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1 Innledning 

«Proporsjonalitet» betegnes i alminnelighet som balanse mellom mål og middel. Det omtales i 
forvaltningsretten som at forvaltningen bare bør bruke sin kompetanse der det er nødvendig, 
og der samlede fordeler oppveier ulempene.1 Krav om proporsjonalitet kan gjelde generelt på 
et rettsområde eller på avgrensede områder, noe oppgaven vil vise. Begrepene proporsjonali-
tet og forholdsmessighet brukes i oppgaven om hverandre, og tilleggs samme meningsinn-
hold. At noe utgjør et «prinsipp» kan ha varierende betydning, og må klargjøres for det enkel-
te prinsipp.2 Det legges til grunn at et prinsipp om proporsjonalitet innebærer at det har en viss 
overordnet betydning og gjelder på et generelt nivå på det gitte området, uten at jeg vil gå 
nærmere inn på betydningen prinsippet konkret har på de ulike områdene oppgaven tar opp. 
 
Oppgaven er todelt. Den første delen omhandler vurderinger de lege lata – etter gjeldende rett 
(punkt 2), mens andre del handler om vurderinger de lege ferenda – av hva retten burde være 
(punkt 3 og 4). Delene skiller seg også fra hverandre ved at første del omhandler krav om 
proporsjonalitet på generelt grunnlag: Materielle krav til forholdsmessighet. Del to handler på 
sin side om et proporsjonalitetsprinsipp i selve saksbehandlingen. Det er her tale om et pro-
sessuelle krav til forholdsmessighet.  

I tråd med oppgavens todeling vil jeg punkt 2 drøfte i hvilken utstrekning det gjelder et for-
holdsmessighetskrav i norsk rett, gjennom å ta for meg en rekke områder av forvaltningsretten 
der det i større eller mindre grad konsekvent synes å gjelde et krav om forholdsmessighet, før 
jeg vurderer om det kan sies å gjelde et alminnelig prinsipp om forholdsmessighet i forvalt-
ningsretten. I punkt 3 vil jeg vurdere Forvaltningsutvalgets argumenter knyttet til om det bør 
lovfestes et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen, for deretter i punkt 4 
å på selvstendig grunnlag vurdere om det bør lovfestes et alminnelig prinsipp om proporsjona-
litet i saksbehandlingen. Eksempler fra forvaltningsrettslig områder trekkes inn fortløpende, 
særlig fra miljøretten og velferdsretten. 
  
 
2 I hvilken utstrekning gjelder et krav om proporsjonalitet i 

norsk forvaltningsrett? 
 
2.1 Som følge av regelgrunnlaget 

 
Det er klart at krav om proporsjonalitet kan følge av selve regelgrunnlaget. Et eksempel fra 
velferdsrettens område, der det indirekte fremgår et krav om proporsjonalitet, er i barnevern-
loven § 4-12. I bestemmelsens andre ledd første setning står det at vedtak etter bestemmelsens 
første ledd «... bare kan treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i». 
Av dette kan det utledes et krav om at virkemiddelet må stå i balanse til målet. Også forskrift 

                                                
1 Graver (2015) s. 128. 
2 NOU 2019: 5 s. 153–154 og Eckhoff (2018) s. 46. 
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om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 14 gir uttrykk for et 
forholdsmessighetsprinsipp.3 I annet ledd første punktum fremgår det at «tvangsbruken må i 
slike tilfeller ikke overstige der som er nødvendig for å avverge skaden». Et eksempel fra mil-
jørettens område finnes i forurensningsloven § 18 fjerde ledd, der det fremgår at ved avgjørel-
ser etter bestemmelsens første og tredje ledd «skal det tas hensyn til kostnadene en endring 
eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring for 
øvrig vil medføre». Slike krav om forholdsmessighet må forvaltningen respektere når de ut-
øver skjønn.4  
 
 
2.2 I EMK og EØS-retten 
 
Etter Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og i EØS-retten gjelder krav om 
proporsjonalitet for enkelte typer av inngrep.5 Dette legger føringer for forvaltningsretten i 
den grad den internasjonale lovgivningen har relevans på forvaltningsrettens område. Et ek-
sempel der det har relevans er i tilfeller der et norsk forvaltningsorgan fastsetter forskrift eller 
treffer enkeltvedtak som utgjør innskrenkninger i de fire friheter etter EØS-loven.6 Et annet 
tilfelle er der det gjøres inngrep i rettigheter beskyttet av EMK.7 Det fremgår blant annet av 
dommen inntatt i Rt. 2015 s. 93 (Maria).8 
 
