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Oversikt over forelesningen

- hoveddelene

Teorioppgaven

om sykepenger og uføretrygd

Praktikumsoppgaven

om allmennhelse- og spesialisthelsetjenesten

– herunder forholdet til alminnelig forvaltningsrett

I

II

I                    
Teorioppgaven
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«Gi en sammenliknende fremstilling av

hovedtrekkene i de materielle vilkårene

for rett til sykepenger og uføretrygd etter

folketrygdloven.

Utmålingsspørsmål skal ikke behandles.»

Teorioppgaven
- oppgaveteksten

Teorioppgaven
- generelt om oppgaven

Oppgavens omfang og pensumnærhet

 En god besvarelse kan legges opp på flere måter

Må anses som relativt omfattende og krevende

 Ryddighet og logisk struktur som retningslinje

 Sentralt i pensum og gjennomgått på forelesning (og kurs)

Systematikk

MEN: avgrenser til hovedinnhold + avgrenser mot utmåling

 Fortløpende sammenlikninger – forbundet med flere fordeler
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Teorioppgaven
- elementer som kan med i en innledning

 Sykepenger og uføretrygd er begge pengeytelser

 Formål: Begge ytelsene tar sikte på å kompensere for 

inntektsbortfall ved reduksjon eller bortfall av ervervsevnen

Overordnede formål

Ftrl. § 12-1
«Formålet med ytelser etter dette kapitlet er å sikre inntekt

for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne

varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.»

Ftrl. § 1-1
«Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre

inntekt … ved … sykdom og skade, …»

Folketrygdloven 1997 (ftrl.) § 8-1
«Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for

bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som

er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.»
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Teorioppgaven
- elementer som kan med i en innledning

 Sykepenger og uføretrygd er begge pengeytelser

 Formål: Begge ytelsene tar sikte på å kompensere for 

inntektsbortfall ved reduksjon eller bortfall av ervervsevnen

 Rettskildebildet: lovteksten er sentral, men må suppleres av andre 

kilder; særskilt om uføretrygd

 Videre disposisjon – de fem hovedvilkårene

Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 19 + 27 
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Alder
Sykdom/årsaks-

sammenheng

Arbeidsrettede 

tiltak

Tilknytning Uførhet

Dem fem hovedvilkårene

Sykepenger/

uføretrygd

Se eksempelheftet       

s. 35

Alder
Sykdom/årsaks-

sammenheng

Arbeidsrettede 

tiltak

Tilknytning Uførhet

Sykepenger/

uføretrygd

Dem fem hovedvilkårene
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Tilknytning til det norske samfunnet

 Trygdemedlem ved kravsfremming

Sykepenger: ftrl. § 8-9 om utbetaling

Uføretrygd: ftrl. § 12-3 om fortsatt medlemskap

Medlemsbegrepet er definert i ftrl. §§ 2-1 og 2-2

Forordningsregler om eksport, jf. forordning 883/2004

 Trygdemedlem 3 siste år før uførheten oppsto

Uføretrygd: ftrl. § 12-2 (1), jf. § 12-10

Hensyn: et «forsikringsrettslig prinsipp»

Unntak for blant annet flyktninger, jf. ftrl. § 12-2 (2), jf. § 1-7

Sykepenger: Ingen tilsvarende regel om forutgående trygdetid

Materielle hovedvilkår
 det «doble» tilknytningskravet

Tilknytning til arbeidslivet

 Sykepenger 

Hovedregel: ftrl. § 8-2 om opptjeningstid; 4-ukerskravet

Unntak for yrkesskader, jf. ftrl. § 8-55 bokstav a)

Krav om minsteinntekt, jf. ftrl. § 8-3 andre ledd: ½ G = ca. 46 300 kroner

Faktisk inntekt eller forventet inntekt?

Materielle hovedvilkår
 det «doble» tilknytningskravet

Ikke løst uttrykkelig i lovteksten

Ingen avgjørelser som anviser generelle og særskilt klargjørende utsagn
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«I utgangspunktet (for arbeidstakere): Gjennomsnittlig

faktisk inntekt de siste fire uker omregnet til årsinntekt.

