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Dagens program
•	Offentlige organers innbyrdes kamp om skjønnsutøvelsen
•	Eksempler fra utbygging av vindkraft
•	Forvaltningens erstatningsansvar
•	Om forskrifter



Skjønnsutøvelse 
i forvaltningen
•	Skjønn utøves hvis loven åpner for det
•	Noen skjønnsvurderinger kan overprøves av domstolene
•	Eks: Om et utvisningsvedtak er et ”uforholdsmessig tiltak” 
•	Noen regler tar sikte på å gi forvaltningen et spillerom – bare grensene for spillerommet kan overprøves
•	Eks: Typisk politiske og faglige vurderinger
Skjønnsutøvelse 
i forvaltningen
•	Beslutningstakeren skal treffe avgjørelse på grunnlag av sine vurderinger
•	Utfallet er ikke bestemt på forhånd av andre
•	For den som berøres av forvaltningens skjønn kan dette bety at:
-	Deres rettigheter fastsettes ikke av lovgiveren
-	Domstolene kan ikke prøve dette på grunnlag av regler
Skjønnsutøvelse 
i forvaltningen
•	Domstolene har slått ned på enkelte måter å praktisere skjønnsfriheten på
•	Særlig brudd på prinsipper om saklighet og likebehandling
•	Omtales ofte som myndighetsmisbruk
•	Kan også kalles overskridelse av materiell kompetanse


-	Resultatet kan bli at domstolen kjenner vedtaket ugyldig. 

Generelt om sektoransvar og skjønn
•	Forvaltningsansvar er spredt på ulike sektorer og nivåer:
-	Regjering
-	Departementsnivå
-	Direktoratsnivå
-	Kommuner og fylkeskommuner
Generelt om sektoransvar og skjønn
•	Utlendingsloven av 15. mai 2008 nr. 35 § 75:
-	Loven gjennomføres av Kongen, departementet, Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet, politiet og andre offentlige myndigheter. Dersom det ikke fremgår direkte av loven, bestemmer Kongen i forskrift hvilke oppgaver og hvilken myndighet de ulike offentlige instansene skal ha etter loven.
•	§ 72. Vedtaksmyndighet i sak om utvisning
-	Vedtak om utvisning treffes av Utlendingsdirektoratet.
Generelt om sektoransvar og skjønn:
•	Mange saksområder griper inn i hverandre
-	kan skape konflikter på tvers av sektorer og nivåer i forvaltningen.
•	Horisontal samordning:
-	Mellom statlige sektorinteresser
•	Vertikal samordning:
-	Mellom stat, fylke og kommune

Tre hovedspørsmål om samordning
•	Hvordan får beslutningsmyndigheten kjennskap til berørte interesser?
•	Hvor stor skjønnsfrihet har beslutningsmyndigheten i interesseavveiningen?
•	Kontrollmuligheter?

•	NMBUs Nikolai Winge skrev PhD-avhandling om dette








Vindkraft og skjønn
•	Stor satsning på vindkraftverk i Norge.
•	Stort konfliktpotensial med andre forvaltningsinteresser
•	Aktualiserer en rekke lover og organer




Krav om kjennskap til berørte interesser:
•	Forvaltningsloven § 17:
-	”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes”
•	Energiloven § 2-1 setter krav om:
-	Konsekvensutredning
-	Høring
Rammer for vektlegging av berørte interesser:
•	Energiloven § 1-2:
-	Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

Kontroll av skjønnet:
•	Klage og innsigelse:
-	Overordnet organ kan kontrollere skjønnsutøvelsen fullt ut, jf. forvaltningsloven § 34(2).
-	Men skaper dette mer samordning?
•	Domstolskontroll?
-	Kun om det er lagt vekt på berørte hensyn
•	Ikke hvor stor vekt
-	Realitetsavgjørelsen er lagt til NVEs (OEDs) skjønn -> Egentlig ikke domstolskontroll


Oppsummert
•	Store koordineringsbehov i saker som berører miljøet.
•	Det er solide krav til kartlegging av berørte interesser +
•	Stor skjønnsfrihet skaper kamp om skjønnsutøvelsen ÷

Kompetansefeil kan føre til at en avgjørelse blir ugyldig
-	Materielle feil
•	Feil rettsanvendelse
•	Feil fakta
•	Feil i utnyttelse av skjønnsfrihet

•	Utenforliggende hensyn
•	Usaklig forskjellsbehandling
•	Grov urimelighet
•	Vilkårlighet
•	Uforholdsmessighet

-	Personelle feil
•	Feil organ
•	Ulovlig delegering
•	Feil person
-	Prosessuelle feil
•	Brudd på forvaltningslovens regler
•	Brudd på saksbehandlingsregler i aktuell særlov
•	Brudd på ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling
Ugyldighet 
•	§ 41- prinsippet sier ikke når vedtaket er ugyldig, bare når det likevel kan være gyldig
•	Ugyldighet avhenger av en helhetsvurdering
•	Sannsynligheten for at feilen kan ha innvirket?
•	Hvor grove feil?
•	Hvor mange feil?
•	Hvor komplisert er saken?
•	Hvor inngripende er vedtaket?
•	Har parten delvis ansvar for feilen?
•	Er ugyldighet til skade for en privat part?
•	Hva med erstatning til den private part?