 
2.3 I myndighetsmisbrukslæren: Uforholdsmessig tyngende resultater 
 
Som en del av myndighetsmisbrukslæren, er det i rettspraksis oppstilt et forbud mot grovt 
eller kvalifisert urimelige resultater.9 I de første dommene der forbudet kom til uttrykk, Rt. 
1951 s. 19 (Mortvedt) og Rt. 1957 s. 1190 (Seljelid), er det ikke enkelt å se at forholdsmes-
sighetsvurderinger inngår som en del av avgjørelsene. Oppmerksomheten er rettet mot vurde-
ring av resultatenes rimelighet.  
 
Dommen inntatt i Rt. 1973 s. 460 (Fjærkre) gjaldt vedtak om opphør av dyrehold på en gård, 
med på grunn av i forurensningsfare. Vedtaket ble kjent ugyldig med grunnlag i at fristen var 
urimelig kort, at vedtaket påbød fullstendig opphør og at det var egnet til å gi inntrykk av at 
fjærkredrift i fremtiden ikke ville være tillatt.10 Fristen for å avslutte dyreholdet var så kort at 
dyrene måtte slaktes. Det ble for eksempel ikke anledning til å flytte dyrene. Førstevoterende 

                                                
3 Kjønstad (2018) s. 528. 
4 Aulstad (2008) s. 265. 
5 Se for eksempel Eckhoff (2018) s. 407 og Bragdø-Ellenes (2017) s.72. 
6 Aulstad (2008) s. 265. 
7 Aulstad (2008) s. 265. 
8 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60–68. 
9 Bragdø-Ellenes (2017) s. 72. 
10 Rt. 1973 s. 460 på s. 467. 
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uttaler at vedtaket «var [...] for drastisk og gikk lenger enn nødvendig».11 Uttalelsen peker 
mot at retten har vurdert forholdsmessigheten mellom midlene og målet ved tiltaket: En 
lengre frist ville vært tilstrekkelig til å oppnå formålet. Med bakgrunn i dette mener jeg at det 
kan utledes et krav om forholdsmessighet fra dommen. I etterfølgende rettspraksis har Høyes-
terett i klartekst lagt til grunn at en vurdering av forholdsmessighet inngår i vurderingen av 
om resultatet er åpenbart urimelig. I dommen inntatt i Rt. 2008 s. 560 (Kosovo) uttaler første-
voterende at «riktignok kan et forvaltningsvedtak blant annet kjennes ugyldig dersom det er 
åpenbart urimelig, og i denne vurderingen vil det inngå forholdsmessighetsbetraktninger”.12 
Dette er senere bekreftet i dommen inntatt i Rt. 2011 s. 304 (Frøholm).13  
 
Jeg mener likevel at det ikke er grunnlag etter dagens rettskildebilde for å si at det foreligger 
et «krav» om proporsjonalitet. Høyesteretts legger til grunn at det vil «inngå forholdsmessig-
hetsbetraktninger»14, noe som må tolkes slik at dette inngår i en helhetlig vurdering av rime-
ligheten av resultatet. I hvilken grad forholdsmessighetsbetraktninger er relevante vil kunne 
variere mellom saker. Men det er åpenbart at svært uforholdsmessige avgjørelser enklere vil 
nå den høye terskelen15 for grovt eller kvalifisert urimelige resultater. Eckhoff/Smith har om 
dette uttalt at det er nettopp det uproporsjonale som gjør vedtaket urimelig.16 
 
