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Tema for i dag:
1. Rask oversikt over sentrale P-S
2. Om avtalebruk som en del av
forvaltningsutøvelse
3. Om vilkår som del av styringen
4. Kompetanse som byttemiddel
5. Forhåndsbinding
6. Sammenhengen mellom
forvaltningsrett og juridisk
metode

Full prøvelse: Fritt skjønn:
Lovligheten
Utvelgelsen
Lovtolkningen
Faktum
Avveiningen
Subsumsjon?
Særskilt begr.
Borgeren

Full
prøvelse
av
lovlighet

Klage: klageorganet
delegasjon

Pers. komp

instruksjon

Klage: førsteinstans selv

Vilkår
- tolkning
- faktum
- subsumsjon

Skjønn/ikke
Diskresjonært
skjønn: KAN

Følgen
”riktig i
innhold”
’Vilkår’

Strengt
lovbundet: SKAL
Saksbehandlingsreglene

Hva kan en dom gå ut på?
Ugyldighet
Realitetsavgjørelse?

Omgjøring:
overordnet
Første instans selv
Ugyldighet
Ulovfestet
lære
-Innvirkning
-Grunn til
gyldig
Ugyldighet
FVL. § 41
Ulovfestet
lære

Nullitet

Angripelig

Full prøvelse: Fritt skjønn:
Lovligheten
Utvelgelsen
Lovtolkningen
Faktum
Avveiningen
Subsumsjon?
Særskilt begr.
Borgeren

Full
prøvelse
av
lovlighet

Klage: klageorganet
delegasjon

Pers. komp

instruksjon

Klage: førsteinstans selv

Vilkår
- tolkning
- faktum
- subsumsjon

Skjønn/ikke
Diskresjonært
skjønn: KAN

Følgen
”riktig i
innhold”
‘Vilkår’
’Vilkår’

Strengt
lovbundet: SKAL
Saksbehandlingsreglene

Hva kan en dom gå ut på?
Ugyldighet
Realitetsavgjørelse?

Omgjøring:
overordnet
Første instans selv
Ugyldighet
Ulovfestet
lære
-Innvirkning
-Grunn til
gyldig
Ugyldighet
FVL. § 41
Ulovfestet
lære

Nullitet

Angripelig

Nyere typer av problemstillinger i
forvaltningsretten:

• Kompetansen til å bruke avtaler
istedenfor vedtak
• Kompetansen til å bruke
vilkårsadgangen
• Kjøpslå med forvaltningskompetanse
• Forhåndsbinding

Legalitetsprinsippet – kravet til kompetanse
Som fortolkningsprinsipp
Ordlyden (tilstrekkelig er nok – ingen krav til superhjemmel)
Sammenligning av inngrepet med ordlyden: sammenfall?
Den doble relativiteten som fortolkningsprinsipp
Vilkår
- tolkning
- faktum
- subsumsjon

Skjønn/ikke
Diskresjonært
skjønn: KAN

Følgen
”riktig i
innhold”
’Vilkår’

Strengt
lovbundet: SKAL

Ugyldighet av forvaltningens vedtak
Sammenheng mellom feilen og innholdet i
vedtaket:
•
•

Kun der det er en sammenheng, enten sikkert eller
antageligvis, mellom feilen som er begått og innholdet i
vedtaket.
Ofte: vanskelig å si om feilen faktisk har virket inn på
vedtaket, derfor standardvurderinger av mulighet eller
sjanse for innvirkning

Ugyldighet av forvaltningens vedtak
Helt sikkert ikke virket inn
Automatisk gyldig
el presumsjon for
gyldighet

Grunn til å
regne med
at feilen
ikke kan
ha virket
inn på
vedtakets
innhold,
fvl. § 41.

Usikkert om innvirkning

Mellomområde der det ikke er
helt enkelt å vite noe om
sammenhengen
Her åpner helhetsvurderingen
seg.

