Materiell kompetanse
(jfr. læreboka kap 3 og 6)

- Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
- Legalitetsprinsippet
- Domstolskontroll med forvaltningen. 
- Skjønnsutøvelse
  Utenforliggende hensyn, usaklig forskjellsbehandling, grov urimelighet, 
   vilkårlighet og uforholdsmessighet. 

- Kompetanse til å sette vilkår i vedtak
- Avtaler om myndighetsutøvelse.
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•	Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
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•	Domstolskontroll med forvaltningen. 
•	Skjønnsutøvelse
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Forvaltningsrettslige grunnprinsipper
•	Legalitetsprinsippet 
•	Forsvarlighetsprinsippet
•	Forsvarlig saksbehandling
•	Mesteparten lovfestet i forvaltningsloven
•	Saklighetsprinsippet
•	Avgjørelser må være saklig motiverte
•	Må ivareta samfunnets interesser
•	Må ikke legge vekt på personers religion, politisk syn osv.
•	Likebehandlingsprinsippet
•	Unngå usaklig forskjellsbehandling

Legalitetsprinsippet
•	Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.
•	«Grunnlaget for forståelsen av rettsstaten»
•	Lovfestet i Grunnloven § 113 (i 2014)
•	Tidligere ulovfestet, men bekreftet av Høyesterett i Rt. 2010 s. 612
•	Gjelder både for rettslige og faktiske inngrep
•	Eks: Både byggeforbud og rivning av et bygg
Legalitetsprinsippet:
Vedtak og faktiske handlinger
•	Et vedtak berører din rettslige stilling
•	Eks: Du pålegges å rive en ulovlig oppsatt hytte
•	Eks: Du pålegges å ta en vaksine
•	En faktisk handling berører deg fysisk
•	Eks: Kommunens bulldoser kjører ned hytta
•	Eks: Sykepleiere holder deg fast og stikker sprøyta i deg

Legalitetsprinsippet:
Begrepsbruk
•	Ikke alt som skjer i offentlig regi er myndighetsutøvelse. 
•	Ikke all myndighetsutøvelse er inngripende
•	Borgernes rettssfære
-	Hvilket rettsområde?
-	Arten av inngrepet?
-	Hvordan rammer det?
-	Hvor tyngende?
Legalitetsprinsippet:
Bakgrunnen
•	Kan spores tilbake til folkesuverenitetsprinsippet
•	Folket selv gjennom sine valgte representanter skal bestemme grensene for forvaltningens virksomhet
•	John Locke: ”Essay on civil government” 1690
•	Rousseau: ”Samfunnskontrakten” 1762
•	Delvis tatt inn i grunnloven 1814 - §§ 96 og 99
•	Lignende regler i Magnus Lagabøtes landslov 1274 – Kongen måtte følge lovene som var vedtatt på tinget

Legalitetsprinsippet:
Bakgrunnen
•	Delvis begrunnet i maktfordelingsprinsippet
-	Før parlamentarismen var det ofte motsetninger mellom Regjeringen og stortingsflertallet
-	I dag viktigere å fokusere på kontrollen av det store forvaltningsapparatet
•	Legalitetsprinsippet er fundamentet for domstolenes kontroll med forvaltningen
-	Beskytter borgerne på grunnlag av loven

Legalitetsprinsippet:
Bakgrunnen
•	Kravet om stortingsbehandling er også viktig for den politiske opposisjon
-	Opposisjonen er ikke tilstede i Regjeringen
-	Stortingsbehandling krever grundighet
-	Komitébehandling mer demokratisk enn bare høringer
-	Sakene blir mer fokusert i media – mulighet for flere å komme med innspill
Legalitetsprinsippet:
Virkninger
•	Økt forutberegnelighet
•	Minsker faren for myndighetsmisbruk
•	Lettere å gjennomføre lik behandling av borgerne
•	Bedre rettssikkerhet for den enkelte

•	Nært beslektet med menneskerettighetene

Kort om menneskerettigheter i norsk rett
•	Grl § 92: Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.
•	Menneskerettsloven av 21 mai 1999 nr. 30
-	Inkorporerer flere internasjonale konvensjoner  i norsk lov
•	EMK – Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
•	Flere FN-konvensjoner
Kort om menneskerettigheter i norsk rett
•	Menneskerettsloven 
-	Ved motstrid går disse reglene foran vanlige norske lover (unntatt grunnloven)
-	Unntak fra konvensjonenes hovedregler er i noen tilfeller mulig, men må vedtas i formell lov. (Eks: EMK art. 8 og 10)

