
JUROFF 1201 Introduksjon 
i forvaltningsrett

Universitetslektor
Jon Christian Fløysvik Nordrum

Høsten 2017



JUROFF 1201
TIME 1-2

Kvess pennen! Ikke husk, forstå!
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Innledning

• Introduksjon

• Praktisk

• Eksamen

• Lovsamling og lovdata

• Hvem er dere?

• Pensum

• Noen studietips

• Litt om juss som tenkemåte
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Pensumliste

• Innføring i juridisk metode, statsrett og 
forvaltningsrett:

• Knophs oversikt over Norges rett, 14. utgave §§ 1-2 (s 
1-25) og §§ 6-11 (s. 39-61) og §§ 107-113 (s. 572-592).

• Forvaltningsrett og offentleglova:

• Eckhoff & Smith: Forvaltningsrett, 10. utgave, kapittel 
6 (s. 100-120), kapittel 8-9 (s. 142-180), kapittel 11-20 
(s. 193-317), kapittel 23-25 (s. 335-418) og kapittel 29-
30 (s. 459-490), og kapittel 33, I-IV (s. 515-530). 
Fremstillingen inneholder detaljer som går lenger enn 
læringskravene.
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Formålet med JUROFF 1201

«Faget beskriver hovedprinsippene i den 
alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en 
kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget 
gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, 
perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen 
til å identifisere problemer og til å bruke reglene 
i praksis.»
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Det kreves god forståelse av 
hovedtrekkene i følgende emner

• i reglene om saksbehandling og offentlighet

• i reglene om klage

• om det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for 
forvaltningens beslutninger

• om grensene for forvaltningens skjønnsfrihet

• om domstolenes kontroll med forvaltningen

• i reglene om ugyldighet
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Det kreves kjennskap til 
hovedtrekkene i følgende emner

• Reglene og delegasjon og intern styring i 
forvaltningen

• Reglene om omgjøring
• Om myndigheten til å stille vilkår til 

forvaltningsvedtak
• Sentrale forbindelseslinjer mellom 

forvaltningsrett og statsforfatningsrett
• Forvaltningens oppbygning
• Reglene om erstatning for forvaltningens 

virksomhet
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Eksamensbordet

Spørsmål 1: 

a) Hvilken betydning har lovforarbeider ved tolkning 
av lover? 

b) Gi noen eksempler på dokumenter som regnes 
som lovforarbeider. 

c) Hvilke hensyn taler for og mot å legge vekt på 
lovforarbeider ved tolkning av lover? 

Spørsmål 2: Gjør rede for hovedinnholdet i 
forvaltningsloven § 41. 
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På eksamensbordet

Vår 2014:

1. En rekke lover gir forvaltningen frihet til å velge hvordan kompetanse skal utnyttes. 
Hvilke hensyn taler for og mot å gi forvaltningen slik frihet? Illustrer med eksempler fra 
velferdsretten og miljøretten. 

2. Redegjør kort for hovedinnholdet i de ulovfestede skrankene for forvaltningens 
frihet til å velge hvordan kompetanse skal utnyttes.

Høst 2013: 

I Hva er hensynene bak legalitetsprinsippet (både for- og motargumenter)?

II Redegjør for hovedinnholdet i legalitetsprinsippet, og forklar underveis hvordan 
hensynene som er beskrevet under spørsmål 1 gjenspeiles i hovedinnholdet. 

Vår 2013: 

I Gjør rede for hovedtrekkene i reglene om domstolskontroll av forvaltningsvedtak.

II Hvilke hensyn begrunner domstolskontroll av forvaltningsvedtak?
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Tre typer spørsmål

• Redegjøre for hensyn og begrunnelser

• Gi en oversikt over rettstilstanden på et 
område

• Løse praktiske rettsspørsmål
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Forelesningenes i lys av dette

• Redegjøre for rettssystemet

• Rettskildelære (juridisk metode)

• Hovedprinsippene i den alminnelige 
forvaltningsrett

• Forvaltningsrettens begreper, perspektiver og 
rettsstruktur

• Utvikle evnen til å identifisere problemer

• Å bruke reglene i praksis

JCFN 2017
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Å skrive juss

JCFN 2017
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Om forelesningene

• De første timene ment å reise en del spørsmål

• Aktiv bruk av gjentakelser

• Fra overordnet til konkret

• Diskusjonsbasert 

• Variasjon

• Metodestudium

• Hvorfor!
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Forvaltningsretten er mangesidig

• Næringsregulering
• Miljøregulering
• Energiregulering
• Naturressursregulering
• Produktregulering

• Kommunelovgivning
• Valglov
• Arkivlov
• Forvaltningslovgivning
• Offentlighetslovgivning

• Barnelovgivning
• Undervisningslovgivning
• Helselovgivning
• Folketrygdlovgivning 

• Sikkerhetslovgivning
• Transportlovgivning
• Politilovgivning

• Skatte-, avgifts og 
tollovgivning
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OFFENTLIGE VIRKEMIDLER

JCFN 2017
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HVORDAN REDUSERE BILBRUK?

