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Hvem har ansvaret på JUS 2211?

Ansvarlige faglærere:

Forvaltningsrett: Kirsten Sandberg 

Miljørett: Avklares snart

EØS-rett: Finn Arnesen

Velferdsrett: Morten Kjelland

Semesteroppgave: Morten Kjelland

Studieårsansvarlig lærer: Jon Christian F. Nordrum
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Fagene

• Alminnelig forvaltningsrett (13 stp)

• Velferdsrett (7 stp)

• Miljørett (5 stp)

• EØS-rett (5 stp)
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Oversikt over semesteret

• Forvaltningsrett: januar/februar

• EØS-rett: februar

• Miljørett: mars

• Velferdsrett: mars

• Manuduksjoner: april/mai
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Emnesidene
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Semestersidene
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Canvas!
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CANVAS

• Informasjon på nettsidene

• Spør Infosenteret og Juriteket

• Hvor mye funksjonalitet som tas i bruk beror 
på faglærerne.
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Informasjon
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Semestersiden, Canvas, mine studier

• Semestersiden og mine studier:

JCFN 2019
11



JCFN 2019
12



Undervisningstilbud

• Forelesninger og kurs i alle fag 

• Podcast

• Kurs i kildesøk EØS-rett (uke 7, obligatorisk)

• Semesteroppgaven, egne forelesninger, kurs 
og nettbasert kurs i kildebruk og kildesøk.

• Kursoppgaver, fakultetsoppgave

• Spørretime

• Evaluering
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Tilbakemeldinger, spørsmål, 
diskusjoner
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Gjør mest mulig i Canvas!



Skriftlig skoleeksamen

• Skriftlig skoleeksamen på 4 timer: 24. mai kl. 
09:00

• Om problemene med Lovdata Pro Eksamen H 
2018

• Hvordan vil dette fungere V 19?
– Erfaring med JUS 1111 og 1211 to ganger, JUS 

2111 en gang

– Grundig evaluering

• Litt om innarbeidelser, systemer og juks.
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Digitale 
rettskilder og 
offentlig rett
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Fremtidens 
jurist

• Lovdata Pro

• Lovdata Pro 
Eksamen

• Andre digitale 
verktøy
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Skoleeksamen

«Med virkning fra våren 2019 skal 
praktikumsoppgaver til eksamen i de obligatoriske 
emnene på rettsstudiet som hovedregel utformes 
uten angivelse av konkrete rettsspørsmål som et 
supplement til oppgaveteksten. Faglig 
eksamensleder skal sørge for at 
praktikumsoppgaver som gis til eksamen er 
utformet på en slik måte at studentene kan ta 
stilling til parter, krav, rettsgrunnlag og 
rettsspørsmål uten at konkrete spørsmål er angitt i 
oppgaven.»

Vedtak Programrådet for rettsvitenskap 4. desember 2018
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Semesteroppgave

• Oppgavetekst, deles ut mandag 11. februar kl. 12:00

• Omfang 4000 ord

• Eget undervisningsopplegg: skrivetrening

• Noen tips til gjennomføring

• Innleveringsfrist  torsdag 25. april kl. 12:00, ved ikke-
bestått: ny innlevering 3. juni kl. 12:00.

• Semesteroppgaven må oppfylle følgende krav: 

«Kandidaten har oppfylt kravene til læringsutbytte slik 
det fremgår av emnebeskrivelsen, og har tilfredsstillende 
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse».
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Hvorfor bestått/ikke bestått

• Vi prøver ut vurderings- og læringsformen 
semesteroppgave

• 6000 ord V18, 4000 ord H18, 4000 ord V18

• Karakter V18, H18, bestått/ikke bestått V19

• Demper frykt for juksing 

• Fremmer dele- og læringskultur
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Hvorfor nye vurderingsformer?

