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Tema for forelesningen 

Oppgave i forvaltningsrett og miljørett 
– Praktikum i forvaltningsrett (4 timer) 

– Teorioppgave i miljørett (2 timer) 

– Eksamensoppgaven Høst 2016 

– Sensorveiledning 

Plan for forelesningen 
– Skisse til løsning / momenter til løsningen 

• For å fremheve argumentasjonen (hvordan og hvorfor) 

– I eksamensmodus 

– Tips om oppgaveløsning og studieteknikk 

 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/h16/eksamensoppgave-jus2211.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/h16/endelig-sensorveiledning-jus2211-h16.pdf


Praktikumsoppgaven: Oversikt 

Faktum: 

• Familien:  
– Anzor, Maaret og barna på 4 og 

7 år 

– Fra Groznyj, Tsjetsjenia 

• Bakgrunnen for asylsøknad: 
– Anzors bror forsvunnet 

– Oppsøkt av væpnede militære 

– Anzor slet psykisk 

– Problemer med å skaffe jobb og 
bosted andre steder i Russland 

– Barnet på 7 viste avvikende 
oppførsel og læringsvansker 

 

Rettslige problemstillinger: 

• Klage til UNE: 
– Krav om opphold på 

humanitært grunnlag 

• Sak for Oslo tingrett: 
– Vilkåret om internflukt 

– Ugyldighet pga. feil faktum, 

– mangelfull utredning, og 

– usaklig forskjellsbehandling 



1. Drøft og avgjør om UNE har grunnlag for å gi opphold til familien etter 
utlendingsloven § 38. Vurder spørsmålet som om du er klageinstans. 

Av forvaltningsloven (fvl.) § 34 (2) 1. pkt. følger det 
at dersom klage tas under behandling, «kan 
klageinstansen prøve alle sider av saken og 
herunder ta hensyn til nye omstendigheter». 

UNE kan derfor bygge på faktum slik det foreligger 
på vedtakstidspunktet, herunder på den dramatiske 
forverringen av sikkerhetssituasjonen i Tsjetsjenia. 

Av fvl. § 34 (4) følger det at klageinstansen selv kan 
trekke nytt vedtak i saken. 

UNE har derfor kompetanse til å fatte nytt vedtak i 
saken, så fremt vilkårene for opphold anses oppfylt. 

… som om du er 
klageinstans? 

Hva er 
implikasjonen? 

Komp. til å fatte 
vedtak? 

Implikasjonen? 





Utlendingsloven § 38 (1): 

«Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige 
vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger 
sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har 
særlig tilknytning til riket.» 

Bestemmelsen oppstiller to alternative vilkår, om 
«sterke menneskelige hensyn» og «særlig tilknytning 
til riket». Er ett eller begge vilkår oppfylt, har 
utlendingsmyndighetene en skjønnsmessig 
kompetanse, jf. «kan», til å vurdere om 
oppholdstillatelse skal gis. 

Familien har ingen særlig tilknytning til riket. 

Jeg kan ikke se at det i oppgaven finnes noen 
holdepunkter som kan tyde på at familien har særlig 
tilknytning til riket. 

I oppgaven er det ingen holdepunkter for at familien 
har særlig tilknytning til riket. 

Hva slags 
betingelser? 

Er begge vilkår 
aktuelle? 

For 
bastant? 

For 
knotete! 



Spørsmålet blir dermed om det foreligger sterke 
menneskelige hensyn. 

Formuleringen «sterke» menneskelige hensyn 
indikerer at det er snakk om en høy terskel, men 
ordlyden i første ledd gir for øvrig begrenset 
veiledning ved rettsanvendelsen. 

Etter andre ledd skal det «foretas en totalvurdering av 
saken». Her er det også oppstilt fire retningslinjer for 
vurderingen, som angir forhold det «kan» legges vekt 
på. Som det fremgår av ordlyden, jf. «blant annet», er 
disse retningslinjene ikke uttømmende – andre 
forhold kan også finnes relevante og tillegges vekt. Av 
de fire retningslinjene er den eneste relevante for vårt 
tilfelle, bokstav c). Etter denne kan det legges vekt på 
om «det foreligger sosiale eller humanitære forhold 
ved retursituasjonen som gir grunnlag for å innvilge 
oppholdstillatelse». 

Hva ligger i 
det? 

(Hva ligger i 
dette? Foreligger 
slike forhold? I 
hvilken grad?) 



Utlendingsloven § 38 (3): 

«I saker som berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse 
etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt 
alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en 
voksen.» 

Det grunnleggende hensynet til barnets beste er også 
slått fast i Grunnloven § 104 annet ledd. 