Men om det er usikkerhet mht hva som eksakt skal være

sykepengegrunnlaget, har NAV gitt anvisning på en

fremadskuende vurdering. Men dette forutsetter at man kan

vise til nivå 0,5 G som faktisk opptjent (omregnet til

årsbeløp). Mvh Runar.» .»

……………………………………(E-post fra Narvland 3. desember 

2014, gjengitt med hans  tillatelse)

Materielle hovedvilkår
 det «doble» tilknytningskravet
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Tilknytning til arbeidslivet

 Sykepenger 

Hovedregel: ftrl. § 8-2 om opptjeningstid; 4-ukerskravet

Unntak for yrkesskader, jf. ftrl. § 8-55 bokstav a)

Krav om minsteinntekt, jf. ftrl. § 8-3 andre ledd: ½ G = ca. 46 300 kroner

Inntektsbegrepet: Kun pensjonsgivende inntekt er relevant, ikke kapitalinntekt

Materielle hovedvilkår
 det «doble» tilknytningskravet

Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 13 + 27 
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Alder
Sykdom/årsaks-

sammenheng

Arbeidsrettede 

tiltak

Tilknytning Uførhet

Sykepenger/

uføretrygd

Dem fem hovedvilkårene

Nedre aldersgrense
 Sykepenger

MEN: indirekte via kravet om pensjonsgivende inntekt, jf. § 3-15 (3): 13 år

Litt «rettshistorie» & korrigering av læreboken: Unntak for barn under 13 år

Materielle hovedvilkår
 alder

Ingen direkte formulert nedre grense

 Uføretrygd

Søkeren må være (minst) 18 år, jf. ftrl. § 12-4 (1)

Øvre aldersgrense
 Sykepenger

70 år, jf. ftrl. § 8-3 (1), 2.p.; særregler for de som er 67–70 år, jf. § 8-3 (1), 3.p

 Uføretrygd

67 år, jf. ftrl. § 12-4 (1)
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Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 20 + 28 

Alder
Sykdom/årsaks-

sammenheng

Arbeidsrettede 

tiltak

Tilknytning Uførhet

Sykepenger/

uføretrygd

Dem fem hovedvilkårene
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Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

Sykepenger

«sykdom eller skade»

Ftrl. § 8-4 (1), 1.p.

Uføretrygd

«sykdom, skade eller lyte»

Ftrl. § 12-6 (1)

Skade- og sykdomsbegrepet er sammenfallende                               
(blir derfor fellesbehandlet)

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

Retteveiledning, fakultetsoppgave i velferdsrett (Kjelland):

«Det mest utfordrende her er å beskrive selve sykdomsbegrepet.

Både fysiske og psykiske sykdommer omfattes, noe som man må

forvente at studentene kjenner til. Det samme gjelder grunntrekkene i

sykdomsbegrepet, som er sammensatt og dynamisk, jf. uttrykket

«vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis».

… I denne delen av oppgaven er det antakelig de mange og

vanskelige avgrensningene mot sosiale og økonomiske problemer

som særskilt vil skille sterke fra mindre sterke besvarelser. De som

tilhører den førstnevnte gruppen vil trolig ha med avgjørelser som

Alkoholiker-kjennelsen (ankesak 595/75), Psykopati-kjennelsen

(ankesak 1167/71) og Narkomani-kjennelsen (ankesak 2325/87).»
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Legevitenskap

(sml. ftrl. § 12-6: «vitenskapelig 
basert»)

Nav-praksis mv.

(rettskildebasert perspektiv)

Legepraksis

(sml. ftrl. § 12-6: «alminnelig 
anerkjent i medisinsk praksis»)

Borgerperspektiv 
(vanlig sykdomsoppfatning)

Sykdoms-
begrepet

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

Nærmere om diagnoser og symptomer

ICPC (International Classification of Primary Care)

Medisinske klassifikasjonssystemer

ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems)

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

«Sykdom» etter 

diagnosesystemer

«Sykdom» etter   

ftrl. §§ 12-6 og 8-4
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Positiv avgrensning, § 12-6 (1), 1.p + § 8-4 (1), 1.p

 sykdom eller skade

Legevitenskapelig perspektiv (teori)

 Anerkjent sykdomsdiagnose?