Legalitetsprinsippet som sperre
•	Vedtaket må ha hjemmel i lov
•	Det må være en ubrutt kjede av hjemler fra Stortinget til vedtaket
•	Lov – forskrift – vedtak
•	Hva med uklare lovtekster og skjønn?
-	Legalitetsprinsippet som tolkningsfaktor
•	Eks: Hønsehaukdommen
-	Forvaltningens skjønnsfrihet avgjøres ved tolkning av loven
Legalitetsprinsippet som tolkningsmoment
•	Jo mer inngripende vedtaket eller handlingen er, jo strengere blir kravet til klar og tydelig lovhjemmel
•	Tolkningstvil bør løses i favør av borgeren
•	Helhetsvurdering
•	Hvilket livsområde?
•	Inngrepets art?
•	Hvordan rammer det?
•	Hvor tyngende er det?
•	Hvor viktig er det for samfunnet at det gjøres et inngrep?
Fullmaktslover og kravet til hjemmelens innhold
•	Hvor presist må forvaltningens kompetanse angis i loven?
-	Generelle formuleringer øker forvaltningens spillerom og kan uthule kravet til lovhjemmel
-	Upresise tekster svekker forutberegneligheten
•	Hva hvis lovtekstene ble helt presise?
-	Ikke rom for faglige, politiske og skjønnsmessige vurderinger i forvaltningen
•	Eks: Umulig å ta hensyn til individuelle forhold hos søkeren
Fullmaktslover og kravet til hjemmelens innhold
•	Forvaltningen må utstyres med de nødvendige fullmakter – ikke mer
•	Fullmakter til å treffe vedtak eller lage forskrifter skal ikke brukes uten at det er nødvendig

•	Domstolene supplerer fullmaktene med uskrevne regler om myndighetsmisbruk
Legalitetsprinsippet:
Unntakene
	Kravet til formell lov 
	fra Stortinget er hovedregelen

	Unntakene er:
•	Organisasjons- og instruksjonsmyndighet
•	Det offentliges private autonomi
•	Spesielle kompetanseregler i grunnloven
•	Andre sedvanebaserte kompetanser
Legalitetsprinsippet:
Unntakene
1. Organisasjons- og instruksjonsmyndighet
•	Innenfor statens eget rettsområde. Bestemme over underordnede organer og de ansattes arbeid.
2. Det offentliges private autonomi
•	Eks: Trenger ikke lovhjemmel for å bestemme over bygg og inventar.
3. Spesielle kompetanseregler i grunnloven
•	= Stortinget i plenum vedtar skatt og bevilginger
•	Ikke noe stort unntak. Det skjer uansett i Stortinget
4. Andre sedvanebaserte kompetanser
•	Helt spesielle situasjoner
•	Eks: ulovfestet rett til å omgjøre vedtak, jfr. fvl. § 35,5 
•	Eks: enkelte tilfeller av nødrett

Domstolskontroll med forvaltningen
-	Prinsippet er ulovfestet, men har grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett)
-	Hva kan domstolene overprøve?
•	Hjemmel for avgjørelsen (legalitetsprinsippet)
•	Om saksbehandlingsreglene er fulgt
•	Om riktig faktum er lagt til grunn
•	Om saklighets- og likhetsprinsippene er fulgt

Domstolskontroll med forvaltningen
-	Hensiktsmessighet innenfor skjønnsgrensen overprøves ikke av domstolene
•	Rt. 1995 s. 738 (Fett og lim)
-	Subsumsjon ved skjønnsmessige ord og uttrykk overprøves ikke i alle tilfeller
•	Rt. 1995 s. 1427 (Naturfredningsdommen): unntakene må begrunnes
•	Rt. 1998 s. 1795 (Utvisningsdom II) vurderingstema av ”typisk rettslig natur” overprøves. Typisk: rettssikkerhet, inngrep i det personlige liv.
•	Mindre overprøving hvis vurderingstemaet er teknisk eller politisk
•	Kan avhenge av sammensetningen av det organ som har tatt avgjørelsen. Momenter: lokalstyre, teknisk ekspertise, juridisk ekspertise

Feil fakta
-	Lovbundet avgjørelse
•	Alltid ugyldighet
•	Eks: Rt. 1960 s. 1374 – Drosjeeier fikk avslag på bevilling pga manglende vedlikehold. Bilene var i topp stand. Vedtak ugyldig.
-	Skjønnsavgjørelse
•	Ugyldighet hvis disse fakta har spilt en vesentlig rolle ved avgjørelsen
•	Eks: Rt. 1934 s. 330 (Solemskogen) – ”villamessig bebyggelse” – samme om forvaltningen tok feil i tolkningen av begrepet eller ikke visste hvordan området så ut. Fakta hadde vesentlig betydning. Vedtak ugyldig.