Høyesterett uttaler om dette i Rt. 2015 s. 93 Maria (65):  

«Det fremgår at hensynet til barnet ikke er det eneste, og 
heller ikke alltid det avgjørende, jf. her også 
plenumsdommen i Rt-2012-1985 avsnitt 134–136. Men 
komiteen understreker at ved avveiningen mot andre 
interesser skal hensynet til barnets beste ha stor vekt – 
det er ikke bare ett av flere momenter i en 
helhetsvurdering: Barnets interesser skal danne 
utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i forgrunnen.» 

Hva inne-
bærer dette? 



• Konkret vurdering, se f.eks. mindretallet i Rt. 2015 s. 
1388 avsnitt 253–256 (internfluktvurdering): 

– Betydningen av nettverk og familie 

– Sikkerhetssituasjonen i hjemlandet 

– Tilgang til helsetjenester og skolegang 

– Mulighet for arbeid og å livnære familien 

«Jeg bygger videre på UNEs opplysninger om at B vil være i stand til å 
forsørge sine barn og sin ektefelle. Han har sju års skolegang og lang 
erfaring som skomaker. … opplysninger fra Landinfo tyder på at menn med 
en slik bakgrunn vil kunne få arbeid og livnære familien. Familien vil også 
ha krav på en betydelig returstøtte …. Verken barna eller familien for øvrig 
vil dermed lide noen direkte nød. Jeg legger til grunn at B og A vil være 
gode omsorgspersoner for barna.» 

– Personenes helse 

«Det knytter seg bekymring til Cs helsesituasjon. … Hennes psykiske lidelse 
er ikke av de alvorligste.» 

• Konklusjon: Vilkåret er ikke oppfylt. 

• Subsidiært – gjelder det andre skranker for UNE? 

– Utl. § 38 (4) angir ikke pliktige hensyn 

– Positiv forskjellsbehandling? Avhengig av praksis… 

Hvor tungt gjør 
hensynene seg 
gjeldende i vår 
sak? 



2. Drøft og avgjør om familien kan få «effektiv beskyttelse» i andre deler av 
hjemlandet, jf. utlendingsloven § 28 femte ledd. 

 

«Retten til anerkjennelse som flyktning etter første ledd 
gjelder ikke dersom utlendingen kan få effektiv beskyttelse i 
andre deler av hjemlandet enn det området søkeren har flyktet 
fra.» 

 

• Domstolene har full kompetanse, jf. Rt. 2015 s. 
1388 (98) og (226). 

• Uttrykket «effektiv beskyttelse» 

– Internflukt må være «tilgjengelig og trygt», jf. Rt. 2015 
s. 1388 (98) 

– En ren intern beskyttelsesvurdering, jf. (81, 252) 



2. Drøft og avgjør om familien kan få «effektiv beskyttelse» i andre deler av 
hjemlandet, jf. utlendingsloven § 28 femte ledd. 

• Forholdet til Grl. § 104 

– Endrer ikke vurderingstemaet, men hensynet til 
barnet allikevel grunnleggende (83–86) 

«Jeg ser det slik at forholdene på internfluktstedet må 
vurderes ut fra et barneperspektiv, eller som det også 
har vært uttrykt: Det må foretas en barnesensitiv 
vurdering av forholdene på internfluktstedet …». 
(252)  

• Konkret vurdering: Tynt faktum 

• Konklusjon: Negativ, under sterk tvil 



3. Drøft og avgjør om avslaget etter utlendingsloven § 28 bygget på uriktige 
faktiske forutsetninger, og om dette i så fall leder til ugyldighet. 

• Uomtvistet: uriktige faktiske forutsetninger 
• Ugyldighetsspørsmålet 

– Familiens anførsel: 
«Når et vedtak bygger på et uriktig faktisk grunnlag, foreligger en 
innholdsmangel. Forvaltningsrettens klare utgangspunkt er at slike 
innholdsmangler medfører ugyldighet, selv om den private parten 
ikke kan bebreides.» (HR-2016-2017-A avsnitt 63) 

– Statens anførsel: forutsetter ulovlig innhold 
– «Innholdsmangel»: ensbetydende med mangelfull 

kompetanse (Eckhoff/Smith s. 462) 
«I [nemndas gjennomgang av familiens opphold i Norge] er det lagt 
til grunn at det ulovlige oppholdet har vart én måned lengre enn det 
faktisk har vært. … Den ene månedens unøyaktighet kan ikke ha 
hatt betydning for vedtakets innhold.» (Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 160) 

– Konkret vurdering: Den uriktige opplysningens betydning 



4. Drøft og avgjør om saken er mangelfullt utredet, og om dette i så fall 
leder til ugyldighet. 

• Fvl. § 17 (1) 1. pkt.: «Forvaltningsorganet skal påse at saken 
er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» 

– Utredningsplikten må avpasses etter «forholdene» og «hvor 
belastende vedtaket er» [vedtakets betydning for partene], jf. Rt. 
2011 s. 111 (52) 

• Familiens ansvar, jf. utl. § 93 (4): «Søkeren plikter å gjøre sitt 
beste for å fremlegge nødvendig dokumentasjon og 
medvirke til innhenting av nødvendige opplysninger.» 