Klinisk perspektiv (praksis)

Kumulative vilkår, jf. ordet 

«og» i ftrl. § 12-6 (2), 1.p.

 Ikke krav om objektivt registrerbare symptomer/funn

Negativ avgrensning, § 12-6 (1), 2.p. + § 8-4 (1), 2.p.

 Sosiale eller økonomiske problemer – gir ikke rett til uføretrygd/sykep.

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

Positiv avgrensning: sykdom/skade (eller lyte)

Negativ avgrensning: sosiale og økonomiske problemer

Kasuistikk                               

– eksempler fra praksis

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret
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Sosiale/økonomiske

problemer

Sykdom/skade

Alminnelige sykdomsdiagnoser

 Omfatter både fysiske og psykiske lidelser

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

Sosiale/økonomiske

problemer

Sykdom/skade

 Psykopati

 Før 1971: Ingen adgang til å få uføretrygd

 Fra 1971: Revidert («oppmyket») praksis

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret
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Sykdomskravet                             
- «psykopatikjennelsen» (ankesak 1167/71)

«Rikstrygdeverket har – blant annet i ankesak 613/70 … – gått ut fra

at [forarbeids]uttalelsen også tar sikte på å utelukke ‘psykopatiske

tilstander’ som grunnlag for uførepensjon. Etter rettens oppfatning

synes det ikke umiddelbart innlysende at man fra de siterte utdrag av

lovforarbeidene kan trekke en slik slutning. Retten vil peke på at

psykopati er en godkjent psykiatrisk sykdomsbetegnelse som er inn-

arbeidet i internasjonal sykdomsklassifikasjon, men betegnelsen er

dårligere avgrenset enn andre og brukes varierende på en rekke

tilstander der arten og graden av symptomene er forskjellige. …

Retten må på fritt grunnlag som i uføresaker ellers avgjøre om ervervs-

evnen er nedsatt ‘på grunn av sykdom, skade eller lyte’.»

Sml. bl.a. 1370/82 og 784/86, hvor det påpekes at det ikke er «diagnosen, men 

symptomenes art og grad som bør danne grunnlaget for uførevurderingen».

Sosiale/økonomiske

problemer

Sykdom/skade

 Psykopati

 Før 1971: Utelukket fra å få uføretrygd

 Fra 1971: Revidert («oppmyket») praksis

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

Arbeidshefte s. 50 f.
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Sosiale/økonomiske

problemer

Sykdom/skade

 Kriminalitet/sosial mistilpasning

 Helt utenfor dekningsområdet

 Følger av ordlyden, basert på alminnelig språkforståelse

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret

Sosiale/økonomiske

problemer

Sykdom/skade

Kobling mot årsakskravet …

 Psykososiale problemer

 Ordlyd, praksis, rundskriv, teori mv.

 Problemstilling: Er hovedårsaken sykdom eller sosiale faktorer?

Materielle hovedvilkår          
 det medisinske vilkåret
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Ftrl. § 12-6 tredje ledd

«Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjons-

nedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til

nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen.»

Dobbelt årsakskrav

En figur til hjelp for tanken …

Materielle hovedvilkår          
 årsakskravet

Ftrl. § 8-4 første ledd første punktum

«Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjons-

nedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.»

Medisinsk                 

lidelse

Funksjons-

nedsettelse

Funksjons-

nedsettelse

Inntekts-

tapet

Juridisk-medisinsk Juridisk-økonomisk

«skyldes» (SP)   

«medført» (UP)

«medført» (SP) 

«hovedårsaken» (UP)

Hovedårsakslære (= den dominerende faktoren utpekes som årsak)

Materielle hovedvilkår          
 årsakskravet
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Avgjørelse| Generell presisering 

av årsakskravet

Konkret rettsanvendelse

LA-2007-180770 Nei «den sentrale årsaken»