 
2.4 I vilkårslæren: Uforholdsmessig tyngende vilkår 
 
Det har i Høyesterettspraksis utviklet seg en ulovfestet vilkårslære. Denne omhandler forvalt-
ningens kompetanse til å stille tyngende vilkår til begunstigende vedtak der den har diskresjo-
nær kompetanse.17 Som del av læren inngår et krav om at slike vilkår ikke kan være ufor-
holdsmessig tyngende i forhold til det som søkes oppnådd.18 Dette kom først til uttrykk mer 
indirekte i Rt. 1961 s. 1049 (Huttiheita). I dommen ble vilkårene for en drosjesjåførs kjørebe-
vilgning endret, slik at han måtte kjøre fra en holdeplass på et sted som var så avsidesliggende 
at han vanskelig kunne leve av å kjøre derfra. Førstevoterende uttalte at det var tale om «et 
pålegg som i sine praktiske virkninger gjorde hans bevilgning verdiløs».19 Dommen virker å 
bygge på forholdsmessighetsbetraktninger. Det fremgår ikke uttrykkelig hva formålet med 
pålegget er, men Høyesteretts vurdering av vilkåret peker mot at det er for ytterliggående. 
 
Praksisen er videre fulgt opp i Karlsen og Storevik-dommen (Rt. 1979 s. 994), der forholds-
messighetskravet kommer klarere til uttrykk, jf. førstevoterendes uttalelse: «...anses avskåret 
                                                
11 Rt. 1973 s. 460 på s. 466. 
12 Rt. 2008 s. 560 avsnitt 48. 
13 Rt. 2011 s. 304 avsnitt 56. 
14 Rt. 2008 s. 560 avsnitt 48 og Rt. 2011 s. 304 avsnitt 56. 
15 Rt. 1997 s. 1784 på s. 1795 og Rt. 2011 s. 111 avsnitt 71. 
16 Eckhoff (2018) s. 408. 
17 Bragdø-Ellenes (2017) s.76. 
18 Eckhoff (2018) s. 418. 
19 Rt. 1961 s. 1049 på s. 1053. 
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fra å oppstille en betingelse av slik art og så dyptgripende innhold».20 Av sårstell-dommen (Rt 
1964 s. 209 )21 fremgår det at dette gjør seg gjeldene også på velferdsretten område. Dette er 
også lagt til grunn i Kjønstad mfl.22 Dommen Rt. 2003 s. 764 (Sykkelvei)23 stadfester at dette 
også gjelder på miljørettens område. I de to sistnevnte dommene er begrepet «uforholdsmes-
sig tyngende» brukt direkte.  
 
 
2.5 Et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i forvaltningsretten? 

 
Det er klart at et alminnelig og materielt prinsipp om proporsjonalitet i forvaltningsretten ikke 
fremgår, dirkete eller indirekte, av dagens forvaltningslov. Videre er det naturlig å se hen til 
Grunnlovens diskrimineringsforbud i § 98 annet ledd, der det fremgår at «Intet menneske må 
utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». Spørsmålet er om dette over-
ordnede forbudet mot uforholdsmessig forskjellsbehandling gir grunnlag for å oppstille et 
alminnelig proporsjonalitetsprinsipp, som i så fall vil gjelde forvaltningen. Etter ordlyden må 
ordene «uforholdsmessig forskjellsbehandling» leses i sammenheng. Det innebærer at det kun 
er i de tilfeller der det foreligger forskjellsbandling (ulikhet mellom to saker eller parter)24 at 
kravet om forholdsmessighet gjør seg gjeldende overfor forvaltningen. Denne ordlydsforståel-
sen har fått støtte hos Eckhoff/Smith.25 Det ser heller ikke ut til å fremkomme av forarbeidene 
at § 98 var ment å fastslå et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp. Jeg konkluderer etter det-
te med at det ikke er grunnlag for å si at Grunnloven § 98 oppstiller et slikt prinsipp. Selv om 
bestemmelsen ikke gir uttrykk for et alminnelig prinsipp kan den imidlertid vurderes slik at 
den gir uttrykk for at det eksisterer en viss oppslutning om forholdsmessighetsbetraktninger i 
norsk rett.  