Skjønnsutøvelse generelt
•	Noen regler gir en viss frihet til beslutningstageren
-	Forvaltningen trenger fleksibilitet
•	Forvaltningsskjønn
•	Tilpassning til raskt skiftende samfunnsforhold
•	Tilpassning til politiske og økonomiske rammer
-	Domstolene trenger fleksibilitet
•	Domstolsskjønn
•	Eks: utmåling av straff i forhold til lovbryters personlige forhold
•	Eks: justering av erstatningssum på grunn av spesielle forhold
Skjønnsutøvelse generelt
•	Skjønnsfriheten er kombinert med vanlig regelanvendelse






•	Visse vilkår for at friheten kan brukes
•	Grenser for hvordan friheten kan brukes

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
•	Skjønnsfrihet = fravær av domstolskontroll
•	Frihetens grenser finner man ved tolkning av hjemmelen

•	Skjønnsfrihet kan finnes både på vilkårs- og virkningssiden av en regel
•	Hvis A foreligger kan organet vedta B
•	Skjønnsfriheten kan gjelde friheten til å treffe vedtak eller la være
•	Hvis A foreligger kan organet vedta B
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. 

Feil i utnyttelse av skjønnsfrihet
-	Utenforliggende hensyn
-	Usaklig forskjellsbehandling
-	Grov urimelighet
-	Vilkårlighet
-	Uforholdsmessighet

-	Ikke alle feil fører automatisk til ugyldighet
•	Tilsvarer prinsippet i fvl  § 41

Utenforliggende hensyn
•	Hva er hensyn?
•	Formålet med vedtaket – det man vil oppnå
-	Eks: spare kommunen for utgifter ved å nekte hjemmesykepleie
•	Fakta man legger vekt på ved avgjørelsen
-	Eks: forbigår en søker fordi han er muslim
Utenforliggende hensyn
•	Utenforliggende i forhold til hva?
-	Først må hjemmelen for vedtaket tolkes etter vanlig juridisk metode
-	Noen ganger er det uklart hvilke hensyn som kan tas
-	Andre ganger er det klart
•	Positivt angitt: bare disse hensyn. Eks: barnevernloven - hensynet til barnets beste
•	Negativt angitt: ikke disse hensyn. Eks: EØS-avtalen art. 4 – forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet er forbudt

Utenforliggende hensyn
•	Hvis man kan ta flere hensyn, hva med vektfordeling?
-	Det kan gå klart fram av hjemmelen
-	Forvaltningen står som regel ganske fritt
•	Eks: Rt. 1993 s. 528 (Lunner pukkverk)

Utenforliggende hensyn
•	Personlige trekk ved en part
-	Som regel utenforliggende
•	Eks: Kjønn, religion, etnisk bakgrunn, politisk syn
•	Unntak kan følge av hjemmelen. Eks: kjønnskvotering
-	Rt. 1976 s. 614 (Vaktmesterdommen)
•	Hensyn til sosiale forhold godtatt
-	Rt. 1939 s. 299 (Skattenekterdommen)
•	Hensyn til skattenekt og nazisme ikke godtatt

Utenforliggende hensyn
•	Politiske hensyn
-	Kan ikke tas av ansatte tjenestemenn
-	Kan tas av politisk valgte
•	Må likevel være innenfor det som følger av hjemmelen for vedtaket
•	Rt. 1965 s. 712 (Georges-dommen) Arbeiderpartiets representanter i formannskapet gikk for langt i å støtte fagforeningshensyn
Utenforliggende hensyn
•	Økonomiske hensyn
-	Som regel greit
-	Vanskelig hvis økonomisk gevinst er eneste motivasjon
•	Rt. 1957 s. 86 (Frogner Hospits) – Ikke godtatt ved hotellbevilling
•	Rt. 2000 s. 1066 (E18-jordskifte) Godtatt som del av helhetsvurdering