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

• Semesteroppgaven er en realistisk prøve på 
vanlige utrednings- og analyseoppdrag i det 
virkelige liv

• Semesteroppgaven skal gi øvelse i å skrive 
selvstendige analyser

• Semesteroppgaven er en svært god anledning 
til å lære seg å skrive godt
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Semesteroppgaven V2018

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. 
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Semesteroppgaven V2018

«Gjør rede for domstolenes kontroll med 
forvaltningens vedtak, og drøft hvilke funksjoner 
domstolskontrollen har. Illustrer redegjørelsen 
og drøftelsen med eksempler fra 
forvaltningsområdene som omhandles på JUS 
2211. Utvalget av forvaltningsområder bør være 
egnet til å illustrere at domstolskontrollens 
betydning beror på forvaltningsområdets 
egenart.»
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Hvorfor arbeide med 
semesteroppgaven?

• Anledning til å lære seg å arbeide systematisk 
med juridisk tekst

• Hvilket formål har teksten du skal skrive?

• Hvem skal lese den?

• Hva er tekstens oppgave?

• Klar tale, klar tanke og motsatt.

• Hva særpreger ulike juridiske tekster?
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Hvorfor arbeide med 
semesteroppgaven?

• Anledning til å lære seg fagfelleferdigheter:

– Lære å gi tilbakemelding

– Veilede andre

– Bli veiledet

– Kritisere

– Bli kritisert

• Disse ferdighetene vil dere få nytte av på 
resten av studiet og i arbeidslivet.
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Studietips

• Pedagogisk forskning 

• Aktivisering, Kritisk ærlighet!

• Øve på å finne argumenter, argumentere

• Alle tjener på å arbeide sammen

• Trolig er det særlig slik for juss som fag, der 
argumentasjon og formidling – evne til å 
overbevise, begrunne og forklare – er viktig.
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Studietips

• Se forvaltningsretten i samfunnet

• Øv på å forstå saken ut fra ulike perspektiv

• Nært rettskildene!

• Dobbelt, trippel-les!

• Hvorfor?
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HVA ER JUS 2211?

Sabla byråkrati!
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Målet for faget: Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter endt emne skal studenten ha god 
forståelse av de grunnleggende sidene ved 
forvaltningsrett, EØS-rett, velferdsrett og 
miljørett og for sammenhengen mellom disse.
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Målet for faget: Hva lærer du?

Ferdigheter
Studenten skal etter endt emne kunne bruke rettsreglene i 
EØS- og offentligrettslige fag på faglig forsvarlig vis ved å føre 
muntlige og skriftlige juridiske resonnementer basert på 
anerkjent juridisk metode. Det innebærer å identifisere 
rettsspørsmål, stille spørsmål klart og tydelig, skille mellom 
spørsmål som ligner hverandre, men som er forskjellige, samt 
ha vurderingsevne og selvstendighet til:
• å drøfte løsningene på skisserte praktiske, konkrete 

problemer i samsvar med fagtradisjonen, og
• å drøfte faktiske og mulige rettsregler i samsvar med de 

faglige tradisjonene for betenkninger og korte essays.
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FORVALTNINGSRETT OVERALT
JCFN 2019

32



Forvaltningsretten er mangesidig

• Næringsregulering
• Miljø-, naturressurs og energi 

regulering
• Produktregulering

• Finansmarkeds-, 
energimarked-, og 
konkurranselovgivning

• Kommunelovgivning
• Valglov,
• Arkivlov
• Forvaltningslovgivning
• Offentlighetslovgivning

• Barnelovgivning
• Undervisningslovgivning
• Helselovgivning
• Folketrygdlovgivning 

• Sikkerhetslovgivning
• Transportlovgivning
• Politilovgivning

• Skatte-, avgifts og tollovgivning
• Anskaffelseslovgivning
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Habilitet og interessekonflikter
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Det regulerte næringsliv
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Det regulerte næringsliv
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Det regulerte næringsliv
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• Strand Lobben mot Norge 30. nov. 2017 som 
gjaldt tvangsadopsjon (Drammen tingretts dom 
22. februar 2012), behandles i Storkammer 17. 
oktober 2018.

• Grunnleggende om vekting av barnets beste vs. 
foreldrenes interesse i fravær av europeisk 
konsensus.



