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1 Innledning 

 

Kravet om proporsjonalitet i forvaltningsretten gjelder forholdet mellom de mål forvaltningen 

vil realisere og de midler som tas i bruk for å nå målene, og går ut på at midlene ikke må være 

uforholdsmessige (eller alt for tyngende) i forhold til målene. I forvaltningsretten har juridisk 

teori lenge diskutert om det gjelder et slikt krav om proporsjonalitet, altså om forvaltningens 

skjønnsutøving er begrenset av et slikt forholdsmessighetskrav (forholdsmessighetskravet 

som kompetanseskranke), samt om dette kravet gjelder bare på noen rettslige områder eller 

det er generelt. Oppgavens første del sikter nettopp til spørsmålet om hvor langt kravet om 

proporsjonalitet rekker. Under punkt 2 skal jeg nemlig redegjøre for når forvaltningen har 

plikt til å vurdere forholdsmessigheten av de vedtak den treffer, eller med andre ord når det 

kreves at forvaltningsvedtaket etter sitt innhold er forholdsmessig. Jeg skal først se på de til-

feller hvor kravet om proporsjonalitet følger av henholdsvis EØS-retten og EMK. Deretter 

skal jeg redegjøre for de tilfeller hvor kravet om proporsjonalitet direkte følger av norske be-

stemmelser. Jeg skal også se på hva slags krav om forholdsmessighet det gjelder mellom vil-

kår og de begunstigede vedtak de knytter seg til. Til slutt skal jeg se på om det i tillegg gjelder 

en ulovfestet generell rettsregel om forholdsmessighet i norsk forvaltningsrett.  

 

Oppgavens andre del sikter til en vurdering av om det bør lovfestes et alminnelig prinsipp om 

proposjonalitet i selve saksbehandlingen i den nye forvaltningsloven på lik linje med det pro-

sessrettslige prinsipp om proporsjonalitet i tvisteloven. Under punkt 3 skal jeg analysere For-

valtningslovutvalgets argumenter mot en slik lovfesting og ta selv stilling til dette spørsmålet. 

Jeg skal se spesielt på om det er behov for lovfesting av en slik generell behandlingsregel i 

tillegg til de enkelte saksbehandlingsregler, særskilt forvaltningens utredningsplikt og kravet 

om begrunnelse for vedtaket.  

 

2 Krav om proporsjonalitet i norsk forvaltningsrett 

 

2.1 Krav om proporsjonalitet som følger av EØS-retten 

 

I EU-retten har det imidlertid lenge vært anerkjent et alminnelig proporsjonalitetsprinsipp. 

Kjernen i det er at det kreves en form for forholdmessighet mellom mål og middel (tiltak). Et 

tiltak som gjør inngrep i EØS-avtalens fire friheter (fri bevegelighet for varer, personer, tje-

nester og kapital), kan bare rettferdiggjøres dersom det er egnet til og nødvendig for å oppnå 
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målsettingen, og dessuten ikke representerer noe urimelig inngrep i de fire frihetene (for-

holdsmessighet i snever forstand).1 

 

 Gjenom EØS-avtalen overtar Norge også dette generelle prinsippet som gjennomsyrer EU-

retten. Både juridisk teori og EFTA-domstolen har lagt til grunn at prinsippet er omfattet av 

EØS-avtalen og at EØS-lovens § 12 medfører at prinsippet er gjort til norsk rett.3  

 

Gjennomføringen av EØS-avtalen i norsk rett har skjedd dels gjennom inkorporasjon, se 

EØS-loven § 1, og dels gjennom transformasjon av avtalens rettsakter til norske lover og for-

skrifter, se EØS-loven § 2. I det følgende skal jeg se nærmere på hvordan proporsjonalitets-

prinsippet anvendes i norsk rett ved de to gjennomsføringsmåter.  