Helt sikkert virket inn
Automatisk ugyldig
el presumsjon for
ugyldighet

Full prøvelse: Fritt skjønn:
Lovligheten
Utvelgelsen
Lovtolkningen
Faktum
Avveiningen
Subsumsjon?
Særskilt begr.
Borgeren

Full
prøvelse
av
lovlighet

Hva kan en dom gå ut på?
Ugyldighet
Realitetsavgjørelse?

Domstolenes prøvelsesrett av
forvaltningens vedtak
Går domstolene for langt i sin prøving av forvaltningsskjønnet, løper de
en fare for å komme over på et område som ikke er rettspleie, men
forvaltning. Domstolen blir da selv forvaltningsorgan, og dette vil i
det lange løp gå utover den uavhengighet og objektivitet som er så
avgjørende, dersom rettspleien skal fylle sin oppgave.
(Innstilling fra Forvaltningskomiteen, på s. 377)

Dette får konkrete utslag i forhold til prøvelsen i
ulike deler av kompetanseutøvelsen

Nyere problemstillinger:
Kompetansen til å bruke avtaler istedenfor vedtak

Bruk av avtaler forutsetter at det er et
kompetansegrunnlag i bunn
EØS-avtalen om offentlige anskaffelser
samt andre regler om anbud
Der avtalekompetansen følger av
loven:

Spesialhelsetjenesteloven

§ 4-2. Legefordeling
Departementet kan hvert år fastsette:
1.
antall nye spesialistlegestillinger innen hver medisinsk spesialitet som
kan opprettes ved helseinstitusjoner og helsetjenester som mottar
tilskudd til drift og vedlikehold fra et regionalt helseforetak eller fra
staten,
2.
antall nye hjemler for avtaler om drift av privat spesialistpraksis som
kan opprettes av hvert enkelt regionale helseforetak og
3.
antall nye spesialistlegestillinger innen hver medisinsk spesialitet som
kan opprettes ved statlige helseinstitusjoner og helsetjenester.
Antall nye stillinger og avtalehjemler som nevnt i første ledd angis som en
samlet ramme for hver enkelt helseregion fordelt på de ulike medisinske
spesialiteter.
[…]
Departementet kan ved forskrift gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring
av denne bestemmelsen. Departementet kan gi forskrifter med nærmere
bestemmelser om tildeling av avtalehjemmel til lege- og psykologspesialister.

Nyere problemstillinger:
Kompetansen til å bruke avtaler istedenfor vedtak

Der avtalekompetansen ikke følger av
loven:
Kan forvaltningen bruke avtaleformen?
Hvordan forholder dette seg til
forvaltningsretten og til avtaleretten?

Nyere problemstillinger:
Kompetansen til å bruke avtaler istedenfor vedtak

Utfordringer:
• Inngåelse av avtaler (avtl eller
saksbehandling?)
• Binding (aksept eller vedtak?)
• Fortolkning av innholdet (leg.p. eller
avtalefortolkning)
• Endring (omgjøring?)
• Ugyldighet

Rt. 1999 s. 1672: Bansi - fysio
• Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 annet ledd nr. 2
pålegger kommunene å sørge for å etablere
fysioterapitjeneste. Dette kan skje enten ved at
kommunen ansetter fysioterapeuter i kommunale
stillinger, eller ved at den inngår avtale om
fysioterapipraksis med privatpraktiserende
fysioterapeuter som kommunen påtar seg å yte
driftstilskudd til, se § 1-3 tredje ledd, jf. § 4-1 og § 42.

Rt. 1999 s. 1672: Bansi - fysio
• Ved avtalen av 18. november 1993 mellom
Rælingen kommune og Blystadlia Fysioterapi
v/Tony Bansi har kommunen overfor Bansi forpliktet
seg til å knytte minst tre driftstilskuddshjemler til
instituttet. Dette er ikke en avtale om driftstilskudd,
men en avtale hvor kommunen forplikter seg til å
inngå driftstilskuddsavtaler med til sammen tre
fysioterapeuter med arbeidssted ved instituttet.
• Etter min mening må en kommune i utgangspunktet
kunne inngå en slik avtale.