Erstatning
•	Grunnvilkårene for all erstatningsplikt
•	Ansvarsgrunnlag
•	Økonomisk tap
•	Årsakssammenheng/Påregnelighet

•	Viktig skille: I kontrakt eller utenfor?
•	Erstatning i et kontraktsforhold er aktuelt når varen eller tjenesten ikke lever opp til avtalen.
•	Eks: Butikk leverer kjøleskap hjem. Butikkens mann knuser ved et uhell kjøkkenvinduet. (Ikke kontrakt). Vannskade oppstår dagen etter pga lekkasje i kjøleskapet (Kontrakt). 

Erstatning utenfor kontrakt:
Ansvarsgrunnlag
-	Uaktsomhet (skyldansvar, culpa) 
•	Ansvar for egne uaktsomme handlinger. 
•	”Innfridde skadevolderen de krav som omverdenen rimelig kan stille til forsiktighet og omtanke hos den som opptrer på dette livsområdet?”
-	Objektivt ansvar 
•	Ikke avhengig av at noen har gjort en feil. 
•	Pålegges i noen lover.  Eks: Bileier har ansvar for alt bilen gjør.
•	NB: Forurensningsloven § 24a om skader ”voldt av avløpsanlegg”.
-	Arbeidsgiveransvar 
•	Objektivt ansvar for ansattes uaktsomhet i jobben. Gjelder også anonyme feil og dårlige rutiner.
•	Eks: Gravemaskinkjøring
Erstatning
•	Erstatning i kontraktsforhold
•	Angår tap som følge av hvordan kontrakten oppfylles
•	Viktige ansvarsgrunnlag:
-	Kontrollansvar, skyld, garanti
Erstatning:
Økonomisk tap
•	Kun økonomisk tap dekkes i Norge
•	Amerikansk rett er annerledes (glem det du har lært på TV...)
-	Ansvarsgrunnlagene ganske likt Europa
-	Erstatningsutmålingen svært forskjellig
•	Eks: 30 mill kr for en kopp kokende kaffe i fanget på Mc Donalds
•	Eks: 1000 mill for barn drept i trafikkulykke pga feil ved bil (Chrysler)
-	Flere forhold inngår i beregningen
•	Økonomisk tap (som i Norge)
•	Smerter og sykdom (svært begrenset i Norge – ménerstatning)
•	Loss of amenity – tapt evne til å nyte livets gleder (ikke i Norge)
•	Punitive damages – en slags bot for å straffe skadevolder og skjerpe alle som driver i samme bransje (ikke i Norge)
Erstatning:
Årsakssammenheng
•	Det kreves klar sammenheng mellom ”feilen” og tapet
•	Tapet må være en påregnelig følge av feilen
•	Eks: Flymanøverdommen
•	Eks: Graving ved Oslo S

Ansvarsgrunnlagene:
Skyldansvar (culpa)
•	Hva er skyldansvar?
-	Ansvar for egne uaktsomme handlinger
•	En parallell til uaktsomhet som grunnlag for straff
-	Burde personen handlet annerledes?
-	En objektivisert vurdering
•	Innfridde skadevolderen de krav som omverdenen rimelig kan stille til forsiktighet og omtanke hos den som opptrer på dette livsområdet?
•	I dagliglivets ting sammenligner man med vanlige folk
•	I jobben sammenligner man med folk i samme yrke
-	Grov uaktsomhet og forsett 
•	Da kan forsikringsselskapet ofte kreve regress mot skadevolder
Vanlige momenter 
i culpa-vurderingen
•	Framsto risiko/skadeevne som stor? 
•	Var risikoen synbar?
•	Ville det vært enkelt å forebygge mot skaden? 
•	Har skadevolderen brutt regler eller bransjepraksis?
•	Forelå det uaktsom uvitenhet?
•	Har skadevolder nær tilknytning til skadelidte?
•	Finnes en alternativ skadefri handling som vi med rimelighet kan kreve at skadevolder skulle valgt?
•	Hvor god tid hadde skadevolder til å vurdere situasjonen?
Vanlige momenter 
i culpa-vurderingen
•	Skadevolders handling vurderes etter forholdene på skadetidspunktet. (Altså hva som var mulig å vite/gjøre på den tiden).
•	Skadelidtes forhold kan få betydning både ved at han kan anses for å ha medvirket til skaden, han kan ha akseptert den risikoen skadevolders handling medfører.

