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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? 

JCFN 2015 
7 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/


Å skrive juss 
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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 
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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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Tiltro til at lover løser problemer 
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TRENGER VI REGLER? 
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• Trenger vi regler? 

• Trenger vi en stat? 

• Trenger vi en forvaltning? 

• Hva må vi ta hensyn til? 

• Hvordan skal dette organiseres og hvorfor? 
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"- Det er uheldig å være i en bransje som er så 

regulert. Jeg er imot alt som har med regler å 

gjøre. Jeg hater rett og slett regler.  

Nettavisen 23. mai 2015 



 

"- Det er uheldig å være i en bransje som er så 

regulert. Jeg er imot alt som har med regler å 

gjøre. Jeg hater rett og slett regler.  

Når det er sagt, så er det en kjensgjerning at den 

norske bokbransjen er den best fungerende i 

hele verden." 

Nettavisen 23. mai 2015 



Kamsjatka-fisket 
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Norges forbud mot skateboard 
1977-1989 



HVA ANNET TRENGER VI? 
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STORTING 

FORVALTNING 
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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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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 
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Forvaltning  



Domstol  Forvaltning  

Lovlig? Hensiktsmessig? 

Arbeidsdeling - 
individuelt 

JCFN 2016 
35 



Det klassiske myndighetshierarkiet 
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AS, SF, IKS, 

stiftelser osv.  

Uavhengige 

klagenemnder, 

tilsyn osv.  Kommuner 

Ombud 

Kompetansesentre 

Private løser 

offentlige 

oppgaver 

Kongen 

Departementet 

Direktoratet, 

fylkesmannen mv.   

- Organisere 

- Delegere 

- Instruere 

- Omgjøre 

- Ansette 
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