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1 Innledning 
1.1 Problemstilling 
Flere undersøkelser har vist at rettskildebruken i forvaltningen skiller seg fra rettskildebruken 
i domstolene.1 En fremtredende forskjell er at enkelte forvaltningsorgan i stor grad bruker 
rundskriv og andre uttrykk for forvaltningens egne rettsoppfatninger som grunnlag for sine 
rettslige vurderinger.2 
 
Problemstillingen for denne avhandlingen er hvilken betydning forvaltningens rettsoppfat-
ninger har i juridisk argumentasjon innad i forvaltningen og i domstolene. Jeg vil ha et særlig 
blikk mot utlendingsforvaltningen som rettsanvender. 
 
1.2 Aktualitet 
Forvaltningen treffer daglig et stort antall vedtak om enkeltpersoners rettigheter og plikter. 
Det er kun i et fåtall av forvaltningens rettslige avgjørelser at domstolene etterprøver forvalt-
ningens tolkning eller anvendelse av rettskildematerialet.3 I praksis vil mye av det materiale 
som jurister anser for å gi relevante tolkningsargumenter, ikke anvendes eller anvendes anner-
ledes av dem som treffer avgjørelser i forvaltningsorganer. Selv om rettsanvenderne i forvalt-
ningen har kjennskap til juridisk metode, kan beslutningssituasjonen presse dem inn i en an-
nen avgjørelsesmetode.4 Sidens forvaltningens virksomhet som rettsanvender er av stor be-
tydning for samfunnet og enkeltpersoners rettsstilling, er det interessant å undersøke forvalt-
ningens rettskildebruk. 
 
Istedenfor å foreta egne vurderinger av rettskildematerialet, følger forvaltningens rettsanven-
dere som vi skal se ofte retningslinjer fra overordnede om hvordan reglene er å forstå. In-
strukser og veiledninger som gir uttrykk for rettsoppfatninger i forvaltningen spiller ofte en 
sentral rolle for forvaltningens avgjørelser. I mange tilfeller er det ikke lovtekster, men rund-
skriv som tjener som utgangspunkt for overveielsene, og kanskje som eneste kilde til kunn-
skap om de regler som gjelder.5 
 
1.3 Nærmere om tema 
Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke hvilken betydning forvaltningens egne 
rettsoppfatninger kan ha, og har, i ulike forvaltningsorganers rettsanvendelse. Det jeg først og 

                                                
1  Se omtale av et utvalg av disse undersøkelsene i kapittel 6. 
2  Dette har særlig vært tilfelle i trygdeforvaltningen og skatteforvaltningen, se Bing og Harvold 1973 s. 221–

223; Refsdal 2009 s. 115 flg.; Føyen, Harboe og Lie 1973 s. 85–89; Brinkmann og Eckhoff 1986. 
3  Eckhoff og Smith 2014 s. 35. 
4  Eckhoff og Graver 1991 s. 197. 
5  Eckhoff og Graver 1991 s. 164 
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fremst har undersøkt er hvordan ulike uttrykk for rettsoppfatninger faktisk brukes i forvalt-
ningen og hvilke rettskildemessige implikasjoner den faktiske bruken har.  
 
Når jeg stiller spørsmål om «betydningen» av forvaltningens rettsoppfatninger, er dette med 
vilje en bred spørsmålsstilling. Problemstillingen fanger opp en rekke underliggende spørs-
mål. Et spørsmål er om rettsoppfatningene kan brukes som selvstendig argument i juridisk 
argumentasjon, eller om de kun ivaretar praktiske formål i forvaltningens virksomhet. Et an-
net spørsmål er hvor stor betydning eller hvilken faktisk innflytelse rettsoppfatningene kan ha 
for forvaltningens avgjørelser. 
 
Prinsippene for forvaltningens rettskildebruk er en ganske ukjent størrelse, og det råder 
uenighet om vi i det hele tatt kan godta at forvaltningsorganers rettsanvendelse skiller seg fra 
domstolenes. Forvaltningens rettslige vurderinger kan potensielt bli prøvd av domstolene, og 
for å unngå at forvaltningens vurderinger og avgjørelser blir tilsidesatt, bør forvaltningen ha 
domstolenes rettskildebruk som forbilde. Faktiske og rettslige særegenheter ved forvalt-
ningens tolkningssituasjon kan imidlertid begrunne at forvaltningens rettskildebruk ikke helt 
ut kan samsvare med domstolenes rettskildebruk.  
 
For å vurdere forvaltningens rettskildebruk bør den holdes opp mot domstolenes rettskilde-
bruk. Derfor har jeg også undersøkt og analysert bruken av forvaltningens rettsoppfatninger i 
noen av Høyesteretts avgjørelser. Jeg redegjør dessuten for hvordan forvaltningens rettsopp-
fatninger har blitt omtalt i juridisk litteratur, for å se hvilke synspunkter som finnes blant ulike 
teoretikere.  
 
Jeg har valgt utlendingsmyndighetene som særlig undersøkelsesobjekt for å gi konkrete ek-
sempler på hvordan bestemte forvaltningsorgan bruker rettsoppfatninger fra overordnede. Det 
som er særlig interessant med utlendingsmyndighetene er de sterke politiske føringene om 
innvandringen til Norge. Samtidig har mange av sakstypene stor velferdsmessig betydning for 
enkeltpersoner, og sentrale menneskerettigheter setter skranker for myndighetenes kompetan-
se.  
 
1.4 Presiseringer 
I det følgene vil jeg forklare enkelte begrep som er sentrale i fremstillingen. I begrepsavkla-
ringene ligger det samtidig noen avgrensninger av fremstillingens tema. Først vil jeg introdu-
sere noen grunnbegreper i rettskildelæren. Deretter vil jeg redegjøre for noen viktige begreper 
i forbindelse med fremstillingens tittel og problemstilling. 
 
«Rettskildelære» en den delen av juridisk metodelære som handler om hvilke kilder som gir 
opphav til relevante argumenter for juridisk argumentasjon, hvordan man finner det enkelte 
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argumentets innhold og hvordan argumentet skal harmoniseres med andre relevante argumen-
ter. Rettskildelærens systematisering og oppstilling av prinsipper for juridisk argumentasjon 
er med på å sikre en mest mulig ensartet argumentasjon blant rettsanvendere med ulike forut-
setninger. Målet er å beskrive de normer som styrer rettsanvendelsen hos gode jurister.6  
 
En «norm» kjennetegnes ved at den har en viss evne til å øve innflytelse på menneskers hand-
lemåte. Den avgjørende faktor for om det foreligger en norm er om det har dannet seg hold-
ninger hos mennesker som gjør dem tilbøyelige til å rette seg etter de aktuelle normative ut-
sagnene.7 Begrepet «normativ» vil i denne fremstillingen handle om hvilke normer som gjel-
der. 
 
I rettskildelæren brukes det typisk noen mer eller mindre faste begreper for ulike fenomener. 
Normene eller retningslinjene for rettslige vurderinger betegnes som «rettskildeprinsipper». 
«Relevans» brukes som begrep på hvilke typer argumenter som kan anføres i juridisk argu-
mentasjon. «Rettskildefaktor» brukes dels om de argumentene som er relevante, og dels om 
bærerne av de relevante argumentene. «Vekt» brukes som begrep på en rettskildefaktors gjen-
nomslagskraft overfor andre rettskildefaktorer. «Slutning» brukes om analysen av menings-
innholdet i et argument. «Regel» brukes om resultatet av samordningen av de relevante argu-
mentene. «Subsumsjon» er når regelen anvendes på faktum i en konkret sak.8 
 
Begrepene «holdbar» eller «riktig» rettskildebruk kan gi uttrykk for at rettskildeprinsippene i 
rettskildelæren er bestemte og entydige størrelser. Det har vært uenigheter i rettskildelæren 
om det finnes normer for hva som er riktig eller gal måte å argumentere rettslig på.9 Det er 
uansett mulig å finne holdepunkter for hva som er mer eller mindre optimal rettskildebruk og 
hva som dermed er «godt nok» eller «akseptabelt».10 Det er dette jeg sikter til når jeg skriver 
om holdbarhet. 
 
«Rettsanvendelse» er prosessen med å samordne relevante rettslige argumenter for så å an-
vende de på et faktisk forhold. «Rettsanvender» er en person eller et organ som driver med 
rettsanvendelse i sitt virke. Rettsanvendelsesprosessen gjennomgår flere stadier, selv om de 
ulike stadiene i praksis flyter over i hverandre. I det første stadiet tas stilling til relevans-
spørsmålet, i det andre til slutningsspørsmålet og i det tredje til vektspørsmålet. I et fjerde 

                                                
6  Eckhoff og Helgesen 2001. 
7  Eckhoff og Sundby 1991 s. 46–49. 
8  Helset 1986. 
9  Graver 2010a, Boe 2010 120–121. Se mer om dette i punkt 8.1. 
10  Se mer om hvordan man finner holdepunkter for rettskildelærens normer i punkt 8.1. 
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stadium etableres regelen og i det femte og siste stadium foretas subsumsjonen.11 I forbindelse 
med min problemstilling er det hovedsakelig de tre første stadiene jeg sikter til når jeg bruker 
begrepet «rettsanvendelse», fordi det er disse spørsmålene norsk rettskildelære konsentrerer 
seg om.  
 
«Forvaltning» kan ha flere betydninger. Som subjekt er «forvaltningen» en betegnelse på de 
utøvende offentlige myndigheter, altså regjeringens administrative apparat i staten og de fol-
kevalgte med deres administrative stab i kommunen. Som «forvaltningsorgan» regnes ethvert 
utøvende organ for stat eller kommune, eller private rettssubjekter i saker der de treffer en-
keltvedtak eller utferdiger forskrift i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningsloven § 1. 
Domstolene regnes ikke som forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav 
a. De ordinære forvaltningsorganene i staten omfatter departementene og en rekke underlig-
gende organer med ulike oppgaver og ulike benevnelser. De ansatte i statsforvaltningen er 
statens tjenestemenn jf. tjenestemannsloven § 1 andre ledd.  
 
Som verb er «forvaltning» en betegnelse på den virksomhet som utøves i forvaltningen. For-
valtningen har ulike oppgaver. De kan blant annet utøve avgjørelsesmakt, være rådgivere, 
tjenesteytere og utøve næringsvirksomhet i det offentliges regi. I denne fremstillingen er det 
rollen som utøver av avgjørelsesmakt ved å treffe enkeltvedtak som er av interesse.12 De tje-
nestemenn og ansatte i kommunalforvaltningen som treffer enkeltvedtak vil jeg omtale som 
«saksbehandlere». Den enkelte saksbehandler i forvaltningen har en maktposisjon overfor 
borgerne når vedkommende forvalter knapphetsgoder og ilegger byrder gjennom å treffe en-
keltvedtak.13 Når jeg omtaler «rettsanvenderen i forvaltningen» vil jeg for det meste sikte til 
den enkelte saksbehandler. 
 
«Rettsoppfatninger» er standpunkt til spørsmål om innholdet av lov og rett. Forvaltningens 
rettsoppfatninger vil i utgangspunktet omfatte alle uttalelser eller synspunkter om rettslige 
spørsmål fra et organ eller enkeltpersoner i forvaltningen. Uttalelser om organisering av virk-
somheten eller om bruk av forvaltningens frie skjønn faller utenfor, siden disse ikke gir fø-
ringer for den rettslige argumentasjonen.14 Andre betegnelser som kan brukes om forvalt-
ningens rettsoppfatninger er «administrative uttalelser» og «tolkningsuttalelser». Forvalt-
ningens rettsoppfatninger vil i denne fremstillingen avgrenses mot forvaltningens uttalelser i 
lovforarbeider, som på grunn av sin funksjon vil ha en annen rettskildemessig status. Lovfor-
arbeidene danner grunnlag for lovvedtaket, mens uttalelser som gir uttrykk for rettsoppfat-
                                                
11  Helset 1986 s. 262. 
12  Jf. forvaltningsloven § 2 b. 
13  Wilhelmsen og Woxholth 2003 s. 139—140. 
14  Denne avgrensningen begrunnes nærmere i punkt 3.4. 
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ninger refererer seg til gjeldende lov. Derfor har forvaltningens rettsoppfatninger også blitt 
omtalt under betegnelsen «etterarbeider». Etterarbeider kan imidlertid også omfatte innstil-
linger fra stortingskomiteer og stortingsmeldinger fra regjeringen. Ved at jeg avgrenser temaet 
til rettsoppfatninger innad i de enkelte forvaltningsgrener, faller Stortingets virksomhet og 
beslutninger fattet av Kongen i statsråd eller regjeringen som organ utenfor. Derfor vil begre-
pet «etterarbeider» favne for vidt.  
 
Rettsoppfatninger fra forvaltningen kommer til uttrykk i ulike typer dokumenter. Både in-
strukser og veiledende uttalelser fra overordnede i forvaltningen kommer ofte til uttrykk gjen-
nom rundskriv. Konkrete eksempler er NAVs rundskrivsamling og Skatteetatens Lignings-
ABC.15 I utlendingsforvaltningen utgis det rundskriv, fra både departementene og direktoratets 
ledelse. I tillegg foreligger det praksisnotater, interne meldinger, interne retningslinjer og ruti-
nebeskrivelser. Rettsoppfatninger kan også komme til uttrykk i brevs form, gjennom begrun-
nelser i enkeltvedtak og gjennom mer uformelle uttalelser. I en rettskildeterminologi, med 
rundskriv som eksempel, vil rundskrivets tekst være argumentbæreren og slutningen om teks-
tens innhold være rettsoppfatningen, altså selve argumentet. 
 
Med «overordnedes» rettsoppfatninger sikter jeg til rettsoppfatninger som stammer fra organ 
eller enkeltpersoner som har en høyere stilling enn den som anvender retten, innad i samme 
forvaltningsgren. Problemstillingen er avgrenset mot styringssignaler fra regjeringen eller 
Stortinget, derunder styring utøvet gjennom lov- og forskriftsmyndighet. Med dette avgrenses 
det også mot rettsoppfatninger fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen. 
Rettsoppfatninger fra overordnet fagdepartement faller innenfor problemstillingen. 
 