Retten til privat og familieliv

EM Art. 8 Retten til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og 
familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig 
myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt 
når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i 
et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale 
sikkerhet, offentlige trygghet eller landets 
økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller 
kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller 
for å beskytte andres rettigheter og friheter.
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Forholdet til JUS 2111

• JUS 2111 og 2211 bør ses i sammenheng

• Særlig viktig er:

– Individrettigheter

– Forholdet mellom statsmaktene
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Menneskeretten

• Menneskerettsloven

• Stor betydning på flere områder

• Menneskerettigheter i velferdsstaten

• Forvaltningsstaten er avgjørende for 
oppfyllelsen av menneskerettighetene  
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Læringskrav JUS 2111

Sentrale menneskerettigheter inkludert rettene 
til liv, legeme, frihet og sikkerhet, den frie tanke, 
tro og ytring, privat- og familieliv, eiendom, 
arbeid, utdannelse, helse og sosial trygghet, 
politisk medbestemmelse og rettferdig rettspleie 
og forvaltning, samt miljørettigheter, barns 
rettigheter og vernet mot diskriminering og rett 
til likhet.
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EMK artikkel 3, 5 og 8

JCFN 2019
62

• EMK artikkel 3 
umenneskelig og 
nedverdigende 
behandling?

• EMK artikkel 5 
frihetsberøvelse?

• EMK artikkel 8 retten 
til privatliv

• Psykisk helsevern
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Aktuelle konvensjoner

• EMK (artikkel 3, 5 og 8)
• FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 

(artikkel 7)
• FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med 

nedsatt funksjonsevne (artikkel 15)
• FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, 

umenneskelig eller nedverdigende behandling
• Barnevernloven § 4-24 Plassering uten samtykke 

(tvangsplassering)
• Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under 

opphold i barneverninstitusjon
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Rapporten reiser grunnleggende 
forvaltningsrettslige spørsmål

• Kan politiet instruere barnevernet?
• Kan barnevernet drive kriminalitetsforebygging?
• Kan barnevernet bygge tvang på hjemler i 

politilovgivningen?
• Kan barneverninstitusjonen nekte barnet å bruke 

internett?
• Hvor klart må rettsgrunnlaget være ved bruk av 

tvang overfor barn?
• Hvor langt kan man utøve tvang med grunnlag i 

nødrett? Eller ta høyde for muligheten?
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Eksempel: Barnets beste 

• Barnekonvensjonen artikkel 3 «Ved alle 
handlinger som berører barn […] skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn.»

• Grunnloven § 104, Barnevernloven, skole- og 
undervisning, plan- og bygningsrett etc.
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Eksempel: Barnets beste

Grunnloven § 104 annet ledd:

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, 
skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn.

Barnevernloven § 4-1 Hensynet til barnets beste

Ved anvendelse av bestemmelsene i dette 
kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å 
finne tiltak som er til beste for barnet.
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Hvorfor god forvaltning?
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Kongekrabbefisket
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Det sorte gull
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Det sorte gull
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS)?
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Nordsjødykker-

sakene



Rettsstatsindikatorer
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Prosess for domstolene

OECD 2013



JUS 2211 Introduksjon til forvaltningsretten

Førsteamanuensis 

Jon Christian Fløysvik Nordrum

tirsdag 8. januar 2019

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/joncn/index.html


Eksamensreglementet kapittel 1 annet 
avsnitt

I Lovdata kan du gjøre innarbeidelser som 
uthevinger, understrekninger og henvisninger til 
andre rettskilder. Lovdata setter rammer for hva 
som er tillatt under eksamen, bevisst omgåelse 
av disse rammene er å anse som fusk.
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Formålet med dagens forelesning

• Gi dere grunnleggende verktøy til å forstå 
forvaltningsretten og å analysere 
forvaltningsrettslige problemstillinger

• Beskrive grunnleggende forhold, verdier og 
spørsmål som har betydning for all 
forvaltningsrett

• Peke på rettskildemessige særtrekk ved 
forvaltningretten.
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Privatretten
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Folkeretten
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Folkeretten
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Stat Stat
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Folkeretten/menneskeretten
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Forvaltningsretten
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Staten

Borger
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Staten

Borger
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Staten
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Lovgivende

Dømmende Utøvende

Staten
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Stortinget

Høyesterett Regjeringen

Staten
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Stortinget

Domstolene Forvaltningen

Staten



STORTING

FORVALTNING
JCFN 2019
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DOMSTOL

Maktfordeling, 

grenser og 

kontroll.