  

I henhold til EØS-avtalen art. 11 og 12 er kvantitative eksport- og importrestriksjoner og alle 

tiltak med tilsvarende virkning forbudt mellom medlemsstatene. Ifølge EØS-avtalen art. 13 

kan medlemsstatene likevel innføre slike restriksjoner dersom noe av de nevnte forhold be-

grunner dette, f.eks hensynet til menneskers og dyrs helse. De iverksatte tiltakene, altså rest-

riksjonene som begrenser det frie varebyttet i vårt tilfelle, må imidlertid tilfredsstille for-

holdsmessighetsprinsippet. Dersom hensynet til menneskenes liv og helse kunne vært ivaretatt 

gjennom tiltak som i mindre grad begrenset det frie varebyttet, er tiltaket ikke «nødvendig» og 

dermed i strid med forholdsmessighetsprinsippet.4 Det betyr nemlig at domstolene kan sette til 

side forvaltningsvedtak hvor det ikke er forholdsmessighet mellom eksport- eller importre-

striksjonen og hensynet til menneskers liv og helse.  

 

Når det gjelder transformasjon av EØS-avtalens rettsakter til norske lover, sier EØS-loven § 2 

at bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen «skal i 

tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold». Det er anerkjent 

i norsk rett at proporsjonalitetsprinsippet inngår som en del av de «bestemmelser i lov eller 

forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen», altså går foran «ordinæ-

                                                 
1 Fredriksen (2007) s 296.  
2 Alle lovenes fulle navn vil fremgå av referanselisten.   
3 Lilli (1999) s. 529. 
4 Lilli (1999) s. 522. 
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re» norske lover.5 Det betyr at domstolene innenfor EØS-avtalens virkeområde kan sette til 

side lover, forskrifter samt forvaltningsvedtak som strider mot proporsjonalitetsprinsippet. 

Domstolene kan nemlig overprøve forvaltningsskjønnet innenfor EØS-avtalens virkeområde, 

med hensyn til om vedtaket er uforholdsmessig, og de kan kjenne et forvaltningsvedtak ugyl-

dig.6 

 

Det kan oppsumeres med at forholdsmessighetsprinsippet innenfor EØS-avtalens virkeområde 

kan innebære en større begrensning av forvaltningensskjønnet i forhold til de norske ugyl-

dighetsgrunner. Proporsjonalitetsprinsippet legger føringer på hvordan forvaltningen må tolke 

lovgivningen samt på hvilke vedtak den har adgang til å treffe.7 Når det gjelder domstolenes 

kontroll, må utgangspunktet være at de prøver EØS-rettens proporsjonalitetsgrunnsetning fullt 

ut.8 

 

2.2 Krav om proporsjonalitet som følger av Den europeiske menneskerettskon-

vensjonen (EMK) 

 

Et såkalt proporsjonalitetsprinsipp står sentralt også på de områder som omfattes av traktater 

om mennekserettigheter som er bindende for Norge. Den europeiske menneskerettskonven-

sjonen (EMK) er inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven § 2 som også bestem-

mer i § 3 at bestemmelsene i konvensjonen ved motstrid skal gå foran bestemmelser i annen 

lovgivning. Gjennom proporsjonalitetsprinsippet på området for mennneskerettigheter søker 

man å finne balansen mellom det enkeste menneskets rettigheter og samfunnets interesser. 

Forholdsmessighetsvurderinger anvendes typisk når det vurderes om et «unntak» fra be-

skyttelse av menneskerettighetene i form av lover og administrative vedtak er lovlig, eller når 

det foretas avveininger mellom motstridende interesser.9 Proporsjonalitetsprinsippet krever at 

de nasjonale myndighetene tar standpunkt til om et inngrep i en rettighet er forholdsmessig, 

men de innrømmes i større eller mindre grad en skjønnsmargin i proporsjonalitetsvurde-

ringen.10 Det er de nasjonale myndigheter som har hovedansvar for å gjennomføre EMK mens 

                                                 
5 Lilli (1999) s. 530.  
6 Lilli (1999) s. 534. 
7 Lilli (1999) s. 536. 
8 Fredriksen (2007), s. 304. 
9 Harbo (2015) s. 514. 
10 Sørensen (2014) 348. 
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Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) fører en subsidiær kontroll og er tilbake-

holden med å overprøve det nasjonale standpunkt dersom nasjonale myndigheter vurderes å 

være nærmere til å foreta den aktuelle vurdering.11 

 

Det omtalte kan illustreres f.eks. med flere høyesterettsdommer fra utlendingsretten hvor 