Rt. 1999 s. 1672: Bansi - fysio
Det er ikke uenighet om at avtalen er oppsigelig fra Bansis
side. Bansi har imidlertid hevdet at kommunen ikke kan si opp
avtalen, og at den derfor fra kommunens side bare kan
bringes til opphør på grunn av bristende forutsetninger eller
ved revisjon etter avtaleloven § 36. Etter min mening må
avtalen også være oppsigelig fra kommunens side. Avtalen er
en løpende avtale, og dersom det ikke finnes holdepunkter for
annet, må en slik avtale fra begge parters side kunne sies
opp. Hvorvidt en oppsigelse fra kommunens side må være
betinget av at det foreligger saklig grunn, finner jeg ikke grunn
til å gå nærmere inn på, da kommunens oppsigelse etter min
mening under enhver omstendighet må anses saklig
begrunnet.

Rt. 1999 s. 1672: Bansi - fysio
Denne begrunnelse bygger på en vurdering av
hvordan behovet for fysioterapitjenester i kommunen
best kan ivaretas. Dette er noe kommunen etter
kommunehelsetjenesteloven er forpliktet til å vurdere.
Det er ikke anført at kommunen har hatt andre motiv
for å si opp avtalen. Etter dette kan det ikke være noen
tvil om at oppsigelsen av avtalen om at det skal
knyttes minst tre tilskuddshjemler til Blystadlia
Fysioterapi, må anses saklig begrunnet. Hvordan
kommunen har avveid de ulike hensyn som gjør seg
gjeldende, kan domstolene ikke overprøve.

Rt. 1999 s. 1672: Bansi - fysio
Den oppsigelsesfrist som ble gitt i oppsigelsesbrevet,
var svært kort - bare 11 dager. I brev av 22. april 1997
har imidlertid kommunen akseptert en oppsigelsesfrist
på tre måneder. Ved vurderingen av om Bansi har fått
tilstrekkelig lang oppsigelsesfrist, må det legges vekt
på at avtalen ble sagt opp etter at en av
tilskuddshjemlene ved instituttet var blitt ledig, og at
kommunen - før oppsigelsen ble fremsatt - hadde
tilbudt å lyse ut den ledige hjemmel med forbehold om
endring av tilknytningssted, men at Bansi ikke gikk
med på dette. Bansi har ikke angrepet oppsigelsen på
det grunnlag at han ikke har fått tilstrekkelig
oppsigelsesfrist, og jeg finner det derfor ikke
nødvendig å gå nærmere inn på dette spørsmålet.

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
«I denne saken mangler to sentrale vilkår for
at det skal være inngått bindende avtale:
Det utkast til avtale som ble utarbeidet i
mars/april 2000, er ikke godkjent av
kompetent organ i kommunen. Og i tillegg er
det heller ikke avgitt noe dispositivt utsagn
som er egnet til å binde kommunen.»

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
«Hva kompetansespørsmålet angår, må det tas
utgangspunkt i at de eiendommer som sorterer under
havnevesenet - slik som Dyna Fyr - tilhører Oslo
kommune, og at havnevesenets virksomhet er en del
av den kommunale virksomhet. Den omstendighet at
Oslo havnestyre er opprettet etter departementets
bestemmelse, jf. havneloven § 12 og § 17, endrer ikke
at havnestyret er en del av den kommunale
forvaltning, og således ikke er noe eget rettssubjekt.

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
Dette betyr at man ved vurderingen av spørsmål om
kompetanse til å inngå leieavtale må ta utgangspunkt i
bestemmelsene i kommuneloven § 2 og § 6. Det er
kommunestyret som treffer vedtak på vegne av
kommunen så langt annet ikke følger av lov eller
delegasjonsvedtak.»

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
«Som alternativ innsigelse mot Precos
anførsel om at avtalen fra april 2000 er
bindende for kommunen, gjøres det som
nevnt gjeldende at havnestyret ikke har gjort
noe vedtak om å godkjenne avtalen.»