STORTING

FORVALTNING

LOV

JCFN 2019
94

DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

GRUNNLAG
GRENSER

LOV
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DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

GRENSER

Ulovfestede grenser
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DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

Domstolskontroll 
med forvaltningens 
vedtak

KONTROLL
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DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

KONTROLL

Domstolens kontroll med 
lovers grunnlovs- og 
menneskerettmessighet 

JCFN 2019
98

DOMSTOL



STORTING

DOMSTOL FORVALTNING

GRENSER

KONTROLL

Maktfordeling – og 
balanse
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STORTING

FORVALTNING
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DOMSTOL

Kari og Ola Nordmann



STORTING

FORVALTNING
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DOMSTOL

Kari og Ola Nordmann

Handlinger

Normeringer

Beslutninger

Individuell kontroll

Generelle begrensninger



STORTING

FORVALTNING
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Kari og Ola Nordmann
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Forvaltningen

Borger
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Staten

Borger
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Kommunen

Borger
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Staten

Borger

Kommunen

Borger



MYNDIGHETENES OPPBYGGING – MED 
SIDEBLIKK TIL DOMSTOLSKONTROLL OG 
LEGALITETSPRINSIPPET
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Overordnet oppbygning
og myndighet
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Folket gjennom 
Stortingsvalg

Stortinget

Forvaltningen

Folkevalgte

Lov (Budsjett)

Grunnloven § 49 første ledd:

«Folket utøver den lovgivende 

makt ved Stortinget. Stortingets 

representanter velges gjennom frie 

og hemmelige valg.» 

Organiseringen av 
staten



Overordnet oppbygning
og myndighet
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Folket gjennom 
Stortingsvalg

Storting

Forvaltningen

Folkevalgte

Lov

Grunnloven § 49 første ledd:

«Folket utøver den lovgivende 

makt ved Stortinget. Stortingets 

representanter velges gjennom frie 

og hemmelige valg.» 



Lovbunden forvaltning
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Forvaltningen

Lov
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Stortinget

Domstolene Forvaltningen

Forvaltningen



Organiseringen av 
forvaltningen
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Regjeringen (Kongen)

Departementene

Direktoratene

Delegere

Instruere

Omgjøre

Ansette

Delegere

Instruere

Omgjøre

Ansette

Kommuner

Private 
selskaper

AS, SF, IKS, 
stiftelser osv.



«Forvaltningen»
Barneskole

Mattilsynets distriktskontor

NAV Klage

Sykehjem

Finanstilsynet

Justisdepartementet

Universitetet i Oslo

Ullevål universitetssykehus

Barnevernsinstitusjon

Vadsø kommune
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Politidistrikt

Skattedirektoratet

Statens lånekasse

Tolletaten

Arkivverket

Kommunehelsetjenesten

Miljødirektoratet

Kystvakten

Statens innkrevningssentral

Justervesenet
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Regjeringen (Kongen)

Departementene

Direktoratene

Delegere

Instruere

Omgjøre

Ansette

Delegere

Instruere

Omgjøre

Ansette

Kommuner

Private 
selskaper

AS, SF, IKS, 
stiftelser osv.

Organiseringen av 
forvaltningen
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Oppbyggingen av 
forvaltningen

Loven gjelder den virksomhet som drives av 

forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold 

av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ 

for stat eller kommune

Forvaltningsloven § 1

Forvaltningslovens 
virkeområde
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Kommune

Loven gjelder den virksomhet som drives av 

forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold 

av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ 

for stat eller kommune

Forvaltningsloven § 1

Forvaltningslovens 
virkeområde

Organiseringen av 
forvaltningen



Sideblikk: Grunnkunnskap

• Hva er staten, en regjering, et departement, et 
direktorat, et tilsyn osv.?

• Hva er en kommune, et formannskap, et 
kommunestyre, en rådmann osv.?

• Hvordan er forvaltningen organisert?