Norges Høyesterett vurderer om utvisningsvedtak var i strid med EMK art. 8 om beskyttelse 

av familiens enhet. I Rt. 1995 s. 72 vurderer Høyesterett om myndighetenes inngrep i retten til 

respekt for familielivet etter EMK art. 8, altså den påtvungne familiesplittelsen i saken, er 

«nødvendig i et demokratisk samfunn» av hensyn til noen av de forhold som er oppregnet i 

bestemmelsen. Det sies i dommen at det ikke kreves at «inngrepet er uomgjengelig nødven-

dig» og at «myndighetene har en skjønnsmargin – ‘margin of appreciation’ – ved vurderingen 

av inngrepets nødvendighet.» Etter at Høyesterett foretar «en balansert vurdering» konkluder 

den med at utvisningen ikke var i strid med EMK art. 8. Som påpekt i Rt. 1996 s. 551 (Utvis-

ningsdom I) er det avgjørende om «utvisningen på det grunnlag den har, står i et rimelig for-

hold til de negative virkninger den har for privatliv og familieliv». I Rt. 1996 s. 561 (Utvis-

ningsdom II) påpekes det at utvisning av en fremmed statsborger i alvorlige narkotikasaker 

sett i lys av praksisen til Menneskerettighetsdomstolen og Menneskerettighetskommisjonen 

knyttet til art. 8, anses ligge innenfor medlemsstatenens skjønnsmargin selv om utvisningen 

vil ramme han og hans familie hardt. Også i Rt. 1996 s. 568 (Utvisningsdom III) har Justisde-

partementet «særlig vurdert hvorvidt utvisning vil være et uforholdsmessig tiltak overfor kla-

gerens ektefelle og barn», jf utlendingsloven § 30 tredje ledd (opphevet). Som i de andre 

dommene finner retten i denne saken at utvisningsvedtaket ikke var i strid med EMK art. 8. 

 

2.3  Krav om proporsjonalitet som følger av norske regelgrunnlag 

 

Utover de områder som berøres av EØS-retten og EMK finnes det en rekke norske lovbe-

stemmelser som gir anvisning på at forvaltningen må vurdere forholdmessigheten av det ved-

taket den planlegger å treffe.12 En slik bestemmelse fra miljøretten er §18 fjerde ledd i for-

urensningsloven. Den oppstiller et materielt krav om forholdsmessighet som domstolene kan 

prøve fullt ut. Ifølge paragrafen skal det tas hensyn til kostnadene en endring eller omgjøring 

av tillatelse til forurensede tiltak vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring 

                                                 
11 Sørensen (2014) s. 349.  
12 Eckhoff (2018) s. 408.  
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eller omgjøring for øvrig vil medføre. Her har forvaltningen plikt til å ta i betraktning de 

nevnte hensyn ved avgjørelsen. I Rt. 1995 s. 738 sier Høyesterett at «bestemmelsen gir anvis-

ning på at det må være en forholdsmessighet mellom kostnader eller tap ved tilbakekall og det 

som oppnås ved at forurensningskilden fjernes». Men selv om kostnadshensynet skal tilleges 

vekt, medfører ikke dette en plikt til å legge særskilt vekt på kostnadene, heller ikke eksklude-

ring av andre hensyn. Selv om forvaltningen har plikt å legge vekt på de nevnte forhold, er 

den fri til å avgjøre den konkrete vekt disse forhold skal tillegges samt hvordan de skal av-

veies mot andre relevante hensyn. Grunnen er at selve vurderingen av forholdsmessigheten 

reiser spørsmål av svært skjønnesmessig karakter.13 Som påpekt i dommen er kostnader og 

forurensning inkommensurable størrelser som vanskelig kan avveies mot hverandre ut fra 

rettslige kriterier, og derfor er det i siste instans forvaltningens eget skjønn som avveier de 

motstridende hensyn. 