Utenforliggende hensyn
•	Når fører utenforliggende hensyn til ugyldighet?
-	Når det er en viss sannsynlighet for at de har påvirket resultatet
•	Ligner fvl. § 41: gyldig når det er ”grunn til å regne med” at feilen ikke kan ha virket inn
-	Spesielt for kollegiale organer: Ugyldig hvis persongruppen med utenforliggende hensyn var stor nok til å ”vippe” resultatet
•	= annet resultat mulig hvis disse hadde holdt seg til lovlige hensyn

Usaklig forskjellsbehandling
•	Finnes det saklig forskjellsbehandling?
•	Hva skiller usaklig forskjellsbehandling fra det å ta utenforliggende hensyn?
Usaklig forskjellsbehandling
•	Finnes det saklig forskjellsbehandling?
-	Lovens formål kan tilsi at det tas individuelle hensyn
•	Ulike mennesker + like regler = ulike vedtak
•	Eks: sosiale ytelser
-	Forvaltningen kan ha bestemt seg for en ny kurs som skal følges i alle nye saker
•	Bevisst og konsekvent kursendring er saklig grunn
•	Første sak etter kursendringen kan skape misnøye

-	(Hvilken kategori er saken om Ferrari vs. Porsche?)


Usaklig forskjellsbehandling
•	Hva skiller usaklig forskjellsbehandling fra det å ta utenforliggende hensyn?
-	Det trenger ikke være noe galt med avgjørelsen isolert sett
-	Det er sammenligningen med tilsvarende saker som viser feilen
•	Eks: Mange saker har kommet inn etter fristen. Alle kunne vært lovlig avvist, men bare to blir avvist (Rt. 1956 s. 29)

Usaklig forskjellsbehandling
•	Hva med det kommunale selvstyre?
-	Kommuner kan være svært ulike
•	Økonomisk, geografisk, kulturelt
-	Likhet over kommunegrensene kan være vanskelig å få til 
-	Noen lover har minstekrav til standard
•	Helsestell, skole osv.
-	Innenfor hver kommune må samme praksis følges


Grov urimelighet
•	Ugyldighetsgrunn som fokuserer på virkningen av vedtaket
-	Eks: Mortvedtdommen (Rt. 1951 s. 19)
•	Ble i praksis fratatt sitt yrke pga passivt NS-medlemskap. Ugyldig.
-	Anføres ofte - fører sjelden fram
-	Domstolene finner ofte andre feil ved disse sakene
•	Eks: Isene-dommen og E18-jordskifte - Ugyldig pga for dårlig begrunnelse. Saksbehandlingsfeil.
Vilkårlighet
•	Når tilfeldighetene avgjør
•	Disse sakene tas som regel på for dårlig begrunnelse eller usaklig forskjellsbehandling

Uforholdsmessighet
•	Finnes det et forholdsmessighetsprinsipp i norsk rett?
-	Noen lover har dette innebygd
•	Eks: Utlendingsloven 24. juni 1988 nr. 64 § 30,3
-	For EØS-reglene gjelder et generelt forholdsmessighetsprinsipp
•	Påvirker tolkningen av mange norske lover

Uforholdsmessighet
-	For menneskerettighetene gjelder et forholdsmessighetsprinsipp
•	Eks: EMK artiklene 8,9,10 og 11 ”nødvendig i et demokratisk samfunn
-	Ellers i norsk rett er det vanskelig å si at det finnes et spesielt forholdsmessighetsprinsipp
-	Domstolene kan som regel slå ned på de samme tingene - vurdert som andre feil i skjønnsutøvelsen

Kompetanse til å 
sette vilkår i vedtak
•	Vilkår og vilkår
•	Vilkår i lover og forskrifter = betingelser for å bruke regelen
•	Vilkår i en kontrakt = de rettigheter og plikter som er avtalt
•	Vilkår i et vedtak = plikter som pålegges sammen med et positivt vedtak 
•	Forvaltningen kan i et begunstigende vedtak sette vilkår som medfører plikter
•	Hva med legalitetsprinsippet?
•	Hvilke plikter kan man bli pålagt?
•	Når åpner lovene for å sette vilkår?
Når kan det settes vilkår?
•	Loven må tolkes
-	Noen regler gir ikke rom for ekstra vilkår
•	Lovbundet kompetanse
•	Eks: alderspensjon
-	Noen regler overlater detaljene til forvaltningen
•	Skjønnsmessig kompetanse
•	Kombinasjonen av tillatelse og vilkår er et effektivt styringsverktøy
•	Noen regler bestemmer at det kan settes vilkår – og om hva
•	Noen regler er tause om adgangen til å sette vilkår

•	Eks: Forurensningsloven av 13. mars nr. 6 1981 § 11 jf. § 16
•	Eks: Jordloven av 12. mai nr. 23 1995 § 12,5:
•	Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja.