• Osv.
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Direktoratskogen

• Petroleumstilsynet

• Finanstilsynet

• Skattedirektoratet

• Toll- og avgiftsdirektoratet

• Miljødirektoratet

• Helsedirektoratet

• Sjøfartsdirektoratet
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Staten

Borger
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Kommunen

Borger
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Forvaltningen

Borger
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Forvaltningen

«Part»

«Part», jf. fvl. § 2 

bokstav e
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Skolen

Elev
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Universitet

Student
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Sykehus

Pasient
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Departement

Oljeselskap
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Staten

Borger Rettssikkerhet



JCFN 2019
129

Staten

Borger

Effektivitet



Rettsikkerhet Effektivitet
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Enkeltindividet Storsamfunnet
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Tvang: Barnevern
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• Maktskjevhet

• Berører grunnleggende 

rettigheter som 

personlig integritet, 

frihet og retten til 

familieliv (EMK artikkel 

5 og 8)

Stat/Barnevern

Foreldre Barn

Plikter og 
ansvar

• Ingen enkle svar og enkle avveininger

• Nordiske land på den ene siden i den internasjonale 

debatten



Hva står på spill?
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Stat/Barnevern

Foreldre Barn

Plikter og 
ansvar

Rettigheter
plikter/ansvar

Rettigheter



Retten til 
familieliv

Barnets 
beste
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Tvang: Psykisk 
helsevern

Stat/Institusjon

Pasient
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• Maktskjevhet

• Berører grunnleggende 

rettigheter som personlig 

integritet, frihet og retten til 

familieliv (EMK artikkel 5 og 

8)

• Effektivitetshensyn

• Fare for: «Vi vet hva som er 

best for deg»-tenkning 

(paternalisme)



Regulering: 
Næringsvirksomhet
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Nærings-
interesser

Stat

Tredjepersoner

Plikter og 
ansvar

Interesse-

motsetning



Regulering: 
Næringsvirksomhet
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Nærings-
interesser

Stat

Miljøinteresser
«enhver»

Ikke inngrep –

skade for tredjepartPlikter og 
ansvar

• Juridiske personer

• Jevnere maktforhold

• Ansvar og plikter 

overfor 

tredjepartsinteresser

• Økonomiske 

interesser



Ideelle Økonomiske 
interesser
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FORVALTNINGSRETT OVERSIKT
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Forholdet mellom spesiell og 
alminnelig forvaltningsrett

Alminnelig lovfestet 
og ulovfestet  

forvaltningsrett
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Forholdet mellom spesiell og 
alminnelig forvaltningsrett

Alminnelig 
forvaltningsrett

Plan- og bygningslov
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Forholdet mellom spesiell og 
alminnelig forvaltningsrett

Alminnelig forvaltningsrett

Plan- og bygningslov

Vedtak om byggetillatelse
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Forholdet mellom spesiell og 
alminnelig forvaltningsrett

Alminnelig forvaltningsrett

Plan- og 
bygningslov

Vedtak om 
byggetillatelse

Psykisk 
helsevernlov

Vedtak om 
tvangsinnleggelse
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Forholdet mellom spesiell og 
alminnelig forvaltningsrett

Alminnelig forvaltningsrett

Plan- og 
bygningslov

Vedtak om 
byggetillatelse

Psykisk 
helsevernlov

Vedtak om 
tvangsinnleggelse

Folketrygdloven

Vedtak om 
uførepensjon
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Forholdet mellom EØS-rett og «norsk» 
forvaltningsrett

Alminnelig forvaltningsrett

Plan- og 
bygningslov

Vedtak om 
byggetillatelse

Psykisk 
helsevernlov

Vedtak om 
tvangsinnleggelse

Folketrygdloven

Vedtak om 
uførepensjon
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EØS-rett



ENKELTVEDTAKETS «REISE» -
ILLUSTRASJON AV FORHOLDET 
MELLOM STATSMAKTENE
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STORTING

FORVALTNING
JCFN 2019

147

DOMSTOL

Maktfordeling, 

grenser og 

kontroll.