 

En annen bestemmelse som eksplisitt gir anvisning på forholdsmessighetsvurdering, er utlen-

dingsloven § 7014. Ifølge § 70 kan en utlending ikke utvises «dersom det i betraktning av for-

holdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor 

utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene». Forholdsmessighetsvurderingen er 

underlagt rettsanvendelsesskjønn15, det vil si at domstolene prøver om utvisningen vil være et 

forholdmessig tiltak. Også her må rettsanvenderen avveie inkommensurable størrelser – f.eks. 

samfunnets allmennpreventive behov for å reagere må avveies mot det at et barn må vokse 

opp uten den utviste far eller mor.16 Også likestillings- og diskrimineringsloven § 9 første ledd 

bokstav c gir anvisning på en forholdsmessighetsvurdering – den gjør unntak fra forbudet mot 

diskriminering i § 6 dersom forskjellsbehandlingen «ikke er uforholdsmessig inngripende 

overfor den eller de som forskjellsbehandles.» Også i plan- og bygningloven er det lovfestet et 

forholdsmessighetskrav. Den angår forvaltningssanskjoner ved overtredelser av loven – 

«sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten», se § 32-10.17 Ved denne typen av sa-

ker gjør særlige hensyn seg gjeldende.  

                                                 
13 Eckhoff (2018) s. 408.  
14 Utlendl. § 70 er iføge forarbeidene (NOU 2004: 20 s.419 annen spalte) en videreføring av tilsvande bestem-

melser i den opphevede utlendingslov fra 1988 §§ 29 annet ledd og 30 siste ledd. 
15 Sølvig (red) (2015) s. 263. 
16 Sølvig (red.) (2015) s. 267.  
17 Se også Rt. 2002 s. 209.  
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2.4  Krav om proporsjonalitet ved vilkår til begunstigende avgjørelser 

Det kan også bli stilt krav om forholdsmessighet i loven mellom vilkår og de begunstigede 

vedtak som de knyttes til.18 For eksempel kan det etter sosialtjenesteloven § 20 settes vilkår 

for tildeling av økonomisk stønad  –  vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket og de 

må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes 

handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Se også forurensningsloven § 16. Noen ganger 

sies det bare i loven at «det kan settes vilkår» uten at det gis nærmere anvisninger om hva de 

kan gå ut på. Det må likevel legges til grunn at lovens formål er bestemmende for tolkningen 

og at vilkåret ikke må være uforholdsmessig tyngende i relasjon til det som skal oppnås med 

bestemmelsen.19 I Rt. 2008 s 1110 avsnitt 22 sier førstvoterende at «i tråd med alminnelige 

forvaltningsrettslige prinsipper må slike vilkår være saklige og ikke uforholdsmessig tyngen-

de». Med andre ord må det foretas en avveining mellom de fordeler som oppnås ved å sette 

vilkårene, og de ulemper søkeren påføres.  

2.5 Gjelder det en lovfestet generell regel om proporsjonalitet i norsk forvalt-

ningsrett? 

At det på de ovenfor omtalte områdene gjelder et krav om proporsjonalitet, er på det rene. 

Som vi allerede har sett, kan kravet følge «direkte av rettsgrunnlaget, eller det kan følge av 

EMK eller EØS-retten».20 Spørsmålet er imidlertid om det i tillegg til slike krav som følger av 

lovgivningen mv., gjelder en ulovfestet generell rettsregel om forholdsmessighet mellom mål 

og middel i alminnelig norsk forvaltningsrett.21 I NOU 2019: 5 (Ny forvaltningslov)22 uttales 

det at Høyesterett har avvist at det gjelder et alminnelig krav til forholdsmessighet utenfor de 

allerede omtalte områdene og henviser til Rt. 2008 s. 560 og Rt. 2011 s. 304. I Rt. 2008 s. 560 

sier Høyesterett at det ikke gjelder noen «generell forholdsmessighetsbegrensning», se avsnitt 

48. I Rt. 2011 s. 304 avsnitt 56 er rettstilstanden oppsumert slik: «…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 innhold.» 

I begge dommene er det imidlertid uttalt at det ved vurderingen av om et forvaltningsvedtak 

                                                 
18 Eckhoff (2018) s. 416.  
19 Eckhoff (2018) s. 416.  
20 NOU 2019: 5 s. 157. 
21 Eckhoff (2018) s. 409. 
22 NOU 2019: 5 s. 157. 
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er åpenbart urimelig, inngår forholdsmessighetsbetraktninger, men at det er ikke grunnlag for 

å stille et generelt krav om forholdsmessighet når det gjelder innholdet av forvaltningsvedtak.  