Grensene for hva slags vilkår som kan settes
-	Vilkårskompetansen er en ”glipp” i legalitetsprinsippet
•	Vilkårene kan oppleves inngripende – ville isolert sett krevd lovhjemmel
-	Pliktene pålegges sammen med en begunstigelse – pakken må sees under ett
•	Helhetsvurdering
•	Vilkårene må ha saklig sammenheng med begunstigelsen
•	Lovens formål har stor betydning
•	Vilkårene ikke være uforholdsmessig tyngende i forhold til det forvaltningen oppnår
•	Vilkårene må ikke være urimelig inngripende for privat part
Kan vilkårene endres 
etter vedtaket?
•	Vilkårene må pålegges i vedtaket
•	Nye og endrede vilkår er omgjøring
-	Omgjøring trenger egen hjemmel
•	Hovedregler i fvl § 35
•	Omgjøringshjemmelen kan finnes i det første vedtaket eller loven vedtaket ble truffet etter, jf fvl § 35, 5
•	Eks: Forurensingsloven § 18
•	Noen ganger er ”nye” vilkår bare en presisering av de opprinnelige vilkårene
•	Ikke omgjøring
•	Eks: Rt. 1961 s. 297 (Glacier blue-dommen)


Løfter, avtaler og myndighetsutøvelse
•	Løfte
•	Utsagn som etablerer en ensidig forpliktelse for den som lover
•	Avtale
•	To eller flere parter binder seg til et sett av forpliktelser og rettigheter. Plikt for en part er rettighet for den annen
•	Myndighetsutøvelse
•	Bruk av det offentliges ”høyhetsrett” til å forandre andres rettssituasjon
-	Kan myndighetsutøvelsen bindes av  løfter og avtaler?
Bør forvaltningsmyndighet kunne forhåndsbindes?
•	Muligheter innenfor skjønnskompetanse
•	Ikke mulig ved lovbundet kompetanse
-	Hensyn mot:
•	Forvaltningen skal ta vare på mange samfunnsinteresser – avtaler er mindre demokratisk
•	Betenkelig å binde framtidige beslutninger – politisk og økonomisk situasjon kan endre seg i mellomtiden
•	Forvaltningsrettens regler om saksbehandling passer ikke ved en forhandlingssituasjon
-	Hensyn for:
•	Enkelt og fleksibelt
•	Kan være en svært effektiv styringsmåte på noen områder
Hvilke motytelser kan forvaltningen kreve?
•	Nært beslektet med å knytte tyngende vilkår til en tillatelse
•	Samme hensyn, men annen vekt når avtalen er frivillig
•	Men myndighetene har et ”monopolprodukt” og kan presse hardt
-	Reglene om myndighetsmisbruk gir en grense
•	Motytelsene må ha saklig sammenheng med hovedytelsen
•	Motytelsene må ikke være grovt urimelige
•	Det må ikke gjøres usaklig forskjell på private parter i samme posisjon.
-	Eks: Tjøme-dommen (RG 1969 s. 325)
•	Kommunen krevde å få kjøpe en strandeiendom til uvanlig lav pris i bytte med en byggetillatelse til et motell – Retten mente dette var misbruk av myndighet selv om hovedformålet var å sikre friluftsinteresser
Grensene for forhåndsbinding
•	Ulovfestede regler
•	Rettspraksis er ikke entydig – større muligheter nå enn tidligere
•	Vanskeligere ved brede skjønn
•	Lang binding verre enn kort
•	Mer betenkelig å binde seg til å ikke utøve myndighet enn å binde seg til en bestemt utøvelse
•	Enklere hvis det er stor sammenheng mellom de samfunnshensyn som ofres og de som tilgodeses
•	Domstolene har ofte tolket bort forhåndsbindingen 
-	Eskemyrdommen (Rt. 1975 s. 620)
•	Kommunen solgte tomter for ”fri villabebyggelse” og tillot senere toetasjes rekkehus i samme boligfelt.
•	Tomtekjøperne kunne ikke kreve erstatning – Det var ingen avtale