Storting 

Generelt Individuelt

Arbeidsdeling
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Forvaltning 



Domstol Forvaltning 

Lovlig? Hensiktsmessig?

Arbeidsdeling
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Enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a jf. b

I denne lov menes med:

a) vedtak, en avgjørelse som treffes under 
utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter 
eller plikter til private personer (enkeltpersoner 
eller andre private rettssubjekter); 

JCFN 2019
150



Enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a jf. b

b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer;

c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter 
eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer;
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Enkeltvedtak

«Kand. 24 er vurdert til karakteren C på 
eksamen JUROFF 1201»

«P. Ås’ garasjen må rives»

«Nordrum tvangsinnlegges»

«Equnior får tillatelse til å lete etter olje»

«P. Ås gis studieplass ved UiO»

«M. Kirkerud få bevilling til å skjenke alkohol..»
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Eksempler enkeltvedtak

• Forbudsvedtak, påleggsvedtak 
• Områdefredning, 
• Eksamenssensur
• Vedtak om bruk av tvang,
• Ekspropriasjon, omgjøring av tillatelser og 

lignende, 
• Overtredelsesgebyr, tvangsmulkt etc
• Regulering av borgernes innbyrders rettigheter og 

plikter (privatrettslige regler)
• Faktiske handlinger?
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Grunnlag
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Grunnlag Saksbehandling
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Grunnlag KontrollSaksbehandling
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Generelt Individuelt
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Generelt Individuelt
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Generelt Individuelt

Rettskildefunksjon – «prejudikatsvirkning»



Rekkefølge og presisering

Proposisjon
merknad

Lov

Enkeltvedtak

Proposisjon
merknad

Lovvedtak Lovvedtak

Dommer

Forskrifter

Lov



FORVALTNINGSRETTENS 
RETTSKILDER

Hele forvaltningsretten er jo bare lovtolkning!?
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Hva er rettskildelære?

Rettskildelæren omhandler hva man bygger på 
og hvordan man drøfter når man tar stilling til 

rettsspørsmål
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Oversikt over rettskilder

• Grunnlov

• Menneskerettigheter/folkerett

• Lov og forskrift

• Lovforarbeider

• Rettspraksis

• Forvaltningspraksis

• (Juridisk litteratur)

• Reelle hensyn (hva gir et godt resultat?)
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Andre lister?
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Eckhoffs liste over rettskilder



Proposisjon
merknad

Lovvedtak
Lovtekst

Forskrifter
Instrukser
Veiledninger
Tolkningsuttalelser

Forvaltningsvedtak

Lovforarbeid

Lovvedtak
Lovtekst

Ikraftredelse

Andre 
forarbeid

(f.eks. NOU)

Proposisjon
merknad

Stortinget Forvaltning

Forvaltning

Stortinget

Domstol

«Etterarbeider»?

Ansvarlig myndighet

Rettsanvendelse:

Dommer

Ikraftredelse



Forvaltningsrettens rettskilder

• Lover og lovforarbeider står særlig sentral

• Hvordan blir en lov til?

• Hvordan bruke loven?

• Hvordan tolke loven?
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Lovleseren

(0) Leseren må forstå at rettsregler kan være 
relevante

(1)Leseren må finne lovbestemmelsene 
(regelleting)

(2)Leseren må tolke og forstå 
lovbestemmelsene (tolking)

(3)Leseren må anvende lovbestemmelsene på 
sin sak (subsumsjon)

(Helst så raskt og sikkert som mulig.)
168
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Rettsanvendelse

Analyse av faktum (saken)

Hvilke rettslige spørsmål er relevante?

Hvilke rettslige grunnlag er relevante?

Hvilken regel kan utledes av disse (tolkning)?

Hvordan løses vår sak ut fra denne regelen? 
(subsumsjon)
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Hva er en lov?