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
«Protokollasjonen fra havnestyrets møte 30. mars
2000 viser at det ikke ble truffet noe vedtak om å
godkjenne avtaleutkastet. Protokollen må bedømmes i
forhold til de krav til innholdet i et vedtak som følger av
havnevesenets vedtekter og av kommunens
retningslinjer for vedtaksutforming i folkevalgte
organer. På møtetidspunktet var avtaleutkastet ikke
ferdigbehandlet. Kommunen følger i sin
saksbehandling den praksis at et avtaleutkast må
være undertegnet av den annen part før det legges
frem for godkjennelse i et folkevalgt organ.

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
Dette var da også fremgangsmåten i 1990, da den
opprinnelige leieavtalen om Dyna Fyr ble inngått. Dertil
kommer at havnestyret på møtet 30. mars 2000
forutsatte en godkjennelse fra et politisk valgt organ. Vi
vet ikke hvorledes havnestyret ville ha stemt dersom
det hadde vært klart at den endelige avgjørelse skulle
tas på dette møtet.»

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
«Under enhver omstendighet er det ikke overfor Preco
blitt fremsatt noe dispositivt utsagn om en eventuell
godkjennelse. Utgangspunktet er her at kommunen
ikke umiddelbart bindes ved at det fattes et vedtak. Er
det tale om et vedtak som inneholder et løfte som en
del av et fremtidig avtaleforhold, forutsettes det en
videreformidling til adressaten før kommunen blir
bundet. I dette tilfellet har det ikke skjedd på en måte
som binder avgiveren.»

Rt. 2001 s. 1681: Havnestyret
«Det bestrides videre at det eksisterer noen rettsregel
som innebærer at havnedirektøren eller andre uten
nødvendig kompetanse kan være legitimert til å binde
havnevesenet som part i den avtale som Preco
påberoper seg. I dette tilfellet manglet dessuten de
som handlet på Precos vegne den nødvendige gode
tro med hensyn til havnestyrets eller havnedirektørens
kompetanse til å binde havnevesenet. Dersom
kommunen likevel skulle være bundet ved anvendelse
av legitimasjonsregler, er avtalen tilbakekalt ved
kommuneadvokatens meddelelse 17. april 2000.
Tilbakekallet gjør at avtalen ikke kan tillegges virkning,
jf. prinsippet i avtaleloven § 39.»

Nyere problemstillinger:
Kompetansen til å bruke avtaler istedenfor vedtak

Utfordringer:
•
•
•
•

Inngåelse av avtaler (avtl eller saksbehandling?)
Binding (aksept eller vedtak?)
Fortolkning av innholdet (leg.p. eller avtalefortolkning)
Endring (omgjøring?)

• Ugyldighet

Krav til et kompetansegrunnlag
•
•
•
•

Lovhjemmel for avtaler
Eiendomsretten
Offentlig privatautonomi
Beslutning om bevilling

Nyere problemstillinger:

Bruk av vilkår istedenfor avtaler
Klassisk spørsmål om bruk av vilkår i
forvaltningsvedtak
• Har forvaltningen kompetanse i lov
(eller annet kompetansegrl.?)
• Gir hjemmelen kompetanse til å sette
vilkår?
• Står vilkåret i saklig sammenheng?
• Er det urimelig?

Full prøvelse: Fritt skjønn:
Lovligheten
Utvelgelsen
Lovtolkningen
Faktum
Avveiningen
Subsumsjon?
Særskilt begr.
Borgeren

Full
prøvelse
av
lovlighet

Klage: klageorganet
delegasjon

Pers. komp

instruksjon

Klage: førsteinstans selv

Vilkår
- tolkning
- faktum
- subsumsjon

Skjønn/ikke
Diskresjonært
skjønn: KAN

Følgen
”riktig i
innhold”
‘Vilkår’
’Vilkår’

Strengt
lovbundet: SKAL
Saksbehandlingsreglene

Hva kan en dom gå ut på?
Ugyldighet
Realitetsavgjørelse?