Begrepet «rettslig polysentri» har flere sider, men i sammenheng med min problemstilling er 
det spørsmål angående variasjoner i rettskildebruken mellom forvaltningen og domstolene 
som er av størst interesse.16 Dette vil jeg stort sett omtale som «rettskildevariasjoner». 
 
«Utlendingsrett» er en samlebetegnelse på de rettsregler som særlig angår utlendingers retts-
stilling i Norge. En utlending er i denne sammenhengen enhver person som ikke er norsk 
statsborger, jf. utlendingsloven § 5 første ledd. Utlendingsretten handler i hovedsak om utlen-
dingers rett til innreise og opphold i Norge.17 Utlendingsloven § 75 annet ledd angir hvilke 
organer som har kompetanse til å gjennomføre utlendingsregelverket. Den sentrale utlen-
dingsforvaltningen består i dag i hovedsak av Justis- og beredskapsdepartementet, Utlen-
dingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). I tillegg ivaretas noen oppgaver av 
                                                
15  Skatteetaten 2016. 
16  Se et eksempel på definisjon i Sand 2005 s. 12. 
17  Øyen 2013 s. 23. 
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Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Uten-
riksdepartementet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politiets utlen-
dingsenhet, politidistriktene og utenriksstasjonene. I den deskriptive delen konsentrerer jeg 
meg om rettsanvendelsen i UDI og UNE, herunder deres forhold til rettslige føringer fra de-
partementene, siden det er i disse organene det mest vesentlige av utlendingsforvaltningens 
virksomhet blir utøvet. 
 
1.5 Ulike uttrykk for forvaltningens rettsoppfatninger  
1.5.1 Rettsoppfatningenes argumentbærere 
Forvaltningens rettsoppfatninger kan som nevnt komme til uttrykk i ulike former. Argumen-
tets form er rettsoppfatningens argumentbærer. Argumentbærerne for forvaltningens rettsopp-
fatninger kan grovt sett deles inn i to hovedkategorier; bindende instrukser og veiledende utta-
lelser. De ulike formene reiser ulike spørsmål om både relevans, slutning og vekt. Disse 
spørsmålene kommer jeg tilbake til i kapittel 8. Her gir jeg en beskrivelse av de to formene. 
 
1.5.2 Instrukser 
Adgangen til å styre forvaltningsapparatet og dets personale ved å gi instrukser henger sam-
men med forvaltningens hierarkiske oppbygning. Overordnedes adgang til å gi instrukser har 
utgangspunkt i Grunnloven § 3, i samspill med sedvane og arbeidsgivers styringsrett. Instruk-
sjonsadgangen gjelder i utgangspunktet overfor alle underordnede organer innen samme for-
valtningssektor.18  
 
En instruks skaper plikter, gjennom å gi retningslinjer eller direktiver for hvordan underord-
nede organer eller saksbehandlere skal forholde seg i sin virksomhet. I utgangspunktet kan 
overordnede organ i forvaltningen gi både generelle instrukser og instrukser om enkeltsaker.  
 
Instruksjonsadgangen kan begrenses ved regler av høyere rang, det vil si gjennom bestemmel-
ser som er gitt av organer høyere opp i statshierarkiet.19 Begrensninger i departementets 
instruksjonsadgang må dermed bestemmes av Stortinget ved lov eller av Kongen i statsråd 
ved kongelig resolusjon. Avskjæring av instruksjonsadgang blir særlig brukt i saker der det er 
viktig å vise at avgjørelsene er tatt på et rent faglig og lovbasert grunnlag og uten hensyn til 
politiske preferanser statsråden måtte ha, eller i sektorer hvor en av andre grunner ønsker å 
signalisere en særlig frihet.20 Rettssikkerhetshensyn har begrunnet at noe forvaltningsmyndig-
het er lagt til uavhengige organer, som bare kan styres gjennom formell lov og forskrift.21 Et 
                                                
18  Eckhoff og Smith 2014 s. 146. 
19  Graver 1996 s. 75. 
20  St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 62. 
21  NOU 1972: 38 s. 24; NOU 2010: 12 s. 36–37. 
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behov for politisk styring av forvaltningens virksomhet taler for en videre instruksjonsmyn-
dighet. I utlendingsforvaltningen har et behov om økt politisk styring ført til en utvidelse av 
departementets instruksjonsadgang overfor både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda 
de siste årene. Da den uavhengige Utlendingsnemnda ble opprettet i 1999 ble instruksjonsad-
gangen overfor Utlendingsdirektoratet, som departementene hadde i tråd med alminnelige 
forvaltningsrettslige regler, fjernet i saker etter utlendingsloven, for å sikre likebehandling i de 
to organene.22 Nemndas uavhengighet var begrunnet blant annet i den særlig inngripende ka-
rakteren av utlendingsrettslige vedtak.23 Etter noen år fant regjeringen at det var behov for å 
gjeninnføre noe av den politiske styringen, for å få bedre samsvar mellom politiske mål og 
praksis ved hjelp av mer effektive styringsmidler.24 I 2005 ble instruksjonsadgangen overfor 
UDI utvidet,25 og i 2015 fikk departementet adgang gi generelle instrukser om lovtolkning og 
skjønnsutøvelse også overfor UNE.26 
 
Den materielle lovgivningen setter også grenser for hva en instruks kan gå ut på. Det følger av 
lex superior-prinsippet at en instruks ikke kan stå i strid med bestemmelser av høyere rang.27 
Departementet er underlagt Stortinget som lovgiver, og kan ikke gi instrukser med et innhold 
som strider med innholdet i formell lov. Også regjeringen er overordnet departementet, og 
instrukser må derfor holde seg innenfor rammen av bestemmelser i forskrift. 
 
Forvaltningsloven setter ingen formkrav til instrukser.28 Skriftlighet og offentlig tilgjenge-
lighet er likevel hensiktsmessig ved generelle instrukser, og kan ha betydning for hvilken vekt 
de tillegges.29 På denne måten blir de lettere etterprøvbare. I en stortingsmelding om forvalt-
ningens virksomhet har regjeringen uttrykt at instruksjon skal skje skriftlig eller i en annen 
form som lar seg dokumentere.30 Å nedfelle instruksen skriftlig i formelle former vil dessuten 
være best i samsvar med god forvaltningsskikk.31  
 
Holder man lover og forskrifter utenfor, skjer den mest direkte politiske styringen av forvalt-
ningen i form av instrukser.32 Eckhoff betegner forøvrig både forskrifter og generelle instruk-

                                                
22  Ot.prp. nr. 38 (1995-1996) s. 10; NOU 2010: 12 s. 39. 
23  NOU 2010: 12 s. 77. 
24  St.meld. nr. 21 (2003-2004) s. 1. 
25  Endringslov 2005 til utlendingsloven. 
26  Endringslov 2015 til utlendingsloven. Se mer detaljert om utvidelsene i punkt 7.7.3.1. 
27  Eckhoff og Smith 2014 s. 147. 
28  Eckhoff og Smith 2014 s. 149; NOU 2010: 12 s. 32. 
29  Jf. punkt 8.5.6. 
30  St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 62. 
31  NOU 2006: 14 s. 78. 
32  RS 2010-109, NOU 2006: 14 s. 69. 



8 
 

ser som en del av fellesbetegnelsen «lov».33 Når jeg likevel har valgt å behandle betydningen 
av instrukser og ikke forskrifter, er det fordi instrukser i motsetning til forskrifter i utgangs-
punktet kun retter seg til underordnede organer eller saksbehandlere. Dette kan skape forskjel-
ler mellom ulike organers rettsanvendelse, og de metoderettslige problemstillingene som opp-
står er dermed ikke de samme for forskriftsbestemmelser som for instrukser.  
 
Instruksers bindende virkning har vanligvis ikke primært vært et spørsmål for rettskildelæren, 
men for forvaltningsretten eller profesjonsetikken. Bruken av instrukser er uansett av metode-
rettslig interesse dersom domstoler og forvaltningsorganer støtter seg til instrukser som et 
selvstendig argument i sin rettsanvendelse. Dessuten er det ofte ikke et konsekvent skille mel-
lom hvilke uttalelser som er ment å være instrukser og hvilke som er ment som kun veileden-
de, og det kan være tilfeldig hvilken form som er brukt.34  
 
1.5.3 Veiledende uttalelser 
I tillegg til å gi instrukser, kan overordnede forvaltningsorgan eller overordnede innad i et 
organ gi tolkningsuttalelser av mer veiledende eller informerende karakter. Dette er en form 
for styringssignaler som kjennetegnes ved at de ikke er ment å være rettslig bindende.35 Det 
overordnede ansvaret for hvordan retten utøves i den enkelte sak ligger hos forvaltningens 
øverste ledelse, og veiledende uttalelser kan gis for å bidra til at ledelsens syn på rettslige 
spørsmål blir gjennomført i alle ledd. Samtidig kan veiledninger fungere som hjelpemiddel for 
å sikre likebehandling og effektivitet. Det kan være et flytende skille mellom instrukser og 
veiledende uttalelser, og begge typer uttalelser kan forekomme i samme dokument, for ek-
sempel i et rundskriv fra departementet. Uansett kan også tolkningsuttalelser som er ment som 
veiledende oppleves like bindende for de underordnede saksbehandlere som instrukser, og 
dermed få like stor betydning for regelanvendelsen. For eksempel har Erik Røsæg, i en artik-
kel om sine erfaringer som skolestyremedlem fra 1983, påpekt at rundskriv fra departementet 
gjerne ble fulgt i de lokale skolemyndigheter uansett og uavhengig av hvilket rettslig grunnlag 
departementet hadde for sine synspunkter.36 
 
1.6 Fremstillingens oppbygging og vitenskapelige metode  
Et fremtredende metodisk valg jeg har tatt, er å konsentrere meg mer om forvaltningens retts-
kildebruk enn om domstolenes. Bakgrunnen for dette valget belyses i kapittel 2. Kapittelet tar 
for seg noen spørsmål om grunnlaget for prinsippene i rettskildelæren og forklarer nærmere 
hvorfor det er interessant å undersøke forvaltningsorganers rettskildebruk. Kapittelet både 
                                                
33  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 39. 
34  Boe 2010 s. 343. Se mer om slutningsspørsmålet i punkt 8.4. 
35  NOU 2010: 12 s. 31. 
36  Røsæg 1984 s. 79. 
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begrunner og problematiserer domstolfokuset i norsk rettskildelære, og er hovedsakelig retts-
teoretisk.37 
 
I kapittel 3 vil jeg først gi et teoretisk bakteppe for min problemstilling ved å omtale enkelte 
synspunkt i juridisk litteratur om betydningen av forvaltningens rettsoppfatninger i juridisk 
argumentasjon. Deretter vil jeg redegjøre for to viktige avgrensninger for fremstillingens te-
ma, ved å beskrive skillet mellom forvaltningspraksis og forvaltningens rettsoppfatninger som 
rettskildefaktor samt for skillet mellom føringer fra overordnede i forvaltningen om skjønns-
utøvelse og om rettslige vurderinger. 
 
Kapitlene 4 til 7 er hovedsakelig rettssosiologiske ved at de beskriver den virkeligheten retten 
virker i og hvordan retten faktisk anvendes.38 Kapittel 4 beskriver rammene for forvaltingsor-
ganers beslutningssituasjon, og hvordan de skiller seg fra rammene for domstolenes virksom-
het. Begrunnelsen for å vie dette temaet oppmerksomhet, er at den arbeidssituasjonen en retts-
anvender befinner seg i kan påvirke rettskildebruken. Kapittel 5 undersøker hvordan rammene 
som beskrevet i kapittel 4 kan føre til en rettskildebruk som skiller seg fra rettskildebruken i 
domstolene. Kapittel 6 gir empiriske beskrivelser av faktisk bruk av forvaltningens rettsopp-
fatninger i noen ulike forvaltningsorganer som har vært gjenstand for undersøkelser tidligere. 
I kapittel 7 gis en beskrivelse av utlendingsforvaltningen og hvordan UDI og UNE synes å 
forholde seg til forvaltningsinterne instrukser og veiledende uttalelser. 
 
Kapittel 8 og 9 har som formål å bidra med mine egne analyser og vurderinger av både dom-
stolenes og forvaltningens bruk av forvaltningens rettsoppfatninger. Stilen er dels deskriptiv 
og dels argumenterende. Formålet er både å komme med egne standpunkter og å presentere 
og teste standpunkter som andre har tatt.39 Fremstillingen i kapittel 8 er normativ, i den for-
stand at jeg har foretatt en analyse av hvilke normer som styrer domstolenes og forvaltningens 
bruk av forvaltningens rettsoppfatninger. I kapittel 9 er fremstillingen rettspolitisk ved at drøf-
telsene retter seg til normskaperne heller enn til de som anvender normene. Jeg vil reise noen 
spørsmål om hvilken betydning forvaltningens rettsoppfatninger bør ha i juridisk argumenta-
sjon, men fremdeles holde meg innenfor rammene for rettsvitenskapelig diskusjon.40 
 
Enkelt sagt, vil jeg gjennom denne fremstillingen belyse hvordan bruken av forvaltningens 
rettsoppfatninger er, skal være og bør være. Særlige metodiske problemstillinger som oppstår 

                                                
37  Graver 2010b. 
38  Mathiesen 2011 s. 23. 
39  Graver 2010a s. 98–99. 
40  Horn 2015 s. 48 flg. 
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i de ulike delene blir behandlet underveis. Se særlig punkt 8.1 om den juridiske metoden i 
rettskildelæren.  
 
Flere av de undersøkelsene av forvaltningsorganers virksomhet som jeg bygger mine reson-
nementer på stammer fra 70- og 80-tallet.41 Disse undersøkelsene er nok ikke fullt ut repre-
sentative på de områdene de behandler. De gir likevel eksempler på noen utfordringer som 
kan oppstå ved forvaltningens rettskildebruk, og kan dermed fremdeles fungere som grunnlag 
for kritiske drøftelser. 
 
