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1 Innledning 

I juridisk teori og rettspraksis diskuterer enkelte om det gjelder et ulovfestet forholdsmessig-

hetskrav i norsk forvaltningsrett i forbindelse med den ulovfestede myndighetsmisbrukslæ-

ren.1 Denne læren oppstiller visse forbud mot hva forvaltningen kan gjøre, og setter rammene 

for hvilke deler av et forvaltningsvedtak domstolene kan prøve. Et sentralt forbud er at et ved-

tak etter sitt innhold ikke kan være kvalifisert urimelig. Det som er urimelig vil ofte være 

uforholdsmessig, og forbudet mot sterkt urimelige resultater omtaler teorien noen ganger som 

en form for forholdsmessighetsprinsipp. 

Forholdsmessighet handler om at et tiltak må stå i forhold til det målet som for eksempel 

myndighetene ønsker oppnådd ved tiltaket.2 Et prinsipp om forholdsmessighet kan romme 

flere vurderinger, men det er vanlig å skille mellom et krav til egnethet, nødvendighet og for-

holdsmessighet i snever forstand.3 I oppgaven bruker jeg uttrykkene «prinsipp» og «krav» om 

rettsregler som domstolene eller forvaltningen kan håndheve.4 Forbudet mot sterkt urimelige 

resultater kan være gjenstand for domstolsprøving, og denne domstolskontrollen handler om 

domstolenes rett og plikt til å prøve hvorvidt et forvaltningsvedtak er lovstridig.5 Forvalt-

ningsloven definerer slike vedtak enten som et «enkeltvedtak» eller en «forskrift», jf. § 2 bok-

stav b og c, jf. bokstav a. 

Fremstillingen videre består av to deler. Den første delen redegjør for om det gjelder et ulov-

festet forholdsmessighetskrav i norsk forvaltningsrett (pkt. 2) ved å se på folkeretten (pkt. 

2.1), den alminnelige forvaltningsretten (pkt. 2.2) og den spesielle forvaltningsretten (pkt. 

2.3). Den andre delen skal drøfte argumentene til Forvaltningslovutvalget i NOU 2019: 5 pkt. 

11.7.6 (pkt. 3). I denne delen vurderer jeg først argumentene til utvalget (pkt. 3.1) og så tar jeg 

stilling til om lovgiver bør lovfeste et forholdsmessighetskrav i forvaltningslovens saksbe-

handlingsregler (3.2). I disse drøftelsene trekker jeg inn eksempler fra ulike forvaltningsretts-

lige disipliner. 

 
1 Graver (2015) s. 113 og Eckhoff (2018) s. 402. 
2 Harbo (2015) s. 513 og Eckhoff (2018) s. 407. 
3 Graver (2015) s. 128–129 og Eckhoff (2018) s. 407. 
4 Eckhoff (2018) s. 43–44. 
5 Rt. 2001 s. 995 (Realitetsdom I) s. 1000 og 1004. 
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2 Et ulovfestet forholdsmessighetsprinsipp i norsk 
forvaltningsrett 

 

2.1 Folkerett 

 

2.1.1 EØS-rett 

Den europeiske økonomiske samarbeidsavtalen (EØS) og tilhørende rettsregler inneholder et 

forholdsmessighetsprinsipp som gjelder i norsk rett på de rettsområdene som EØS-retten be-

rører. Dette henger sammen med at EØS-retten er inkorporert i norsk rett som norsk lov gjen-

nom EØS-loven § 1. Et slikt prinsipp fra EØS-retten fungerer som en begrensning for tiltak 

som gjør inngrep i et av EØS-avtalens fire grunnleggende friheter. Dette prinsippet består av 

to elementer, hvor inngrepet i en av de grunnleggende frihetene i EØS-avtalen må være egnet 

og nødvendig til å oppnå et lovfestet eller ulovfestet legitimt formål. Det er uansett usikkert 

om det gjelder et slikt prinsipp i forvaltningsretten utover de områdene som EØS-retten berø-

rer. 

2.1.2 EMK-rett 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) inneholder også et prinsipp om for-

holdsmessighet, og som gjelder i norsk rett på de rettsområdene som EMK-retten berører. 