LF-2009-36949 Nei X

LB-2011-40569 Nei X

LB-2003-28936 Nei X

TRR-2005-1998 Nei X

TRR-2006-2786 Nei X

TRR-2012-754 Nei «den klart viktigste årsaken»

TRR-2007-1386 Nei X

TRR-2005-1867 Nei X

TRR-2013-1128 Nei X

TRR-2006-2543 Nei «den klart viktigste årsaken»

TRR-2004-1771 Nei X

TRR-2003-5082 Nei X

TRR-2004-3263 Nei X

TRR-2002-4206 Nei X

TRR-2010-2063 Nei X

Fibromyalgi (TRR 1993/2922)

«Det er tilstrekkelig at det så vidt er overvekt av sannsynlighet.

Trygderetten har i sin praksis lagt til grunn at overvektsprinsippet

også må gjelde på trygderettsområdet, når noe annet ikke går frem

av vedkommende bestemmelse.»

Konsekvens: Nødvendig – men tilstrekkelig – med 50,01 % sannsynlighet

En nyanse – skjerpet beviskrav

I saker hvor sykmelding kommer som følge av konflikter på arbeidsplassen,

legges det til grunn at arbeidsuførheten klart må skyldes sykdom og ikke

sosiale problemer. Se bl.a. kjennelse AN-2013-26 (og nr. 15/2009 og 30/91).

Årsakskravet ved sykepenger                  
– beviskravet (sannsynlighetskravet)

Fulgt opp i andre kjennelser
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Årsakskravet ved uføretrygd
– beviskravet (sannsynlighetskravet)

Ftrl. § 12-6 tredje ledd

«Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjons-

nedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til

nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen.»

Ikke uttrykkelig løst i ordlyden

Alminnelige prinsipp i trygderetten: Overvektsprinsippet, 

sml. Fibromyalgi (TRR 1993/2922) + juridisk teori (Øie m.fl.)

Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 5 + 29–30
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Materielle hovedvilkår          
 medlemmets egen medvirkning

 De lege ferenda: rettspolitikk + rettstekniske hensyn

Medvirkning til å utløse

sykdom/skade

Medvirkning til å opprettholde 

sykdom/skade

Ikke adgang til avkortning Adgang til avkortning 

ftrl. §§ 8-8 og 21-8

 Problemstillingen

 De lege lata: en sammenfattende figur

Ftrl. § 8-8 andre ledd

«Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn

nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig

grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging

av arbeid og arbeidsutprøving eller arbeidsrettede tiltak, se også § 21-8.»

Ftrl. § 21-8 andre ledd

«En innvilget ytelse … kan helt eller delvis holdes tilbake eller stanses der-

som medlemmet uten rimelig grunn unnlater å rette seg etter

legens råd. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en måte

som han eller hun bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge

arbeidsuførheten.»

Materielle hovedvilkår          
 medlemmets egen medvirkning
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Ftrl. § 8-8 andre ledd

«Retten til sykepenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn

nekter å gi opplysninger eller medvirke til utredning, eller uten rimelig

grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging

av arbeid og arbeidsutprøving eller arbeidsrettede tiltak, se også § 21-8.»

Ftrl. § 21-8 andre ledd

«Eninnvilget ytelse … kan helt eller delvis holdes tilbake eller stanses der-

som medlemmet uten rimelig grunn unnlater å rette seg etter

legens råd. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en måte

som han eller hun bør forstå kan forverre helsetilstanden eller forlenge

arbeidsuførheten.»

Materielle hovedvilkår          
 medlemmets egen medvirkning

Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 21 + 29
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Alder
Sykdom/årsaks-

sammenheng

Arbeidsrettede 

tiltak

Tilknytning Uførhet

Sykepenger/

uføretrygd

Dem fem hovedvilkårene

Materielle hovedvilkår          
 arbeidsrettede tiltak: generelt

Ftrl. § 12-5 første ledd om uføretrygd
«... Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er

hensiktsmessige, kan ytelser etter dette kapitlet bare gis dersom ved-

kommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle

og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret.»