Henvisninger underveis i fremstillingen til juridisk litteratur brukes ikke som rettskildefakto-
rer, men for å vise til hvor jeg har funnet inspirasjon til min argumentasjon fra, eller som kil-
der til faktisk kunnskap.42 

                                                
41  For en generell gjennomgang av undersøkelsene, se kapittel 6.  
42  Om en faktors funksjon som overbevisningsfaktor eller opplysningsfaktor, se punkt 8.3.2. 
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2 Rettskildelærens undersøkelsesobjekt 
2.1 Innledning 
Rettskildelæren beskriver hvordan man kan eller bør gå frem for å løse rettslige spørsmål. 
Torsteins Eckhoffs fremstilling av rettskildelæren har vært et dominerende grunnlag for nors-
ke juristers syn på retten siden den kom ut som lærebok for første gang i 1971.43 Slik Eckhoff 
fremstilte rettskildelæren var målet å kartlegge momentene som styrer rettsanvendere i deres 
vurderinger. Ved å argumentere rettslig på tilnærmet lik måte som andre jurister vanligvis 
gjør, er det større sannsynlighet for at argumentasjonen vinner frem.  
 
Etter Eckhoffs tradisjon har norsk rettskildelære mer fokus på anvendelsen av kildene enn 
kildene i seg selv.44 Rettsanvendelsen kan observeres, og en viktig kilde til observasjon er de 
avgjørelser som treffes og de begrunnelser som brukes som ledd i avgjørelsene.45 Eckhoff 
forsøkte samtidig å redegjøre for den psykologiske virkningsmekanismen som var bestem-
mende for rettsutøverne. Herunder hvilke rettskildeprinsipper rettsanvendere flest føler seg 
bundet av, som sammen med felles verdiorienteringer og mentale prosesser kunne gjøre opp-
fatningen av hva som er gjeldende rett til en viss grad ensartet mellom ulike jurister.46  
 
Ved å studere typiske argumentasjonsmønstre hos relevante juridiske referansepersoner er det 
altså mulig å si noe om hva som anses som akseptabel rettskildebruk. Da må det treffes valg 
om hvilke personer eller institusjoner som skal være undersøkelsessubjekt. Som det gis be-
grunnelse for i det følgende, er det i utgangspunktet naturlig å rette blikket mot Høyesterett.47 
Høyesteretts praksis har følgelig blitt den mest sentrale kilden når normene i rettskildelæren 
kartlegges og fungerer også som et utgangspunkt for hva vi forventer av andre rettsanvendere. 
Hvilke andre kilder som kan gi grunnlag for slutninger om rettskildelærens innhold behandles 
i punkt 8.1. 
 
2.2 Domstolenes rettsanvendelse som metodisk forbilde 
Siktemålet i norsk rettskildeteori har tradisjonelt vært å stille opp retningslinjer basert på 
hvordan dommeren anvender rettskildene. 
 
Enda Eckhoff mer enn de fleste rettskildeteoretikerne hadde blikk for rettsanvendelsen i for-
valtningen, hadde han likevel fortrinnsvis dommeres rettsanvendelse for øye som grunnlag for 
sin rettskildelære, for «det er den man må gjøre seg fortrolig med for å bli ansett som en kom-
                                                
43  Eckhoff og Helgesen 2001, se Graver 2010a s. 48 flg. 
44  Bernt 2013 s. 51. 
45  Graver 2010a s. 61. 
46  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 29. 
47  Bernt 2013 s. 52—53. 
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petent jurist.»48 Dessuten påpekte han at en viktig forklaring på domstolfokuset i rettskildelæ-
ren er at det er domstolene, og spesielt Høyesterett, som har det avgjørende ord i de fleste 
rettsspørsmål.49 Domstolene kan treffe avgjørelser som forvaltningen må rette seg etter og 
avgjøre med bindende virkning at et forvaltningsvedtak er ugyldig. Høyesterett dømmer i siste 
instans jf. Grunnloven § 88, og for å kunne ha mulighet til å vinne helt frem bør Høyesteretts 
rettskildebruk være utgangspunktet for all juridisk virksomhet.50 
 
At Høyesteretts dommere må kunne antas å være noen av landets flinkeste jurister gjør også at 
deres argumentasjonsmåte bør fungere som eksempel til etterfølgelse. Dessuten er deres 
domsbegrunnelser ofte lettere tilgjengelige enn uttrykk for rettslig argumentasjon fra andre 
rettsanvendere. 
 
Erik Magnus Boe skriver at det er «domstolene – med Høyesterett i spissen – som har utviklet 
rettskildereglene.»51 I likhet med Eckhoff gjør han forbehold for at domstolene: 
 

«er for øvrig neppe eneste aktør når det gjelder å utvikle rettsreglene. […] Det er derfor jeg sier at retts- 
og kulturtradisjonen er opphav til rettskildereglene. Andre rettsanvendere enn Høyesterett har likevel 
vesentlig mindre rom til å påvirke rettskildeutviklingen enn det som Høyesterett har.»52 

 
Jan Helgesen har i en sidebemerkning til Eckhoffs fremstilling av rettskildelæren påpekt at det 
i de seneste årene har vært stilt kritiske spørsmål til det sterkt domstolsbaserte rettskildesynet, 
i den såkalte «polysentridebatten».53 
 
2.3 Forvaltningen som supplerende undersøkelsesobjekt  
2.3.1 For stort domstolfokus i metoderettslig og forvaltningsrettslig teori? 
Det kan stilles spørsmål om domstolenes rettskildebruk er viet for stor oppmerksomhet i retts-
kildelæren, og at vi dermed mister noen viktige perspektiver i faget. Dette har vært antydet av 
ulike juridiske teoretikere. 
 
Eivind Smith har bemerket at domstolspraksis av ulike grunner har hatt en sentral rolle i for-
valtningsrettslig teori når det rettslige rammeverket for forvaltningens kompetanse skal kart-
legges, på tross av at få saker blir gjenstand for domstolsbehandling.54 Jan Fridthjof Bernt har 
                                                
48  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 17. 
49  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 20—21. 
50  Se for eksempel Eckhoff 1997 s. 20–21 og Skoghøy 1994 s. 838. Se mer om dette i punkt 2.2. 
51  Boe 2010 s. 137. 
52  Boe 2010 s. 139. 
53  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 21. Se mer om polysentridebatten i punkt 8.2. 
54  Smith 1976. 
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stilt spørsmål om hvorvidt forskere i større grad bør beskjeftige seg med noe mer enn kun 
hvordan domstolene i en hypotetisk rettssak ville forholde seg til en rettskildemessig situa-
sjon.55 Hans Petter Graver har påpekt at et problem med en tilnærming til rettsanvendelsen der 
man kun beskriver domstolenes rettsanvendelse er at man ved en rekke spørsmål ikke har 
tilstrekkelige holdepunkter for å anta hvilken holdning domstolene inntar. Da kan man ikke 
uten videre legge domstolenes beslutningsmåte til grunn for sine vurderinger.56 Dessuten har 
empirisk forskning vist at ulike beslutningstakere i praksis treffer avgjørelser på grunnlag av 
ulike måter å forholde seg til normer på. Innholdet i avgjørelsene vil dermed kunne få noe 
ulikt innhold alt ettersom de treffes på forvaltningsplanet eller i domstolene.57  
 
2.3.2 Behovet for å rette fokus mot forvaltningens rettsanvendelse  
Graver har argumentert for at Eckhoffs anbefaling om å bruke Høyesteretts argumentasjons-
mønster var av strategisk, ikke normativ karakter. Dersom man vil argumentere på en måte 
som vinner aksept i domstolene og i Høyesterett, bør man legge seg nær opp til den løsnings-
måte som Høyesterett selv bruker. Om denne strategien er vellykket vil avhenge av om man i 
det konkrete tilfellet retter seg mot en instans som faktisk følger samme metode som domstol-
ene.58 
 
Høyesterett dømmer i siste instans, men før en forvaltningsrettslig sak når dette stadiet, har 
den vært behandlet i en eller to underinstanser, samt ett eller flere forvaltningsorganer.  
 
De fleste saker som forvaltningen avgjør blir ikke gjenstand for domstolsbehandling. UDI 
behandlet for eksempel 96 300 saker i 2014 og 99 400 saker i 2015.59 I Høyesterett ble det i 
løpet av samme periode behandlet 6 saker etter utlendingsregelverket.60 Dette er i seg selv 
ikke oppsiktsvekkende, men det illustrerer at kun en liten andel saker blir gjenstand for prø-
ving i Høyesterett. Noen sakstyper blir hyppigere gjenstand for domstolsbehandling enn 
andre, men de fleste forvaltningsrettslige spørsmål blir sjelden eller aldri forelagt noen dom-
stol.61 
 

                                                
55  Bernt 1989 s. 287. 
56  Graver 2010a s. 63. 
57  Se Graver 1989 s. 56–57 med videre henvisninger, og Graver 2010a s. 65. Flere av disse undersøkelsene blir 

gjennomgått i det følgende. 
58  Graver 2010a s. 64–65. 
59  UDI 2015 s. 4 og UDI 2016 s. 2. 
60  Basert på søk i lovdata. 
61  Smith 1976 s. 192. 
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Domstolenes begrensede rolle på forvaltningsrettens område øker betydningen av forvalt-
ningens egen rettsanvendelse.62 Det ligger en verdi i å undersøke hvordan retten faktisk fung-
erer i praksis.63 Overordnede forvaltningsorganer spiller i praksis antagelig en viktigere rolle 
som overprøvere av forvaltningens rettsanvendelse enn det domstolene gjør,64 og for alle de 
avgjørelsene som ikke blir påklaget, er det førsteinstansens rettskildebruk som er avgjørende 
for rettsstillingen til de berørte. Dertil kommer at enkelte deler av forvaltningens virksomhet 
ikke kan gjøres til gjenstand for domstolsprøving, eller at domstolene er tilbakeholdne med 
sin prøvingskompetanse, også av rettslige vurderinger.65 Mange av spørsmålene i forvalt-
ningsretten får altså sin endelige avgjørelse på forvaltningsnivå. I slike tilfeller er det lite 
praktisk å tenke på dommeren som rettskildebrukeren.66 
 
Nytten av å undersøke rettskildebruken i forvaltningen kan avhenge av hva som er formålet 
med en rettsvitenskapelig fremstilling. Forvaltningens rettskildepraksis kan fungere som et 
alternativt eller supplerende undersøkelsesobjekt hvor erkjennelsesformålet er et annen enn i 
den klassiske rettsdogmatikken.67 
 
2.3.3 En kilde til kunnskap om hvordan retten fungerer 
Undersøkelser av rettsanvendelsen i forvaltningsorganene kan være nyttig kunnskap for å 
vurdere hvordan forvaltningsretten fungerer i samfunnet.68 En rettssosiologisk tilnærming til 
stoffet kan av flere grunner være et nyttig supplement til rettsdogmatiske fremstillinger innen 
forvaltningsrettslige fag.69 
 
Den empiriske kunnskapen som tilegnes gjennom undersøkelser av forvaltningspraksis gir 
oversikt over hvilke standpunkt forvaltningsorganene faktisk har tatt, og muligens vil ta igjen, 
angående tolkningsspørsmål som andre rettskildefaktorer ikke gir svar på.70 Beskrivelser av 
forvaltningens rettsanvendelse har dermed ofte en mer deskriptiv karakter, i motsetning til 
beskrivelser av Høyesteretts rettsanvendelse som gjerne brukes som grunnlag for normative 
slutninger.71  
 
                                                
62  Bernt 1989 s. 271. 
63  Boe 1979 s. 31–32. 
64  Smith 1976 s. 183–184. 
65  Smith 1976 s. 189–199. Se punkt 3.4.  
66  Holgersen 1987 s. 407. 
67  Bernt 2013 s. 55. 
68  Bernt 2013 s. 55. 
69  Boe 1979 s. 428 flg. 
70  Boe 1978 s. 21—22. 
71  Som Eckhoffs fremstilling gir et eksempel på ifølge. Bernt 2013 s. 53—54. 
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Kunnskap om forvaltningens rettsanvendelse kan være nyttig for den som skal forholde seg til 
et forvaltningsorgan.72 Undersøkelser av forvaltningens rettsanvendelse kan si noe om hvilke 
normer som danner seg gjennom praksis og ved å beskrive metoden som rettsanvenderen be-
nytter seg av, kan man skape seg en oppfatning av hvilket resultat den samme rettsanvenderen 
vil komme til i en senere sak.73 For å imøtegå et vedtak i en klageomgang hos forvaltningen 
selv, er det nyttig å vite hvilke argumenter som har mulighet til å vinne frem.  
 