Spørsmålet blir videre om et alminnelig krav om proporsjonalitet eksisterer å ulovfestet 
grunnlag. Høyesterett har i flere saker avvist at det gjelder et alminnelig krav om proporsjona-
litet i forvaltningsretten. Først i dommen inntatt i  Rt. 2008 s. 560 (Kosovo)26 og senere i Rt. 
2011 s. 304 (Frøholm), der førstevoterende uttalte at «Det er riktig at domstolene på enkelte 
særlige forvaltningsområder er gitt kompetanse til å underkjenne forvaltningsvedtak dersom 
det ikke er forholdsmessig. Det finnes imidlertid ikke noen generell regel med dette inn-
hold.»27 Og senere i samme avsnitt: «...det er ikke grunnlag for å stille et generelt krav om 
forholdsmessighet når det gjelder innholdet av forvaltningsvedtak».28 

                                                
20 Rt. 1979 s. 994 på s. 1000. 
21 Rt 1964 s. 209 avsnitt 31. 
22 Kjønstad (2018) s. 431.  
23 Rt. 2003 s. 764 avsnitt 83. 
24 Eckhoff (2018) s. 409. 
25 Eckhoff (2018) s. 409. 
26 Rt. 2008 s. 560 avsnitt 48. 
27 Rt. 2011 s. 304 avsnitt 56. 
28 Rt. 2011 s. 304 avsnitt 56. 
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I litteraturen er det uenighet om hvorvidt det er grunnlag for å oppstille et alminnelig for-
holdsmessighetsprinsipp. Eckhoff/Smith uttaler at det neppe er grunnlag for å anta at norsk 
rett generelt krever at forvaltningsvedtak etter sitt innhold må være forholdsmessige.29 Graver 
mener på sin side at det er grunnlag for å si at krav til forholdsmessighet gjelder generelt, selv 
om det ikke er uttrykkelig uttalt i rettspraksis som et generelt prinsipp.30 Men uttalelsen dem-
pes av at han mener domstolene som hovedregel ikke overprøver om en avgjørelse er for-
holdsmessig.31 Han støtter blant annet sin konklusjon på dommene innatt i Rt. 1981 s. 745 
(Isene), Rt. 1988 s. 414, Rt. 1990 s. 861 (Henjum), mindretallet i Rt. 1993 s. 587 (von 
Koss) og Rt. 2000 s. 1056. Dommene omtaler ikke forholdsmessighet direkte, men oppstiller 
strengere krav til begrunnelse av enkeltvedtak enn det forvaltningsloven i utgangspunktet gjør 
i § 25.32 

I Isene-dommen var som eksempel ikke det skjerpede kravet til vedtakets begrunnelse opp-
fylt. Førstevoterende uttalte at «jeg finner det klart at jordloven må forstås slik at det ikke kan 
gripes inn med forkjøpsrett med mindre det må anses rimelig klart at man ved inngrepet opp-
når et resultat som er bedre vurdert ut fra lovens formålsbestemmelse enn resultatet av det 
salg som det er spørsmål om å gripe inn i.»33 Graver mener domstolen her oppstiller et krav 
om at jordloven må praktiseres utfra et forholdsmessighetsprinsipp; forholdsmessighet mel-
lom mål og midler34, før den oppstiller et skjerpet krav til begrunnelsen: «Når det gjelder et 
vedtak så inngripende som det foreliggende, skjerpes kravene til begrunnelsen».35 Forvalt-
ningsutvalget uttaler om dommen at en avgjørelse som fremtrer som uforholdsmessig, iallfall 
ved første øyekast, kan skjerpe krave til begrunnelsen for vedtaket.36 Graver mener i tillegg til 
de nevnte dommene at Rt. 1961 s. 910 (Aktieselskapet Børresen) bygger på betraktninger om 
forholdsmessighet.37 
 
Det kan fra dommene om skjerpet begrunnelse synes at Høyesterett ønsker å kunne under-
kjenne vedtak som uforholdsmessige, uten å gå for direkte til verks. Retten velger en mer in-
direkte metode for å prøve forholdsmessigheten. Eckhoff/Smith uttaler at praksis kan sees på 
som uttrykk for at domstolene har en tendens til å objektifisere prøvingstemaet i stedet for å 
åpent prøve vedtakets rimelighet eller proporsjonalitet.38 Jeg oppfatter det slik at uenigheten i 
juridisk teori dreier seg om hvorvidt domstolen gjennom dette implisitt opererer med et al-
minnelig prinsipp om forholdsmessighet, eller om proporsjonalitetsprinsippet kun er et felles-