EMK-retten berører en rekke norske rettsområder fordi EMK er inkorporert i norsk rett som 

norsk lov gjennom menneskerettsloven § 2 nr. 1. Forholdsmessighetsprinsippet i EMK inne-

bærer at et inngrep kan gjøres i enkelte menneskerettigheter og vurderingstemaet er om inng-

repet er «neccessary in a democratic society», jf. art. 8–11. Dette betyr at inngrepet må være 

egnet, nødvendig og forholdsmessig i snever forstand. Denne prøvingsteknikken er veletablert 

hos EMD, men det er usikkert om et tilsvarende prinsipp gjelder som et ulovfestet krav i den 

norske forvaltningsretten. Det er sannsynlig at et slikt prinsipp kan prege andre deler av for-

valtningsretten enn de områdene som EMK-retten direkte berører fordi rettsområder kan på-

virke hverandre over tid,6 men det er likevel usikkert om det gjelder et slikt prinsipp i forvalt-

ningsretten utover de områdene som EMK-retten berører. 

 
6 Harbo (2015) s. 514. 
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2.2 Spesiell forvaltningsrett 

Ingen enkeltlover på forvaltningsrettens område uttrykker generelt et forholdsmessighetsprin-

sipp, men det finnes enkeltstående bestemmelser fra den spesielle forvaltningsretten som in-

neholder et slikt prinsipp. Utlendingsloven § 70 sier at myndighetene kan ikke utvise en ut-

lending fra Norge så lenge «forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et 

uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv …», jf. første ledd første punktum. Med andre 

ord må forvaltningen foreta en forholdsmessighetsvurdering selv om vilkårene for utvisning 

ifølge §§ 66, 67 eller 68 er oppfylt. 

Barnevernloven § 4-12 bestemmer at forvaltningen ikke kan treffe vedtak om en omsorgs-

overtakelse så lenge det kan «skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak» etter 

nærmere angitte bestemmelser, jf. andre ledd siste punktum. Denne bestemmelsen forankrer 

et prinsipp om at mindre inngripende tiltak må vurderes før et sterkere tiltak kan iverksette 

(minstemiddelprinsippet), som er beslektet til forholdsmessighetsprinsippet. 

Politiloven § 6 sier at politiet kan bruke «kameraovervåking dersom det er nødvendig for å 

gjennomføre oppgaver som nevnt i § 2 nr. 1 til 4» og så lenge «de hensyn som tilsier overvå-

king overstiger hensynet til den registrertes personvern», jf. § 6 første ledd første pkt. og 

andre ledd første pkt. I likhet med barnevernloven § 4-12 gjelder det et minstemiddelprinsipp, 

men ikke et såpass omfattende prinsipp som i EMK- eller EØS-retten. Slike enkeltbestemmel-

ser i den spesielle forvaltningsretten gir derimot ikke grunnlag for et konkret og ulovfestet 

forholdsmessighetsprinsipp i forvaltningsretten.  

2.3 Alminnelig forvaltningsrett 

 

2.3.1 Den ulovfestede vilkårslæren 

En ulovfestet form for forholdsmessighetsvurdering eksisterer i den ulovfestede vilkårslæren. 

Denne læren handler om at forvaltningen kan stille visse vilkår ved begunstigende vedtak, 

men under to betingelser. Høyesterett har lagt til grunn at vilkår ved begunstigende vedtak må 

være «saklige og ikke uforholdsmessig tyngende».7 Kravet til saklighet handler om at forvalt-

ningen kan kun stille vilkår som har en saklig sammenheng med formålet til vedtaket. Forbu-

 
7 Rt. 2008 s. 1110 (Hafslund) avs. 22, jf. Rt. 2003 s. 764 (Bærums verk) avs. 34. 
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det mot uforholdsmessig tyngende vilkår er en beslektet form for et forholdsmessighetskrav, 

og vurderingstemaet er om vilkårets tyngende karakter står i forhold til det målet som vedta-

ket ønsker å oppnå. Dette forbudet er likevel ikke et allment prinsipp på tvers av forvaltnings-

retten, men gjelder konkret i den ulovfestede vilkårslæren. 