2.3.4 Hverdagens rettsanvendere og lite domstolskontroll 
Bernt har påpekt at det er den rettsanvendelsen som foregår hos forvaltningen som i praksis 
blir «den dominerende størrelse ved fastsettingen av borgerens rettsstilling. På de fleste for-
valtningsområder er domstolene fyrlys som blinker alt for sjelden og tilfeldig til å kunne gi 
nevneverdig veiledning i annet enn helt grunnleggende prinsipielle spørsmål av generell ka-
rakter.»74 
 
For eksempel er utlendingsretten som nevnt et område som i all hovedsak behandles på for-
valtningsplanet. Det kan være flere grunner til dette. Rettssubjektene i utlendingsretten er ofte 
ressurssvake med dårlig tilgang til domstolene på grunn av økonomi, regelforståelse og 
språkutfordringer. I en undersøkelse av rettshjelpsordningene på velferds- og utlendingsretts-
området fra 2013 ble det på utlendingsrettens område avdekket et behov eller ønske om tilfør-
sel av juridisk innsikt i 70 prosent av de sakene som var undersøkt; det som i undersøkelsen 
ble omtalt som «udekket rettshjelpbehov».75 Språk, kommunikasjonsproblemer og manglende 
kjennskap til velferdssystemet hadde ført til misforståelser, og problemene var større for de 
som nylig hadde kommet til landet.76 Den offentlige rettshjelpsordningen dekket i liten grad 
behovet for rettshjelp,77 og forvaltningens veiledning klarte i liten grad å avhjelpe probleme-
ne.78 Problemene som ble kartlagt stilte forholdsvis store krav til juridisk innsikt. På sosial- og 
trygderettens område måtte svaret på hvordan NAV vil anvende retten ofte finnes i NAV sine 
rundskriv.79  
 
Utlendingsmyndighetene har en fagkompetanse som gjør deres vurderinger vanskelig å over-
prøve. I Rt. 2012 s. 2039 (Lengeværende barn II) uttalte førstvoterende på vegne av flertallet 

                                                
72  Bernt 2013 s. 55. 
73  Eckhoff og Graver 1991 s. 74. 
74  Bernt 1989 s. 272. 
75  Hasle og Jordal 2014 s. 61 og s. 19. 
76  Hasle og Jordal 2014 s. 191. 
77  Hasle og Jordal 2014 s. 187. 
78  Hasle og Jordal 2014 s. 196. 
79  Hasle og Jordal 2014 s. 189. 
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av Høyesterett i plenum at utlendingsrettsområdet generelt «er preget av vanskelige avvei-
ninger av utpreget politisk karakter».80 Domstolene er tilbakeholdne med prøvingen av 
skjønnstemaer som må foretas på grunnlag av et faglig og politisk skjønn, selv i forbindelse 
med rettighetsbestemmelser. I Rt. 2015 s. 1388 (Internflukt) ble det ved prøvingsspørsmålet 
lagt til grunn at utlendingsloven § 28 femte ledd var en rettighetsbestemmelse der forvalt-
ningens skjønn kunne prøves helt ut.81 Høyesterett mente likevel at det var grunn til å vise 
tilbakeholdenhet ved prøvingen av urimelighetsvurderingen etter bestemmelsen fordi UNE 
gjennom behandlingen av et stort antall saker hadde opparbeidet seg betydelig erfaring og 
kompetanse. Domstolene vurderer til sammenligning bare enkeltsaker og hadde dermed ikke 
de samme forutsetningene for å se det store bildet.82 
 
Tidsaspektet i enkelte sakstyper er også noe som kan gjøre domstolskontroll upraktisk. Ut-
gangspunktet er at domstolene skal foreta en prøving på bakgrunn av de faktiske forholdene 
på vedtakstidspunktet, selv om de faktiske forholdene i utlendingssaker kan endre seg betyde-
lig mellom vedtakstidspunktet og domstidspunktet.83 EMK artikkel 13 krever etter Høyeste-
retts syn at nye omstendigheter som påberopes, må prøves før en person sendes ut av landet, 
men krever ikke at det er domstolene som må gjøre det.84 I tiden mellom vedtakstidspunktet 
og domsavgjørelsen kan det uansett bli fattet mange vedtak i lignende saker basert på samme 
regelinnhold som forvaltningen først la til grunn. Domstolsbehandling av utlendingsrettslige 
spørsmål kan av disse grunner være lite egnet for å få en avklaring av situasjonen. 
 
Advokatforeningen startet i 2007 en aksjons- og prosedyregruppe som skulle prøve prinsipiel-
le utlendingsrettslige vedtak i retten. Gruppen ble opprettet fordi det forelå et udekket retts-
hjelpbehov hos utlendinger som har fått endelig avslag fra UNE. Advokatforeningen hadde 
dessuten merket seg at få vedtak ble rettslig prøvd og at tilgangen på advokatbistand var dår-
lig. Resultatene av gruppens virksomhet over sju år var at av de sakene gruppen hadde valgt 
ut for prøving og som var avgjort på det tidspunktet de skrev sin sluttrapport, var omtrent 63 
% avgjort med positivt resultat for klienten. Det ble konstatert at det skjer en meget begrenset 
legalitetskontroll med UNEs vedtak.85  
 
Når få saker rekker lengre enn til forvaltningsnivå blir forvaltningens egen rettsanvendelse, og 
deres forståelse av hvilke argumenter som er relevante og tungtveiende, av stor betydning for 

                                                
80  Rt. 2012 s. 2039 (110). 
81  Rt. 2015 s. 1388 (245–246). 
82  Rt. 2015 s. 1388 (247). 
83  Rt. 2015 s. 1388 (69) jf. Rt. 2012 s. 1985 (153) og Rt. 2012 s. 2039 (39).  
84  Rt. 2012 s. 1985 (87). 
85  Advokatforeningen 2015. 
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individenes rettssikkerhet og for hva retten i praksis består av. Det er denne «fungerende ret-
ten» som i de fleste tilfeller er avgjørende for rettighetsoppnåelsen for enkeltpersoner.86 For-
valtningsorganenes rettsanvendelse blir ikke av den grunn opphøyd til «gjeldende forvalt-
ningsrett». Både domstolene og rettsvitenskapen har som oppgave å foreta kritiske vurde-
ringer av om praksis er i samsvar med gjeldende rett ut fra den samlede rettskildesituasjonen. 
Rettsvitenskapens oppgave kan altså ikke være å ignorere forvaltningens rettskildebruk, men 
å ta den på alvor og samtidig stille seg tilstrekkelig kritisk til denne.87 
 
2.3.5 Utfordringer ved å fokusere på forvaltningens rettsanvendelse 
I sin artikkel «Innledning til rettskildelæren» fra 1986 påpekte Per Helset at spørsmålet om 
forvaltningens rettskildebruk har stor prinsipiell interesse og at tradisjonell teori har vært for 
opptatt av domstolenes rettskildebruk. Helset avgrenset imidlertid selv til dommernes rettsan-
vendelse i artikkelen. Avgrensningen ble begrunnet med at han foreløpig manglet materiale 
for å kunne si noe presist om forskjellene i tenkemåte, og at fremstillingen da måtte bygge på 
mange usikre antagelser. Helset anmodet om at fremtidens rettskildeforskning i større grad 
problematiserer forvaltningstjenestemennenes sentrale rolle som rettsanvendere.88 
 
Et betydelig hinder for den som ønsker å forske på rettskildebruken i forvaltningen, er til-
gjengeligheten av avgjørelser. Blant annet av personvernhensyn er det svært få forvaltnings-
avgjørelser som blir publisert, og særlig få med så utførlige begrunnelser som i domstolenes 
avgjørelser.89 Fra utlendingsforvaltningen utgis kun et fåtall korte sammendrag i UNEs of-
fentlige praksisbase, og disse sier sjelden noe om rettskildebruken. Det stilles i tillegg strenge 
krav for forskere og studenter som ønsker innsyn.90 
 
Manglende tilgjengelighet gjør det vanskelig for interesserte utenfor forvaltningen selv å få 
innblikk i forvaltningens rettsanvendelse. Det er dessuten vanskelig å utfordre påstander om 
praksis som påberopes av andre. Reelle diskusjoner med forvaltningen blir i seg selv vanske-
lig på grunn av at taushetsplikten brukes til å hindre dem i å underbygge sine påstander om 
hva rettskildepraksis går ut på ved å vise til konkrete saker. 
 
Dessuten er forvaltningsapparatet stort og uensartet, og rettsanvendelsen kan variere mellom 
organer og innad i samme organ. Da kan det være vanskelig å få oversikt over stoffet og holde 
seg oppdatert. Domstolsapparatet er mer ensartet, og deres avgjørelser er stort sett tilgjengeli-

                                                
86  Kjønstad 2009 s. 53. 
87  Boe 1979 s. 420—421. 
88  Helset s. 264–265. 
89  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 225.  
90  UDI RS 2014-002. 
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ge for offentligheten. I sivile saker gir tvisteloven § 14-2 som hovedregel enhver rett til inn-
syn i rettsavgjørelser. 
 
En annen utfordring ved å innta mer av forvaltningens egen praksis som grunnlag for forvalt-
ningsrettslig teori er faren for en overdrevet legitimering av avvikende rettskildebruk. Dersom 
man i fremstillinger av forvaltningsretten ikke stiller seg på samme nivå som domstolene, 
også i relasjon til rettsspørsmål hvor domstolsprøving er lite aktuelt, kan det i for stor grad bli 
en rettsvitenskap på forvaltningens premisser.91 Det finnes selvfølgelig uholdbar rettskilde-
bruk i forvaltningen selv om den aktuelle praksisen er aldri så utbredt. I metoderettslige frem-
stillinger er det viktig å trekke et skille mellom de normene som regulerer rettsanvenderens 
adferd og den faktiske adferd som rettsanvenderen utøver.92 Ikke minst for svakerestilte grup-
pers møte med forvaltningen er det viktig at hevdvunne rettskildeprinsipper også får plass i 
forvaltningens rettsanvendelse.93 
 

                                                
91  Holgersen 1987 s. 408 
92  Graver 1989 s. 55. 
93  Kjønstad 2009 s. 39—40. 
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3 Noen utgangspunkter om forvaltningens rettsoppfatninger i 
juridisk argumentasjon 

3.1 Innledning 
I punkt 3.2 vil jeg redegjøre for noen synspunkter fra juridisk litteratur om betydningen av 
forvaltningens rettsoppfatninger i juridisk argumentasjon, for å skape et teoretisk bakteppe for 
den videre fremstillingen. De fleste forfatterne har i hovedsak domstolenes rettskildebruk i 
fokus, men det sies også noe om forvaltningens stilling. Eventuell kritikk av synspunktene i 
litteraturen vil jeg gi underveis i fremstillingen der det er naturlig. 
 
I punkt 3.3 og 3.4 vil jeg gjøre nærmere rede for noen avgrensinger som ligger i begrepet 
«forvaltningens rettsoppfatninger» som behøver nærmere forklaring og begrunnelse. 
 
3.2 Synspunkter i juridisk litteratur om forvaltningens rettsoppfatninger 

som rettskildefaktor 
Selv om det i første rekke er Høyesteretts praksis som er retningsgivende for utviklingen av 
rettskildelæren, kan også juridisk litteratur fungere som en viktig premissleverandør. Mye av 
rettskildelæren er i praksis et produkt av teorien, selv om teorien bygger på rettskildepraksis.94 
Juridisk teori analyserer og systematiserer rettspraksis for å trekke mer generelle slutninger 
om rettskildeprinsippenes innhold. Ved å være en del av juristenes utdannelse vil litteraturen 
ha innvirkning på den juridiske tankegangen og hvilke standpunkt jurister inntar angående 
betydningen av ulike rettskildefaktorer.95  
 
Eckhoffs Rettskildelære tar for seg betydningen for forvaltningens egen rettsanvendelse ved 
omtalen av overordnede forvaltningsorganers styring gjennom instrukser, rundskriv og Lig-
nings-ABC. Med henvisning til undersøkelser av trygde- og ligningsforvaltningen uttaler 
Eckhoff at: «Satt på spissen kan man si at forfatterne av Lignings-ABC og RTV’s rundskriv-
samling er blitt de reelle lovgivere». Eckhoff uttaler deretter at: «Noen dårlig ordning er ikke 
dette». Med de store og kompliserte regelverkene vil det «ikke være mulig å oppnå en tilnær-
met ensartet rettsanvendelse hvis ikke regelinnholdet ble formidlet i en forenklet og lett for-
ståelig form til dem som skal treffe avgjørelsene».96 Eckhoff var åpen for at rettskildefaktorer 
kan ha en annen betydning for forvaltningen enn for domstolene.97 Fremstillingen i Rettskilde-
lære viser ikke hvilket syn Eckhoff hadde på betydningen av forvaltningens rettsoppfatninger 
for domstolenes rettsanvendelse, utover at man kan gå ut ifra at en oppfatning som konsekvent 

                                                
94  Bergo 2002 s. 25; Helset 1986 s. 276. 
95  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 269. 
96  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 229. 
97  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 225 flg., se mer om denne problemstillingen i punkt 8.2. 
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er hevdet i rundskriv på et område med sterk sentral styring har vært fulgt i praksis og dermed 
kan være en relevant rettskildefaktor for domstolene.98  
 
Med domstolenes rettsanvendelse for øyet, avviser Mads Henry Andenæs i sin Rettskildelære 
at forvaltningens tolkningsuttalelser har noen selvstendig rettskildemessig betydning utover at 
de kan ha overbevisningsverdi, altså utover at de kan øve innflytelse ved å gi dommeren ar-
gumenter for sin avgjørelse.99 Andenæs presiserer at slike uttalelser likevel kan ha praktisk 
betydning ved at de normalt blir lagt til grunn av forvaltningsorganene og dermed danner 
praksis som kan få betydning som rettskilde for domstolene.100 For øvrig viser Andenæs til at 
en realistisk fremstilling av rettskildelæren bør skille mellom ulike grupper av rettsanvendere, 
fordi det ikke er gitt at andre rettsanvendere følger den samme rettskildepraksis som Høyeste-
rett. At han selv ikke konsekvent bruker et slikt bredere perspektiv i sin fremstilling av retts-
kildelæren, begrunnes med at det ville sprenge fremstillingens ramme og at Høyesteretts 
rettskildepraksis har en større generell interesse enn andre rettsanvenderes praksis.101 Hvilken 
betydning forvaltningens rettsoppfatninger har for forvaltningen selv, er i tråd med dette ikke 
kommentert, utover en deskriptiv påstand om at: «I forvaltningen selv blir tolkningsuttalelser 
normalt lagt til grunn».102 
 
Asbjørn Kjønstad har omtalt den rettskildemessige betydningen av rundskriv i trygderetten, 
også med et domstolsorientert blikk: 
 

«De reglene som fremstilles i rundskrivene, er ofte en kodifisering av forvaltningspraksis. I slike tilfel-
ler må de administrative uttalelsene iallfall tillegges like stor rettskildemessig vekt som administrativ 
praksis. Hvis uttalelser i rundskriv ikke følges i en konkret sak, kan det være i strid med det forvalt-
ningsrettslige likhetsprinsippet. 

Hvis uttalelsene er i strid med lov eller forskrift, er de lite verdt i en sak som kommer for dom-
stolene eller for Trygderetten. Det samme gjelder når de er i strid med regler som kan utledes fra retts-
praksis eller fra Trygderettens praksis. 