«Far har fortalt om byen slik den var før bilene fylte dens gater» L. Nilsen (1971)
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SUMMEGRUPPE

Diskuter hvilke virkemidler man 
kan bruke for å redusere 

biltrafikken i Norge og Oslo. 

Diskutér stort og smått. 



Statens virkemidler

• Juridiske 

• Økonomiske

• Faktiske

• Oppfordrende (informasjon)

• (Eierstyring)

• (Innkjøp)
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SUMMEGRUPPE

Diskuter hvilke virkemidler man 
kan bruke for å redusere 

biltrafikken i Norge og Oslo. 

Diskutér stort og smått. 



JUROFF 1201

TIME 3-4

Kvess pennen! Ikke husk, forstå!

JCFN 2017

«En skriver kvesser pennen»

Gerrit Dou 1635



Plan time 3 til 4

• (Noen praktiske opplysninger)

• Kort repetisjon læringsmål

• Grunnleggende om 
– statsmaktenes oppbygning

– Forholdet mellom statsmaktene

• Introduksjon til rettskildelære (metode) 

• (Rettskildene)

• (Lovtolkning)
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Formålet med JUROFF 1201

«Faget beskriver hovedprinsippene i den 
alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en 
kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget 
gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, 
perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen 
til å identifisere problemer og til å bruke reglene 
i praksis.»
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Det kreves god forståelse av 
hovedtrekkene i følgende emner

• i reglene om saksbehandling og offentlighet

• i reglene om klage

• om det rettslige grunnlaget (hjemmelen) for 
forvaltningens beslutninger

• om grensene for forvaltningens skjønnsfrihet

• om domstolenes kontroll med forvaltningen

• i reglene om ugyldighet

JCFN 2017
36



Det kreves kjennskap til 
hovedtrekkene i følgende emner

• Reglene og delegasjon og intern styring i 
forvaltningen

• Reglene om omgjøring
• Om myndigheten til å stille vilkår til 

forvaltningsvedtak
• Sentrale forbindelseslinjer mellom 

forvaltningsrett og statsforfatningsrett
• Forvaltningens oppbygning
• Reglene om erstatning for forvaltningens 

virksomhet
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Forelesningenes i lys av dette

• Redegjøre for rettssystemet

• Rettskildelære (juridisk metode)

• Hovedprinsippene i den alminnelige 
forvaltningsrett

• Forvaltningsrettens begreper, perspektiver og 
rettsstruktur

• Utvikle evnen til å identifisere problemer

• Å bruke reglene i praksis

JCFN 2017
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Overordnet lesetips

• Innføring metode, forvaltningsrett og 

statsrett

• Knophs oversikt over Norges rett, 14. utgave 
§§ 1-2 (s 1-25) og §§ 6-11 (s. 39-61) og §§ 107-
113 (s. 572-592).

• Deretter: Eckhoff/Smith

• Det viktigste er likevel at dere leser aktivt: Ikke 
prøv å husk, prøv å forstå!
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Pensumliste

• Innføring i juridisk metode, statsrett og 
forvaltningsrett:

• Knophs oversikt over Norges rett, 14. utgave §§ 1-2 (s 
1-25) og §§ 6-11 (s. 39-61) og §§ 107-113 (s. 572-592).

• Forvaltningsrett og offentleglova:

• Eckhoff & Smith: Forvaltningsrett, 10. utgave, kapittel 
6 (s. 100-120), kapittel 8-9 (s. 142-180), kapittel 11-20 
(s. 193-317), kapittel 23-25 (s. 335-418) og kapittel 29-
30 (s. 459-490), og kapittel 33, I-IV (s. 515-530). 
Fremstillingen inneholder detaljer som går lenger enn 
læringskravene.
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Statens virkemidler

• Juridiske

• Økonomiske

• Faktiske

• Oppfordrende (informasjon)

• (Eierstyring)

• (Innkjøp)
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MYNDIGHETENES OPPBYGGING – MED 

SIDEBLIKK TIL DOMSTOLSKONTROLL OG 

LEGALITETSPRINSIPPET
JCFN 2017
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Overordnet oppbygning
og myndighet

JCFN 2017
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Folket gjennom 
Stortingsvalg

Storting

Forvaltningen

Folkevalgte

Lov (Budsjett)

Grunnloven § 49 første ledd:

«Folket utøver den lovgivende 
makt ved Stortinget. Stortingets 
representanter velges gjennom frie 
og hemmelige valg.» 