                                                
29 Eckhoff (2018) s. 409. 
30 Graver (2015) s. 130. 
31 Graver (2015) s. 131 og Aulstad (2008) s. 266. 
32 Aulstad (2008) s. 267 og Graver (2015) s. 130–134. 
33 Rt. 1981 s.745 på s. 748. 
34 Graver (2015) s. 130. 
35 Rt. 1981 s.745 på s. 748. 
36 NOU 2019: 5 s. 157. 
37 Graver (2015) s. 130. 
38 Eckhoff (2018) s. 403. 
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navn på rettsregler som i alle tilfeller begrenser forvaltnings kompetanse.39 Det er etter gjel-
dende rettstilstand usikkert hvorvidt gjelder et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i for-
valtningen. Rettskildene gir ikke et entydig svar. Det er likevel ikke tvil om at forholdsmes-
sighet utgjør en viktig størrelse på forvaltningsrettens område (punkt 2.1–2.4). 
 
 

3 Vurdering av Forvaltningsutvalgets argumenter om et 
prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen  

 
I NOU 2019: 5 foreslår Forvaltningslovutvalget «ikke å lovfeste et alminnelig prinsipp om 
proporsjonalitet i saksbehandlingen»40, og fremfører en rekke argumenter for sin konklusjon. 
Argumentene knytter seg til hvordan lovfesting av et slikt prinsipp kan regulere omfanget av 
saksbehandlingen slik at det står i forhold til sakens betydning. Det er dette som er kjernen i et 
forholdsmessighetsprinsipp i selve saksbehandlingen: Det knytter seg til fremgangsmåten, 
ikke innholdet. 
 
For det første argumenterer utvalget etter en sammenlikning med Tvistelovens regler i § 1-1 
annet ledd, fjerde strekpunkt og § 21-8 for at hensynene bak disse reglene ikke gjør seg gjel-
dene for forvaltingen. Der saker for domstolene kan være tidkrevende, ressurskrevende og 
dyre for partene, er problemet for saker i forvaltningen snarere at saksbehandlingen ikke alltid 
er grundig nok. Etter min mening kan et proporsjonalitetsprinsipp i saksbehandlingen medvir-
ke til å oppfylle et mål om grundig saksbehandling. Det er en kjent sak at forvaltningen har 
begrensede ressurser. Dersom enkelte saker som følge av prinsippet kan behandles mer effek-
tivt og med færre ressurser, vil det frigjøre ressurser til de sakene som ellers kunne lidd under 
at saksbehandlingen ikke var grundig nok. Formålet med et prinsipp om proporsjonalitet i 
saksbehandlingen bør ikke være å spare ressurser, men å omfordele dem til sakene der beho-
vet for grundighet er størst. På den måten kan prinsippet «motivere til enklere saksbehand-
lingsregler for bagatellsaker enn for saker med stor betydning for partene eller for samfun-
net»41, slik utvalget skisserer. Jeg mener derfor at det ikke er et tungtveiende argument mot å 
lovfeste et slik prinsipp at delvis er andre hensyn som gjør seg gjeldene for forvaltningen enn 
i sivile saker.  
 
For det andre mener utvalget at tilpasning av ressursbruk til sakens betydning for partene og 
samfunnet, samt sakens vanskelighetsgrad, kan skje innenfor rammen av saksbehandlingsreg-
lene utvalget foreslår til ny forvaltningslov. Spørsmålet bør etter min mening snarere være om 
det vil skje, når utvalget understeker at de ønsker det som vil være følgene av et slikt prinsipp. 
Det er her snakk om hvordan prinsippet vil kunne ha betydning for anvendelsen av de enkelte 

                                                
39 Eckhoff (2018) s. 408. 
40 NOU 2019: 5 s. 157. 
41 NOU 2019: 5 s. 157. 
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saksbehandlingsreglene i loven.42 Utvalget henviser særlig til reglene om forvaltningens ut-
redningsplikt og omfanget av begrunnelsen. Reglene er forslått i ny forvaltningsloven i hen-
holdsvis § 44 og § 48. I ny § 44 (1) annet punktum foreslår utvalget å innta setningen: «For-
valtningsorganet skal i det omfang saken tilsier, få klarlagt allmenne og private interesser som 
berøres, og alternative løsninger.»43 Og i ny § 48 (1) tredje punktum om begrunnelse: «Om-
fanget skal tilpasses vedtakets betydning.»44 Formuleringen «i det omfang saken tilsier» lik-
ner på tvistelovens ordlyd i § 1-1 annet ledd, fjerde strekpunkt «stå i et rimelig forhold til sa-
kens betydning». Også veiledningsplikten, som er foreslått i ny § 14 inneholder i tredje ledd 
en liknende formulering. Etter min meninger gir ordlyden i ny § 44, § 48 og § 14 uttrykk for 
at det i realiteten innføres et proporsjonalitetsprinsipp for saksbehandlingsreglene på disse 
områdene. Jeg mener derfor at de nye bestemmelsene sørger for at hensynene bak et alminne-
lig proporsjonalitetsprinsipp i saksbehandlingen blir ivaretatt for disse tre saksbehandlingsreg-
lene. 
 
