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Mønsterbesvarelse
Mønsterbesvarelsen er en eksakt gjengivelse av en eksamens- 
besvarelse bedømt til karakteren A. Besvarelsen er tilsendt Stud.Jur. fra  
eksamensseksjonen med kandidatens samtykke. 

Denne besvarelsen ble levert til eksamen på JUS 2211, vår 2013. 
Kandidatens navn er Kenneth Døvik Eliassen. Besvarelsen er rettet og 
kommentert av sensor Morten Kjelland (del 2 og 3) og Helge Lin-
drup (del 1).

Del 1

Gjør rede for hovedtrekkene i 
reglene om domstolskontroll ved 
forvaltningsvedtak. 

Med domstolskontroll forstår jeg 
private rettssubjekters (og offentlige 
organer – som privat rettssubjekt) 
adgang til å påsta at et vedtak truffet 
av forvaltningen er ugyldig. Domsto-
lene har her rett og plikt til å vurdere 
påstanden. 

Det avgrenses mot selve følgene etter 
at et vedtak er kjent ugyldig, eks nul-
litet, angripelighet og ratihibasjon. 

(1)Fremstillingen vil ta sikte på å re-
degjøre for følgende hovedpunkter: 
(1) kontrollens rettsgrunnlag, (2) 
prøvingsrettens intensitet,herunder 
spørsmål om kompetanse og tilba-
keholdenhet, (3) kontrollen med for-
valtningsskjønnet, (4) ugyldighets-
grunnene og (5) hvor er vi på vei; økt 
eller avdempet kontroll. 

Helt overordnet vil jeg først si at 

(1) Bra start.

(2) det er ikke nødvendig å 
gå så bredt ut.

(3) Bra at rettsgrunnlaget 
behandles

spørsmålet om kompetanse generelt 
i offentlig retten er sentralt. I kraft av 
å være menneske er vi født med visse 
minsterettigheter, (2)visse «uavhen-
delige»  og ufratagbare goder; inte-
gritet, selvbestemmelse. Utgangs-
punktet er derfor at binding i kraft 
av privat autonomi – ved samtykke 
eller avtale – er livets hovedregel. 
Statsrettslig har man skjønt at det 
blir kaos, dermed har man i kraft av å 
binde seg selv – opprettet staten som 
kan normere heteronomt. Dette er 
altså et unntak fra hovedregelen om 
privat binding. Med dette perspek-
tivet vil jeg angripe problemstillin-
gene. Videre begrunnelse, herunder 
hensyn, ved domstolskontrollen 
kommer under del 2.
 
(1) (3) Prøvingsrettens rettslige 
grunnlag og historie.
Domstolene satte i 1818 første 
vedtak truffet av forvaltningen til 
side. Grunnloven – konstitusjonen 
– var uklar på dette området. Fra 
dette punktet i 1818 har Høyesterett 
sett seg selv som kompetent til å 
sette vedtak truffet av forvaltningen 
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til side. Begrunnelsen var da å sikre 
maktfordeling mellom Kongen og 
Stortinget.

Siden den tid har det utviklet seg  
langvarig og fast praksis, som i dag 
er anerkjent av rettsteoretikere og 
domstolene. Lovgiver har heller aldri 
regulert bort prøvingskompetansen, 
de bare endrer dens intensitet. 
Rettsgrunnlaget den påhviler er kon-
stitusjonell rettssedvane i sin kjerne 
(konstitusjonell sedvanerett). Skal 
den avskaffes må det skje ved grunn-
lovsendring, ettersom retten er av 
grunnlovs rang.

(2) Domstolskontrollens intensitet 
(4)

I dette ligger spørsmålet om hva og 
hvor langt domstolene har kom-
petanse til å prøve. Dette vil si inn-
holdet i retten. Det er på det rene at 
randsonen i kontrollen, dens inten-
sitet, kan undergis føringer fra Stor-
tinget – i lov. Her er kontrollen bare 
av lovs rang.

(2.1)  Domstolene kan for det første 
alltid prøve lovtolkningen forvaltnin-
gen har foretatt. Domstolen kan selv 
tolke loven, og sammenligne tolk-
ningen med forvaltningens. I en sak 
fra Rt. 1999 s. 1273 var dette oppe for 
Høyesterett. Saksøker mente at kom-
muneadministrasjonen hadde tolket 
loven feil hva gjaldt om domstollo-
vens § 149 kom til anvendelse. Spør-
målet var tvilsomt og forvaltningen 

var ikke å bebreide. Rettsvillfarelsen 
var unnskyldelig. Her kunne Høyes-
terett satt vedtaket til side.

(2.2) For det annet kan domstolene 
alltid kontrollere at forvaltningen 
har bygget avgjørelsen på riktig 
forstått faktagrunnlag. Forståelsen 
kommer ulikt inn ovenfor rettsfakta 
og skjønnsfakta. Jeg lar distinksjonen 
ligge ettersom det gjelder følgen av 
feilen.

At dette er på det rene følger av en 
rekke dommer. Jeg vil trekke frem 
en spesiell dom: «Krekar» Rt 2007 
s. 1573, som gjaldt spørsmål om 
tvangsutsendelse med begrunnelse 
at det var «nødvendig» utifra «rikets 
sikkerhet». I denne sammenhen-
gen var spørsmålet om domstolene 
kunne bygge på åpne kilder når for-
valtningen hadde bygget saken på 
hemmeligholdte kilder. Høyesterett 
kom til at media og andre kilder 
kunne kompensere for manglende 
fakta – som var hemmeligholdte. 
Generelt utrykte Høyesterett at fakta-
vurderinger er noe «som domstolene 
fullt ut kan overprøve». Likevel burde 
domstolene vise forsiktighet i utvis-
ningssaker, men generelt har utsag-
net generell rekkevidde. 

(2.3) (5)  For det tredje kan domsto-
lene som hovedregel prøve forvalt-
ningens subsumsjon, med mindre 
det er «sikre holdepunkter for noe 
annet” slik at prøving skal være av-
skåret jf. Naturfredningsdommen, 

(4) Bra å ta opp dette.