2.3.2 Rettspraksis 

Forbudet mot sterkt urimelige resultater er beslektet til et mulig ulovfestet forholdsmessig-

hetsprinsipp, og dette kommer til uttrykk i Rt. 1951 s. 19 (Mortvedt). Denne dommen handlet 

om fire drosjeeiere som hadde krav på nye drosjebevillinger. Bakgrunnen for søksmålet var at 

Samferdselsdepartementet hadde avslått søknadene til drosjeeierne om å fornye sine drosje-

bevillinger. Høyesterett la til grunn at departementet kunne legge vekt på at drosjeeieren var 

tidligere passive medlemmer av Nasjonale Samling under saksbehandlingen, men det avgjø-

rende for retten var om departementet utviste et «forsvarlig skjønn».8 Høyesterett kom til at 

vedtaket var så «urimelig og så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning» at vedtaket var 

«rettstridig og derfor … ugyldig».9 Retten la vekt på at de tidligere landssviks-straffede måtte 

komme seg i arbeid og at dette var av «overmåte stor samfunnsinteresse» så lenge forbrytel-

sen var av «rent politisk natur».10 

Forbudet mot kvalifisert urimelighet dukker opp på nytt i Rt. 1957 s. 1190 (Seljelid). Politiet 

inndro bevillingen til en drosjeeier i mai 1947 og ga bevillingen tilbake i mars 1951, og på 

grunnlag av dette krevde sjåføren erstatning fra staten. Høyesterett la til grunn at politiet kun-

ne inndra kjøreseddelen i 1947, men at det var «rettsstridig av politiet» å opprettholde inn-

dragningen såpass lenge slik at vedtaket ble «åpenbart urimelig».11 

En tredje og viktig dom på dette området er Rt. 1973 s. 460 (Fjærkre). Denne saken handlet 

om en gårdseier hadde rett på erstatning. Eieren av fjærkregården ble bedt av Helserådet om å 

legge ned gården og fjerne dyrene sine innen 13 dager, og Helserådet begrunnet dette med at 

gjødslingen på gården kunne forurense Jonsvatnet som var vannreservoaret for Trondheim 

kommune. Høyesterett underkjente likevel vedtaket. Dommer Leivestad uttalte at vedtaket var 

«etter sin form og sitt innhold» urimelig fordi vedtaket var «for drastisk og gikk lenger enn 
 

8 Mortvedt s. 22 flg. 
9 Ibid. s. 24. 
10 Ibid. s. 22–23. 
11 Seljelid s. 1193. 
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nødvendig».12 Høyesterett la vekt på at endene og gjessene skapte ingen spesielle eller akutte 

farer for forurensning for reservoaret, og at tidsfristen på 13 dager var «urimelig kort». Høy-

esterett la også vekt på at påbudet utløste en «alvorlig knekk» både «økonomisk og psykisk» 

for gårdseieren. 

Disse tre dommene illustrerer at det er lett å omskrive forbudet mot sterkt urimelige resultater 

til et krav om forholdsmessighet. I Rt. 2008 s. 560 (Kosovo) tok Høyesterett likevel stand-

punkt til om det fantes et generelt og ulovfestet forholdsmessighetskrav. En mann fra Kosovo 

saksøkte staten fordi Utlendingsnemnda ikke opphevde mannens innreiseforbud, selv om han 

hadde fire barn og en kone i Norge. Førstvoterende dommer Skoghøy uttalte at domstolene 

kan prøve et vedtak etter myndighetsmisbrukslæren, slik som når et vedtak er «åpenbart uri-

melig», jf. avs. 49. Skoghøy mente likevel at dette forbudet ikke innebar «noen generell for-

holdsmessighetsbegrensning» og at denne begrensningen var «av en helt annen karakter» enn 

den som var i utlendingsloven. 

Høyesterett bekreftet dette standpunktet på nytt i Rt. 2011 s. 304 (Frøholm). En mann overtok 

et småbruk fra sin far som han ønsket å bruke som fritidseiendom, men Sogn og Fjordane 

fylkeslandbruksstyre mente at mannen brøt med boplikten fordi han ikke ville flytte til den 

nye eiendommen. Høyesterett kom likevel til at et slikt krav om boplikt var ugyldig. Dommer 

Skoghøy uttalte at domstolene kan underkjenne et vedtak så lenge dette vedtaket «etter sitt 

innhold er åpenbart urimelig», jf. avs. 55. Mannen anførte derimot at domstolene kunne også 

underkjenne vedtaket så lenge vedtaket ikke oppfylte «krav til forholdsmessighet», jf. avs. 13, 

22 og 56. Skoghøy viste til Kosovo-dommen og sa at forbudet mot sterkt urimelige resultater 

inneholder forholdsmessighetsvurderinger, men at det likevel «ikke [er] grunnlag for å stille et 

generelt krav om forholdsmessighet når det gjelder innholdet av et vedtak», jf. avs. 56. 