SUMMEGRUPPE

Hva er argumentene for at offentlig 
myndighetsutøvelse overfor borgerne bør ha 

grunnlag i lov? 

Hva er argumentene mot at offentlig 
myndighetsutøvelse overfor borgerne bør ha 

grunnlag i lov?



Tre utgangspunkter

Alle er bundet av loven (inkludert statsmaktene)

Alle er like under loven

Grunnloven § 113 

«Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha 
grunnlag i lov.»

(Nynorsk: «Styresmaktene må ha grunnlag i lov for 
å gripe inn overfor einskildmennesket.»)
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Motsatsen

• Det eneveldige

• Uforutsigbare

• Vilkårlige

• Makten rår

• Det ugjennomtenkte

• Ensidige systematiske 
mål (totalitære mål)

L'État, 
c'est moi!

I AM THE

LAW!

Illustrasjoner: wikimedia



En rettvis konge

«Kong Halvdan var en 
klok mann, sannferdig 
og rettvis, han satte 
lover og holdt dem 
sjøl, og han lot andre 
holde dem, slik at 
ingen kunne velte lov 
med makt […]»

Halvdan Svartes saga s. 45 
(Snorre Kongesagaer)



Overordnet oppbygning
og myndighet
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Folket gjennom 
Stortingsvalg

Storting

Forvaltningen

Folkevalgte

Lov

Grunnloven § 49 første ledd:

«Folket utøver den lovgivende 
makt ved Stortinget. Stortingets 
representanter velges gjennom frie 
og hemmelige valg.» 



Oppbyggingen av 
forvaltningen
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Regjeringen (Kongen)

Departementene

Direktoratene

Delegere
Instruere

Omgjøre
Ansette

Delegere
Instruere

Omgjøre
Ansette

Kommuner

Private 
selskaper

AS, SF, IKS, 
stiftelser osv.



«Forvaltningen»

Barneskole

Mattilsynets distriktskontor

NAV Klage

Sykehjem

Finanstilsynet

Justisdepartementet

Universitetet i Oslo

Ullevål universitetssykehus

Barnevernsinstitusjon

JCFN 2017
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Politidistrikt

Skattedirektoratet

Statens lånekasse

Tolletaten

Kommunehelsetjenesten

Miljødirektoratet

Kystvakten

Statens innkrevningssentral

Justervesenet



Oppbyggingen av 
forvaltningen
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Regjeringen (Kongen)

Departementene

Direktoratene

Delegere
Instruere

Omgjøre
Ansette

Delegere
Instruere

Omgjøre
Ansette

Kommuner

Private 
selskaper

AS, SF, IKS, 
stiftelser osv.
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Oppbyggingen av 
forvaltningen

Loven gjelder den virksomhet som 
drives av forvaltningsorganer når 
ikke annet er bestemt i eller i 
medhold av lov. Som 
forvaltningsorgan reknes i denne lov 
et hvert organ for stat eller kommune

Forvaltningsloven § 1
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Oppbyggingen av 
forvaltningen

«Loven gjelder den virksomhet som 
drives av forvaltningsorganer når 
ikke annet er bestemt i eller i 
medhold av lov. Som 
forvaltningsorgan reknes i denne lov 
et hvert organ for stat eller 
kommune.»

Forvaltningsloven § 1

Kommune



Domstolens oppbygning

• Høyesterett

• Lagmannsrettene

• Tingrettene

• (Særlige domstoler og 
forvaltningsorganer)
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Domstolens oppbygning

JCFN 2017
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Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

• Høyesterett

• Lagmannsrettene

• Tingrettene

• (Særlige domstoler og 
forvaltningsorganer)



Høyesterett

«Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling» 
(Høyesteretts hjemmeside)

• Rettskraft mellom partene (avgjør tvisten)
• (Rettskilde)prejudikatsvirkning for øvrig

Grunnloven § 88
«Høyesterett dømmer i siste instans.»