Ftrl. § 8-7 tredje og fjerde ledd om sykepenger

«Legen skal alltid vurdere om medlemmet kan være i arbeid eller

arbeidsrelatert aktivitet. … For at medlemmet skal få utbetalt sykepenger

fra trygden, må legeerklæringen dokumentere at medisinske grunner er

til hinder for at arbeidsrelaterte aktiviteter iverksettes.»



Professor dr. juris Morten Kjelland 

Undervisning, gjennomgang av 

fakultetsoppgave i velferdsrett H2016 26

Materielle hovedvilkår          
 arbeidsrettede tiltak: tilleggspoeng …

Sykepenger

Mangfoldet av aktivitetsregler

Uføretrygd

Plexusskade (Rt. 2010 s. 113)

Se eksempelheftet s. 38 og 39

Retteveiledning, fakultetsoppgave i velferdsrett (Kjelland):

«Man står overfor en flora av aktivitetstiltak, som utgjør et «juridisk

puslespill». … Det kan ikke forventes at studentene redegjør for alle

bestemmelsene, men de bør få med at reglene er fragmenterte. Som

eksempel nevnes uførhetsbestemmelsen i ftrl. 12-5 om individuelle

og hensiktsmessige arbeidstiltak, som gir assosiasjoner til syke-

pengebestemmelsen i ftrl. § 8-7. Ftrl. §§ 8-4 andre ledd og 8-6 er

også sentrale. Om studentene kjenner til praksis som Plexusskade

(Rt. 2010 s. 113) og får noe ut av dette, må det gi et pluss. Det

samme gjelder de som ser at det er skjedd en tilstramming av

aktivitetskriteriet, ved at myndighetene i større grad har vektlagt

oppfølgingen av ytelsesmottakerne. Sentrale nøkkelord er «arbeids-

linjen» og «inkluderende arbeidsliv».»

Materielle hovedvilkår          
 arbeidsrettede tiltak: tilleggspoeng …
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Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 21 

Alder
Sykdom/årsaks-

sammenheng

Arbeidsrettede 

tiltak

Tilknytning Varig uførhet
Uføretrygd

Dem fem hovedvilkårene
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Materielle hovedvilkår                           
 ervervsuførhet

Sykepenger

- ftrl. § 8-3 (1), 1.p: krav om 

redusert/bortfalt inntektsevne

- økonomisk uførhetsbegrep: 

sammenlikne inntektsevnen med 

skaden/sykdommen og uten 

skaden/sykdommen

- generell ervervsuførhet er det 

relevante, men rom for å hensynta 

yrkesmessig uførhet i første fase, 

jf. bl.a. ftrl. § 8-5

Uføretrygd

- ftrl. § 12-7: vilkår at ervervsevnen 

er redusert med minst 50 %

- krav om «varig» uførhet

- økonomisk uførhetsbegrep, sml. 

sykepenger angitt til venstre                    

- generell ervervsuførhet er det 

relevante, jf. 12-7 (3) og uttrykket 

«ethvert arbeid»

Retteveiledning, fakultetsoppgave i velferdsrett (Kjelland):

«Studentene må problematisere hvorvidt vurderingene skal knyttes

opp mot generell arbeidsuførhet eller yrkesmessig uførhet. Et poeng

er å få frem forskjellen på den innledende, kartleggende fasen av

sykepengeperioden (med større rom for å ta hensyn til yrkesuførhet)

og den etterfølgende fasen med sykepenger og eventuelt uføre-

pensjon (hvor den generelle arbeidsuførheten er avgjørende), jf. ftrl.

§§ 8-5 og 8-7, samt ftrl. § 12-7 andre ledd («ethvert arbeid»).

Har studentene valgt å beskrive varighetskravet under det medisinske

vilkåret, er det nærliggende å vise til beskrivelsen foran.»

Materielle hovedvilkår                           
 ervervsuførhet
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Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 4 + 21 (nederst) 

II                    
Praktikums-

oppgaven
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Generelt:

Oppgavens faktum er etter det opplyste sterkt

inspirert av saksforholdet som lå til grunn i Oslo

tingretts dom og kjennelse 14. desember 2012

(TOSLO-2012-16519).