• Vedtak etter grunnloven §§ 75-79

• Kan i prinsippet dreie seg om hva som helst

• På noen områder kreves lov –
legalitetsprinsippet

• På forvaltningsrettens område er loven den 
viktigste rettskilden

• Høyesteretts lovtolkning som modell
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Lovens oppbygging

• Formål 

• Virkeområde

• Definisjoner

• Hovedregler 

• Unntaks- og spesialregler

• (Sanksjoner og reaksjoner)

• (Ikraftredelse og overgangsbestemmelser)

• Forvaltningslovene er store og ofte komplekse
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learnlab.net

Skriv 

inn 

kode:

Trykk registrer

(Ikke nødvendig med epost)

1 2



Summegruppe

Hvorfor skal rettsanvenderne legge vekt 

på loven og lovens ordlyd ved løsningen 

av rettsspørsmål?



Lovtolkning

• Hva sier teksten?

– Vanlig språkforståelse

– Ofte lett å utlede rettsregelen

§ 29 (klagefrist) 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt 
underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part.

Hva sier teksten?
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Lovtolkning

• Tolke ordlyden i sammenheng med loven for 
øvrig

– Definisjoner

– Sammenhengen 

• Tolke ordlyden i tråd med lovens formål og 
relevante hensyn

• Tolke ordlyden i samsvar med forarbeidene 
(eller andre rettskilder)
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Eks.: Rt. 2007 s. 257 (Trallfa)
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40) For å avgjøre om man står overfor et rettsanvendelsesskjønn 

eller et fritt skjønn, vil utgangspunktet være en tolkning av 

vedkommende lovbestemmelse. Ordlyden i § 7 første ledd gir i 

seg selv ikke meget veiledning. Det kan være naturlig å anta at 

når lovgiver har skrevet inn en betingelse for å gi dispensasjon 

[…]

41) Forarbeidene til § 7 sier intet direkte om omfanget av 

domstolkontrollen, men kan likevel gi noen utgangspunkter […]

[…]

43) Det kan spørres om rettssikkerhetshensyn taler for at 

fastleggingen av «særlige grunner» bør anses som rettsanvendelse 

med den mer intensive domstolsprøvelse som da kan finne sted […] 



Eks. klageadgang

§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans).

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen 
med rettslig klageinteresse3 i saken til det 
forvaltningsorgan (klageinstansen) som er 
nærmest overordnet det forvaltningsorgan som 
har truffet vedtaket (underinstansen).
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Rettsanvendelse

Analyse av faktum (saken)

Hvilke rettslige spørsmål er relevante?

Hvilke rettslige grunnlag er relevante?

Hvilken regel kan utledes av disse (tolkning)?

Hvordan løses vår sak ut fra denne regelen? 
(subsumsjon)
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Tolkningsspørsmål

• Hva er et enkeltvedtak?

• Hva er en part?

• Hva er en med rettslig 
klageinteresse?

• Hva er 
forvaltningsorgan?

• Er dette et 
enkeltvedtak?

• Er dette en part eller en 
med rettslig 
klageinteresse?

• Er det i dette tilfelle tale 
om et 
forvaltningsorgan?
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Anvendelse/
subsumsjon



Eksempler

Har Peder Ås klageadgang på et vedtak om å 
legge han inn mot hans vilje på psykisk 
helsevern?

Har Naturvernforbundet klageadgang på et 
vedtak om å gi konsesjon til oljeboring i 
Lofoten?

Har Marthe Kirkerud klageadgang på et vedtak 
om å gi naboen tillatelse til å bygge et 
svømmebasseng i hagen?
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Enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a jf. b

I denne lov menes med:

a) vedtak, en avgjørelse som treffes under 
utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter 
eller plikter til private personer (enkeltpersoner 
eller andre private rettssubjekter); 
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Enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a jf. b

b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer;

c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter 
eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer;
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Enkeltvedtak

«Kand. 24 er vurdert til karakteren C på 
eksamen JUROFF 1201»

«Garasjen må rives»

«Nordrum tvangsinnlegges»

«Equnior får tillatelse til å lete etter olje»

«P. Ås gis studieplass ved UiO»

«M. Kirkerud få bevilling til å skjenke alkohol..»
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Eksempler enkeltvedtak

• Forbudsvedtak, påleggsvedtak 
• Områdefredning, 
• Eksamenssensur
• Vedtak om bruk av tvang,
• Ekspropriasjon, omgjøring av tillatelser og 

lignende, 
• Overtredelsesgebyr, tvangsmulkt etc
• Regulering av borgernes innbyrders rettigheter og 

plikter (privatrettslige regler)
• Faktiske handlinger?
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Domstolens praktiske bruk av disse 
rettskildene