2.3.3 Juridisk teori 

Eivind Smith er skeptisk til om det gjelder et ulovfestet forholdsmessighetsprinsipp på for-

valtningsrettens område. Han hevder at et slikt prinsipp er beslektet med forbudet mot kvalifi-

sert urimelige resultater fordi det er det «uproporsjonale som gjør vedtaket urimelig».13 Smith 

argumenterer for forholdsmessighetsprinsippet kan fungere som et prosessuelt krav hvor 

 
12 Fjærkredommen s. 478. 
13 Eckhoff (2018) s. 407–408. 
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domstolene prøver om begrunnelsen av et vedtak har tilblivelsesmangler, dvs. mangler ved 

tilblivelsen av et vedtak slik som saksbehandlingsfeil eller skjønnsmangler.14 Utover dette 

mener Smith at det er «neppe grunnlag» til at et slikt prinsipp eksisterer i forvaltningsretten, 

blant annet på grunn av Skoghøys uttalelser i Kosovo og Frøholm. Smith er likevel åpen for 

en utvikling av mer generelle krav til et slikt prinsipp i norsk rett så lenge de norske domstol-

ene fortsetter å jobbe tett med EØS- og EMK-retten. 

Jan Fridthjof Bernt er mindre skeptisk til om det gjelder et slikt prinsipp på forvaltningsrettens 

område. Han mener at i flere situasjoner vurderer domstolene om det er et «noenlunde rimelig 

forhold mellom gevinst og totale omkostninger».15 Bernt hevder at Mortvedt og Fjærkre byg-

ger på en slik vurderingsform. I disse dommene avveide Høyesterett helt konkret mellom of-

fentlige og private hensyn, og deretter trakk retten en grense for hvor langt det offentlige kun-

ne gå for å gjennomføre et inngrep hos den private for å fremme lovens formål. Ifølge Bernt 

er dette en vurdering om et tiltak eller inngrep står i forhold det målet som myndighetene øns-

ker å oppnå. 

Bernt mener at det kan være flere grunner til at Smith og Skoghøy er skeptiske til et ulovfestet 

forholdsmessighetskrav i forvaltningsretten. En grunn kan være at forbudet mot sterkt urime-

lige resultater får et uklart rettslig innhold fordi jurister kan forveksle forbudet med et for-

holdsmessighetskrav fra EØS- og EMK-retten. En annen grunn kan være at ved å endre be-

grepsbruken oppfordrer det samtidig til en mer intensiv domstolsprøving av forvaltningens 

skjønnsutøvelse. 

3 Forvaltningslovutvalgets argumenter 
 
3.1 Vurdering av utvalgets argumenter 

Jeg er enig med utvalget så langt det gjelder relevansen til argumentene deres. For det første 

har sivilretten andre utfordringer enn de som gjelder i forvaltningsretten. I sivilretten er saks-

behandlingen ofte tid- og ressurskrevende, og det kan bli veldig dyrt for en part å gå til sak. I 

forvaltningsretten er ikke dette en typisk utfordring, men heller at saksbehandlingen ikke er 

grundig nok. Sivilretten har visse bestemmelser som kan være en inspirasjonskilde for for-

 
14 Eckhoff (2018) s. 409. 
15 Bernt (1978) s. 258–259. 
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valtningsretten. Tvisteloven § 1-1 bestemmer at saksbehandlingen og kostnadene skal stå i et 

«rimelig forhold» til sakens betydning, jf. andre ledd fjerde strekpunkt. Tvisteloven § 21-8 

bestemmer også at det må være et «rimelig forhold» mellom den betydningen tvisten har for 

partene og omfanget av bevisføringen. Tvistelovens bestemmelser svarer imidlertid til utford-

ringene i sivilretten, og siden forvaltningsretten har andre utfordringer er det ikke åpenbart at 

forvaltningsloven trenger tilsvarende regler i saksbehandlingen. 