I Rt. 2005 s. 480 så Høyesterett bort fra uttalelser som etter rettens syn ikke hadde dekning i 
lovens forarbeider (avsnitt 41). Men ellers er det vanlig at domstolene legger vekt på hva som står i 
rundskrivene.»103 

 
I disse uttalelsene avviser ikke Kjønstad at administrative uttalelser kan ha rettskildemessig 
betydning for domstolene, men det er ikke lett å forstå om han utelukkende sikter til de utta-
                                                
98  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 236. 
99  Se mer om begrepet «overbevisningsverdi» i punkt 8.3.2. 
100  Andenæs, M. H. 2009 s. 123—124.  
101  Andenæs, M. H. 2009 s. 6. 
102  Andenæs, M. H. 2009 s. 124. 
103  Kjønstad 2009 s. 222. 
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lelsene som er kodifisering av forvaltningspraksis. Angående betydningen for forvaltningen 
blir det også her deskriptivt slått fast at rundskriv fra trygdeetatens ledelse som regel er bin-
dende for underordnede tjenestemenn, og at de «blir tatt meget høytidelig og lagt til grunn ved 
praktiseringen av trygdelovgivningen, særlig på trygdekontornivå.»104 
 
I sin Lærebok i Skatterett diskuterer Fredrik Zimmer betydningen av administrative uttalelser. 
Med henvisning til uttalelser fra Finansdepartementet påpekes også her at: «Slike uttalelser vil 
gjerne bli tillagt stor vekt av ligningsmyndighetene og kan derfor via ligningspraksis få atskil-
lig vekt.» 
 
Zimmer bemerker videre at enkeltstående uttalelser i seg selv har liten vekt. Zimmer viser til 
at Høyesterett i flere dommer ikke har fulgt den oppfatning som Finansdepartementet har gitt 
uttrykk for.105 Angående Lignings-ABC er Zimmers oppfatning at den har «nærmest karakter 
av å være en instruks til skatteetaten. Men for nemndene og domstolene har anvisningene i 
Lignings-ABC ikke større vekt enn uttalelser ellers.»106 
 
I Rettskildelære under debatt bemerker Boe at «det er uenighet om hvor langt forvaltningens 
rettssyn er en relevant rettskildefaktor.» Boe er særlig opptatt av at det kan være legitime 
ulikheter mellom forvaltningens og domstolenes rettskildebruk:  
 

«Når for eksempel et departement sender ut et rundskriv der det blir tatt stilling til lovforståelsen, ville 
det vært høyst ekstraordinært dersom et underordnet organ ikke engang skulle ha rett til å legge vekt på 
rettsoppfatningen til det overordnete organet. Domstolene trenger derimot ikke å legge vekt på forvalt-
ningens rettssyn. Som uavhengige organer kan de se bort fra disse rettsoppfatningene, skjønt at også 
domstolene kan etter mitt syn gjøre bruk av hva forvaltningen har kommet til som én blant flere retts-
kildefaktorer. Noe annet er at vekten kan bli annerledes for domstolene enn for forvaltningen.»107 

 
Boes oppfatning er at det knapt går an å hevde at tolkningsuttalelser fra overordnet forvalt-
ningsorgan er rettslig betydningsløse hvor forvaltningen selv er rettsanvender. Forvaltningens 
innordning i et hierarki gjør det «innlysende i det minste å kunne ta hensyn til det overordnete 
organets rettsoppfatning».108 Dette gjelder enten rettsoppfatningen har preg av instruks eller er 

                                                
104  Kjønstad 2009 s. 221–222. 
105  Zimmer 2014 s. 57. 
106  Zimmer 2014 s. 58—59. Lignings-ABC er ment å være som en håndbok for skatteetatens ansatte med over-

sikt over aktuelle skatteregler. Innholdet gir uttrykk for Skattedirektoratets fortolkning av de aktuelle retts-
kilder, og av plasshensyn fremgår det ikke av boken dersom det foreligger tvil om et tolkningsspørsmål, jf. 
Skatteetaten 2016 s. iii. 

107  Boe 2012 s. 39.  
108  Boe 2012 s. 281–282. 
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av veiledende art.109 Boe er altså ganske klar på at disse rettskildefaktorene er relevante for 
forvaltningens rettsanvendelse, og forklarer kritikernes skepsis med at de antageligvis bare 
tenker på domstolenes rettsanvendelse når de påstår at forvaltningens rettsoppfatninger ikke 
anerkjennes som relevante i norsk rett, eller at de forveksler relevans med stor vekt.110 
 
Angående betydningen for domstolene gjennomgår Boe en rekke avgjørelser fra Høyesterett 
og konkluderte med at avgjørelsene «gir tilstrekkelige holdepunkter til å kunne si at rettsopp-
fatninger som overordnede forvaltningsmyndigheter kommer med i rundskriv og mer til, nep-
pe er helt betydningsløse for domstolene». Boe presiserer at rettsoppfatningene normalt skal 
«spille en høyst underordnet rolle for domstolene».111 
 
Graver har også gitt uttrykk for at domstolenes anvendelse av enkelte rettskilder ikke kan stå 
fullt ut som mønster for forvaltningen. Den hierarkiske oppbyggingen av forvaltningen «inne-
bærer at underordnede forvaltningsorgan er forpliktet til å ta hensyn til de instrukser og signa-
ler som er gitt fra overordnede myndigheter. En tilsvarende plikt eksisterer ikke for domstole-
ne.»112 
 
Carl August Fleischer er generelt avvisende til å innrømme status som relevante rettskildefak-
torer til uttalelser som stammer fra noen som ikke er gitt lovgivningsmyndighet.113 Fleischer 
behandler prinsippene for domstolene og forvaltningens rettsanvendelse likt som følge av sin 
grunnholdning om at det «ikke [er] adgang til å operere med ulike rettskildeprinsipper for 
ulike organer».114 At forvaltningsorganer i praksis behandler saker på en enklere måte og 
normalt vil følge de tolkningsstandpunkter som er inntatt av overordnede, betyr ikke at dette 
er i samsvar med gjeldende rett.115 Fleischers syn er at det å handle etter instruks ikke er det 
samme som å ta standpunkt til hva som er gjeldende rett. Den underordnede forvaltningstje-
nestemann er bundet til å følge instrukser fra overordnede, selv om instruksen er basert på en 
feilaktig oppfatning av hva som er gjeldende rett. «[A]t en underordnet må følge den overord-
nedes angivelser, eller faktisk gjør dette, er ikke det samme som at den overordnedes anvis-
ninger – eller de tidligere vedtak i vedkommende organ – dermed har noen tilsvarende status 
som rettskilde». «Det at man – i forvaltningen eller annet sted – informerer hverandre om hva 
man tror er gjeldende rett, og eventuelt handler i samsvar med slike informasjoner eller for-

                                                
109  Boe 2010 s. 343. 
110  Boe 2012 s. 215–216. 
111  Boe 2012 s. 291. 
112  NOU 1987: 18 s. 26. 
113  Fleischer 1998 s. 393 flg. 
114  Fleischer 1998 s. 402. 
115  Fleischer 1998 s. 244–245. 
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modninger, er ikke det samme som at man bruker rettskilder og ‘juridisk metode’».116 
Fleischer mener at det å fatte avgjørelser slik «på det enkle plan» kan være fullt forsvarlig, 
men at det ikke bør blandes sammen med det som anses som bruk av rettskilder og juridisk 
metode. 
 
3.3 Skillet mellom forvaltningspraksis og forvaltningens rettsoppfatninger 

som rettskildefaktor  
Forvaltningens rettsoppfatninger er en annen type argument enn forvaltningspraksis. De 
samme argumentbærerne kan imidlertid gi uttrykk for begge typer argument, og skillet kan 
være både uklart og flytende. I det følgende belyses noen forskjeller og sammenhenger mel-
lom de to argumenttypene. 
 
Forvaltningspraksis har ved flere anledninger vært ansett som et relevant argument med høy 
vekt. Se Rt. 2005 s. 1757 (Skygge) om at «avgjørelser av Trygderetten tillegges vekt i den 
utstrekning de kan tas som uttrykk for eller har gitt seg utslag i en fast og konsistent praksis» 
og Rt. 2006 s. 1217, der samme synspunkt ble lagt til grunn også angående avgjørelser fra 
Pasientskadenemnda.117 Trygderetten og Pasientskadenemnda er forvaltningsorgan med et 
særlig uavhengig preg,118 men forvaltningspraksis fra ordinære forvaltningsorganer har også 
blitt tillagt stor vekt. I Rt. 1995 s. 54 (61) bemerket Høyesterett angående praksis fra trygde-
myndighetene at: «Den langvarige, omfattende og konsekvente forvaltningspraksis som her 
foreligger, må i seg selv tillegges betydelig vekt».119 I Rt. 1992 s. 1263 (1269–1270) anså 
Høyesterett at ligningspraksisen hadde «en kvalitet som etter min oppfatning gir den karakter 
av rettslig bindende norm». Høyesterett tilla praksisen «avgjørende vekt», på tross av at mot-
satt resultat var mest nærliggende etter loven og at den rettsoppfatning som lå til grunn for 
praksisen var «problematisk». I Rt. 2010 s. 979 (51–52) ble det uttalt at: «Dersom det forelig-
ger klar ligningspraksis til fordel for skattyteren, må praksis tillegges betydelig vekt.» Utlen-
dingsdirektoratet har påpekt at de «må normalt rette seg etter det som fremstår som nemndas 
praksis».120 Det som det her siktes til – forvaltningspraksis som en relevant rettskildefaktor 
dersom den er tilstrekkelig fast og konsistent – er denne avhandlingen avgrenset mot. 
 

                                                
116  Fleischer 1998 s. 403. 
117  Rt. 2006 s. 1217 (38). 
118  Pasientskadenemnda kan ikke instrueres om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelse av enkeltsaker, 

verken av departementet eller styret for Norsk Pasientskadeerstatning, jf. forskrift 20. desember 2002 nr. 
1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda § 2. Trygderettens uavhengighet var inntil 
nylig ikke lovfestet, men i desember 2015 ble det vedtatt en lovrevisjon hvor formålsparagrafen påpeker at 
Trygderetten skal være «uavhengig og upartisk», se trygderettsloven §§ 1 første ledd og 3 åttende ledd. 

119  Rt. 1995 s. 54 (61). 
120  UDI RS-2010-109 punkt 4.5. 
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Forvaltningens avgjørelser kan imidlertid, i tillegg til å danne grunnlag for forvaltningsprak-
sis, være en kilde til slutninger om forvaltningens rettsoppfatninger. Den rettskildemessige 
betydningen av rettsoppfatninger som kommer til uttrykk gjennom forvaltningens avgjørelser 
er ikke sammenfallende med betydningen av forvaltningens praksis som rettskildefaktor. For-
valtningens avgjørelser fungerer som argumentbærer for begge typer argument, men rettsopp-
fatningene eller praksisen er selve argumentet. Når det er snakk om rettsoppfatninger kan det 
handle om enkeltstående uttalelser, så vel som om mer etablerte oppfatninger, og spørsmålet 
om relevans dreier seg ikke om hvor fast og konsistent rettsoppfatningen er fulgt i flere avgjø-
relser over tid. Det handler om tilfeller der saksbehandlere eller dommere ser hen til tidligere 
forvaltningsavgjørelser for å se hvilke oppfatninger saksbehandlere tidligere har hatt om 
hvordan loven skal tolkes, og hvorvidt de bruker slike uttalelser som selvstendig argument i 
sine vurderinger, uavhengig av om det er uttrykk for en etablert praksis. 
 
Det kan likevel ikke alltid trekkes et skarpt skille mellom hva som er «praksis» og hva som er 
«rettsoppfatninger». Som vi skal se, kan dette skape problemer for en analyse av hvilken 
rettskildemessig betydning forvaltningens rettsoppfatninger har hatt på selvstendig grunnlag 
for en avgjørelse. Rettsoppfatninger kommer til uttrykk gjennom praksis, og uttalelser om hva 
som følger av praksis kommer til uttrykk gjennom typiske argumentbærere for forvaltningens 
rettsoppfatninger. Rundskriv forsøker gjerne å kodifisere praksis på et område. Uttalelser fra 
rundskriv blir på sin side lagt til grunn for argumentasjonen i enkeltvedtak og blir etter hvert 
en del av praksis.  
 
Rt. 1962 s. 614 (Tronier) gir en illustrasjon på et typisk samspill mellom forvaltningens retts-
oppfatninger og praksis, der uttrykk for forvaltningens rettsoppfatninger brukes for å trekke 
slutninger om hva forvaltningspraksis går ut på.121 Her viste Høyesterett til hvordan en end-
ring i ligningspraksis angående skattefradrag for utenlandsreiser med faglig utbytte hadde sitt 
utspring i uttalelser fra et rundskriv, og at praksisen senere hadde blitt lagt til grunn i dommer 
fra underinstanser. I en etterfølgende høyesterettsdom, Rt. 1991 s. 1182 (Brenden), la Høyes-
terett vekt på at Skattedirektoratets uttalelser viste en utvikling i rettstilstanden etter Tronier-
dommen, og at de reelle hensyn som var medvirkende for lovtolkningen i Tronier-dommen 
«har åpenbart hatt atskillig gjennomslagskraft i skattemyndighetenes praksis». På grunn av 
denne utviklingen fastslo Høyesterett at det måtte trekkes en annen grense enn den som direk-
te ble lagt til grunn i Tronier-dommen. Deretter brukte Høyesterett uttalelsene fra direktoratet 
som veiledning for hvor grensen skulle settes. Forvaltningens anvendelse av skattetrekksrege-
len hadde på denne måten utviklet seg bort fra en rent språklig forståelse av loven og Høyes-
terett mente at lovens ordlyd «ikke avspeiler rettstilstanden». På denne måten kan altså en 

                                                
121  Se flere eksempler på dette i punkt 8.3.3.3. 
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klargjøring av rettens innhold fungere i et samspill mellom ulike rettsanvendere og deres utta-
lelser. 
 
3.4 Skillet mellom uttalelser om skjønnsutøvelse og om lovtolkning 
Et annet skille som bør presiseres nærmere er det mellom retningslinjer fra overordnede i for-
valtningen om henholdsvis rettsanvendelse og anvendelse av forvaltningens skjønnskompe-
tanse. Jeg vil deretter forklare hvorfor jeg har valgt å avgrense problemstillingen til det først-
nevnte. 
 