(5) Blir for generelt, da 
mane saker ikke gjelder 
rikets sikkerhet. Kandidaten 
kunne vist til at deler av 
fakta ikke var tilgjengelig for 
Høyesterett.

Rt. 1995 s. 1427. Denne uttalelsen har 
generell rekkevidde og har blitt fulgt 
opp i dom etter dom. Særlig dommer 
av interesse er Rt. 2005 s. 117 og Rt. 
2007 s. 257.

Spørsmålet etter læren fra Rt. 1995 
s. 1427, er om vilkåret forvaltningen 
subsumerer under er et (1) rettsan-
vendelsesskjønn eller om det er av-
skåret fra prøving som følge av dets 
karakter (2). 

(2.3.1) (6) Dersom vilkåret er rettsan-
vendelse er saken klar. Da kan dom-
stolene prøve subsumsjonen fullt ut. 
Hovedregelen sier det selvsagte – er 
det et vilkår – er det som oftest ment 
som en materiell kompetansebe-
grensning for rettsanvenderen. Det 
er juss. Og juss er noe domstolene er 
eksperter på. 

(2.3.2) Imidertid er ikke alle vurde-
ringer juss. De kan være politiske, 
etiske, faglige (rettslige). Lovgiver 
har og må i noen tilfeller overlegge 
beslutningsvalget til et politisk eller 
faglig organ. Alt i livet er ikke juss. 
At man utmåler en trygdeytelse etter 
snavl § 19 har vilkår i seg, men det er 
en skjønnsmessig faglig vurdering. 
Det samme gjelder spesialisthelse-
tjenesten. Medisinske vurderinger er 
ikke rettslige. Man kan ikke regulere 
bort kreft! På den bakgrunn er noen 
vurderingstemaer så ikke-rettslige i 
sin karakter og kjerne at domstolene 
ikke er egnet til å foreta vurderinge-
ne. Dette var tilfelle i Tralfadommen 

fra 2007. Vilkåret «særlige grunner» 
var så skjønnsmessig og hadde plan-
lfagelige og politiske vurderinger i 
seg som domstolene var avskåret fra 
å prøve. Vilkåret var en del av forvalt-
ningens frie skjønn . 

Det jeg nå har redegjort for ovenfor 
er domstolenes tolkning av ordlyden 
– tolkning av selve vilkåret – er det 
rettslig egnet for overprøving?   

(7) Prøvingskompetansen av sub-
sumsjonen kan være avskåret på 
annen måte. «Sikre holdepunkter» 
kan være lovens forarbeider.  (8) 
«Særlige grunner» i plan og byg-
ningsloven av 2008 er kontrollen 
skjerpet inn. Nå skal det foretas dom-
stolskontroll av vedtaket. Et annet 
eksempel er naturmangfoldloven § 
48, der fremgår det av forarbeidene 
at subsumsjonen skal prøves. 

Et siste  «sikre holdepunkter» avskjæ-
ringsmoment er lovens øvrige ordlyd 
og system. Det kan være direkte sagt i 
bestemmelsen at det tilligger forvalt-
ningen alene å avgjøre spørsmålet, 
eks «kommunen finner» eller «foru-
rensningsmyndighetenes skjønn». 
En slik ordlyd er et sterkt argument 
for at kontroll med subsumsjonen er 
avskåret , men ikke kategorisk. 

I «Elvebåtdommen» gjaldt saken om 
Høyesterett kunne overprøve en bot 
(9) tollmyndighetene hadde ilagt en 
båteier under ordlyden: «tollvesenet 
finner det godgjort at det ikke er noe 

(6) Bør kunne formuleres 
bedre.

(7) Kandidaten viser god 
oversikt. alt for mange tok 
veldig lett på subsumsjons-
spørsmålene.

(8) siden trallfa-dommen 
er nevnt nedenfor, kunne 
denne vært utnyttet også 
her.

(9) En misforståelse av fakta 
i saken

MønStErBESvArELSE
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å legge vedkommende til last» Høy-
esterett la implisitt (10) til grunn at 
domstolene var avskåret men, stilte 
spørsmålet om rettssikkertsgrun-
ner likevel kan tilsi prøving. Retts-
sikkerhetsaspektet var ikke drøftet i 
forarbeidene. 

Nå er det noe uklart hvor tungt retts-
sikkerhetsaspektet veier i seg selv. 
For kriteriet «lite til last», fremholdt 
førsvoterende, var en aktsomhets-
vurdering domstolene er velegenet 
til å overprøve. Ordlyden var med 
andre ord klart rettslig.

Videre ble det sagt at det var helt 
urimelig og uholdbart at kreditor for 
kravet – staten – selv skulle vurdere 
om vedkommende hadde vært 
uaktsom eller ikke. Båteier vant frem. 

(11) Ut fra dette kan vi trekke ut at 
selv med klar ordlyd i mot dom-
stolsprøving, kan det bli aktuelt med 
prøving allikevel. Helt sikkert er det 
at hvor det ikke er klar ordlyd mot 
prøving så har rettssikkerhetshen-
synet uten tvil relevans i spørsmålet 
om prøving eller ikke. 

Hva gjelder subsumsjonen er hoved-
regelen at domstolene kan prøve, og 
i vurderingen av «sikre holdepunk-
ter», om kompetanse ikke foreligger 
inngår disse momentene: vilkårets 
skjønnsmessighet kontra tydelig-
het, vurderingstemaets art, rettssik-
kerhetsgarantier og andre relevante 
rettskilder. 

(2.3.3) (12)Tilbakeholdsprinsippet 
– subsumsjonen.
At man har kompetanse er ikke ens-
betydende med at denne brukes fullt 
ut. I en rekke dommer, deriblant 
«Krekar» (faktum) og «Forelegg» 
Rt 2002 s. 209 (skjønnet) som jeg 
kommer tilbake til. På bakgrunn av 
dommer har juridisk teori begynt 
å se et mønster hos domstolene, de 
vil være varsomme med overprø-
ving både ut fra respekten til lovgiver 
og respekten til faglighet, politikk i 
forvaltningen. 