I juridisk litteratur er det også uttalt at det neppe er grunnlag for å anta at norsk rett generelt 

krever at forvaltningsvedtak etter sitt innhold må være forholdsmessige.23 Men litteraturen er 

ikke enstemmig. Graver har f.eks. sett på blant annet avgjørelsene tatt inn i Rt. 1981 s.745 

(Isene), Rt. 1990 s. 861 (Henjum), Rt. 1991 s. 973 (Sikringsdommen), og uttalt at alle de 

egentlig bygger på vurderinger om krav til forholdsmessighet selv om Høyesterett ikke byg-

ger på et uttrykkelig krav til forholdsmessighet som er generelt formulert.24 I Isene dekket 

retten seg bak et utvidet begrunnelseskrav, noe den fulgte opp i Henjum. I Sikringsdommen 

ble det generelt slått fast at retten prøver inngripende vedtak mer intenst enn mindre inngri-

pende vedtak. Graver mener at retten har gått omveier for å skape et slikt forholdsmessighets-

krav, særlig ved å dekke seg bak et utvidet begrunnelseskrav i f.eks. Isene og Henjum eller et 

krav om mer intenst prøving ved mer inngripende vedtak i f.eks. Sikringsdommen.25 Med 

andre ord påstår noen forfattere at det hender at domstolene finner andre grunner til å under-

kjenne vedtak som de egentlig anser som uforholdsmessige. Dette bekreftes av NOU 2019: 5 

hvor det sies at det at en avgjørelse fremtrer som uforholdsmessig, «kan skjerpe kravet til be-

grunnelsen for vedtaket (Rt. 1981 s. 745 (Isene))». 

I denne sammenheng fremstår dommen inntatt i Rt. 1973 s. 460 som et unntak; her ble nemlig 

forholdet mellom mål og middel trukket direkte inn i bedømmelsen av forvaltningsvedtaket.26 

Det sies uttrykkelig i dommen at helserådets vedtak om at farmen måtte opphøre, «gikk lenger 

enn nødvendig», eller med andre ord sies det at vedtaket var uforholsmessig.  

I NOU 2019: 5 gir Forvaltningsutvalget likevel uttrykk for at det ikke er aktuelt å lovfeste et 

krav om proporsjonalitet i den nye forvaltningslov ved særlig å støtte seg til Høysteretts utta-

lelser i de to nevnte dommene hvor retten avviser at det gjelder et krav om forholdsmessighet. 

3 Lovfesting av et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i 

saksbehandlingen – vurdering av utvalgets argumenter og eget standpunkt 

 

                                                 
23 Eckhoff (2018) s. 409. 
24 Graver (1995) s. 281.  
25 Graver (1995) s. 285. 
26 Eckhoff (2018) s. 409.  

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1981-745
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1990-861
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1991-973
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Etter at Forvaltningsutvalget avviser spørsmålet om å innføre krav om proporsjonalitet i for-

valtningsretten, tar det opp spørsmålet om det bør lovfestes et alminnelig prinsipp om propo-

sjonalitet i selve saksbehandlingen. Utvalget viser til det alminnelige prosessrettslige grunn-

prinsippet i sivilprosessen om at «saksbehandlingen og kostnadene [skal] stå i et rimelig for-

hold til sakens betydning», se tvisteloven § 1-1 annet ledd fjerde strekpunkt. Det betyr at bruk 

av tid, ressurser og kostnader og grad av grundighet i saksbehandlingen skal tilpasses sakens 

betydning for partene og for samfunnet og dens vanskelighet. Utvalget foreslår likevel ikke å 

lovfeste et slikt prinsipp i saksbehandlingen. For det første peker utvalget på at «utgangspunk-

tet for vurderingen er forskjellig i saker for domstolene og saker som behandles i forvalt-

ningen». Utvalget mener sannsynligvis at formålet med innføringen av proporsjonalitetsprin-

sippet i tvisteloven er å begrense bruken av tid, kostnader og ressurser for saker av mindre 

betydning for partene samt redusere domstolenes arbeidsbyrde. Utvalget fremhever at dette 

ikke har vært noe generelt problem i forvaltningssaker og at forvaltningen tvert imot iblant 