Omgjøring:
overordnet
Første instans selv
Ugyldighet
Ulovfestet
lære
-Innvirkning
-Grunn til
gyldig
Ugyldighet
FVL. § 41
Ulovfestet
lære

Nullitet

Angripelig

Nyere problemstillinger:
Kjøpslåing med kompetanse
Situasjonen:
• Har kompetanse til å innvilge ett vedtak
• Ikke kompetanse til noe annet (oppnå noe som
ellers ikke ville hatt kompetanse)

Full prøvelse: Fritt skjønn:
Lovligheten
Utvelgelsen
Lovtolkningen
Faktum
Avveiningen
Subsumsjon?
Særskilt begr.
Borgeren

Full
prøvelse
av
lovlighet

Klage: klageorganet
delegasjon

Pers. komp

instruksjon

Klage: førsteinstans selv

Vilkår
- tolkning
- faktum
- subsumsjon

Skjønn/ikke
Diskresjonært
skjønn: KAN

Følgen
”riktig i
innhold”
‘Vilkår’
’Vilkår’

Strengt
lovbundet: SKAL
Saksbehandlingsreglene

Hva kan en dom gå ut på?
Ugyldighet
Realitetsavgjørelse?

Omgjøring:
overordnet
Første instans selv
Ugyldighet
Ulovfestet
lære
-Innvirkning
-Grunn til
gyldig
Ugyldighet
FVL. § 41
Ulovfestet
lære

Nullitet

Angripelig

Nyere problemstillinger:

Kjøpslåing med kompetanse
Situasjonen:
• Har kompetanse til å innvilge ett vedtak
• Ikke kompetanse til noe annet (oppnå noe som
ellers ikke ville hatt kompetanse)
Problemer:
• Pressituasjon?
• Likhet borgerne imellom
• Reduserer kravet til kompetanse (strid med
leg.p?)

Nyere problemstillinger:
Kjøpslåing med kompetanse
Situasjonen:
• Har kompetanse til å innvilge ett vedtak
• Ikke kompetanse til noe annet (oppnå noe som
ellers ikke ville hatt kompetanse)
Rettslige problemstillinger:
• Saksbehandlingsreglene?
• Utenforliggende hensyn?
• Kan dette settes som vilkår i det
kompetansegrunnlaget en hadde?
• Hva blir rettsfølgen av at en har kjøpslått?

Full prøvelse: Fritt skjønn:
Lovligheten
Utvelgelsen
Lovtolkningen
Faktum
Avveiningen
Subsumsjon?
Særskilt begr.
Borgeren

Full
prøvelse
av
lovlighet

Klage: klageorganet
delegasjon

Pers. komp

instruksjon

Klage: førsteinstans selv

Vilkår
- tolkning
- faktum
- subsumsjon

Skjønn/ikke
Diskresjonært
skjønn: KAN

Følgen
”riktig i
innhold”
‘Vilkår’
’Vilkår’

Strengt
lovbundet: SKAL
Saksbehandlingsreglene

Hva kan en dom gå ut på?
Ugyldighet
Realitetsavgjørelse?

Omgjøring:
overordnet
Første instans selv
Ugyldighet
Ulovfestet
lære
-Innvirkning
-Grunn til
gyldig
Ugyldighet
FVL. § 41
Ulovfestet
lære

Nullitet

Angripelig

Nyere problemstillinger:

Forhåndsbinding
Situasjonen:
• Uttaler seg om resultatet i en sak forut
forbehandlingen
Problemer:
• Saksbehandlingen?
• Kontradiksjon for allmenheten
• Personell kompetanse
• Likhet borgerne imellom

Rt. 1971 s. 228: Råkollveidommen
«Ordføreren kunne ikke alene binde
kommunen med hensyn til valget av trasé
for Råkollveien, og det er heller ikke hevdet
at noen bindende muntlig avtale ble inngått
under møtet 27. november 1967.»
«Avgjørende må være om kommunestyret
ved sin behandling 28. november 1967 av
forslaget til makeskifteavtale direkte eller
forutsetningsvis tok stilling til trasévalget.
Jeg kan ikke se at dette er tilfelle […]»