(3) Forvaltningsskjønnet
Forvaltningens frie skjønn eller for-
valtningsskjønnet er den vurderin-
gen forvaltningen foretar når vilkå-
rene i hjemmelsbestemmelsen er 
oppfylt. Forvaltningen har fra lovgi-
ver blitt utrustet med kompetanse og 
frihet, eks lov om sosiale tjenester i 
NAV § 19 (1). Forvaltningen «kan» de 
må ikke, men de kan. De skal utøve 
et hensiktsmessighetsskjønn. I § 19 
første ledd er det om vedkommende 
– til tross for at vilkårene i § 18 ikke er 
oppfylt – mulighet til å gi bidrag når 
søker ikke klarer å skaffe tilveie nok 
penger til livsopphold. Her har for-
valtningen frihet til å velge om den 
vil hjelpe og hvor mye de vil hjelpe 
med. Likevel innenfor forsvarlighets-
kravet i § 4. 

Motsetningsvis er kompetanse og 
plikt, eks alderspensjon. Når ved-
kommende fyller 67 år har vedkom-

(10) Jeg forstår ikke helt 
hva kandidaten sikter til 
her..

(11) Ja, det er poenget..

(12) dvs. «tilbakeholden-
hets…»

mende rett til alderspensjon. 
Domstolskontrollen er her begren-
set til å gjelde en lovlighetskontroll 
med skjønnet. Det som her menes 
er skrankene, skjønnsutøvelsens 
grenser. 

Som hovedregel er det ulovlig  å legge 
vekt på utenforliggende hensyn, jf. 
«Raadhus hospits» Rt. 1933 s.548. 
Hvor det ble uttalt at det er ulovlig 
å forskjellsbehandle på usakelig 
grunnlag. Et eks vil være dersom 
man i en ansettelsessak hvor konkur-
rentene er en mann og en kvinne – og 
kvinnen blir ansatt i strid med like-
stillingsloven. Altså, at vilkårene for 
positiv særbehandling ikke er oppfylt 
er usaklig forskjellsbehandling. 

Videre kan domstolene kontrollere 
om resultatet er grovt urimelig, jf. Rt. 
2002 s. 209. Det skal svært mye til. 
Samtidig kan begrunnelsesmangler 
tyde på feil i avgjørelsesgrunnlaget 
for skjønnsutøvelsen.

Skjønn må foretas jf. Rt. s2010 s. 306 
– drosjesvindelsaken.
Ensidighet i skjønnet kan også 
prøves. Og herunder om perifere 
hensyn kan ha avgjørende vekt, se 
blant annet Rt. 1995 s. 538 nenavnet 
www.google.no leder f.eks «Lunner 
Pukkverk». 

Skjønnsmangler er mangeartede, 
men kjernen er at domstolene aldri 
kan realitetsbehandle skjønnet. 

(3.2) Andre feil
Saksbehandlingsregler kan også 
kontrolleres av domstolene. Det er et 
utall regler som jeg ikke går inn på av 
tidsmessige hensyn. 

Jeg nøyer meg med å si at i de tilfel-
ler hvor saksbehandlingsreglen som 
er brutt har hatt en viss innvirkning 
eller kan tenkes å ha hatt en innvirk-
ning – så kan det være ugyldighets-
grunn i seg selv. Dette til tross for at 
saksbehandlingsregler er prosess-
ledende skritt og er ikke i sin kjerne 
realitetsbehandling, men veien frem 
til avgjørelsen. 

(4) Ugyldighetsgrunn. Hva så? 
Som fremholdt ovenfor er feil ved be-
handlingen av saken – person, skrit-
tene og vedtaket – gjenstand for ulik 
prøvingsintensitet. 

Utgangspunktet er at feil kan innde-
les i tre kategorier: personelle feil, 
prosessuelle feil, og materielle feil. 
Hva gjelder personelle og materielle 
feil er hovedregelen at feil av denne 
art ofte fører til ugyldighet. Når det 
gjelder prosessuelle skritt må det 
påvises sammenheng med vedtaks-
grunnlaget eller at saksbehandlings-
skritt kunne ført til et annet utfall -et 
endret forhold.

Ugyldighetsvurdering domstolene 
foretar er med utgangspunkt i ”ikke 
fjerntliggende mulighet” for at feilen 
hadde, har, eller kan ha hatt innvirk-
ning på vedtakets innhold. Videre 
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foretas det en bredere helhetsvur-
dering hvor det kan tenkes at avhjel-
pende momenter kan la et ugyldig 
vedtak kan bli stående. 

Det jeg nå har rekapitulert er kjernen 
i domstolskontrollen av forvaltnings-
vedtak. Jeg gikk noe utover det som 
forventes med tanke på ugyldighet, 
men det får fint frem hva følgen kan 
bli dersom en part kommer til dom-
stolen med påstand om ugyldighet. 
Realitetsdommen fra 2001 behandler 
jeg ikke, den faller utenfor oppgaven. 

(5) Mer eller mindre? 
Som en kuriositet vil jeg trekke frem 
det forhold at det i de siste 40 årene 
har blitt prosedert mer saker mot 
staten enn de første 170 årene av 
Norges levetid. Dette kan ha sam-
menheng med at lovgivningsakti-
viteten er vesentlig større nå enn 
før 1970.  Et annet forhold kan være 
at borgere har nå mer midler til å 
saksøke, ettersom domstolskontroll 
kan være kostbart for parten. Dette 
har sammenheng med utvikling av 
ansvarlige selvskaper. 

Prøvingsretten trodde man var død 
en periode, men den kom tilbake 
som et skudd. I dag strides det i ho-
vedsak om hvor bredt forvaltningens 
skjønn er, og ikke om domstolene 
har kompetanse – for det har de. 