har fått kritikk for at «saksbehandlingen ikke er grundig nok». Med andre ord vil utvalget 

fremheve at det ikke alltid er hensiktsmessig å overføre prinsipper fra domstolsprosessen til 

saksbehandlingen hos forvaltningen. Sivilprosessen er en trekantsprosess med to parter og en 

dommer i midten. For den private vil forvaltningen ofte fortone seg som en kombinasjon av 

motpart og dommer.27 Dessuten er formålet med prinsippet i tvisteloven å utjevne partene i 

saken slik at en sterkere part ikke unødig trekker ut saken, samt holde sakskostnadene nede 

slik at adgangen til domstolene ikke blir praktisk begrenset. Slike forhold er ikke aktuelle i 

forvaltningssaker.  

 

Man kan se på et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen som en rettsik-

kerhergaranti som sørger for at saken blir grundig opplyst av forvaltningen og som den priva-

te kan støtte seg til. Det reises spørsmål om det noen ganger ikke er mer hensiktsmessig at 

forvaltningen har frihet til å avgjøre f.eks. kurante saker raskere enn den burde etter for-

holdsmessighetsprinsippet. Noen ganger er det selve hensynet til parten som taler for at saks-

behandlingen ikke er alt for grundig da parten selv har en sterk interesse i et raskt svar. Da 

kan en viss risiko for feil være å foretrekke fremfor lang venting.28 

 

                                                 
27 Eckhoff (2018) s. 62. 
28 Eckhoff (2018) s. 62. 
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Utvalget sier også at en tilpasning av ressursbruken i saksbehandlingen til den enkelte sak kan 

skje innenfor rammen av de enkelte saksbehandlingsreglene som det foreslår. Som eksempler 

på slike enkelte regler peker utvalget på regelen om forvatlningens utredningsplikt og på om-

fanget av begrunnelsen for vedtaket. Utvalget mener med andre ord at man i stedet bør lovfes-

te krav om tilpasning av ressursbruken innenfor de enkelte saksbehandlingsreglene i forvalt-

ningsloven, altså der det er grunn til det. Slike krav kan også stilles opp ved utformingen av 

de enkelte saksbehandlinger i særlovgivningen, altså tilpasses de konrete livs- og rettsområ-

der.  

 

På andre side kan man forsvare lovfestingen av et alminnelig prinsipp med at det vil supplere 

der det ikke allerede finnes saksbehandlingsregler som gir anvisning på en forholdsmessig-

hetsvurdering, samt redusere behovet for særregler om proporsjonalitet. Med tanke på at ut-

valget foreslår utforming av enkelte saksbehandlingsregler (omfang av utredningsplikten, 

omfang av begrunnelsen for vedtaket mv.) i tråd med proporsjonalitetsprinsippet, blir det li-

kevel ikke så stort behov for en slik generell regel. En generell utforming av proporsjonali-

tetsprinsippet kan lett skape uklarhet og tvil i praksis. Det å bare angi at saksbehandlingen 

skal stå i rimelig forhold til sakens betydning uten å angi hva som konkret man må ta hensyn 

til, kan virke uklart og føre til flere klager og mistillit til forvaltningen. Hva som må priorites  

og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende på de ulike forvaltningsrettslige grenene, lar seg ikke 

alltid avgjøres ut fra en generell utforming av et alminnelig proporsjonalitetsprinsipp. En ge-

nerell utforming kan virke mot sin hensikt og føre til at forvaltningen bruker mer ressurser på 

å vurdere forholdsmessigheten ved hver enkel handling den foretar seg. På andre side kan 

prinsippet føre til at det stadig blir oppstilt nye krav til saksbehandlingen av de private.  