Jeg er enig med utvalget om at saksbehandlingsreglene bør være tilpasset sakens betydning 

for partene og for samfunnet. Et lovfestet forholdsmessighetskrav kan fange opp flere relevan-

te hensyn slik som at flere parter opptrer overfor forvaltningen uten en advokat eller uten en 

fullmektig. Jeg er enig i at reglene om utredningsplikten og begrunnelsesplikten i den almin-

nelige forvaltningsretten fanger opp disse hensynene, men jeg er likevel uenig i at forvalt-

ningsloven ikke trenger et lovfestet forholdsmessighetskrav (se pkt. 3.2). Jeg mener at utval-

get ikke har behandlet alle de relevante argumentene for og imot lovfestingen av et forholds-

messighetskrav, og dette påvirker hvordan utvalget vektlegger og slutter fra sine argumenter. 

3.2 Lovfesting av et forholdsmessighetskrav på saksbehandlingens område 

 

3.2.1 Argumenter for lovfesting av et forholdsmessighetskrav 

Lovfesting av et forholdsmessighetskrav kan sende et signal til forvaltningen som sørger for 

at de ulike forvaltningsorganene skjerper til saksbehandlingsprosessene sine. Lovfestingen gir 

både et politisk og et rettslig signal til forvaltningen, og slike signaler forplikter til å sikre en 

mer grundig saksbehandling. Utvalget sier tross alt at en utfordring på forvaltningsrettens om-

råde er en mangel på grundighet i saksbehandlingen.16 Partene i en tvist har et spesielt sterkt 

behov for en grundig saksbehandling i situasjoner der det er snakk om inngrep i partenes per-

sonlige sikkerhet og frihet. Et slikt behov står særlig sterkt for foreldre hvor barnevernet vur-

derer en mulig omsorgsovertakelse eller tvangsadopsjon av barnet etter barnevernsloven §§ 4-

12 og 4-20. 

 

Strand Lobben m.fl. mot Norge er et eksempel på at barnevernet ikke vurderte saken grundig 

nok, men også et argument for at lovgiver bør lovfeste et forholdsmessighetskrav i den nye 

 
16 NOU 2019: 5 s. 157 andre spalte. 
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forvaltningsloven.17 Spørsmålet var om Norge hadde krenket EMK art. 8 om retten til privat-

liv. Flertallet (13 mot 4 dommere) kom til at det forelå et slikt brudd. Flertallet kritiserte saks-

behandlingen til de norske myndighetene og pekte på at det var begrensede bevis for hva bar-

nevernet kunne trekke ut av møtene mellom moren og hennes sønn (avs. 221), mangel på en 

ny ekspertundersøkelse som sa noe om morens daværende omsorgsevne (avs. 222-223), og 

barnevernets mangel på å si noe om årsaken til barnets kontinuerlige sårbarhet (avs. 224). 

 

Jeg mener at lovfestingen av et forholdsmessighetskrav kan skape et klarere rettsgrunnlag for 

forvaltningen i vanskelige saksbehandlingssituasjoner. Den gjeldende forvaltningsloven inne-

holder en rekke prosessuelle regler, men ikke en generell bestemmelse om at forvaltningen 

skal påse at saksbehandlingen er forholdsmessig i den konkrete saken. Saksbehandlingsregle-

ne skal sikre en grundig og forsvarlig saksbehandling, men et forholdsmessighetskrav kan 

sikre at saksbehandlingsreglene tilpasser seg sakens betydning for partene og samfunnet i 

større grad. Dette kravet vil derfor supplere de eksisterende saksbehandlingsreglene og funge-

re som et prosessuelt krav. Det er viktig at kravet er prosessuelt og ikke er en regel som be-

stemmer resultatet for saksbehandlingen fordi et materielt krav kan åpne opp for en mer om-

fattende saksbehandling enn det saken fortjener. Et prosessuelt forholdsmessighetskrav kan gi 

forvaltningen og domstolene kompetanse til å prøve om det foreligger tilblivelsesmangler ved 

saksbehandlingen til et forvaltningsorgan.18 Et slikt krav kan også forplikte forvaltningen ved 

tvilstilfeller til å vise i begrunnelsen at de har vurdert de viktigste hensynene i saken og gitt 

disse tilstrekkelig vekt. 