Tilbakeholdsprinsippet er derfor 
meget sentralt. Er vurderingen faglig 
eller politisk – da vil domstolene som 

regel være varsomme og tilbake-
holdne med bagatellmessige feil og 
rene hensiktsmessighetsvurderinger. 
Er det imidlertid på det rene at retts-
sikkerhetshensynet står særlig sterkt, 
eks ved psykisk helsevern og barne-
vern, vil domstolene alltid prøve alt. I 
den sammenheng er tvistelovens ka-
pittel 36 egentlig overflødig. Legali-
tetsprinsippet og dets krav til klarhet 
jf. Rt. 1995 s. 530, gjør at domstolene 
alltid kan prøve om forvaltningen 
hadde hjemmel i slike tilfelle.

(13)I dag er spørsmålet i stor grad : 
hvor er hjemmelen, og er det skjønn? 
Da vil domstolen i begrenset grad 
prøve, men prøve vil de. 

Del 2
Hensyn som begrunner 
domstolskontrollen. 

Bakgrunnen for kontrollen på 
1800-tallet var maktfordeling, etter-
prøve og kontrollere legaliteten til 
normeringene. 

I dag bæres domstolene lovlig-
hetskontrollen av ni (14) sentrale 
hensyn.
For det første begrunner hensynet til 
borgernes (15) rettssikkerhet kon-
trollen. Etterlevelse av legalitetsprin-
sippet begrunner kontrollen. 

For det annet taler hensynet for 
rettsriktige avgjørelser for (16) 
kontrollen. 
For det tredje begrunner domstole-

(13) Generelt er kandi-
daten meget god til å bruke 
rettspraksis aktivt til å 
understreke poengene i 
drøftelsen.

(14) Vel, antallet avhenger av 
hensynenes kategorisering.

(15) Ja, rettssikkerhetsbe-
grepet er sentralt (men 
mangefasettert og med 
linjer til flere av de andre 
hensynene nedenfor).

(16) savner en nærmere 
forklaring. Fremstillingen får 
et noe oppregnende preg.

nes legitime uavhengighet at borge-
ren får prøvd saken for en apolitisk 
og nøytral instans.

For det fjerde er kontrollen disi-
plinerende for forvaltningen. (17)
Forvaltningen vil ettergå sine avgjø-
relser nøyere dersom borgeren har 
søksmål som et «ris bak speilet».

For det femte taler respekten for lov-
giver – Stortinget -  for at domstolene 
(18) skal etterprøve at forvaltningen 
har anvendt rettsreglene riktig. 

For det sjette får borgerne støtte (19)
tillit til at forvaltningen (20) vil trakte 
etter rettsriktige avgjørelser dersom 
kontroll er en mulighet.

For det sjuende taler alminnelige 
rettferdighetsbetraktninger for at – 
ved (21) heteronom binding – skal 
borgeren ut fra en rettferdighets-
grunntanke få lov til å angripe (22) 
«urimelige avgjørelser». 

For det åttende taler lovtekniske 
hensyn for at jurister, herunder 
dommere, skal ha adgang til å tolke 
lover Stortinget har gitt. 

For det niende taler hensynet til sam-
funnsbeskyttelsen at domstolene bør 
kunne vurdere vedtakenes lovlig-
het. Jeg tenker på den økende (23)
innvandring i EØS og utlendings-
myndighetens omfattende skjønn 
og kompetanse. Folkegrupper kan i 
systematiske ordelag bli diskriminert 

dersom domstolskontrollen skulle 
være avskåret. 

Generelt kan det og anføres (24)
mothensyn, men oppgaven spør ikke 
eksplisitt etter disse. Men jeg nevner 
at mothensyn som effektivitet, sty-
ringsrom, fleksibilitet og faglig/poli-
tiske (25) synspunkter yter motstand 
mot domstolskontroll i (26) almin-
nelighet. Som vi skal se yter de mot-
stand i den konkrete kompetansevur-
deringen i subsumsjonsvurderingen. 

Del 3 Praktikum 

Saken gjelder tvist mellom Peder Ås 
og Lillevik kommune, senere Staten. 
I klagesak hevder Ås at vedtaket om 
flytting må omgjøres grunnet at det 
er i strid med «verdighetsgarantien». 
Senere hevder (27) Ås for domsto-
lene at vedtaket er ugyldig som følge 
av flere feil.

Det er ikke omstridt at Peder har 
klagerett, denne følger av pasient og 
brukerrettighetsloven (28) (heretter 
benevnt Pbrl) § 7-2 (1), jf § 2-7 (2), 
jf Forvaltningsloven (Fvl) § 1, jf § 28 
(1) jf (3).

Forvaltningsloven er relevant, jf 
helse- og omsorgstjenesteloven (her-
etter Hol) § 2-2, med mindre annet 
følger av Pbrl. Som nevnt ovenfor er 
flytting i tråd med § hol 3-2 (1) nr. 6 
litra c, et enkeltvedtak, (29) jf Pbrl § 
2-7 (2). Flyttingen er varig, i allefall 
over to uker.

(17) Ja, det formodes å 
være en slik funksjon/sam-
menheng.

(18) skal kunne …

(19) Ja, har sammenheng 
med forvaltningens legiti-
mitet.

(20) språk …

(21) slike begreper bør 
forklares.

(22) savner også her 
enkelte presiseringer – og 
eksempler

(23) språk …

(24) + Flott at kandidaten 
også trekker inn mothensyn

(25) + sentrale hensyn.

(26) Kunne ha vært noe 
utdypet, men ok.

(27) Greit, men dette kan 
sløyfes (fremgår av oppga-
veteksten).

(28) + nydelig presisjon-
snivå på lovhenvisningene!

(29) + Kandidaten har 
oversikt over, og formulerer 
med stor nøyaktighet, disse 
intrikate sammenhengene i 
regelverket.
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MønStErBESvArELSE

(a) Spørsmålet er om Fylkesmannen 
har en rettsplikt til å realitetsbehand-
le saken i klageomgangen.