Ugyldighet 
•	Ugyldighet avhenger av en helhetsvurdering
•	Sannsynligheten for at feilen kan ha innvirket?
•	Hvor grove feil?
•	Hvor mange feil?
•	Hvor komplisert er saken?
•	Hvor inngripende er vedtaket?
•	Har parten delvis ansvar for feilen?
•	Er ugyldighet til skade for en privat part?
•	Hva med erstatning til den private part?
-	Culpamomentene er beslektet med ugyldighetsmomentene, det er ingen automatisk sammenheng mellom ugyldighet og erstatning

Objektivt ansvar 
•	Objektivt ansvar
-	Ansvar uavhengig av skyld
-	Ingen kan bebreides, men skaden oppsto på grunn av din virksomhet
•	Eks: produktansvar for matprodusent etter forgiftninger
•	Eks: ansvar etter naboloven ved sprengning
•	Eks: Bilansvarsloven.
•	Eks: Naboloven.
•	Eks: Forurensningsloven
•	++

Arbeidsgiveransvar
•	Arbeidsgiveransvar
-	Objektivt ansvar for ansattes skyldansvar
•	Skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr. 26 § 2-1,1:
•	Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren

-	Gjelder bare under utføring av oppdrag fra arbeidsgiver



Arbeidsgiveransvar
•	Arbeidsgiver hefter også for anonyme og kumulative feil 
-	Unødvendig å bevise hvem som har forvoldt skaden, og ansvar kan skyldes summen av mange småfeil
 
•	Man må ta hensyn til hva skadelidte med rimelighet kan forvente av virksomheten.
-	Litt mildere norm på enkelte områder av offentlig servicevirksomhet (som vegarbeid og fyrvesen)

•	Arbeidstakerbegrepet må avgrenses mot selvstendige oppdragstakere, hvor det ikke foreligger et ansettelses- eller tjenesteforhold.
-	Men freelance-arbeidere som er underlagt fast arbeidstid, instruksjon og fast arbeidsplass kan likevel anses for å være i ”arbeidsgivers tjeneste”.


RG 2006 s. 107 Ullsfjord
Ullsfjord-dommen
•	5 hytter tatt av skred

•	3 hytter fra 1983
•	Ikke foretatt skredfarevurdering, ingen opplysninger som tilsa at en slik vurdering burde foretas.
•	Var det uaktsomt av kommunen å ikke foreta nærmere opplysninger av potensiell skredfare?
-	Ikke praksis for å gjøre dette i 1983
-	NGI hadde noe kunnskap, denne var ikke kjent for kommunen
-	Dermed ingen ”markert risiko” for at fare kunne oppstå.
-	Konklusjon: Ikke uaktsomt

Ullsfjord-dommen (forts.)
-	2 hytter fra 1992:
-	Kommunen hadde mottatt NGIs faresonekart fra 1988. Hyttene lå i ”potensielt fareområde for stein- og snøskred.”
-	Ingen detaljkartlegging av området. Kommunen hadde ingen positiv kunnskap om faremomentene.

-	Burde kommunen gjort ytterligere undersøkelser?
-	Faresonekartet ga oppfordring til ytterligere ekspertundersøkelser
-	Konklusjon: uaktsomhet.
-	Årsakssammenheng mellom uaktsomheten og skaden?
-	Hytte 1: ja = erstatning
-	Ytterligere undersøkelse ville avdekket skredfare (innenfor 1000-års-sonen)  skaden ville vært unngått
-	Hytte 2: nei = ikke erstatning
-	Skredfaren så liten at det ikke forelå ”markert” risiko (utenfor 1000-års-sonen)  skaden ville ikke vært unngått, fordi man ikke ville gjort ytterligere undersøkelser der



Forvaltningslovens regler om
forskrifter
•	Lovens kap. VII
•	Gjelder myndighetsvedtak som er bestemmende for en ubestemt krets av private personer
•	Gjelder ikke instrukser og reglementer internt i forvaltningen

•	Sentrale forskrifter - gjelder hele landet
•	Lokale forskrifter - begrenset område





Forvaltningslovens regler om forskrifter
•	Rt. 1998 s.73
•	Skiltet er en forskrift
•	Kan tolkes av retten
•	Kan være ugyldig
Høring av forskrifter
•	Fvl. § 37: Høring

•	Hvorfor gjennomføre høringer?
•	Hvem bør forhåndsvarsles?
  
Høring av forskrifter
•	Hvorfor gjennomføre høringer?
-	Demokratisering av beslutningsprosessene
-	Bedre koordinering mellom ulike forvaltningsorganer
-	Høringsinstansene kan bidra til bedre opplysning av saken
•	Hvem bør forhåndsvarsles?
-	De som antas å bli berørt av forskriftene
-	De som har spesiell kunnskap om det aktuelle livsområdet
-	Prinsipielt  mulig å forelegge saken for enkeltpersoner – ikke vanlig
Kunngjøring 
av forskrifter
•	Fvl. § 38: Kunngjøringsform
•	Hjemmelskjeden helt fra de folkevalgte må beskrives.
•	Lover
•	Forskriftshjemler
•	Delegasjoner
•	Kunngjøres i Norsk Lovtidend / Lovdata
•	Annen kunngjøring i unntakstilfeller
Kunngjøring av forskrifter
•	Fvl. § 39 hovedregel:
-	En forskrift kan ikke brukes på handlinger som har skjedd før kunngjøring
•	Beslektet med Grl. § 97 – lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft
-	Fvl. § 39 er strengere
-	Større krav til informasjon
-	Ingen kraft fra vedtak til kunngjøring