Grunnloven § 89 
«I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å 
prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter 
strider mot Grunnloven.»
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STORTING

FORVALTNING
JCFN 2017
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DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

GRENSER

LOV
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DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

GRENSER

Ulovfestede grenser
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DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

Domstolskontroll 

med forvaltningens 

vedtak

KONTROLL
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60

DOMSTOL



STORTING

FORVALTNING

KONTROLL

Domstolens kontroll med 

lovers grunnlovs- og 

menneskerettmessighet 
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DOMSTOL



STORTING

DOMSTOL FORVALTNING

GRENSER

KONTROLL

Maktfordeling – og 

balanse
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Maktfordeling

• Stortinget gir myndighet til forvaltningen ved 
lov

• Loven setter grenser

• Domstolen fører kontroll med 

– lovens grenser 

– forvaltningens anvendelse i en enkeltsak: 
myndighetsoverskridelse, saksbehandling og fakta
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Storting 

Generelt Individuelt

Arbeidsdeling

JCFN 2017
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Forvaltning 



Domstol Forvaltning 

Lovlig? Hensiktsmessig?

Arbeidsdeling -

individuelt
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ENKELTVEDTAKETS «REISE» -

ILLUSTRASJON AV FORHOLDET 

MELLOM STATSMAKTENE
JCFN 2017
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Enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a jf. b

I denne lov menes med:

a) vedtak, en avgjørelse som treffes under 
utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter 
eller plikter til private personer (enkeltpersoner 
eller andre private rettssubjekter); 
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Enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 a jf. b

b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder 
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer;

c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter 
eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer;

JCFN 2017
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Eksempler enkeltvedtak

• Forbudsvedtak, påleggsvedtak 
• Områdefredning, 
• Eksamenssensur
• Vedtak om bruk av tvang,
• Ekspropriasjon, omgjøring av tillatelser og 

lignende, 
• Overtredelsesgebyr, tvangsmulkt etc
• Regulering av borgernes innbyrders rettigheter og 

plikter (privatrettslige regler)
• Faktiske handlinger?
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Grunnlag
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Grunnlag Saksbehandling
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Grunnlag KontrollSaksbehandling
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Generelt Individuelt
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Generelt Individuelt
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Enkeltvedtakets «reise»

Lov

Forskrift

Enkeltvedtak

Klagevedtak

Dom 1

Dom 2

Dom 3

Generelt Individuelt

Rettskildefunksjon – «prejudikatsvirkning»



Rekkefølge og presisering

Proposisjon

merknad

Lov

Enkeltvedtak

Proposisjon

merknad

Lovvedtak Lovvedtak

Dommer

Forskrifter

Lov



KAHOOT

Innledende om rettssystemet og 
forvaltningsretten.

Du trenger ikke bry deg om å 
konkurrere!

Velg et kallenavn om du vil være 
anonym på topp-listen.



RETTSKILDELÆRE

Hvordan går vi frem når vi tar stilling til rettsspørsmål?
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Hva er rettskildelære?

Rettskildelæren omhandler hva man bygger på 
og hvordan man drøfter når man tar stilling til 

rettsspørsmål
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Betydningen av metode

• Tankeeksperiment – hva hvis vi erstattet 
lovsamlingen med en totalrevidert utgave?

JCFN 2017
81



Mål

• Oppøve metodeforståelse

• Metodebevissthet 

– Innebærer at man raskt ser metodiske 
særegenheter på ulike områder

– Innebærer at man forstår hvorfor rettsanvendere
på ulikt nivå i rettssystemet i praksis følger noe 
ulike metoder, sml. saksbehandler på et NAV-
kontor vs. Høyesterett.

• Praktisk rettskildelære er lik god eksamen
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Rettskildelære på eksamensbordet
- eksempel høst 2015 -
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Oversikt over rettskilder

• Grunnlov

• Menneskerettigheter/folkerett

• Lov og forskrift

• Lovforarbeider

• Rettspraksis

• Forvaltningspraksis

• (Juridisk litteratur)

• Reelle hensyn (hva gir et godt resultat?)
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Andre lister?

JCFN 2017
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Eckhoffs liste over rettskilder



Proposisjon

merknad

Lovvedtak

Lovtekst

Forskrifter

Instrukser

Veiledninger

Tolkningsuttalelser

Forvaltningsvedtak

Lovforarbeid

Lovvedtak

Lovtekst

Ikraftredelse

Andre 

forarbeid

(f.eks. NOU)

Proposisjon

merknad

Stortinget Forvaltning

Forvaltning

Stortinget

Domstol

«Etterarbeider»?

Ansvarlig myndighet

Rettsanvendelse:

Dommer

Ikraftredelse