Avgjørelsen er lagt ut på min hjemmeside, UiO.

Spørsmål a)

I hvilken utstrekning kan domstolen overprøve

Fylkesmannens vurdering av om flyttingen

og/eller slusesystemet på sykehjemmet Havbris

var i samsvar med kravet om «et verdig tjeneste-

tilbud» i pasient- og brukerrettighetsloven?

http://journalen.hioa.no/journalen/Innenriks/2013/02/18/nathan-7-vitner-selv-i-asyl-saken
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Utgangspunkter

 Konkret lovtolkning

Anvendt på vår sak: Må tolke pasient- og brukerrettighetsloven

Ingen uttrykkelig løsning av spørsmålet om domstolsprøving

Praktikumsoppgaven             
a) domstolsprøving

Sml. Høyesteretts tilnærming i blant annet Toll/Elvebåt (Rt. 2005 s. 117)

 Videre lovtolkning – i lys av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper

Naturfredning (Rt. 1995 s. 1427)

«Det er i dag et alminnelig prinsipp i forvaltningsretten at dom-

stolene kan prøve ikke bare lovtolkingen, men også subsumsjonen

ved anvendelsen av lover som gjør inngrep overfor den enkelte.

Dette anses som en viktig del av rettssikkerheten. Selv om det er

unntak fra denne hovedregel, må de særskilt begrunnes.» (s. 1433)

Praktikumsoppgaven             
- Naturfredning (Rt. 1995 s. 1427)
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Utgangspunkter

 Konkret lovtolkning

Anvendt på vår sak: Må tolke pasient- og brukerrettighetsloven

Ingen uttrykkelig løsning av spørsmålet om domstolsprøving

Praktikumsoppgaven             
a) domstolsprøving

Sml. Høyesteretts tilnærming i blant annet Toll/Elvebåt (Rt. 2005 s. 117)

 Videre lovtolkning – i lys av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper

Naturfredning (Rt. 1995 s. 1427)

Utgangspunkter

 Konkret lovtolkning

Anvendt på vår sak: Må tolke pasient- og brukerrettighetsloven

Ingen uttrykkelig løsning av spørsmålet om domstolsprøving

Praktikumsoppgaven             
a) domstolsprøving

Sml. Høyesteretts tilnærming i blant annet Toll/Elvebåt (Rt. 2005 s. 117)

 Videre lovtolkning – i lys av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper

Naturfredning (Rt. 1995 s. 1427)

Konkret drøftelse (subsumsjon)

 Hva som er «verdig» er et utpreget skjønnsspørsmål – tilsier begrensninger i 

prøvingsadgangen. I samme retning trekker at «verdig tjenestetilbud» er vagt

 På den annen side: Pasient og bruker er gitt en rettighet – rettighetshensyn tilsier 

full prøvingsadgang for domstolene. Høyesterett har i flere saker åpnet for at 

domstolene kan vurdere vage ord og uttrykk, slik som rimelig, utilbørlig mv.
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Retteveiledning, fakultetsoppgave i velferdsrett (Kjelland):

«Det er greit om studentene viser til Naturfredning (Rt. 1995 s. 1427),

som gir uttrykk for at domstolene i utgangspunktet prøver sub-

sumsjonen. Dommen er behandlet på kurs og forelesninger, og vil

være kjent for de fleste studentene. Selv om dommen er sentral, er

det viktig å fange inn de mange nyansene som er innen dette temaet.

Av større betydning blir dermed hvordan studentene behandler

lovteksten. …

Samlet sett kan sterke grunner tale for begrenset domstolsprøving,

men begge standpunktene må anses som fullgode hvis

veien til konklusjonen er tilstrekkelig nyansert og overbevisende.»

Praktikumsoppgaven             
a) domstolsprøving

Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 31 
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Spørsmål b)

Kunne domstolen ta hensyn til Lars sin sykdom?

 Problemstilling

Praktikumsoppgaven             
c) om domstolen kan hensynta Lars’ sykdom

Spørsmålet er hvilket faktumtidspunkt som skal legges til grunn for 

domstolsprøvingen av forvaltningsvedtaket.