Fylkesmannens kompetanse som 
klageorgan er gitt i Fvl § 34 (2) (30). 
Han «kan prøve alle sider av saken», 
og «skal vurdere de synspunkter 
som klageren kommer med (31)», jf 
(2) (32) . Fylkesmannen er et statlig 
organ.

Ås anfører at fylkesmannen må ta 
stilling til kommunens frie skjønn 
– om flyttingen er i tråd med utmå-
lingen av helsetjensten til Ås. Ås har 
dermed et «synspunkt» vedrørende 
hvorvidt Fylkesmannen bør og skal 
vurdere klagen. Videre mener Ås 
klart nok at han ikke vil flyttes.

Fylkesmannen mener derimot at 
han (33) ikke har forutsetninger for 
å behandle realiteten i denne saken. 
Avgjørende er hva han har adgang til. 

Som nevnt (34) har Fylkesmannen 
kompetanse til å prøve alle sider, 
med de begrensninger som følger 
av Fvl § 34 (2) 3p. og Pbrl § 7-6 (2) 
3p. Imidlertid er denne plikten til å 
vurdere synspunktene ikke ensbety-
dende med å faktisk realitetsbehand-
le. Fylkesmannen har valgfrihet, han 
«kan» (35) prøve alle sider. Han kan 
gjøre en realitetsbehandling dersom 
saken foranlediger til det. Det er en 
del av klageinstansen skjønn.
Det kan hevdes utfra rettssikker-

hetsbetraktninger at det bør være en 
rettsplikt (36), men når Fylkesman-
nen mener at det ikke er ulovlig, kan 
han med rette overlate faglige og po-
litiske vurderinger til kommunen.

Effektivitetsbetraktninger støtter en 
slik forståelse. Hvor det ikke er påvist 
feil, er realitetsbehandling ikke ef-
fektivt økonomisk eller tidsmessig. 
Hensynet til lokalstyre, herunder det 
kommunale gir også støtte. Fylkes-
mannen – når vedtaket er lovlig – kan 
overlate skjønnet til kommunen.

På denne bakgrunn har jeg kommet 
til at Fylkesmannen i klagesaken ikke 
plikter å (37) realitetsbehandle.

Konklusjon: Nei, ikke rettsplikt. 

(b) Domstolenes overprøvingskom-
petanse over Fylkesmannens vurde-
ring av Pbrl § 2-1 a (3)

Domstolenes kompetanse følger av 
konstitusjonell rettssedvane. Parter 
kan (38) i § Fvl 27 b trekke et endelig 
klagevedtak for domstolene.

Oppgaven etterspør i hvilken ut-
strektning domstolene kan overprø-
ve Fylkesmannen. 

Saken knytter seg til vilkåret «verdig 
tjenestetilbud» i pbrl § 2-1 a (39) 
litra c. Derfor om vedtak om flytting 
og slusesytemet kan prøves av dom-
stolene. Prøvingskompetansen etter 
pbrl i denne saken er helt alminne-

(30) Ja – utmerket at kan-
didaten finner frem til fvl. § 
34 andre ledd. 

(31) + Evner å trekke ut de 
sentrale nøkkelordene/es-
sensen av lovteksten – bra!

(32) Allerede nevnt at vi be-
finner oss i bestemmelsens 
andre ledd. 

(33) Faktum skal anvendes, 
ikke bare omtales.

(34) Gjentakelser trekker 
ned..

(35) Kandidaten overser at 
fvl. § 34 andre ledd andre 
punktum, hvor det fremgår 
at klageinstansen «skal 
vurdere de synspunkter 
som klageren kommer med, 
…» (min kursivering).

(36) selv om kandidaten 
synes å overse lovtekst-
formuleringen, vises evne 
til selvstendig juridisk 
tenking å trekke inn slike 
reelle hensyn. Godt juridisk 
«håndverk» også her.

(37) uenig, men resonne-
mentet har kvaliteter (se 
rett foran).

(38) Fremgår i hvert fall 
forutsetningsvis av bestem-
melsen

lig. Det er ikke tale om utvidet kom-
petanse etter tvisteloven kap 36 – den 
gjelder psykisk helsevern og barne-
vern. Denne saken gjelder kommu-
nens (40) helse-og omsorgsplikter, 
jf Hol § 3-1.
Som nevnt under Del 1 kan domsto-
lene – i sin lovlighetskontroll – prøve 
lovtolkning, faktum, saksbehandling 
og kontrollere skjønnet i begrenset 
grad. Det er derfor klart at domstole-
ne kan tolke vilkåret og sammenligne 
med forvaltningen, i tillegg kontrol-
lere at faktum er forstått riktig.

Problemstillingen er derfor om det er 
«sikre holdepunkter» for at domsto-
lene er avskåret fra å prøve vilkåret, jf 
Rt. 1995 (41) s. 1427.  

Hovedregelen er at domstolene kan 
prøve, det følger som nevnt av Na-
turfredningsdommen. Det anses 
som en sentral del av borgernes 
rettssikkerhet. Mer presist er å spørre 
om vilkåret «verdig tjenestetilbud» er 
et rettsanvendelsesskjønn, eller om 
det må anses å være en del av forvalt-
ningens frie skjønn, (42) jf Rt. 2007 s. 
257 avsnitt 36.

Sentralt i vurderingen av om det er 
rettsanvendelse er ordlyden, hvem 
som treffer vedtaket, om vilkåret er 
klart eller tvetydig og om det er sterke 
rettssikkerhetshensyn som gjør seg 
gjeldende i saken.

Vilkåret «verdig» er sterkt (43) 
skjønnsmessig. Det er preget av en 

etisk-moralsk blandingsvurdering, 
som dels er faglig og dels er følelses-
messig. Pasientene/brukerne skal 
selv føle at tilbudet de har rettskrav 
på er «verdig». Etiske vurderinger 
ligger nært opptil de rettslige. Mange 
normer er etisk betinget og tatt med 
utgangspunkt (44) i etikk. Et eksem-
pel er straffeutmåling, hvor mye (45)
onde en skal påføre den domfelte 
innehar sterkt etiske vurderinger. 
Dette taler for domstolskontroll.