Rettsanvenderne i forvaltningen må forholde seg til ulike typer lovbestemmelser, og foreta 
ulike former for vurderinger. Forvaltningens kompetanse kan være mer eller mindre fri, og det 
går et viktig skille mellom de bestemmelser som gir forvaltningsorganet en plikt til å treffe 
vedtak og de bestemmelser som bare gir en rett til det. Noen vurderinger er fullstendig bundet 
opp av rettsregler eller styres til en viss grad av rettslige retningslinjer. Dette kan betegnes 
som «lovbundet skjønn» eller «rettsanvendelsesskjønn». Det rettslige skjønnet kan i utgangs-
punktet prøves av domstolene.122 Andre bestemmelser gir rettsanvenderen fullmakt til å foreta 
en fri skjønnsmessig vurdering. Denne kategorien skjønn kan ikke prøves av domstolene, ut 
over om rettsanvenderen har holdt seg innenfor rammene for sin kompetanse, om vedtaket 
bygger på riktig faktisk grunnlag og om det foreligger såkalt myndighetsmisbruk. Dette kan 
betegnes som «kan-skjønn», «fritt skjønn» eller «forvaltningsskjønn».123  
 
I tillegg til å ha betydning for domstolenes prøvingsadgang, kan graden av skjønnskompetan-
se ha betydning for styringsmuligheten til overordnede i forvaltningshierarkiet og rettskilde-
messig betydning.  
 
Overordnede i forvaltningen kan gi føringer både om hvordan loven er å forstå og om i hvil-
ken retning et fritt skjønn skal utøves, men det er mindre betenkelig at det gis politiske føring-
er der forvaltningen kan utøve fritt skjønn etter lovgivningen. Når forvaltningen er gitt kom-
petanse til å foreta skjønnsmessige vurderinger vil det stort sett handle om rene politiske eller 
faglige overveielser og bør av den grunn i en viss grad være politisk eller faglig forankret.124 
Departementet har i forbindelse med endringer av utlendingsloven selv påpekt at «ord og ut-
trykk som innebærer lovbundet skjønn setter snevrere rammer for departementets muligheter 
til å instruere enn der forvaltningen har såkalt fritt skjønn».125  

                                                
122  Se f.eks. Rt. 2015 s. 1388 (229) (annenvoterende fikk flertallet bak seg angående spørsmålet om prøvings-

rett, se avsnitt 305); Rt. 2015 s. 93 (43) og Rt. 1998 s. 1795 (1801—1803). 
123  Se f.eks. Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 142; Rt. 2008 s. 681 (46—48) og Bernt og Rasmussen 2010 s. 83–84. 
124  NOU 2006: 14 s. 83. Se f.eks. Rt. 2007 s. 257 (42–45) 
125  Ot.prp. nr. 31 (2004—2005) punkt 3.6.2. 
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Den frie skjønnsutøvelsen normeres ikke av rettskildeprinsipper på samme måte som vurde-
ringer om hvordan loven skal tolkes. De delene av forvaltningens skjønnkompetanse som 
domstolene ikke anser seg kompetente til å overprøve, finnes det naturligvis ikke domstolsgit-
te normer for. Normeringen av skjønnsutøvelsen ligger hos forvaltningen selv, innenfor de 
yttergrensene domstolene har satt opp for saklig og forsvarlig myndighetsutøvelse.126 
 
I en fremstilling av rettskildelæren er bruken av retningslinjer angående forvaltningens frie 
skjønns av overnevnte grunner ikke like interessante som spørsmål om bruken av retningslin-
jer om hvordan loven skal tolkes. Derfor er min problemstilling avgrenset til forvaltningens 
rettsoppfatninger, selv om grensen mellom skjønnsutøvelse og lovtolkning kan være uklar. 
 

                                                
126  Rt. 2008 s. 560 (47–48); Rt. 2008 s. 681 (46). 
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4 Særpreg ved forvaltningsorganers rettsanvendelse 
4.1 Innledning 
En metode for å få innsikt i hvordan forvaltningsorganer anvender rettskildene, i mangel av 
empiriske opplysninger, er å foreta antagelser om rettskildebruken basert på den arbeidssitua-
sjonen forvaltningen befinner seg i, ut fra en forutsetning om at metoden stort sett vil være et 
resultat av denne.127 Trekk ved beslutningstakerne og den faktiske situasjonen avgjørelsene 
treffes i kan ha betydning for hvilken betydning forvaltningens rettsoppfatninger har og kan 
ha i ulike beslutningstakeres juridiske argumentasjon. I det følgende vil jeg derfor beskrive 
noen av rammene for forvaltningens rettsanvendelse som skiller seg fra domstolenes tolk-
ningssituasjon.  
 
I 4.2 vil jeg omtale noen utgangspunkter for forvaltningens rettsanvendelse, i 4.3 noen yrkese-
tiske utfordringer og i 4.4 noen særpreg ved forvaltningens faktiske arbeidssituasjon som kan 
begrunne en annerledes rettsanvendelse enn i domstolene. 
 
4.2 Forvaltningen som rettsanvender 
4.2.1 Legalitetsprinsippet og «lettere» rettskildefaktorer 
Mange av forvaltningens beslutninger griper inn i enkeltpersoners rettsstilling. Disse beslut-
ningene må ha grunnlag i lov. Dette følger av legalitetsprinsippet, som nå er hjemlet i Grunn-
loven § 113. Om det fattes vedtak som overskrider grensene for organets materielle kompe-
tanse, vil vedtaket kunne være ugyldig eller en nullitet. 
 
Legalitetsprinsippet innebærer at forvaltningsrett i stor grad er et spørsmål om tolkning og 
anvendelse av lover og forskrifter, med lovteksten som det sentrale utgangspunkt.128 Andre 
rettskildefaktorer må som vanlig trekkes inn når lovteksten etterlater tvil, men «lettere» retts-
kildefaktorer, som forvaltningens rettsoppfatninger er eksempel på, kan ikke på selvstendig 
grunnlag skape en norm. Kontroll- og konstitusjonskomiteen definerte i forarbeidene til 
Grunnloven § 113 legalitetsprinsippet som at inngrep må ha hjemmel i lov «eller annet retts-
grunnlag».129 Det ble ikke utdypet hva som menes med «annet rettsgrunnlag», og dette er hel-
ler ikke omtalt i de øvrige forarbeidene. Det underliggende grunnlovsforslaget viste derimot 
til menneskerettighetsutvalgets rapport som påpeker at legalitetsprinsippet krever hjemmel i 
«formell lov», altså «i Stortingets lovgivning eller i forskrifter gitt med hjemmel i slik lov.»130 
Hensynet til forutberegnelighet setter uansett grenser for hvor langt man kan gå i å anse at det 
foreligger hjemmel på grunnlag av andre rettskilder når lovteksten etterlater tvil eller er 
                                                
127  Knudsen 1973 s. 276. 
128  Eckhoff og Smith 2014 s. 34; Zimmer 2014 s. 49 
129  Innst. 186 S (2013–2014) s. 31. 
130  Grunnlovsforslag 30 (2011—2012) s. 181 jf. Dokument 16 (2011—2012) s. 246 flg. 
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taus.131 Andre rettskildefaktorer enn tekst fra formell lov eller forskrift kan altså vektlegges i 
forvaltningsrettslig argumentasjon så fremt de brukes for å tolke loven, men kan ikke fungere 
som selvstendig hjemmel når et forvaltningsvedtak er inngripende overfor enkeltpersoner. 
Dette gjelder både for domstolene og for forvaltningens rettsanvendere. 
 
Legalitetsprinsippet er i forvaltningsrettslig teori og rettspraksis ansett for å være relativt. Re-
lativiseringen innebærer at kravet til hvor klar en hjemmel må være avhenger av inngrepets 
alvorlighetsgrad. Sterkere inngrep under ellers like omstendigheter kan kreve klarere hjemmel 
enn disposisjoner av mindre avgjørende betydning for enkeltpersoner.132 I Rt. 1995 s. 530 
(Fjordlaks) ble relativiseringen formulert slik:  
 

«Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til lovhjemmel må nyanseres blant annet ut fra 
hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er 
overfor den som rammes.»133  

 
4.2.2 Rettskildenød? 
For enkelte forvaltningsrettslige spørsmål kan rettskildebildet være noe spinkelt. Lovteksten 
kan være vanskelig å tolke, forarbeider diffuse eller ikke-eksisterende, og rettspraksis mang-
lende. Spørsmålet er om knappheten av slike «tyngre» rettskildefaktorer gir de som anvender 
forvaltningsretten en slags «rettskildenød».134  
 
Det er gjerne sparsomt med rettspraksis i forvaltningsretten, idet forvaltningsrettslige spørs-
mål sjelden blir forelagt domstolene.135 Dessuten kan mangelen på rettspraksis ha sammen-
heng med et fravær av prosessregler tilpasset forvaltningssaker og av domstoler med særlig 
kompetanse i slike saker.136 De spørsmålene som kommer opp er gjerne de mer prinsipielle, 
og rettspraksis er dermed en mangelvare i mange enkeltspørsmål. 
 
Manglende høyesterettspraksis er likevel ikke så dramatisk som begrepet «rettskildenød» kan 
tilsi. Forvaltningsretten er ikke det eneste rettsområdet der det må tas standpunkt til spørsmål 
uten å kunne finne støtte i høyesterettspraksis.137 På legalitetsprinsippets område kan det uan-
sett ikke kunne fattes vedtak dersom det ikke finnes en lovtekst med et tilstrekkelig klart inn-

                                                
131  Se f.eks. Rt. 2005 s. 577. 
132  Smith 1982 s. 228; Helset 1986 s, 273; Graver 1996 s. 164–167; Boe 2010 s. 238–239. 
133  Rt. 1995 s. 530 (537). Uttalelsen er lagt til grunn i senere rettspraksis, bl.a. i Rt. 2006 s. 1382 (51) og Rt. 

2001 s. 382 s. 390. 
134  Boe 1978 s. 21—22; Smith 1979 s. 16; Boe 1993b s. 285. 
135  Boe 1993b s. 285. 
136  Eckhoff og Smith 2014 s. 34. 
137  Eckhoff og Smith 2014 s. 35. 
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hold.138 Når de tyngre rettskildefaktorer svikter, fordi de mangler eller ikke gir klare nok svar, 
vil det både prinsipielt og i praksis bare føre til at andre faktorer må tillegges større vekt.139  
 
Blant annet har Kristian Andenæs påpekt at sosialomsorgen var preget av at foruten lovteks-
tene var det liten tilgang på det som tradisjonelt oppfattes som «tunge» rettskildefaktorer. Lo-
vens forarbeider var gamle og til dels utdaterte, rettspraksis fantes så å si ikke og ombuds-
mannspraksis var meget sparsom. «Lettere» rettskildefaktorer, som Sosialdepartementets 
rundskriv og juridisk litteratur var derimot enkelt tilgjengelig.140 Erik Boe antydet også «en 
slags rettskildenød» for Distriktenes utbyggingsfond i 1979. Tradisjonelle rettskildefaktorer 
ga ikke nok opplysninger til å løse tolkningstvil i regelverket. Konsekvensen var at faktorene 
måtte få betydning på en annen måte enn jurister er vant til.141 For eksempel kan mangel på 
tyngre rettskildefaktorer føre til at saksbehandlerne i forvaltningen i større grad støtter seg til 
rettsoppfatninger fra overordnede eller andre i forvaltningen. Et alternativ er å bygge på sine 
egne vurderinger av hva bør være riktig.142 Bruk av reelle hensyn som argument er aksepta-
belt i domstolene, men det er mulig at enkelte saksbehandlere i forvaltningen vil kvie seg for å 
gjøre det samme.  
 
4.3 Yrkesetiske utfordringer 
4.3.1 Grunnleggende verdier for forvaltningens maktutøvelse 
Virksomheten i forvaltningen skal ivareta ulike hensyn, som i praksis kan dra i ulike ret-
ninger. Balanseringen av de ulike kravene kan skape noen yrkesetiske utfordringer for den 
enkelte saksbehandler. I stortingsmeldingen om statsforvaltningen fra 2009 trakk regjeringen 
frem fire grunnleggende hensyn som forvaltningen til en hver tid bør fremme, uavhengig av 
hvilke partier som utgjør politisk ledelse; hensynet til demokrati, rettssikkerhet, faglig integri-
tet og effektivitet.143 De etiske retningslinjene for statstjenesten utarbeidet av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, reflekterer også disse fire hensynene, og kan gi veiledning i når 
ulike hensyn må veies opp mot hverandre.144 I det følgende vil jeg redegjøre for hvordan disse 
yrkesetiske kravene kan ha betydning for hvordan forvaltningens saksbehandlere forholder 
seg til rettsoppfatninger fra overordnede. 
 

                                                
138  Helset 1986 s. 283. 
139  Smith 1976 s. 186; Smith 1979 s. 17. 
140  Andenæs, K. 1993a s. 126. 
141  Boe 1979 s. 399. 
142  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 371 flg. 
143  St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 29. 
144  Etiske retningslinjer for statstjenesten, se særlig punkt 1.1, 2.1, 2.3 og 5.1. 
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4.3.2 Styringshensynet i forvaltningen mot domstolenes uavhengighet 
Hensynet til demokratiet innebærer blant annet at forvaltningen skal være politisk styrt og 
lojal overfor den politiske ledelsen.145 Forvaltningen har som oppgave å sørge for at politiske 
avgjørelser blir satt ut i livet, og da kan ikke den enkelte rettsanvender i forvaltningen være 
like fristilt fra føringer fra sentrale forvaltningsmyndigheter som domstolene kan. Statsfor-
valtningen er oppbygget i et hierarki, med regjeringen som øverste leder. Regjeringens stats-
råder leder departementene. Andre typer organer, som direktorater og nemnder er underlagt 
departementene med varierende rangforhold seg imellom. Når det gjelder kommunalforvalt-
ningen ligger øverste ledelse til kommunestyret i kommunen og til fylkesting i fylkeskommu-
nen, som har en underordnet administrativ stab. 
 