Rt. 1992 s. 1235: Lofoten trålerrederi
«Fra statens side er anført at det ikke var tale om
forpliktende tilsagn om at rederiene for framtiden
skulle få kvoter etter antall fartøyer fø
«Jeg kan ikke følge staten i denne anførsel.
Uttalelsene i tilbudsbrevene framstår som så klare og
konkrete at mottakerne måtte oppfatte tilbudet om
rederikvoter som et bindende tilsagn fra
departementet for en noe lengre periode, som ikke
ville bli fraveket på den måte det ble gjort […]»r
reduksjonen […]»

Rt. 1992 s. 1235: Lofoten trålerrederi
«Staten kan da ikke gi konkrete tilsagn om kvoter for å
få ned antall fartøyer, og deretter påberope seg
ansvarsfrihet for tilsagnet når den så fastsetter de
forskrifter som regulerer kvotene.»
«Staten har bestridt dette og anfører blant annet at
staten ikke kan forplikte seg til å binde den framtidige
utøvelsen av sin forvaltningsmyndighet.»
«Spørsmålet om i hvilken utstrekning staten kan gi
tilsagn som binder framtidig utøvelse av
forvaltningsmyndighet, er vanskelig.»

Rt. 1992 s. 1235: Lofoten trålerrederi
«Jeg begrenser meg til å si at dette trolig kan stille seg
noe forskjellig på de ulike forvaltningsområder.»
«Dersom det anses nødvendig eller ønskelig for å
fremme vedkommende hjemmelslovs formål, har jeg
vanskelig for å se avgjørende hensyn mot at det bør
være adgang til, i atskillig utstrekning, å binde
utøvelsen av forvaltningsmyndighet gjennom avtaler
eller tilsagn på spesielle områder.»

Full prøvelse: Fritt skjønn:
Lovligheten
Utvelgelsen
Lovtolkningen
Faktum
Avveiningen
Subsumsjon?
Særskilt begr.
Borgeren

Full
prøvelse
av
lovlighet

Klage: klageorganet
delegasjon

Pers. komp

instruksjon

Klage: førsteinstans selv

Vilkår
- tolkning
- faktum
- subsumsjon

Skjønn/ikke
Diskresjonært
skjønn: KAN

Følgen
”riktig i
innhold”
‘Vilkår’
’Vilkår’

Strengt
lovbundet: SKAL
Saksbehandlingsreglene

Hva kan en dom gå ut på?
Ugyldighet
Realitetsavgjørelse?

Omgjøring:
overordnet
Første instans selv
Ugyldighet
Ulovfestet
lære
-Innvirkning
-Grunn til
gyldig
Ugyldighet
FVL. § 41
Ulovfestet
lære

Nullitet

Angripelig

Nyere problemstillinger:
Kompetansen til å bruke avtaler istedenfor vedtak

• Kompetanse til å bruke avtaler
• Kompetansen til å bruke
vilkårsadgangen
• Forhåndsbinding
• Kjøpslå med forvaltningskompetanse

Hva skal til for å gjøre en god
eksamen?
•
•
•

•
•
•

Paratkunnskap
Problemstillingskompetanse:
Hva spør oppgaven om?
Oversikt og anvendelse av rettskildene som er
aktuelle for å svare på et enkelt rettsspørsmål
Vise forståelse av hvert rettsområde
Anvende rettskildene og metoden for hvert
rettsområde
Eksamen i jus er en oppvisning i juridisk
metode og argumentasjon

Hva skal til for å bygge opp
god juridisk argumentasjon?
Juridisk skriving innebærer fire ting du bør
tenke på:
• Godt språk;
• God struktur;
• Begrunnet argumentasjon –
anvendelse av rettskildelære;
• Formidler du ”gjeldende rett”?
Unngå unøyaktigheter og vær presis

Tre typer juridiske svar
Helt åpne spørsmål

Graden av åpenhet i
rettskildebildet

Liten rettstvil eller usikkerhet:
Finne riktig svar (kunnskap)