 

Et annet argument er at et prosessuelt forholdsmessighetskrav i saksbehandlingen presiserer 

gjeldende rett, slik som kravet til en skjerpet begrunnelsesplikt hos forvaltningen ved inngri-

pende vedtak. Høyesterett formulerte den skjerpede begrunnelsesplikten Rt. 1981 s. 745 (Ise-

ne), og mente at begrunnelsen til vedtaket i saken var «lite rimelig».19 Bakgrunnen for saken 

var at Fylkeslandbruksstyret traff vedtak om forkjøpsrett til et bruk som Alfred Isene ønsket å 

bruke som tilleggsjord. Isene mente at vedtaket førte til at han og hans sønn mistet sitt leve-

brød, og Høyesterett kom til at vedtaket var ugyldig. Jeg mener at Høyesterett ikke sier noe 

om kravene til begrunnelsen, men heller at begrunnelsen må være forholdsmessig. Høyesterett 

 
17 Strand Lobben and others v. Norway (no. 37283/13). 
18 Eckhoff (2018) s. 409. 
19 Isene s. 748. 
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hadde sannsynligvis akseptert et inngripende vedtak for Isene så lenge forvaltningen hadde 

begrunnet vedtaket på et tilstrekkelig vis. Lovfesting av et prosessuelt forholdsmessighetskrav 

vil sånn sett presisere kravet til en skjerpet begrunnelsesplikt. 

 

3.2.2 Argumenter mot lovfesting av et forholdsmessighetskrav 

Et argument mot lovfestingen av et forholdsmessighetskrav er at det er usikkert om hvordan 

forvaltningen, domstolene og andre rettsanvendere vil tolke kravet. Et krav til forholdsmes-

sighet er nytt i forvaltningsretten og dette kan særlig by på tolkningsutfordringer slik at flere 

anlegger saker hos forvaltningen. Dette kan være både tids- og ressurskrevende, og derfor 

svekke effektiviteten i saksbehandlingen hos forvaltningen, En slik lovfesting kan med andre 

ord fort bli en tvetydig sekkebestemmelse. Dessuten kan forvaltningen, domstolene og andre 

rettsanvendere forveksle uttrykket «forholdsmessighetskravet» eller «forholdsmessighetsprin-

sippet» med et krav til forholdsmessighet i EMK- og EØS-retten. Denne forvekslingen kan 

føre til en mer intensiv domstolsprøving av saksbehandlingsfeil hos forvaltningen.20 

 

Et annet argument er at de eksisterende saksbehandlingsreglene fungerer godt. Forvaltnings-

loven inneholder flere ulike saksbehandlingsregler som har til formål å sikre en grundig og 

forsvarlig saksbehandling. Begrunnelsesplikten etter fvl.  § 25 og plikten til forhåndsvarsling 

med mulighet til kontradiksjon etter § 16 står sentralt i denne sammenhengen. I praksis funge-

rer også forvaltningsloven som en alminnelig bakgrunnslov for andre spesiallover i den spesi-

elle forvaltningsretten. Det er likevel vanskelig å peke ut noen prosessuelle forholdsmessig-

hetskrav i saksbehandlingen utover de materielle forholdsmessighetskravene eller slike be-

slektede krav i utlendingsloven § 70, barnevernloven § 4-12 og politiloven § 6. Jeg mener at 

det avgjørende er at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven er såpass sammensatte og har 

fungert tilfredsstillende i lang tid, slik at det ikke er nødvendig med en lovfesting av et for-

holdsmessighetskrav. 

 

Det er usikkert om et forholdsmessighetskrav faktisk presiserer gjeldende rett, slik som kravet 

til en skjerpet begrunnelsesplikt for forvaltningen ved inngripende vedtak. Høyesterett brukte 

denne prøvingsteknikken først i Isene og har siden brukt denne teknikken i en rekke etterføl-

 
20 Søvig (2015) s. 41. 
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gende dommer om ulike landbrukspolitiske spørsmål.21 Jeg mener at lovgiver skal være var-

som med å koke ned denne prøvingsteknikken til et forholdsmessighetskrav på saksbehand-

lingens område fordi kravet til en skjerpet begrunnelsesplikt gir domstolene et klarere retts-

grunnlag for å prøve svært inngripende vedtak. 