Underordnede i stat og kommune er underlagt og i en viss utstrekning bundet av styringssig-
naler fra overordnede i forvaltningen.146 Ansatte i forvaltningsorganer har i likhet med andre 
ansatte en lojalitetsplikt overfor sine overordnede på grunn av sitt arbeidsforhold.147 Også de 
etiske retningslinjene for statstjenesten punkt 2.1 oppstiller en plikt til å etterkomme pålegg 
fra overordnede.  
 
Domstolene er derimot uavhengige organer som ikke kan styres av noe forvaltningsorgan uten 
gjennom lovs form.148 Domstolene har som oppgave å kontrollere forvaltningens virksom-
het.149 De har følgelig ikke samme foranledning til å trekke inn de øvrige statsmaktenes 
standpunkter om hvordan lov og rett skal tolkes.150 
 
4.3.3 Faglig integritet 
En særlig utfordring for forvaltningens saksbehandlere er balansen mellom det å tjene den 
politiske ledelsen og samtidig ivareta en faglig integritet. I tillegg til å ha en lojalitetsplikt 
overfor overordnede i forvaltningen har den enkelte saksbehandler en plikt til lojalitet overfor 
sitt fag og det lovverk vedkommende skal forvalte, herunder de folkerettslige normene som 
staten er bundet av. Kravet til faglig integritet innebærer en plikt til å være nøytral overfor 
partipolitiske interesser, og det kan være en utfordring å skille mellom statsråden som depar-
tementssjef og som partipolitiker.151 
 
                                                
145  St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 29. 
146  NOU 2006: 14 s. 55. 
147  Eckhoff og Smith 2014 s. 129 flg.; Wilhelmsen og Woxholth 2003 s. 128 flg. 
148  Etiske prinsipper for dommeradferd nr. 1 og 2, 3 og 4. 
149  Det har blitt stilt spørsmål ved domstolenes reelle uavhengighet av de øvrige statsmaktene, se Grendestad 

m.fl. 2015.   
150  Boe 1993b s. 289—290.  
151  St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 31. 
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Plikten til lojalt å rette seg etter tolkningsuttalelser fra overordnede kan lett komme i konflikt 
med plikten til å følge sin egen overbevisning om hva som er faglig riktig.152 Det kan oppstå 
et yrkesetisk dilemma for den enkelte saksbehandler dersom ledelsen krever et bestemt resul-
tat som tvilsomt har hjemmel i lovverket.153 Dersom avgjørelsen utvilsomt vil være lovstridig, 
er det klart at ledelsens ønske må vike dersom beslutningen skal være etisk forsvarlig. Lydig-
hetsplikten for statsansatte medfører ikke noen plikt til å gjøre noe ulovlig eller uetisk.154 
Eventuelle forsøk på overstyring fra statsråden på tvers av loven, vil forvaltningen ha en plikt 
til å avvise.155 Men ved mer tvilsomme spørsmål kan slike dilemma skape utfordringer for den 
enkelte saksbehandler. Prinsippet om faglig selvstendighet etter de etiske retningslinjene for 
statstjenesten punkt 5.1 innebærer en rett og plikt til å reise faglig begrunnede innvendinger 
eller motforestillinger til overordnedes synspunkter, men innebærer ikke noen rett til å ignore-
re standpunkter som ledelsen fastholder etter at den underordnede har gitt uttrykk for sine 
betenkeligheter. Hvis den politiske ledelse tar en beslutning eller gir politiske signaler som 
går på tvers av de råd som er gitt, vil den faglige uavhengigheten måtte underordnes lojali-
tetskravet, forutsatt at dette er innenfor lovens ramme.156 Denne problemstillingen stilles ikke 
domstolene overfor, og dette innebærer at forvaltningen i praksis er bundet av tolkningsutta-
lelser som domstolene ikke nødvendigvis behøver å forholde seg til. 
 
4.4 Forvaltningens arbeidssituasjon 
4.4.1 Innledning 
I tillegg til den hierarkiske oppbyggingen som omtalt i det foregående, er det flere faktiske 
trekk ved forvaltningens arbeidssituasjon som skiller seg fra domstolenes, og som kan føre til 
ulik bruk av forvaltningens rettsoppfatninger.  
 
4.4.2 Faglig kompetanse 
Forvaltningsorganene er spesialister på sine områder. Domstolene kommer derimot i befat-
ning med mange forskjelligartede saker, og dommerne har en mer allsidig men mindre spesia-
lisert erfaring. Spesialisering kan slå både positivt og uheldig ut.  
 
Erfaring og kompetanse fra et stort antall saker gjør saksbehandlerne fortrolige på sitt rettsom-
råde. Domstolene vurderer til sammenligning bare enkeltsaker og har dermed ikke de samme 

                                                
152  St.meld. nr. 11 (2000–2001) s. 8; St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 32. 
153  Wilhelmsen og Woxholth 2003 s. 125. 
154  Jf. etiske retningslinjer for statstjenesten punkt 2.1 og St.meld. nr. 11 (2000–2001) s. 10, selv om Fleischer 

synes å være av en annen oppfatning, se Fleischer 1998 s. 403. 
155  St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 31. 
156  St.meld. nr. 11 (2000–2001) s. 12. 
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forutsetningene for å se hele spekteret.157 Forvaltningens fagkompetanse har vært anerkjent og 
respektert av Høyesterett, som ved flere anledninger har vist tilbakeholdenhet ved prøvingen 
av utpreget faglige vurderinger selv om vurderingene har vært en del av rettsanvendelses-
skjønnet som domstolene har kompetanse til å overprøve.158 
 
På den annen side kan spesialiseringen innen forvaltningen medføre fare for rutinemessige 
avgjørelser heller enn at det foretas tilstrekkelig konkrete undersøkelser og vurderinger i den 
enkelte sak.159 
 
Blant rettsanvenderne i forvaltningen finnes det mange som ikke har juridisk utdanning, og 
dermed ikke har det samme forholdet til rettskildelæren og juridiske prinsipper som jurister 
har.160 For saksbehandlere med bakgrunn fra andre fag enn de juridiske kan det falle mer na-
turlig å legge større vekt på aspekt som har tilknytning til sitt eget fag, og generelle juridiske 
prinsipper vil kunne komme mer i bakgrunnen.161 Dette viste for eksempel Kristian Andenæs’ 
undersøkelse av rettskildebruken i sosialomsorgen fra 1989.162 Undersøkelser av ligningsfor-
valtningen viste at jurister oftere enn andre saksbehandlere gikk til de primære rettskilder.163 
Dommere har på sin side sjelden en annen faglig bakgrunn enn den juridiske.164  
 
4.4.3 Tidspress og grundighet  
Tiden som står til rådighet for den enkelte avgjørelse kan ha innflytelse på rettsanvendelsen. 
Forvaltningsorganer har ofte større saksmengde enn domstolene. Sammen med et mål om rask 
saksbehandling i forvaltningen gir saksmengden mindre tid til å gå grundig inn i den enkelte 
sak.165 Selv om effektiv saksbehandling i forvaltningen er et gode, gjør tidspresset det nød-
vendigvis vanskelig å vurdere alle sakene på helt selvstendig grunnlag og å utfordre etablerte 
rettsoppfatninger og argumentasjonsmønstre. 
 
Forvaltningsorganer behandler dessuten mange saker av identisk eller svært lik karakter. Slik 
masseforvaltning påvirker hvor grundig det er hensiktsmessig å gå inn i hver enkelt sak. Mas-
seforvaltning gjør et selvstendig studium av lovtekster og andre rettskilder i hver enkelt sak 
svært tidkrevende og urealistisk. Typisk for masseforvaltningen er at saksbehandleren ikke 
                                                
157  Jf. Rt. 2015 s. 1388 (247). 
158  For eksempel Rt. 2015 s. 1388 (247); Rt. 2008 s. 681 (34); Rt. 2007 s. 1815 (39) og Rt. 2007 s. 1573 (52). 
159  Eckhoff 1997 s. 226; Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 60. 
160  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 1. 
161  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 226; Kjønstad 2009 s. 51 og 68. 
162  Andenæs, K. 1990 s. 102—104, se nærmere omtale i punkt 6.2.2. 
163  Føyen, Harboe og Lie 1973 s. 92; Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 60. 
164  Backer 1986 s. 59. 
165  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 226; Føyen, Harboe og Lie 1973 s. 104. 
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gjør noe forsøk på å tolke loven selv, men er orientert mot ferdige løsningsforslag og dermed 
baserer seg på de tolkninger som sentrale myndigheter forsyner dem med.166 Behovet for for-
enkling av rettsanvendelsen kan dessuten føre til at skjønnsmessige regler erstattes med detal-
jerte og mer firkanta regler som forvaltningen lager selv. 167 
 
For ligningsfunksjonærene i Brinkmann og Eckhoffs undersøkelse fra 1986 var nok dette en 
av grunnene til at Lignings-ABC ble brukt langt hyppigere enn noe annet hjelpemiddel, fordi 
det var et enkelt og lett tilgjengelig hjelpemiddel med ferdigtolkede regler som ligningsfunk-
sjonærene dessuten var innstilt på å etterleve lojalt.168 Domstolene på sin side får ofte bare 
tvilsspørsmål til avgjørelse, og legger vekt på grundighet i den enkelte sak.169 
 
4.4.4 Påvirkningspress 
Beslutningstakere i forvaltningen kan i varierende grad bli utsatt for forsøk på påvirkning. 
Press kan komme fra partene i saken eller andre som er interessert i sakens utfall, fra politisk 
hold, fra ideelle organisasjoner eller via media. Slikt press kan få konsekvenser på ulike må-
ter, enten ved at rettsanvenderen gir etter for presset eller ved at de søker dekning bak regler 
for å motstå presset. Saksbehandlere kan beskytte seg mot presset ved at rettsanvendelsen 
forankres i styringssignaler fra de sentrale forvaltningsorganer. Da fritas den enkelte saksbe-
handler fra selv å ta stilling til vanskelige spørsmål og tolkning av regelverket.  
 
4.4.5 Ulik behandlingsmåte og innflytelse fra advokater 
Domstolenes rolle i sivile saker er å være en nøytral tvisteløser ved uenighet mellom to likes-
tilte parter. Forvaltningens rolle er på sin side mer formålsorientert; å forfølge bestemte inter-
esser eller mål, selv om det også finnes noen forvaltningsorganer som på et mer selvstendig 
grunnlag skal ta stilling til tvister mellom et forvaltningsorgan og en privat part.170 
 
For domstolene stiller det som oftest kvalifiserte advokater på begge sidene, som kan gjøre 
dommeren oppmerksom på hvilke rettskilder som bør tas i betraktning. Ved sivile saker for 
domstolene er det vanlig at partene får hjelp fra en advokat som prosessfullmektig jf. tvistelo-
vens kapittel 3, både ved forberedelsen av saker og under prosessen. I straffesaker er hoved-
regelen at siktede skal ha forsvarer under hovedforhandlingen jf. straffeprosessloven § 96.  
 

                                                
166  NOU 1987: 18 s. 25. 
167  Eckhoff og Graver 1991 s. 20—23. Mer om erstatning av skjønn med faste regler i punkt 9.4 
168  Eckhoff og Brinkmann 1986 s. 56–57. Se også Føyen, Harboe og Lie s. 85. Undesøkelsene er nærmere om-

talt i punkt 6.4. 
169  NOU 1987: 18 s. 26. 
170  Prop. 139 L s. 11. 
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Ved forvaltningsvedtak er det derimot sjelden at partene har juridisk bistand. Utenfor domsto-
lene kan terskelen være høy for å oppsøke advokat. I enkelte saker overfor forvaltningen har 
borgerne krav på at staten dekker utgifter til advokat jf. rettshjelploven § 11. Flere undersø-
kelser av rettshjelpsordningen har imidlertid vist at det likevel er et stort udekket rettshjelpbe-
hov.171 Mange er uvitende om sine rettigheter og juridiske muligheter eller har en økonomi 
som ikke tillater å oppsøke advokat. Dessuten kan det å oppsøke advokat føles som noe fjernt 
eller skummelt.172 At det ikke er vanlig å søke advokathjelp i forvaltningssaker kan gjøre at 
rettslige forhold av relevans ikke blir belyst. 
 
4.4.6 E-forvaltning 
Forvaltningsloven § 15a åpner for elektronisk saksbehandling i forvaltningen. E-
forvaltningsforskriften er gitt i medhold av loven. Forskriften dreier seg mest om elektronisk 
kommunikasjon, men gjelder også for elektronisk saksbehandling, jf. § 1 andre ledd. Det på-
pekes i § 1 siste ledd at forskriften ikke gir grunnlag for å gjøre unntak fra de alminnelige 
reglene om forsvarlig saksbehandling i forvaltningsloven.  
 
Digitalisering av forvaltningen er ressursbesparende, men innebærer også utfordringer for 
saksbehandleres rettskildebruk, særlig dersom hele saksbehandlingen og avgjørelsen blir ba-
sert på elektronisk behandling. 
 
Rettanvendelse er en sammensatt prosess, og kravet til forsvarlighet krever konkrete vurde-
ringer av ulik art.173 Avveiningsmodellen i rettskildelæren er særlig vanskelig å formalisere 
ved programmering i elektroniske avgjørelsessystemer. Hvis rettsanvendelsesprosessen i for-
valtningen skal helautomatiseres, må det treffes valg om hvilken forvaltningens rettsoppfat-
ninger skal ha i systemet. Dette skaper utfordringer for både lovgiver og programmerere. Ikke 
minst kan en automatisering være utfordrende for forvaltningsorganene som har ansvaret for å 
anvende reglene på en rettssikker og forsvarlig måte.174 
 
 

                                                
171  Oppsummert av Mathiesen 2011 s. 65.  
172  Mathiesen 2011 s. 63—64. 
173  Se f.eks. Graver 1996 s. 167–168. 
174  Boe 2012 s. 427 flg.; Boe 2016. 
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5 Rettskildevariasjoner mellom forvaltning og domstoler 
5.1 Rettslig polysentri 
Henrik Zahle introduserte begrepet «rettslig polysentri» i nordisk sammenheng gjennom en 
artikkel i festskriftet til Eckhoff i 1986. Zahles poeng var at rettskildelæren var i endring. Ut-
viklingen gikk i retning av at enkelte rettskilder fikk ulik betydning for forskjellige rettsan-
vendere.175 Legitimiteten av rettskildevariasjoner de lege lata er tema innledningsvis i analy-
sedelen, i punkt 8.2. 
 