– Men utlendingsmyndighetene har et selvstendig ansvar for å 
innhente «nødvendige og tilgjengelige opplysninger» før avgjørelsen 
blir truffet, jf. fvl. § 17 (1) (§ 93 (4) 2. pkt.) 

• Konkret avveining 



4. Drøft og avgjør om saken er mangelfullt utredet, og om dette i så fall 
leder til ugyldighet. 

• Subsidiært: Leder en mangelfull utredning til ugyldighet? 

• Fvl. § 41: «Er reglene om behandlingsmåten … ikke overholdt 
…, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med 
at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets 
innhold.» 

«I dette ligger ikke et krav om sannsynlighetsovervekt for at feilen har fått betydning. 
Det er tilstrekkelig med en ikke helt fjerntliggende mulighet. … Der 
saksbehandlingsfeilen har ledet til mangelfullt eller uriktig avgjørelsesgrunnlag på et 
punkt av betydning for vedtaket, … skal det gjennomgående nokså lite til. … I forhold 
til innvirkningskriteriet må man etter mitt syn derfor gå konkret til verks, og knytte 
undersøkelsen til de enkelte påberopte avvik fra den saksbehandlingen som skulle ha 
vært fulgt …». (Rt. 2009 s. 61 (71–72)) 

• Konkret vurdering 



5. Drøft og avgjør om avslaget etter utlendingsloven § 38 innebærer usaklig 
forskjellsbehandling, og om dette i så fall leder til ugyldighet. 

• Usaklig forskjellsbehandling (like tilfeller bør behandles likt), 
jf. alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper (Rt. 2011 s. 
111 (66)) 

• To hovedvilkår: 

– Det kan ikke foreligge relevante faktiske eller rettslige forskjeller 

– Det må foreligge en «entydig praksis» 

«Jeg kan for øvrig heller ikke se at disse enkeltsakene er bevis for at det er en 
entydig praksis som tilsier at det har skjedd et brudd på prinsippet om 
likebehandling i dette tilfellet.» (Rt. 2011 s. 111 (68)) 

• Konkret vurdering: neppe entydig praksis 

• Subsidiært: Usaklig forskjellsbehandling vil være en 
innholdsmangel som automatisk medfører ugyldighet. 



Noen råd om oppgaveskriving 

• Bruk rettspraksis aktivt for å komme dypt inn i 
tolkningsspørsmål 

• Bruk Høyesteretts dommer som mønster for 
egen argumentasjon 

• Lag egne spørsmål (vri på faktum) 

• Jo mer du skriver, desto bedre skriver du 

• Skriv, skriv om, skriv om igjen! 

• Skriv enkelt! Skriv klart! Skriv presist! 

 



Teorioppgaven: 
Gjør rede for forvaltningen av naturmangfold gjennom de ulike typene av 
områdevern etter naturmangfoldloven. Diskuter også effektiviteten av de 

ulike typer områdevern. 

• Generelle råd: 

– Les oppgaveteksten grundig 

– Tolk oppgaven 

– Definer alle sentrale begreper 

– Brainstorm og systematiser 

– Velg disposisjon 



Gjør rede for forvaltningen av naturmangfold gjennom de ulike 
typene av områdevern etter naturmangfoldloven. 

• Oppgavens tema: 
– Nasjonalparker (§ 35), landskapsvernområder (§ 36), 

naturreservater (§ 37), biotopvernområder (§ 38), 
marine verneområder (§ 39) 

– Definisjoner (§ 3), formål (§§ 1 og 33), bærekraftig 
bruk, forvaltningsmål mv. (§§ 4 flg.), skjøtsel av 
verneområder (§ 47), mv. 

• Oppgavens utfordring: 
– Vise oversikt over rettsområdet 
– Vise forståelse av sammenhengene i regelverket 
– Vise god rettslig forståelse 



Diskuter effektiviteten av de ulike typene områdevern. 

• Former for effektivitet: 

– Styringseffektivitet (egnet til å oppnå målet?) 

– Kostnadseffektivitet (rimeligere enn alternativene?) 

– Dynamisk effektivitet (positive ringvirkninger?) 

– (Fordelingsmessige virkninger) 
• (Bugge s. 29–30) 

• Læringsråd: Bli fortrolig med fagtermene 

– Forståelse vs. pugging 

– Bruk termene aktivt (f.eks. i kollokvie) 



Takk for meg! 