Mer argumentativt:

NB: Glideskala mellom disse tre gruppene av juridiske svar

Tre typer juridiske svar
Helt åpne spørsmål
Analysere konflikten og finne ut av hva som er det tvilsomme
Basert på det eksisterende rettskildematerialet
Reelle hensyn
Fravær autoritative
rettskilder

Graden av åpenhet i
rettskildebildet

Liten rettstvil eller usikkerhet:
Finne riktig svar (kunnskap)

Mer argumentativt:
Bygge opp gode resonnementer
baser på rettskildefaktorene og
juridisk metode

NB: Glideskala mellom disse tre gruppene av juridiske svar

1. Forvaltningsrett og juridisk metode:
 Partene: forvaltningen og
borgerne


Typer av regler:
inngrepshjemler eller
saksbehandlingsregler

 Legalitetsprinsippet som
styrende for rettsanvendelsen/
metodebruken
 Betydning for fortolkningen?
 Betydning for vekten?

Tre typer juridiske svar
Helt åpne spørsmål
Analysere konflikten og finne ut av hva som er det tvilsomme
Basert på det eksisterende rettskildematerialet
Reelle hensyn
Fravær autoritative
rettskilder

Graden av åpenhet i
rettskildebildet

Liten rettstvil eller usikkerhet:
Finne riktig svar (kunnskap)

Mer argumentativt:
Bygge opp gode resonnementer
baser på rettskildefaktorene og
juridisk metode

NB: Glideskala mellom disse tre gruppene av juridiske svar

1. Miljørett og juridisk metode:
 Partene er forv mot borger



Legalitetsprinsippet
Miljøforvaltning

 Andre private interesser
 En tredje interesse: Miljøet selv


Hvordan skal dette ivaretas i
to-partsjusen?

 Miljørett og politisk villighet
til å gi miljøet plass

Tre typer juridiske svar
Helt åpne spørsmål
Analysere konflikten og finne ut av hva som er det tvilsomme
Basert på det eksisterende rettskildematerialet
Reelle hensyn
Fravær autoritative
rettskilder

Graden av åpenhet i
rettskildebildet

Liten rettstvil eller usikkerhet:
Finne riktig svar (kunnskap)

Mer argumentativt:
Bygge opp gode resonnementer
baser på rettskildefaktorene og
juridisk metode

NB: Glideskala mellom disse tre gruppene av juridiske svar

1. Velferdsrett og juridisk metode:
 Partene: borgeren, staten og
yterne/tvangsinstitusjonen



Ytelsesbaserte regler
Tvangs- og behandlingsbaserte
rettsregler

 Ulik rettskildebruk




Tvang: legalitet og forutsigbarhet
Ytelser: forutsigbarhet og
forutberegnelighet
Metoden er faktisk ulik mellom
disse to områdene

Tre typer juridiske svar
Helt åpne spørsmål
Analysere konflikten og finne ut av hva som er det tvilsomme
Basert på det eksisterende rettskildematerialet
Reelle hensyn
Fravær autoritative
rettskilder

Graden av åpenhet i
rettskildebildet

Liten rettstvil eller usikkerhet:
Finne riktig svar (kunnskap)

Mer argumentativt:
Bygge opp gode resonnementer
baser på rettskildefaktorene og
juridisk metode

NB: Glideskala mellom disse tre gruppene av juridiske svar

2. Sammenhengen mellom
metoden og det å skrive:
Skriving til eksamen er en
oppvisning av at du har forstått
juridisk metode: likheter og
forskjeller mellom områder for
jusen
Tydeliggjøre metodebruken
Vise at du anvender juridisk
metode i resonnementene

Hovedstruktur for
praktikumsoppgaver
Spørsmålet som oppgaven stiller opp
 R – Rettslig grunnlag
 P – Problemstillinger
 T – Tolkninger/ presisering av jusen
 S – Subsumsjon/ bruk av faktum
 K – Konklusjon

Hovedstruktur for
Hva som er det
praktikumsoppgaver
rettslige grunnlaget
avhenger av faget