I tillegg forslår utvalget en ny regel i § 11 om helautomatisert saksbehandling. Også dette kan 
bidra til å ivareta de samme hensynene til effektivitet som et lovfestet proporsjonalitetsprin-
sipp i saksbehandlingen fremmer, gjennom at «Avgjørelser som er lite inngripende overfor 
den enkelte, kan treffes ved helautomatisert behandling...», jf. ny § 11 annet punktum. 
 
De nevnte uttrykkene for et proporsjonalitetsprinsipp i saksbehandlingen knytter seg imidler-
tid kun til enkelte av saksbehandlingsreglene, og kan som utgangspunkt derfor ikke sies å 
være sidestilt med å lovfeste en alminnelig regel om proporsjonalitet i saksbehandlingen. 
 
 
4 Vurdering av om det bør lovfestes et alminnelig prinsipp om 

proporsjonalitet i saksbehandlingen 
 
Til fordel for et slikt prinsipp vil hensynet til effektivitet i saksbehandlingen ha vesentlig vekt, 
slik det mer indirekte fremgår av Forvaltningsutvalgets argumentasjon. Dersom forvaltningen 
med basis i et slikt prinsipp i større grad fordeler ressursene sine på saker etter hvor viktig og 
omfattende den enkelte sak er, vil det totalt sett kunne lede til økt effektivitet, dersom det for-
utsettes at forvaltningen i dag bruker flere ressurser enn nødvendig på noen saker. Videre vil 
lovfesting av et alminnelig prinsipp kunne løfte proporsjonalitet i saksbehandlingen høyere i 
bevisstheten til rettsanvendere i offentlig forvaltning, for alle saksbehandlingsreglene og i alle 
sakens faser. Det samme gjelder verdigrunnlaget som prinsippet uttrykker.45 En vurdering av 
hvilke ressurser som bør benyttes i den enkelte sak vil kanskje ikke gjøres på samme måte 
eller i like stor grad dersom prinsippet ikke lovfestes. I sum handler det om at et slikt prinsipp 
kan bidra til å skape en balanse mellom effektivitet og kvalitet i offentlig forvaltning. Et lov-

                                                
42 NOU 2019: 5 s. 157. 
43 NOU 2019: 5 s. 29. 
44 NOU 2019: 5 s. 30. 
45 NOU 2019: 5 s. 154. 
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festet prinsipp vil måtte leses i sammenheng med alle saksbehandlingsreglene i forvaltnings-
loven og særlovgivning på forvaltningsrettens område forøvrig, og vil dermed kaste lys over 
hvor høyere krav som kan stilles til saksbehandlingsreglenes omfang.  
 
På den annen side kan lovfesting av prinsippet lede til mer intensiv prøving for domstolene. 
Saksbehandlingsregler kan som hovedregel prøves fullt ut.46 Om lovfesting vil lede høyere 
prøvingsintensitet avhenger av om domstolene får kompetanse til kun å prøve om det er fore-
tatt en forholdsmessighetsvurdering eller også selve innholdet i avveiningen. Det er uklart 
hvilke prøvingsintensitet prinsippet vil bli underlagt hos domstolene. Dersom domstolene 
skulle få kompetanse til å prøve innholdet i avveiningen som følger av en forholdsmessig-
hetsvurderingen ville det innebære en økt makt til domstolene. Et lovfestet prinsipp kan også 
virke prosessfremmende, særlig dersom innholdet i vurderingen vil kunne prøves for domsto-
lene. Bakgrunnen for synspunktet er at et slikt prinsipp nødvendigvis må utformes generelt, 
for å kunne anvendes på alle forvaltningsrettens områder. Et svært generelt utformet prinsipp 
vil kunne åpne for at enhver som opplever at sin sak skulle vært behandlet grundigere vil 
kunne prøve dette for en domstol. Dermed vil det kunne bli en stor mengde saker for domstol-
ene. 
 
