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Forvaltningslovutvalget

• Oppnevnt ved kgl. res. 23. oktober 2015 – NOU 2019: 5 avgitt til 
Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019

• Har lagt frem et forslag til ny lov om saksbehandlingen i offentlig 
forvaltning (ny forvaltningslov)

• Et lovutkast i klarspråk – bokmål eller nynorsk

• En lov som setter en alminnelig minstestandard for saksbehandlingen 
i norsk forvaltning – og som ved behov kan bli supplert av regler på 
det enkelte forvaltningsområdet

• En lov for offentlig forvaltning i både stat og kommune
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Hvorfor ny forvaltningslov?

• Forvaltningsloven 1967 – godt fungerende?
• Med endringer etter hvert: Loven ikke alltid lett å lese
• Forholdet mellom borgerne og forvaltningen er til dels et annet
• Norsk offentlig forvaltning har endret seg på flere måter

• Nye oppgaver, nye arbeidsmåter, nye typer avgjørelser
• Kommunalforvaltningen spiller større rolle
• Oppgaver er lagt til offentlige selskaper eller private
• Nye krav til effektivitet i forvaltningen

• Større internasjonal oppmerksomhet om offentlig forvaltning
• Digitalisering gir grunnlag for nye arbeidsmåter og effektivisering
• Men offentlig myndighetsutøving reiser samme grunnleggende spørsmål 

som før
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Tillit til offentlig forvaltning

• Tillit et særtrekk ved Norden og den nordiske samfunnsmodellen
• Gode avgjørelser, rettssikker, hensynsfull og effektiv forvaltning gir 

grunnlag for tillit:
• En forvaltning som er tilgjengelig og legger til rette for at den enkelte kan ta kontakt 

på sikker og effektiv måte
• En forvaltning som samarbeider om gode avgjørelser
• En forvaltning som opplyser om sakens gang og gir veiledning etter behov
• En forvaltning som ser til at saken er forsvarlig utredet med tanke på både allmenne 

og private interesser og eventuelle alternative løsninger
• En forvaltning som bruker klart språk og gir en begrunnelse for vedtak som forklarer 

sakens utfall for partene
• En forvaltning som sikrer reell mulighet for medvirkning når forskrifter blir forberedt

• En velfungerende offentlig forvaltning som nyter folks tillit, er viktig for et 
stabilt demokrati
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Formål og omfang

• Forvaltningsloven må gi borgerne tillit til offentlig forvaltning:

§ 1: «Loven skal legge til rette for at forvaltningens saksbehandling er 
god, tillitskapende og effektiv. Den skal ivareta hensynet til den enkelte 
og til samfunnet.

For å oppnå lovens formål skal forvaltningsorganet opptre saklig 
og samarbeide med andre forvaltningsorganer.»

• Lovforslaget: 15 kapitler, 94 paragrafer
• Gjeldende lov: 11 kapitler, 68 paragrafer
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Mer fullstendige regler for offentlig 
forvaltning
• Fortsatt regler om saksbehandlingen, særlig ved offentlig myndighetsutøving 

(enkeltvedtak og forskrifter)

• Forvaltningsspråket

• Delegering av offentlig myndighet i staten

• Alminnelige regler om kollegiale organer (nemnder) i statsforvaltningen
• Oppnevning og saksbehandling i nemnder

• «Uavhengige forvaltningsorganer»: Hva betyr uavhengighet?

• Innholdsmessige rammer for enkeltvedtak
• Lovfesting av hovedprinsippene om myndighetsmisbruk: 

• Forbud mot å ta utenforliggende hensyn, mot vilkårlig skjønnsutøving og mot usaklig 
forskjellsbehandling

• Adgangen til å sette vilkår i enkeltvedtak

• Ugyldighet: når er et forvaltningsvedtak ugyldig?
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Digitalisering – overordnete mål for 
forvaltningsloven

• Forvaltningsloven skal være teknologinøytral og gjelde for både digital 
og tradisjonell saksbehandling

• Digitalisering er et middel til å gi raskere saksbehandling med mindre 
bruk av ressurser, og tilbud om bedre service overfor publikum
• Digitalisering også et middel til å sikre at saksbehandlingskrav blir oppfylt?

• Digitalisering også som middel til riktigere avgjørelser?
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Kommunikasjon mellom den enkelte og 
forvaltningsorganet

• Alle forvaltningsorganer skal være tilgjengelige for at den enkelte kan 
ta kontakt på en sikker og effektiv måte (utk. § 13)
• Både for kontakt uavhengig av en forvaltningssak og i den enkelte 

forvaltningssak

• Rett for den enkelte til å kommunisere digitalt?

• Hvilken digital kommunikasjonsform?
• Utgangspunkt: Ikke valgfrihet for den enkelte – forvaltningen bestemmer

• Hvordan håndteres digitale henvendelser der den anviste kommunikasjonsformen ikke er 
brukt?