Imidlertid er det kommunale vedtak 
det her drøftes (46) over. Særlig vekt 
skal tillegges kommunens selvstyre. 
Vurderingstemaets art gir kommu-
nen et insentiv til å ha en viss stan-
dard, men er neppe noen stor ma-
teriell skranke for kommunen. Om 
tilbudet er verdig er en bred vurde-
ring av mange forhold, derunder me-
disinskfaglige. Dette taler mot retts-
anvendelse – mot domstolskontroll. 

Riktignok er bestemmelsen en rettig-
hetsbestemmelse. Dette understre-
ker lovens system om at rettssikker-
het er viktig.

Likevel bærer også «verdighetsga-
rantiens» begrunnelse preg av å 
være en retningslinje heller enn en 
materiell skranke. Dette taler mot 
domstolskontroll.

I vår sak er tjenestetilbudet også godt 
nok. Peder er misfornøyd fordi loka-
lene ikke er «verdige» nok. Hva som 
er verdig og ikke har også et islett 

(39) + Fint at det tas ut-
gangspunkt i lovens ordlyd 
og det vurderingstemaet 
loven legger opp til.

(40) oK, men argumen-
tasjonen her ble noe 
«springende.»

(41) ++ nydelig! utmerket 
av kandidaten trekker inn 
rettspraksis slik, og dermed 
anvender et bredere spe-
kter av rettskilder enn bare 
lovteksten.

(42) + trallfadommen … 
Kandidaten viser også her 
oversikt over rettspraksis.

(43) + Fin bruk av faktum 
i den konkrete rettsanven-
delsen.

(44) + Mothensyn gir 
balanse i drøftelsen. 

(45) oK, men noe perifert i 
forhold til nærværende sak 
(og snev av teoretisering).

(46) Ja, fint at kandidaten er 
mer tilbake på «hoved-
sporet» igjen.
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(47) Poeng. 

(48) Greit presisert, dette.

(49) + utmerket presisert. 
Her er kandidaten inne på 
den faktiske prøvingsintens-
iteten.

(50) + God kildebruk 
også her. sien dommen er 
forklart foran, må en slik 
summarisk angivelse være 
greit.

(51) + God kildebruk også 
her. siden dommen er 
forklart foran, må en slik 
summarisk angivelse være 
greit.

(52) savner hjemmelsspesi-
fisering her.

(53) relevante formål?

MønStErBESvArELSE

av politikk i seg. Verdighetsgaran-
tien kan føre til en forskyvelse av hva 
som oppfattes som verdig. Denne 
forskyvningen – som dels er økono-
misk, faglig og politisk betinget (47) 
– er domstolene ikke rette organ til å 
føre utviklingen videre på.

(48) Prinsippet om minstestandard 
kommer ikke noe særlig inn her, et-
tersom tilbudet er materielt godt 
nok.

På denne bakgrunn har jeg kommet 
til at vurderingstemaets art og vilkå-
rets skjønnsmessige preg, avskjærer 
domstolenes prøvingskompetanse. 
Verdighetsgarantien er opp til for-
valtningen å fastsette innholdet i. Det 
er overlatt til kommunens skjønn.

Resultatet hadde imidlertid neppe 
blitt noe annet dersom domstolene 
hadde hatt kompetanse. Domsto-
lene må være (49) varsomme ved 
prøvelse av slike temaer. 

Konklusjonen er derfor at domstole-
ne er avskåret fra å subsumere under 
vilkåret «verdig tjenestetilbud».

Følgen av dette blir at vilkåret er 
en del av kommunens skjønn, og 
hverken flytting eller slusesystemet 
kan prøves av domstolene. 

(c.1) Utenforliggende hensyn og vek-
tingen i skjønnet.
Problemstillingen er om hensynet 
til andre pasienter, ansatte og besø-
kende er irrelevant i vurderingen om 

Peder bør flyttes.

Å legge vekt på uvedkommende 
hensyn er ulovlig, (50) jf Rt. 1933 s. 
548.
I kartleggingen av hvilke hensyn 
kommunen har anledning til å vekt-
legge er lovens formål, begrunnelse 
og formålsparagraf sentral. Hensyn 
som motvirker det som ønskes 
oppnåd med loven og dens formål, 
gjør et hensyn utenforliggende. 
Avgjørende er derfor om hol § 1-1 og 
(51) pbrl § 1-1 gir adgang til å vekt-
legge hensyn som ikke direkte tilgo-
deser Peder Ås, men de i umiddelbar 
nærhet rundt ham. 

(52) Pbrl taler om tjenester til lik 
kvalitet og tillitsforholdet mellom 
pasient/bruker og helsepersonellet. 
Hol angir en rekke (53) interessante 
formål. Den taler om selvstendighet, 
lik kvalitet, enkeltes behov, ressurs-
utnyttelse og respekt for integritet 
mv. 

Peder Ås mener at hensynene tatt 
i vår sak er utenforliggende, og at 
hensynet til ham selv ikke er tilstrek-
kelig vektlagt siden det ikke fremgår 
av vedtaket. 

Jeg bemerker først at kommunen har 
stor skjønnsfrihet i utformingen av 
tilbudet. Det følger av at kommunen 
plikter å ha tilbud, jf § 3-2 nr. 6, men 
ikke nærmere  innholdet i retten. 
Videre – som tidligere påpekt - er 
klageinstans sin kompetanse sterkt 
begrenset.

(c.1.1) Hensynet til andre  (54) pa-
sienter er helt klart innenfor lovens 
formål og et relevant hensyn. Det 
følger av lik tilgang og likt (55) tilbud. 
Tilbudene skal tilpasses den ekelte, 
og kommunen må ha adgang til å 
tilpasse de andre pasientenes tilbud 
gjennom flytting av Ås.