Spørsmålet som oppgaven stiller opp
 R – Rettslig grunnlag
 P – Problemstillinger
 T – Tolkninger/ presisering av jusen
 S – Subsumsjon/ bruk av faktum
 K – Konklusjon

Hovedstruktur for
praktikumsoppgaver
Hvordan du går frem i
Spørsmålet som oppgaven
stiller opp
tolkning og anvendelse
av kildene avhenger av
 R – Rettslig grunnlag
faget
 P – Problemstillinger

 T – Tolkninger/ presisering av jusen
 S – Subsumsjon/ bruk av faktum
 K – Konklusjon

Rettslig grunnlag
Hva er det rettslige utgangspunktet?
 Varierer på de ulike rettsområdene
 Forvaltningsretten: lovfestet/ ulovfestet
 Forvaltningsretten: inngrepshjemmel eller

saksbehandling
 Miljørett: avhenger om det er miljøforvaltningsrett,
internasjonale regler eller annet
 Velferdsrett: ordlydsfortolkning
 Legalitetsprinsippet
 Forutsigbarhet

Særtrekk i kildene på ulike områder: forståelse av jus
Faktum styrer utvelgelsen av rettslige grunnlag:
Rettslige grunnlag styrer utvelgelsen av rettslige grunnlag
du skal drøfte.

Der jusen er det usikre
Tolkning
• Rettslig utgangspunkt
• Siter det aktuelle ordet eller ordene
• Legalitetsprinsippet som
tolkningsprinsipp
– Ordlydsfortolkning
– Alltid motargument mot analogi
– Aldri alene motargument mot utvidende

3. Rettspraksis som rettskildefaktor
1.

2.

3.

Presenter i én setning det relevante i faktum som gjøre
at du benytter avgjørelsen: Et tilsvarende spørsmål har
vært behandlet av Høyesterett. Den saken gjaldt
spørsmålet om vitnene var tilstede samtidig når de
hadde vært ute av rommet i mellomtiden
Formuler det rettslige poenget som Høyesterett bygget
på for å avgjøre den saken: Høyesterett la til grunn at
”samtidig” måtte forstås slik at vitnene kan gå ut av
rommet og komme tilbake før de undertegner
Anvend saken på faktum: I vår sak var det slik at
(presenter det i faktum som gjør at dommen
passer). Det er (likt eller ulikt i vår sak). Dommen er
dermed et argument (for eller mot den og den
løsningen i vår sak).

Oppsummering - Konklusjon
1.

2.

3.

Oppsummering: Du kan si i hvilken retning det eller de
viktigste argumentene trekker. Her kan du tillate deg å
si at spørsmålet er vanskelig eller tvilsomt. I såfall bør
du begrunne hva i jusen eller faktum som gjør at du
legger avgjørende vekt på nettopp det argumentet.
Svar på ethvert spørsmål med hel setning. Ikke tro
eller håp at leseren husker nøyaktig hvordan
spørsmålet var stillet; gjenta rettsvirkningen eller
vilkåret fra problemstillingen.
Konklusjon - du må konkludere entydig på
hovedspørsmålet. Her er det ikke lenger plass til
drøftelse eller uttrykk for tvil.

3. Om god metode i teorioppgaver
for de ulike fagene:
Metodisk baserte resonnementer
Vise frem dette fagets og det
enkelte spørsmålets
særegenheter i besvarelsen
•
•
•
•

Fullstendighet
Korte sitater
Si hva du trekker ut av sitatet
Anvend det i din kontekst

3. Teorioppgaven: en
oppvisning i i juridisk metode
• Lovtekst – tolkning og avveining
• Juridisk teori i teori
• Reelle hensyn i teorioppgave, flere
nivåer:
– innføring forstå rettsområdet
– analyse av de reelle hensynene som ligger i
regelen
– som selvstendig rettskildefaktor
– de lege ferenda
Avgjørende for å forklare/ formidle regelen

Lykke til med å skrive jus til eksamen!
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