omgjøring er et enkeltvedtak.

-unntak for nulliteter.



Plikt til å omgjøre?

Ulike situasjoner:

1. Forvaltningen vet vedtaket er ugyldig:

-normalt plikt til å omgjøre til fordel. 

-neppe til ulempe, jf. «kan» i § 35.

2. Det anføres at vedtaket er ugyldig:

-uklart om plikt til realitetsbehandling.



Plikt til å omgjøre

Rt. 2012 s. 1985 Asylbarn I (88)

«Også utover asylsakene er det klart at 
Utlendingsnemnda har plikt til å realitetsbehandle 
en begjæring om omgjøring dersom det er reell 
risiko for menneskerettsbrudd. Dette følger av 
statens plikt til å forhindre krenkelse av våre 
menneskerettslige forpliktelser»



Plikt til å omgjøre

• Konkret vurdering: 

– Saksmengde.

– Hvor opplagt ugyldighet fremstår.

– Andre momenter?