Derfor er hensynet til andre pasien-
ter klart innenfor hva kommunen 
kunne vektlegge.

(c.1.2) Ansatte
Uten å trekke sammenligning for 
øvrig var hensynet til de ansattes ar-
beidsmiljø i Rt. (56) 2010 s. 612 en 
sentral del av domsgrunnen. Selv om 
spørsmålet gjaldt rettslig grunnlag 
for tvangsvask, har saken interesse 
for dette spørmålet. Saken gjaldt en 
del av tjenestetilbudet ved syke-
hjemmet hvor en pasient med store 
hygieneproblemer bodde. Spørsmå-
let om tvangsvask var motivert av de 
ansattes ubehag og den økonomiske 
belastningen. Ansattehensynets re-
levans ble ikke kommentert i utmå-
lingen, bare om vask under tvang var 
tillatt. I premiss 30 veier privatauto-
nomien, selvbestemmelsen, mindre 
dersom de er motivert av klart uhel-
dige valg, som får negative følger for 
andre. Dette viser etter min mening 
at hensynet til de ansatte (57) helt 
klart også kan vektlegges ved (58) 
skjønnet. 

Dette støttes også delvis av hol § 1.1 

nr. 7 og arbeidsmiljøloven. Hensynet 
til de ansatte er relevant ved utfor-
mingen av tilbudet. Skulle man ikke 
ta hensyn til de ansatte, kan man 
risikere å ikke ha flere ansatte igjen 
til slutt. Det vil stride mot institusjo-
nens (59) rekrutteringspolitikk. 

Jeg delkonkluderer derfor med at 
hensynet til de ansatte er relevant. 

(c.1.3) Pårørende
Peder anfører at pårørende ikke 
kan inngå i vurderingen. De får ikke 
behandling. 

Imidlertid er besøk fra pårørende 
en så kjær og integrert del av (60) 
tjenestetilbudet at det umulig kan 
i seg selv skilles ut som utenforlig-
gende. Besøk er en viktig trivselsfak-
tor for de som mottar tjenestetilbud i 
institusjonen.

Derfor vil man, når man vektlegger 
hensynet til andre pasienter, umulig 
komme unna å ta hensyn til de pårø-
rende. De er en del av behandlingen.

Delkonklusjonen er derfor at hen-
synet til de pårørende ikke er 
utenforliggende.
Hovedkonklusjonen er derfor at 
ingen av de tre hensynene er ir-
relevant i vurderingen om Peder 
kan flyttes. De er relevante – (61) 
innenforliggende.

(c.2) Vektingen

(54) + ryddig systematikk 
også i denne delen av 
besvarelsen.

(55) + stemmer! 

(56) + Fint at parallelliteten 
til sårstelldommen dom-
men påpekes, samtidig som 
forskjellene bemerkes.

(57) + Poengterte argu-
mentasjonslinjer, igjen.

(58) + Flott at dommen 
ikke bare omtales, men 
anvendes (på nærværende 
sak).

(59) Vel …

(60) Fornuftig, dette.

(61) Begrepsbruk/ordvalg.
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Uavhengig av svaret på spørsmål b 
– begrenset eller full prøvingskom-
petanse, har domstolene kun anled-
ning til å prøve skjønnskrankene i 
kommunens skjønn. Disse skjønns-
skrakene – eller prinsippet om saklig 
og forsvarlig skjønnsutøvelse er utvi-
klet i (62) Høyesterettspraksis. Tid-
ligere ble den kalt «myndighetsmis-
brukslæren». Domstolene kan derfor 
bare i begrenset grad kontrollere at 
skjønnet er saklig og forsvarlig.
Peder anfører at hensynene til andre; 
pasienter, pårørende og ansatte, ikke 
kan danne hovedbegrunnelsen for 
vedtaket. Peder mener at skjønnet 
er ensidig, og at hensynet til pasien-
ten selv ikke er tilstrekkelig vektlagt. 
Staten anfører at den er avskåret fra å 
prøve (63) vektingen.

Staten har med rette at domstolene 
kan vurdere relevansen til hensynet, 
men den den konkrete avveiningen 
er selve kjernen i det «frie skjønn». 
Dette er riktig, og støttes av Rt. 2002 
s. 209, hvor det sies «at domstolene 
viser tilbakeholdenhet med å over-
prøve rimeligheten av forvaltnings-
skjønnet, har sitt grunnlag i selve 
skille mellom forvaltning og retts-
pleie», jf andre avsnitt s. 226. Saken 
gjaldt spørsmål om grovt urimelig 
resultat, men har generell verdi for 
alle skjønnsfeilene. 

Det skal derfor meget til for å kons-
tantere at et skjønn inneholder en 
feil, selv om det kan prøves. Dette 
styrkes særlig i vår sak at det gjelder 

en presisering i pbrl (64) § 7-6 om 
at vedtak – «øvrige vedtak»- som det 
flytting er, skal det legges stor vekt 
på det kommunale selvstyret. Dom 
på ugyldighet vil i vår sak føre til at 
domstolene griper inn i kommu-
nens administrative vedtak som er 
særlig begrunnet i rettene til andre 
pasienter, selv om domstolene har 
kontrollkompetanse. 

Flyttingen skjedde for å oppfylle li-
kebehandlingsprinsippet og lik kva-
litet. Av faktum fremgår det følgelig 
at Peder aksepterer at tilbudet er 
tilstrekkelig. Spørsmålet er om det 
er ulovlig for kommunen å legge av-
gjørende (65) vekt på hensynene til 
pasienter, pårørende og ansatte.

Sentralt i vurderingen av vedtaket 
hos forvaltningen står hensynet 
til pasienten som vedtaket gjelder. 
Imidlertid er – til tross for at det er 
et rettskrav Ås har – har kommunen 
alminnelig organisasjons og sty-
ringsrett i hvordan tilbudene skal 
utformes. Dette er en sentral del av 
skjønnsutøvelsen. 