8



Plikt for den enkelte til å benytte eller motta 
digital kommunikasjon?
• Gjelder både henvendelser fra den enkelte og forvaltningsorganets 

svar og kommunikasjon av eget tiltak

• Ingen alminnelig lovfestet plikt for den enkelte til å kommunisere 
elektronisk med forvaltningen
• En plikt kan følge av særlovgivningen på det enkelte området

• Reguleres i forskrift (utk. § 13 annet ledd)

• Gjeldende regler om reservasjonsadgang foreslås videreført
• Digital kompetanse i alle grupper? «Pensjonsslippen»
• Risikoen for funksjonsdyktig teknologisk utstyr

• Digital kommunikasjon bør fremmes gjennom god tilrettelegging
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Informasjonsutveksling i forvaltningen

• Hovedgrepet for å legge til rette for digitalisering i forvaltningssaker
• Samarbeid mellom forvaltningsorganer er et kjernepunkt i en moderne 

forvaltning
• Taushetsbelagte opplysninger kan deles mellom forvaltningsorganer så 

langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som er lagt til enten 
avgiverorganet eller mottakerorganet (utk. § 36 (2))

• Deling kan skje i og mellom staten, fylkeskommuner og kommuner
• Men taushetsplikt for mottakeren overfor eksterne
• Tilgangskontroll og sporbarhet (utk. § 38)

• I tråd med personvernforordningen kan opplysninger om personlige 
forhold bare deles dersom det er nødvendig og ikke utgjør et 
uforholdsmessig inngrep overfor den som opplysningen gjelder (utk. § 36 
(3))
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Automatiserte avgjørelser

• Informasjonsdeling i forvaltningen vil lette automatisering av 
beslutningsprosessen

• Hjemmel for helautomatiserte avgjørelser (utk. § 11) – etter forskrift 
(flertallet) eller direkte (mindretallet)
• Hvilke hjemmelskrav etter personvernforordningen?

• Lite inngripende behandling av personopplysninger
• For øvrig: Har forordningen som utgangspunkt et forbud mot automatiserte avgjørelser?
• Hvor presis eller konkret må hjemmelen være?

• Forskriftsfesting som middel til å sikre korrekt rettslig programmering og 
vurdering av at personvernforordningens krav er oppfylt

• Automatiserte vedtak kan gjelde hele eller en del av saksmassen etter 
en regel
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Automatisering og regelgrunnlaget

• Helautomatisering er avhengig av reglene på det aktuelle området

• Ved nytt regelverk: vurdere presise kriterier i stedet for skjønnsmessige 
vurderinger
• Gammel diskusjon, nytt balansepunkt 
• Regler som gir forvaltningsskjønn: til hinder for standardisering?
• Inngrepsvurderinger etter menneskerettskonvensjoner
• Gir regelforberedelsen tid nok til å overveie en fullstendig presisering?

• Nødvendig programmering kan skje som utfyllende forskrift hvis hjemmel, 
men ikke nødvendigvis

• Forvaltningsorganet skal dokumentere offentlig det rettslige innholdet i 
automatiserte saksbehandlingssystemer (utk. § 12)
• Både for regeltolking og standardisering av forvaltningsskjønn
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Digital saksforberedelse 
• Kan være mer eller mindre omfattende

• Kan som utgangspunkt skje innenfor rammen av lovverket, medregnet 
forvaltningsloven

• Oppstarting av saker
• Selvbetjeningsløsninger
• Oppstarting av forvaltningsorganets eget tiltak – eksemplet trygdeytelser

• Veiledning (utk. §§ 14 til 16)
• Gis normalt i samme form som henvendelsen skjer i
• Ved behov rett til muntlig samtale

• Saksbehandlingstid og foreløpig svar – to alternativer (utk. § 17):
• Bekrefte søknad straks mottatt og opplyse om sannsynlig saksbehandlingstid
• Opplysning om saksbehandlingstid hvis det vil gå mer enn en måned
• Ved vesentlig forsinkelse ut over den angitte saksbehandlingstiden skal parten få 

melding om det
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Saksforberedelse i digital forvaltning forts.

• Varsling – hvem skal varsles? (utk. §§ 42)

• Forelegging og innsynsrett (utk. § 43 og innsynslova)
• Utlegging på saksportal
• Behov for forhåndsklassifisering?

• Utredningsplikt og innhenting av opplysninger – tilgang til databaser
• Korrekt, oppdatert og relevant informasjon

• Begrunnelse (utk. § 48)
• Kravet begrunnelse innskjerpes, men skal tilpasses vedtakets betydning
• Begrunnelsen skal tjene til å forklare sakens utfall for parten
• Standardiserte begrunnelser?
• Angivelse av saksbehandlerens navn – eller av helautomatisert behandling (utk. § 47 (2))

• Underretning – bør også gis (utk. § 49)
• til andre enn parten når de har bedt om det under saksforberedelsen
• når en sak blir avsluttet uten å treffe vedtak
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Klage og omgjøring i digital forvaltning

• Klagen skal fortsatt fremsettes og vurderes av underinstansen (utk.  
§§ 58-59)

• Helautomatiserte vedtak: ikke helautomatisert klagevurdering 
• Men kan skje for klager som bare bygger på nye opplysninger

• Programmeringen er bindende ved overprøvingen bare hvis den er fastsatt 
som forskrift

• Retting (utk. § 61)
• Viktigere med tanke på gjenbruk som følge av digitalisering

• Omgjøring av eget tiltak (utk. § 62)
• Digital oppsøking av ugyldige vedtak? 
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Oppbygging og hovedtemaer – lovforslaget 
kapittelvis
1. Lovens formål og virkeområde (§§ 1 til 7)

2. Alminnelige bestemmelser (§§ 8 til 22)

3. Delegering av myndighet (§§ 23 til 26)

4. Inhabilitet (§§ 27 til 30)

5. Taushetsplikt (§§ 31 til 39)

6. Rammer for innholdet i enkeltvedtak (§§ 40 og 41)

7. Enkeltvedtak – saksforberedelse og avgjørelse (§§ 42 til 52)

8. Klage (§§ 53 til 60)

9. Retting og omgjøring (§§ 61 til 64)

10. Nemnder og uavhengige forvaltningsorganer (§§ 65 til 73)

11. Ugyldighet (§ 74)

12. Iverksetting og tvangsmulkt (§§ 75 til 77)

13. Administrative sanksjoner (§§ 78 til 85)

14. Forskrifter mv. (§§ 86 til 93)

15. Avsluttende bestemmelser (§§ 94 og 95)
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