 

3.2.3 Vektlegging og avveining 

Jeg mener at det er vanskelig å ta stilling til om lovgiver bør lovfeste et forholdsmessighets-

krav i den nye forvaltningsloven. Formålet med lovfestingen av et slikt krav er å sikre en til-

strekkelig grundig saksbehandlingspraksis ved tvilssituasjoner, og det er kjent blant annet 

gjennom Strand Lobben-saken at saksbehandlingen ikke alltid når opp til dette målet. Jeg leg-

ger vekt på at en slik lovfesting vil sende et politisk og rettslig signal til forvaltningen fordi 

dette i sin tur vil skjerpe forvaltningen til å gjennomføre saksbehandlingsoppgavene sine 

grundigere, særlig på barnevernsrettens område. 

 

Jeg legger også vekt på at et prosessuelt forholdsmessighetskrav løser vanskelige spørsmål i 

saksbehandlingen ved at dette stiller krav til at forvaltningen må begrunne hvilke hensyn som 

var relevante for saken, men også hvor stor vekt disse hensynene fikk i vurderingen. Det er et 

velkjent problem på miljørettens område om at saksbehandlere vurderer de mest relevante 

hensynene, men tillegger hensynene for liten vekt til fordel for å godkjenne utbyggingsplaner 

eller eventuelle ressursutnyttelser av naturen – den såkalte «rubber-stamping»-effekten. For 

eksempel anviser naturmangfoldloven §§ 8 til 12 (jf. § 7) til ulike pliktige retningslinjer som 

er aktuelle ved miljørettslige spørsmål, men denne loven sier ingenting om vekten til disse 

retningslinjene i en saksbehandlingssituasjon. Forvaltningsloven fungerer som en bakgrunns-

lov for naturmangfoldsloven, og en lovfesting av forholdsmessighetskravet i forvaltningslo-

ven kan sørge for at naturmangfoldlovens retningslinjer får tilstrekkelig vekt ved miljørettsli-

ge vurderinger, og at disse vektingsvurderingene fremgår uttrykkelig ved begrunnelsen til det 

aktuelle avgjørelsesorganet. 

 

Jeg legger videre vekt på at et slikt krav vil supplere de gjeldende saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven, ikke avløse disse reglene. Dette kravet skal kun ta sikte på å fange opp re-

levante hensyn og forplikte forvaltningen til å tillegge disse en forsvarlig vekt før avgjørelses-

 
21 Rt. 1993 s. 587 (von Koss) s. 599, Rt. 2000 s. 1056 (Gausi) s. 1063, Rt. 2000 s. 1066 (Skotta) s. 1067–1068 og 

Rt. 2008 s. 96 (Fredensborg) avs. 59. 
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organet trekker en slutning som har betydning for seg selv og partene. Kravet skal sånn sett 

stille en rettssikkerhetsgaranti for de aktuelle partene, dvs. at kravet skaper trygghet for pro-

sessuelt riktige avgjørelser.22 Slike garantier er viktige å ha i lovgivningen fordi disse er med 

på å styrke borgernes tillit til forvaltningen. 

 

En slik lovfesting er ikke et forsøk på å koke ned kravet til en skjerpet begrunnelsesplikt ved 

inngripende vedtak til et forholdsmessighetskrav. En slik lovfesting kan derimot være med på 

å enten presisere eller supplere denne domstolskapte prøvingsteknikken. Det er heller ingen 

særlig fare for at forvaltningen eller domstolene tolker kravet feil så lenge lovgiver er klar på 

hvilket anvendelsesområde kravet har, og eventuelt sier noe om dette i lovteksten til forvalt-

ningsloven. Dette taler for at risikoen for at det blir anlagt flere saker hos forvaltningen eller 

domstolene er lav. 

 

Dette er en vanskelig vurdering, men jeg mener likevel at lovgiver bør lovfeste et forholds-

messighetskrav i saksbehandlingen. Jeg mener at fordelene utveier ulempene ved en slik lov-

festing, og jeg legger spesielt stor vekt på at et prosessuelt forholdsmessighetskrav vil avbøte 

utfordringer slik som manglende grundighet i saksbehandlingen selv om loven oppstiller et 

krav om begrunnelse etter forvaltningsloven § 25. Dette vil ha betydning for rettsområder slik 

som barnevernsretten og miljøretten. 
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