Rettighetspasienter skal få sine krav 
oppfylt. Men det må uten videre 
være opp til forvaltningen i hvilken 
grad dette best gjøres. Forvaltningen 
må ha en fleksibel adgang til å struk-
turere tilbudene sine.

Når Peder har fått sitt rettskrav 
oppfylt, er det slik jeg ser det, opp 
til forvaltningen å bestemme hvor 

(62) Ja, men savner konkre-
tisering her. For eksempel 
er Bjørlo (rt. 1996 side 78) 
sentral, se især dommens 
s. 86.

(63) Kan sløyfe slike 
resyméer av faktum, sml. 
merknad foran.

(64) Ja.

(65) Ja, dette går på selve 
avveiningen …

(66) Ville valgt en annen 
terminologi her, men ok.

(67) ++ utmerket kilde-
bruk! Kandidaten demon-
strerer igjen solid oversikt 
over sentral – og her 
relativt ny – rettspraksis.
(68) + Avansert

sluttkommentar:
I del 1 bruker kandidaten 
rettspraksis på en kon-
struktiv måte. spesielt bra 
at subsumsjon behandles 
grundig, og at det kommer 
fram at domstolene ikke 
alltid benytter seg av prøv-
ingsadgangen. 
del 2 har med de vesentlige 
momentene, herunder et 
kort avsnitt om mothensyn. 
En del kandidater unnlot 
helt å nevne mothensyn, 
noe som nok skyldtes op-
pgaveteksten. Fremstillingen 
er relativt kort, men det 
må godtas. det er bl.a. et 
pluss at kandidaten nevner 

ytelsen skal (66) fullbyrdes. Dette 
ligger også i kjernen av skjønnet, 
og – under tvil – har jeg kommet til 
at hensynene i tillegg kan danne ho-
vedbegrunnelsen for flyttevedtaket.

Hensynet til andre pasienter er sen-
tralt og en viktig del av kommunead-
ministreringen av ytelser, ettersom 
de har plikt til likt tilbud og lik kvali-
tet, jf Pbrl § 1-1.

Konklusjonen er derfor at kommu-
nen har holdt seg innenfor skjønns-
skrankene. Skjønnet er ikke ensidig 
på en ulovlig måte.

(d) Endret forhold  

Problemstillingen er om domstolene 
må trekke inn Peders sykdom i kon-
trollen av Fylkesmannens vedtak.

Sentralt er her om domstolene 
skal foreta en datidskontroll eller 
nåtidsvurdering.

Spørsmålet var oppe i Høyesterett 
(67) tre ganger i 2012: Rt. 2012 s. 667, 
Rt. 2012 s. 1985 og Rt. 2012 s. 2039. 
Førstvoterende i Rt. 2012 s. 667 ville 
fravike læren om datidskontroll på 
bakgrunn av EMK. Dommen ble i 
plenum fraveket i Rt. 2012 s. 1985, 
riktignok med dissens 14 vs. 5. Imid-
lertid noe senere i Rt. 2012 s. 2039 var 
en samstemt Høyesterett enige om 
at gjeldende rett er datidskontroll, 
med en distinksjon. Domstolene 

kan trekke inn i datidsvurderingen 
opplysninger som fremkommer 
(68) etter at vedtak er truffet, men 
som bare kaster lys over faktum på 
vedtaktstidspunktet.
Avgjørende er om unntak fra hoved-
regelen om datidsvudering foreligger 
i vår sak.

Våre opplysninger er et endret 
forhold. Peder har etter vedtak er 
truffet, fått en alvorlig sykdom. Dette 
er imidlertid nye rettsfakta – fakta 
som har noe å si for skjønnsutøvel-
sen. Slike fakta er domstolene avskå-
ret fra å trekke inn i kontrollen. Dom-
stolen er ikke et forvaltningsorgan, 
og skal ikke treffe nye avgjørelser i 
saken – bare kontrollere vedtaket på 
tidspunktet det forelå.

Peder anfører at det er direkte hel-
sefarlig for han å bli værende. Det 
vil være et moment i utmålingen av 
Peders krav på helsetjenester, men 
ikke relevant for domstolenes over-
prøving av Fylkesmannens vedtak. 
Peder må anmode kommunen om 
flytting. Et påfølgende avslag kan 
trekkes for domstolene, og da er syk-
dommen relevant.

Konklusjonen er derfor at domsto-
lene ikke skal vurdere sykdommen i 
sin lovlighetskontroll.

prøvingens betydning for 
legalitetsprinsippet. 
3a: Godt resonnert, men 
konklusjonen burde vært 
bygd på § 34, 2, 2.
I 3b foretar kandidaten en 
grundig drøftelse, basert 
på de momentene som er 
sentrale. 
I 3c drøftes først 
utenforliggende hensyn. 
denne baseres bl.a. på 
rt. 2010 s. 612. det er 
et pluss at de forskjellige 
underspørsmålene holdes 
klart fra hverandre, slik at 
hensynet til andre pasienter, 
de ansatte og pårørende 
drøftes hver for seg. 
spørsmålet om vekting 
viste seg å være krevende. 
Her klarer kandidaten å 
få til en fornuftig drøfting, 
underbygget av rettspraksis.
spørsmål 3 var trolig 
enklest for de som hadde 
fulgt med på nyeste 
rettspraksis på området. I 
denne besvarelsen drøftes 
også betydningen av Peders 
anførsel, og kandidaten får 
fram at Peder må fremme 
ny sak basert på den 
endrede situasjonen. 
samlet fremstår besvarelsen 
som gjennomgående solid 
og med gode og balanserte 
drøftelser. del 2 kunne 
nok vært utformet mindre 
skjematisk, men med tiden 
som står til rådighet må 
det aksepteres at denne ble 
kortfattet.

MønStErBESvArELSE

nå kan du kjøpe mønsterbesvarelser i egne hefter til kun kr. 200,- per stykk

Bestill på bestilling@jsu.no eller kjøp dem hos Jsu.
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