Når det kommer til selve lovfestingen av prinsippet er hensyn som taler særlig sterkt for dette 
hensynet til forutberegnelighet og rettsikkerhet for borgerne. Forvaltningsretten er et rettsom-
råde som i løpet av livet angår alle. Velferdsretten er eksempel på et forvaltningsrettslig om-
råde de aller fleste er i befatning med på et tidspunkt, gjennom for eksempel trygdeytelser, 
sykepenger eller foreldrepenger. Dermed er det særlig viktig med en lovtekst som er klar og 
fremmer forutberegnelighet for leseren. Det vil være enklere for den som ikke er trent i å 
sammenfatte og forstå rettskilder å forholde seg til en skreven lovregel, enn en mer fragmen-
tert lovfesting av prinsippet i enkelte saksbehandlingsregler eller i særlovgivningen. På den 
måten kan borgerne vurdere muligheten for å prøve bestemmelsen for en domstol, forutsatt at 
bestemmelsen åpner for slik prøving. Slik kan lovfesting av prinsippet gi uttrykk for sentrale 
forventninger som borgerne med grunn kan ha til offentlig forvaltning.47 Slik Forvaltningsut-
valget trekker frem i sin NOU må saksbehandlingen ta hensyn til at mange parter opptrer 
overfor forvaltningen uten advokat eller annen fullmektig.48 Folk må med andre ord på egen-
hånd kunne lese og forholde seg til regelinnholdet i rettskildene. Jeg mener derfor at hensynet 
til rettsikkerhet og forutberegnelighet gjør seg gjeldende med særlig vekt på forvaltningsret-
tens område, sammenliknet med i sivile saker. 
 
På den annen side er det ikke fullstendig sikkerhet knyttet til at lovfesting av prinsippet vil 
lede til økt forutberegnelighet. Slik det fremkommer i oppgaven er ikke proporsjonali-
tet/forholdsmessighet betegnelser som slikter til et entydig innhold. Prinsippet er mangefaset-
tert, og innholdet varierer mellom ulike grener av forvaltningsretten. På denne bakgrunnen 

                                                
46 Bragdø-Ellenes (2017) s. 61. 
47 NOU 2019: 5 s. 154. 
48 NOU 2019: 5 s. 157. 
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kan lovfesting av et prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen lede til misforståelser for 
borgere som er utrente i å tolke juridiske kilder. Det kan enkelt forveksles med et materielt 
krav til forholdsmessighet. Jeg mener derfor at en risiko knyttet til lovfesting på prinsippet er 
at dets innhold kan virke uklart for allmennheten. I det tilfelle ville lovfesting virke mot sin 
hensikt.  
 
Krav til en forholdsmessighetsvurdering fremkommer i enkelte av saksbehandlingsreglene i 
Forvaltningsutvalgets forslag til ny forvaltningslov (punkt 3). Til tross for at dette ikke kan 
sies å utgjøre det samme som lovfesting av en alminnelig regel om proporsjonalitet i saksbe-
handlingen kan det antas at lovforslaget i realiteten vil ha liknende virkning. Mange av saks-
behandlingsreglene i forvaltningsloven er ikke utformet på en slik måte at de i særlig grad kan 
justeres utfra sakens viktighet. Et eksempel en slik lovbunden regel er § 27 første ledd, første 
punktum om underretning. I saksbehandlingsreglene der omfanget av saksbehandlingen i stør-
re grad kan opp- og nedjusteres er det foreslått å legge til regler om prosessuelle forholdsmes-
sighetsvurderinger i forslaget til ny lov. Den faktiske virkningen av å lovfeste et alminnelig 
krav til proporsjonalitet i saksbehandlingen vil derfor kunne bli liten. 

Med særlig vekt på at den faktiske virkningen av å lovfeste prinsippet antakelig ikke vil være 
så stor og at i hvilke grad det vil fremme forutberegnelighet et usikkert, er min konklusjon at 
det ikke bør lovfestes et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen. 
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