 

For å styrke tilpasningen av ressursbruken i saksbehandlingen til den enkelte sak, foreslår 

utvalget i stedet justering i ordlyden i enkelte saksbehandlingsregler, blant annet utrednings-

plikten og begrunnelsen for vedtaket. Utvalget foreslår nemlig å justere ordlyden for å vise at 

utredningsplikten – i samsvar med gjeldende rett29 – «ikke skal gå så langt som praktisk mu-

lig, men at saksutredningen skal være tilstrekkelig til å avgjøre saken på forsvarlig måte. Hvor 

grundig utredningen må være, bør fortsatt avgjøres ut fra sakens karakter – både hva gjelder 

viktighet, behovet for rask avgjørelse og om vedtaket kan endres senere eller om tilstanden er 

                                                 
29 Se f.eks. Rt. 2011 s. 111 avsnitt 52 hvor det sies at «utredningsplikten må avpasses etter forholdene og hvor 

belastende vedtaket er».  
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irreversibel – veid opp mot en forsvarlig ressursbruk i forvaltningsorganet.»30 Utvalget fore-

slår også å lovfeste et relativt begrunnelseskrav som må avpasses etter hvor inngripende ved-

taket er, og som allerede er etablert gjennom rettspraksis.31 Jo mer inngripende vedtaket er, jo 

mer skjerpes kravene til begrunnelsen.  

 

Ved å sette slike relative krav til utredningen og begrunnelsen, viser utvalget at det må foretas 

en avveining ved hver eneste sak ut fra de konkrete omstendighetene. På bakgrunn av dette 

kan man konkludere med at forvaltningen er mer tjent med å bruke de enkelte saksbehand-

lingsregler som gir mer konkrete målestokker eller anvisninger om hva slags forholdsmessig-

hetsvurderinger den må foreta, enn med et generelt utformet alminnelig prinsipp om propor-

sjonalitet. Det er nemlig pedagogiske hensyn som taler for at man helst lovfester særlige krav 

til proporsjonalitet innenfor rammen av de enkelte saksbehandlingsregler i forvaltningsloven 

og i særregler på de ulike forvaltningsrettlige områder der det er nødvendig. Et alminnelig 

prinsipp om proporsjonalitet vil være vanskelig å håndheve ikke bare for forvaltningen, men 

også for domstolene da det ikke er mulig å utforme prinsippet ved å angi mer konkret måle-

stokk.  

 

På andre side vil en lovfesting av en alminelig proporsjonalitetsprinsipp føre til at borgerne 

får berettigede forventninger om at saksbehandlingen skal stå i rimelig forhold til sakens be-

tydning og vanskelighetsgrad, og ikke minst styrke rettssikkerheten og tilliten til forvalt-

ningen. En lovfesting kan også føre til at de ansatte i forvaltningen blir mer oppmerksomme 

på at de må påse at deres bruk av ressurser på de enkelte saker må svare til viktigheten av sa-

kene. Ikke minst vil en lovfesting av prinsippet vil understreke at ressursene må brukes effek-

tivt og fordeles mellom sakene i forhold til deres viktighet og vanskelighet. 

 

Det avgjørende ved valget om det bør lovfestes et proporsjonalitetsprinsipp eller ikke, er like-

vel i hvilken grad det skal være opp til forvaltningen selv å tilpasse saksbehanlingen til sakens 

vanskelighet og betydning for partene og samfunnet, og i hvilken grad den nye forvaltnings-

lov skal gi uttrykk for en slik avveining. Et annet spørsmål om det er mer hensiktsmessig å 

                                                 
30 NOU 2019: 5 s.328.  
31 NOU 2019: 5 s. 354; se også dommene Rt. 1981 s. 745 (Isene), Rt. 2000 s. 1056 (Gausi), Rt. 2011 s 111 (Dro-

sjeløyve), Rt. 2014 s. 310 hvor begrunnelseskravet er skjerpet.  
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lovfeste et alminnelig proporsjonalitetsprinspipp enn å fastsette enkelte regler ved de ulike 

sider ved saksbehandlingen som gir anvisning på en avveining. 

 

Det er forvaltningen som har ansvaret for utredningen av saken og ellers for saksbehandlingen 

av saken, og da bør den være opp til den å tilpasse saksbehandlingen til sakens betydning. De 

ulovfestede krav om forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk kan i stor grad kom-

me borgerne til unnsetning hvis de mener at forvaltningen ikke har gjort dette. Disse kravene 

kan nemlig supplere der det ikke finnes mer konkrete regler eller krav til forvaltningen. I til-

legg kan enkelte saksbehanglingsregler i forvaltningsloven og særlovginingen være et bedre 

egnet lovgivningsverktøy da de kan gi utttrykk for mer konkrete anvisninger om proporsjona-

litet som forvaltningen lettere kan følge.  
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