JUS 2211 (Høst 2016): Oversikt over læringskravene i forvaltningsrett, velferdsrett og miljørett: «Studenten skal ha god forståelse av:»
Forvaltningsrett




Forholdet mellom alminnelig og spesiell



Rettighetsbegrepet i velferdsretten

forvaltningsrett



Rettssikkerhetsgarantiene i velferdsretten

Sentrale hensyn ved vurdering av forvaltningens



Rettskildesituasjonen i velferdsretten



Menneskerettighetsperspektiv på velferdsretten



Velferdsstaten og Grunnloven



Reglene om rett til helsetjenester



Reglene om rett til sosiale tjenester



Reglene om rett til trygdeytelser til livsopphold ved

oppbygning og virksomhet (særlig rettssikkerhet,
styring og effektivitet).


Reglene om delegasjon og intern styring i
forvaltningen.




Velferdsrett

Reglene om offentlighet.
Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om

Reglene om omgjøring av forvaltningsvedtak.



Kravet til rettslig grunnlag for avgjørelser
(kompetanse) og faktiske handlinger (tillatelse),
herunder legalitetsprinsippet.



allmenne miljøhensyn og -interesser, herunder
også etiske spørsmål


Reglene om økonomisk stønad og
kvalifikasjonsstønad etter lov om sosiale tjenester i

deres plass i norsk rett


reglene om konsekvensutredning og retten til
miljøinformasjon


Rettslige virkemidler og rammer for styring av
arealbruk gjennom plan- og bygningsloven
(arealplanlegging) og forvaltning av naturmangfold

Reglene om tvang overfor barn og foreldre og
mennesker med psykiske lidelser

Prinsippene for og de viktigste reglene om
saksbehandlingen i miljøsaker med hovedvekt på

NAV


Miljøets grunnlovsvern og innholdet i prinsippet
bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet og

gjennom områdevern etter naturmangfoldloven


Rettslige virkemidler og rammer for kontroll med
utslipp av forurensning, herunder klimagasser

Reglene om vilkår for begunstigende
forvaltningsavgjørelser.





De særlige rettsspørsmål som knytter seg til
forvaltningen av naturmiljøet og til varetakelsen av

adopsjon samt aleneomsorg for barn

varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning,





sykdom, arbeidsavklaring, uførhet, fødsel og

anvendelsesområde, utredningsplikt, habilitet,
begrunnelse og klage.

Miljørett



Hovedtrekk i internasjonal miljørett, herunder

Hjemmelstolkning og grensene for forvaltningens

miljøretten i EØS, og dens betydning for norsk

materielle kompetanse, herunder skillet mellom

miljørett generelt og på de nevnte områdene

kompetanse og frihet til (ikke) å bruke den, og kravet
til korrekte fakta.


Reglene om ugyldighet.



Domstolens kompetanse til å prøve forvaltningens
konkrete lovanvendelse (subsumsjonen) og deres
tilbakeholdenhet med å bruke kompetansen.

Se nærmere, litteratur/læringskrav: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/h16/pensumliste/index.html