Vedtakstidspunktet

- Tradisjonell oppfatning i jur. teori

- Høyesterett synes ikke å ha hatt en 

helt klar/ensartet praksis

- MEN: klargjort i Rt. 2012 s. 1985

Domstidspunktet
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«Hovedregelen er at domstolen ikke avsier realitetsdom,

men nøyer seg med å kjenne vedtaket ugyldig, jf. Rt. 2001

side 995. Saken må altså uansett tilbake til ny behandling i

forvaltningen. …

Konklusjonen er … at domstolenes prøving av et

forvaltningsvedtaks gyldighet også i saker som berører

menneskerettigheter, herunder utlendingssakene, må knytte

seg til faktum på vedtakstidspunktet.» (avsn. 96 og 98)

Praktikumsoppgaven             
- Rt. 2012 s. 1985 (utlendingsrett/plenumsdom)

 Problemstilling

Praktikumsoppgaven             
b) om domstolen kan hensynta Lars’ sykdom

Spørsmålet er hvilket faktumtidspunkt som skal legges til grunn for 

domstolsprøvingen av forvaltningsvedtaket.

Vedtakstidspunktet

- Tradisjonell oppfatning i jur. teori

- Høyesterett synes ikke å ha hatt en 

helt klar/ensartet praksis

- MEN: klargjort i Rt. 2012 s. 1985

Domstidspunktet

- Særskilte rettsområder, som ved 

domstolsprøving av vedtak om 

tvungent psykisk helsevern, jf. tvl. 

§ 36-5 tredje ledd

- IKKE tilfellet i saken her
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 Problemstilling

Praktikumsoppgaven             
b) om domstolen kan hensynta Lars’ sykdom

Spørsmålet er hvilket faktumtidspunkt som skal legges til grunn for 

domstolsprøvingen av forvaltningsvedtaket.

 Utgangspunkt

Vedtakstidspunktet skal legges til grunn

Konsekvenser: 

- Lars får ikke behandlet sin sykdom som en del av den foreliggende saken for 

domstolene.

- Spørsmålet må i stedet prøves på ny av forvaltningen, for eksempel ved å 

fremme en omgjøringsbegjæring.

 Konklusjon: Domstolene kunne ikke ta hensyn til Lars sin sykdom

Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 33 (+ 18) 
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Spørsmål c)

Kan Lars kreve at vurderingen, og eventuelt 

behandlingen, foretas av Gamle Kristiania 

Sykehus? 

Har Helse Øst adgang til å kreve refusjon av 

Helse Vest for kostnadene ved helsehjelpen?

 Fritt sykehusvalg

Praktikumsoppgaven             
c) sykehusvalg & refusjon

Pbrl. § 2-4: Lars har i utgangspunktet valgfrihet

Spørsmålet er HVA valgretten omfatter:

 Selve behandlingen?

- Ja, følger av alminnelig ordlydstolkning

- MEN: Omfattes øyeblikkelig hjelp-behandling eller kun elektiv behandling?

- Ordlyd og forarbeider vs. deler av juridisk teori (Kjønstad)

- Begge konklusjoner er akseptable

 Vurderingen?

- Ordlydstolkning: ordet «behandling» taler mot at vurderinger omfattes

- Forarbeidene: peker i retning av at vurderingen omfattes

- Juridisk teori (Syse/Kjønstad): vurderinger omfattes

- Begge konklusjoner er akseptable

 Refusjon

Spesialisthelsetjenesteloven § 5-2, jf. § 5-1

Konklusjon: Helse Øst kan kreve refundert utgiftene fra Helse Vest
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Utvalgte eksempler             
- konkretiserende illustrasjoner &            

refleksjoner over fremstillingsteknikk

Side 33–34 + 26

Eksempler fra fakultetsoppgaven

Skriv enkelt og poengtert

Unngå «fyllord» og gjentakelser Side  4 + 10

Side 19 f. + 31

Formuler klare overskrifter (kan nummereres) Side  19 f.