• «Lovens ordlyd …»

• «Forarbeidene …»

• « … grunnleggende [rettssikkerhets]hensyn»
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Forvaltningslovens § 1

Loven gjelder den virksomhet som drives 
av forvaltningsorganer når ikke annet er 
bestemt i eller i medhold av lov. Som 
forvaltningsorgan reknes i denne lov et 
hvert organ for stat eller kommune. 
Privat rettssubjekt regnes som 
forvaltningsorgan i saker hvor det treffer 
enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. 

JCFN 2019
186

http://lovdata.no/pro/NL/lov/1967-02-10


Eksempel:

Formåls- og hensynsbegrunnet 
tolkning
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Eks.: Sakens opplysning

Forvaltningsloven § 17:

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

(Samme krav i § 37 for forskrifter)
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http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-19670210-000.html&17
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-19670210-000.html&37


Eks.: Sakens opplysning

«[…] så godt opplyst som mulig […]»

• Kan ikke forstås bokstavelig

• Må fortolkes i samsvar med formålet 
(relevante hensyn)

Effektivitet vs. rettssikkerhet 

JCFN 2019
189



Om formålsbestemmelser

«Bestemmelsen har betydning på flere måter. Den 
har pedagogisk betydning ved at den forklarer 
hensikten med den nye loven og viser hvilke verdier 
som ligger til grunn for den. Den vil ha betydning 
for tolkningen av de øvrige bestemmelsene i 
naturmangfoldloven. Den vil videre være 
veiledende for skjønnsutøvelsen ved vedtak etter 
loven, og for hvilke tyngende vilkår som kan settes 
ved ellers begunstigende vedtak etter loven.»

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 57
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Om formålsbestemmelser

«Bestemmelsen har betydning på flere måter. Den 
har pedagogisk betydning ved at den forklarer 
hensikten med den nye loven og viser hvilke verdier 
som ligger til grunn for den. Den vil ha betydning 
for tolkningen av de øvrige bestemmelsene i 
naturmangfoldloven. Den vil videre være 
veiledende for skjønnsutøvelsen ved vedtak etter 
loven, og for hvilke tyngende vilkår som kan settes 
ved ellers begunstigende vedtak etter loven.»

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 57
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Offentleglova

§ 1. Formål 

Formålet med lova er å leggje til rette for 
at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, 
for slik å styrkje informasjons- og 
ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, 
rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det 
offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal 
òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg
informasjon.

JCFN 2019
192



Ot.prp. nr. 102 (2004-2005)

«Prinsippet om rett til å krevje innsyn i 
saksdokumenta i forvaltninga er grunngitt i tre 
hovudomsyn: Demokratiomsynet, 
kontrollomsynet og rettstryggleikomsynet. I 
tillegg blir det ofte framheva at forvaltninga 
spelar ei rolle som informasjonsbank.»

Deretter er hvert hensyn omtalt. 
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Eksplisitt eller implisitt formål uttrykt i 
lovforarbeid

• Den faktiske bakgrunnen for lovforslaget

• Uttalelser om verdier eller mål

• Drøftelser av behovet for en 
formålsbestemmelse og bestemmelsens 
utforming

• Motstridende formålsformuleringer – tolkning 
av forarbeider

JCFN 2019
194



Generelle og konkrete hensyn

• Generelle hensyn 

– Rimelighet

– Rettsikkerhet

– Systembetraktninger, rettstekniske hensyn

– Effektivitet

– (Samfunnsøkonomisk lønnsomt)

– Miljøhensyn (Grl. § 112)

– Barnets beste (Grl. § 104)
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Sammenhengen mellom lovtolkning, 
grunnlov, formålsbestemmelser og 

reelle hensyn
• Lovtolkning

• Formålsbestemmelser

• Eksplisitte og implisitte formål i lovforarbeid

• Antatte formål

• Reelle hensyn

• Grunnlovsfestede formål
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