Forklar begreper (rett etter de er presentert) Side  2

Gi eksempler (gjerne fra rettspraksis) Side  21

Reis spørsmål + bruk rettskildene til å besvare dem Side  31–32

Fullfør argumentasjonen Side  31

Sjekk for skrivefeil (ortografi), herunder «ord delings feil» Side  9

Generell fremstillingsteknikk                 
– utvalgte skriveråd
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Avsluttende

merknader& refleksjoner

Tolkning 

(rettskildene)

Subsumsjon         

(gitt faktum)

Spekulasjon, 

faktaresymé mv.Teoreti-

sering

Litt fremstillingsteknikk   
– samspillet/vekselvirkningen mellom tolkning og konkret rettsanvendelse (subsumsjon)
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Se Eksempelheftet 

s. 40
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«[M]ange kandidater er for defensive i sin skriving. Det virker som de

skriver i rent selvforsvar. Frykten for å stryke, er sterkere enn ønsket om

å gjøre en god laud. Man må ha tro på seg selv, noe man kan skape ved

en solid studieinnsats og omfattende trening i å skrive og særlig i å

disponere (teori)oppgaver. Man må ikke se hen til hva man tidligere har

fått i karakter. Alle kan gjøre det bedre hvis de vil, og altfor mange går

ikke frem fordi de ikke tror de vil gjøre fremgang.

Fra idrettspsykologien nevnes et eksempel på en høydehopper som alltid

rev når listen lå på 1.90 meter, mens han klarte 1.85 meter uten besvær.

Da hans trener la listen på 1.90 meter, men fikk utøveren til å tro at den

fortsatt lå på 1.85, klarte han det.»

(Dalseide/Rudi: Om å skrive bedre teoribesvarekser til juridisk embetseksamen (1991)

s. 22, min parentes)

Et tips før eksamen              
– om å tro på at dette går bra …
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«Many candidates are too defencive when they are writing. It seems like

they write in a self-defence. The fear of failing is stronger than the will

to make å good exam. You have to believe in yourself, which can be

developed by a solid piece of work and doing exercises (especially

making plans and frameworks). Everyone can do progress if they want

to, and too many are not progressing because they don’t think they will

succeed.

From the sport psychology there is a good example: A high jumper, who

always failed at 1.90 meter, had no problem passing 1.85. His coach set

the list at 1.90, and let the athlete think it still was at 1.85 – and he did

it!»

(Dalseide/Rudi: How to write better theory papers when graduating in law p. 22)

Et tips før eksamen              
– om å tro på at dette går bra …

Retteveiledning, fakultetsoppgave i velferdsrett (Kjelland):

«Det følger av mine merknader foran at det ikke kreves at

studentene ser alle hovedpoengene for å få A. I motsatt ende av

skalaen må det kreves en viss kvalitet for å få bestått når

samtlige spørsmål gjelder temaer i kjernen av både læringskrav

og pensum.

Utover dette må det som ellers utøves et vanlig godt

bedømmelsesskjønn. Som ledd i dette må det tas hensyn til

omfangsbegrensningene, som trådte i kraft 15. oktober 2013.»

Avsluttende merknader 
til oppgaven i sin helhet
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Et tips før eksamen              
– man husker ofte mer enn man tror …

Læreboken

Hva husker jeg fra det jeg har lest?

Andre innlæringssteder

- Forelesning? - Diskutert på 
kollokvie? - Oppgave på kurs? 

Spørreordene

Hva? Hvem? Hvorfor? Hvordan? 
Hvilke? Når? …

Innlæringsprosessen      
- Temperatur på kollokvie over 

emnet? Opplevde jeg emnet som 
lett/vanskelig? Figurer/tekst/lyd?

Et tema, f.eks. 
ugyldighet

Se side 41

En gåte …
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Hva er dette?

Da Lars skulle spise matpakka oppdaget han 

at brødskivene hadde blitt kjempehare …
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Professor dr. juris Morten Kjelland

Fakultetsoppgave                

i velferdsrett                                       
- belysning av hovedpunkter og fremstillingsteknikk