Spørsmålet i dette kapittelet er hvordan ulikhetene i arbeidssituasjonen for forvaltningsorga-
ner og domstolene som omtalt i forrige kapittel gjør at forvaltningen forholder seg annerledes 
til enkelte rettskildefaktorer enn det domstolene typisk gjør. I punkt 5.2 vil jeg gjøre rede for 
noen generelle tendenser i forvaltningens rettskildebruk. I punkt 5.3 vil jeg mer spesifikt re-
degjøre for hvordan forvaltningens saksbehandlere er nødt til å forholde seg til tolkningsutta-
lelser fra overordnede i forvaltningen på en annen måte enn det domstolene må. Den faktiske 
bruken av forvaltningens rettsoppfatninger er tema i kapittel 6 til 8.  
 
5.2 Rettskildebruken i forvaltningen 
Som en konsekvens av rammene rundt forvaltningens rettsanvendelse vil nok forvaltningsor-
ganer vanligvis anvende færre rettskildefaktorer enn domstolene, og antageligvis vektlegge 
faktorene på en annen måte.176 I det følgende gis noen eksempler på faktorer som typisk til-
legges større vekt av forvaltningen enn av domstolene. 
 
Avgjørelser fra lagmannsrett og tingrett har liten selvstendig rettskildeverdi for overordnede 
eller sideordnede domstoler.177 Praksis fra underrettene vil derimot kunne ha stor betydning 
som rettskilde for forvaltningens rettsanvendelse. Forvaltningens avgjørelser kan prøves av 
domstolene, og dersom en rettsavgjørelse bryter med forvaltningspraksis, vil det vanligvis 
være riktig av forvaltningen å rette seg etter dette.178  
 
Selv om Høyesterett flere ganger har lagt stor vekt på forvaltningspraksis som rettskildefak-
tor,179 vil nok forvaltningsorganer legge enda større vekt på sin tidligere praksis enn det dom-
stolene gjør.180 Av praktiske årsaker og likhetshensyn vil forvaltningsorgan ofte løse spørsmål 
på samme måte som de har gjort tidligere når de står ovenfor samme eller lignende spørsmål. 

                                                
175  Zahle 1986 s. 776. 
176  Helset 1986 s. 263—264. 
177  Andenæs, M. H. 2009 s. 97. 
178  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 233; se Sivilombudsmannen 1988 s. 101—106 som omtalt i punkt 8.5.6. 
179  Se punkt 3.3. 
180  Backer 1986 s. 58. 



36 
 

I Rt. 1975 s. 992 (997) antydet Høyesterett i et obiter dictum at ligningspraksis kunne skape 
en bindende norm for ligningsmyndighetene på tross av at praksisen var i strid med loven. 
Høyesterett anså ikke seg selv bundet av den lovstridige ligningspraksisen.  
 
Noen forvaltningsorganer har særlig juridisk kompetanse eller en spesiell stilling, som gjør at 
deres uttalelser får større innflytelse på rettsanvendelsen hos andre forvaltningsorganer. Utta-
lelser fra Justisdepartementets lovavdeling har ofte stor autoritet innen forvaltningen, og har 
på mange områder virket rettsskapende. En annen viktig rettskildefaktor for forvaltningen er 
uttalelser fra Sivilombudsmannen. Uttalelsene er ikke bindende, men blir som regel fulgt av 
forvaltningsorganene. Ombudsmannsordningen bygger på at uttalelsene har en slik autoritet at 
forvaltningen normalt vil bøye seg for den.181 På enkelte områder er det opprettet særlige or-
ganer, hvis avgjørelser også kan ha stor innflytelse som rettskilder for underordnede organer. 
Et eksempel er Trygderetten.182 
 
Også etterarbeider fra Regjeringen eller Stortinget om hvordan loven skal eller bør forstås vil 
kunne telle mer for forvaltningen enn for domstolene.183 
 
5.3 Lojalitetspliktens rettskildekonsekvenser 
Denne avhandlingen konsentrerer seg om hvordan domstolene og forvaltningsorganer forhol-
der seg til en bestemt type rettskildefaktor, nemlig forvaltningens interne rettsoppfatninger. At 
det gis instrukser og veiledninger som gir uttrykk for forvaltningens rettsoppfatninger, er en 
konsekvens av den hierarkiske oppbyggingen i forvaltningen. Men som vi skal se så kan disse 
dokumentene få betydning som rettskildefaktor også utover og uavhengig av under- og over-
ordningsforholdene i forvaltningen.  
 
Den bindende virkning rettslige normer anses for å ha er et rent psykologisk fenomen.184 At 
forvaltningens rettslige vurderinger potensielt kan prøves av domstolene og en følelse av for-
pliktelse kan likevel gjøre at forvaltningsorganer føyer seg etter de domstolskapte normene 
for rettskildebruk. På den annen side så kan en frykt for arbeidsrettslige sanksjoner bidra til at 
forvaltningsorganer legger større vekt på rettsoppfatninger fra overordnede i forvaltningen 
enn det en domstol ville gjort. 
 

                                                
181  Andenæs 2009 s. 125. 
182  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 231—232. 
183  Boe 1993b s. 288 flg., Boe 2012 s. 38. 
184  Eckhoff og Sundby s. 59. 
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Noen etater er mer preget av sentral styring av underordnedes rettsanvendelse enn andre. For 
eksempel er trygdeetaten og skatteetaten preget av en sterk styring fra overordnede.185 Det 
samme gjelder som vi skal se for utlendingsforvaltningen. Rundskriv og andre former for ad-
ministrative uttalelser har gjerne stor betydning for lovtolkningen hos disse organene.186 
 
Domstolene er ikke på samme måte som forvaltningen en del av et hierarki og er ikke under-
lagt instruksjon fra de øvrige statsmaktene, utover at de bør forholde seg til lojalt til lovgiv-
ningen og lovgivers vilje.187 Underinstansene forventes å rette seg etter i alle fall Høyesteretts 
praksis, men domstolene gir hverken generelle regler eller individuelle forhåndsinstrukser om 
hvordan lavere domstoler skal dømme.188 
 
Internasjonale forpliktelser kan sette grenser for lojalitetsplikten overfor overordnede, og kan 
til og med begrense makten lovgiver har gjennom formell lovgivning. Dersom en saksbehand-
ler finner at et argument som stammer fra overordnede i forvaltningen ikke harmonerer med 
menneskerettslige regler som Norge er bundet av, skal menneskerettighetene etter mennesker-
ettsloven § 3 som regel gå foran. Av hensyn til lojalitetsplikten kan det likevel stilles som 
krav at saksbehandleren tar opp en problemstilling internt før avgjørelsen treffes dersom et 
styringssignal fra overordnede er juridisk tvilsomt. Dette både av hensyn til ledelsen, og for å 
kunne forsvare seg selv mot kritikk ved å legge ansvaret over på de overordnede.189 I forvalt-
ningssystemet er det til syvende og sist den øverste lederen i departementet som står til ansvar 
for rettsanvendelsen i underordnede forvaltningsorganer. 
 

                                                
185  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 228. 
186  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 229. Jf. undesøkelsene omtalt i punkt 6.2 og 6.4. 
187  Jf. f.eks. Rt. 1982 s. 745 (752), se Eckhoff og Helgesen 2001 s. 89–90. 
188  Eckhoff 1965 s. 21 flg. 
189  Wilhelmsen og Woxholth s. 132–135. 
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6 Faktisk bruk av forvaltningens rettsoppfatninger i ulike 
forvaltningsorganer 

6.1 Innledning 
Formålet med kapittel 6 og 7 er å gi en deskriptiv fremstilling av hvordan ulike forvaltnings-
organer har brukt forvaltningens rettsoppfatninger. Min normative analyse og mine rettspoli-
tiske vurderinger følger i kapittel 8 og 9. 
 
Det er foretatt flere undersøkelser av rettsanvendelsen hos ulike norske forvaltningsorganer. I 
det følgende skal noen utvalgte undersøkelser presenteres, med en særlig omtale av hva un-
dersøkelsene sier om rettskildebruken og mer spesifikt om bruken av rundskriv og andre ut-
trykk for forvaltningens rettsoppfatninger.  
 
6.2 Velferdsforvaltningen 
6.2.1 Bing og Harvold 1973 
En undersøkelse av rettskildebruken i trygdeetaten ble publisert av Jon Bing sammen med 
Trygve Harvold i 1973. På grunnlag av intervjuer av saksbehandlere ble det funnet at Riks-
trygdeverkets rundskrivsamling fungerte som en erstatning for lovsamlingen. Rundskrivsam-
lingen inneholdt både lover, forskrifter og rundskriv. Rundskrivene i samlingen ga fortolk-
ninger av lov og forskrifter. Rundskrivene kunne også gi uttrykk for administrativ praksis 
eller la til grunn synspunkter fra Trygderettens praksis. Saksbehandlere i hele organisasjonen 
støttet seg tungt til rundskrivene som rettskildefaktor, men vekten av rundskrivene syntes å 
øke på veien nedover i forvaltningshierarkiet. Spekteret av rettskildefaktorer smalnet nedover 
i organisasjonen, og bruken av enkelte rettskildefaktorer, og da særlig rundskriv, ble intensi-
vert. På den annen side var ankeinstansen Trygderetten lite villig til å se på rundskrivene som 
annet enn en kilde til kunnskap om administrativ praksis.190 
 
6.2.2 K. Andenæs 1993 
Kristian Andenæs har undersøkt rettsanvendelsen i sosialomsorgen, som en del av et prosjekt 
om ikke-juridiske profesjoners rettsanvendelse.191 Av de 34 sosialarbeiderne som ble interv-
juet var kun én juristutdannet. Intervjuene pekte «klart i retning av at i stedet for profesjonelle 
tilnærminger, er det personlig moral og verdier som fungerer som en sterk styringsmekanis-
me». Mye tydet på at jussen spilte en svært liten rolle for utførelsen av arbeidet på sosialkon-
torene. Det var én av de intervjuede som sa at hun foretok «det vi forstår med juridisk tolk-
ning av reglene». Dette var en sosialsjef med juridisk utdannelse. Mangelen på tilgjengelige 
rettslige hjelpemidler på kontorene var slående. Det var også lite vanlig å spørre kolleger eller 

                                                
190  Bing og Harvold 1973 s. 214 og 221–223. 
191  Andenæs, K. 1993a. Undersøkelsen ble gjennomført i 1988. 
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andre om juridiske problemstillinger. Når de intervjuede ble spurt om hvordan de gikk frem 
for å tolke reglene, svarte dessuten kun åtte av de 34 som ble spurt at de søkte hjelp i rund-
skriv og lignende.192 
 
6.2.3 Refsdal 2009 
Endre S. Refsdal presenterte i sin masteravhandling publisert i 2009 en fremstilling av det nye 
klageorganet i NAV, NAV Klageinstans. Fremstillingen inneholdt blant annet en undersøkel-
se av rettskildebruken. Refsdal fant grunnlag for å hevde at det var et tydeligere fokus på 
rettskildebruk i klageinstansen enn det hadde vært tidligere, men at dette ikke kom til syne i 
de sakene han hadde undersøkt. Undersøkelsen viste at rundskrivene var den klart mest brukte 
rettskilden ved siden av lovteksten. Det ble sjelden vist til rundskrivene i de konkrete sakene, 
men en sammenligning av formuleringene i rundskrivene med formuleringer i vedtaksbe-
grunnelsene viste at mye var hentet fra rundskrivene. For eksempel var alle henvisningene til 
andre rettskilder som Refsdal hadde funnet i oversendingsbrevene direkte hentet fra rundskri-
vene. Ut fra hans materiale så det ut som at NAV Klageinstans ikke benyttet seg av andre 
rettskilder enn loven og rundskriv når de fattet vedtak eller skrev ankeoversendelsesbrev til 
Trygderetten.193  
 
6.3 Trygderetten 
6.3.1 Øie 1994 
Ole-Erik Øie publiserte i 1994 resultater fra sin doktoravhandling om Trygderetten og dens 
rettsanvendelse i de første 25 årene av institusjonens virketid. Som nevnt er Trygderetten 
ment å være et uavhengig organ og har flere fellestrekk med de alminnelige domstolene enn 
hva som er tilfelle for forvaltningen generelt.194 Øies inntrykk fra undersøkelsen var at Tryg-
deretten for det aller meste «begrunnet sine avgjørelser med de samme typer argumenter som 
de alminnelige domstolene begrunner sine avgjørelser med.» En modifikasjon var at Trygde-
retten både viste til og vektla tidligere trygderettspraksis i større utstrekning enn det domstol-
ene gjorde. Trygderetten la imidlertid mindre vekt på praksis fra underordnede organer i tryg-
deforvaltningen sammenlignet med domstolenes vektlegging av forvaltningspraksis på andre 
rettsområder. Trygderettens tidligere praksis, praksis fra underordnede organer og etterføl-
gende uttalelser fra lovgiverhold ble gjennomgående vektlagt mer av Trygderetten når talte til 
den trygdedes gunst enn når enn når de hadde pekt i ugunstig retning for den trygdede. Øie 
konkluderte med at det generelt sett ikke var grunnlag for å rette innvendinger mot Trygderet-
tens rettskildebruk.195 
                                                
192  Andenæs, K. 1990 s. 102—104. 
193  Refsdal 2009 s. 115 flg. 
194  Jf. trygderettsloven §§ 1 første ledd og 3 åttende ledd og Prop. 139 L (2014–2015) s. 7. 
195  Øie 1994 s. 733–734. 
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6.3.2 Ikdahl 2013 
Ingunn Ikdahl har gjennomført en studie av rettsutviklingen på ett spesifikt trygderettslig om-
råde, inntektskompensasjon for pleie av alvorlig syke barn, ved blant annet å undersøke prak-
sis fra Trygderetten i perioden 1998–2005. Undersøkelsen avslørte en interessant side ved 
Trygderettens rettskildebruk. Et av lovens krav for å oppnå ytelse hadde blitt fjernet i 1997 
med en hensikt om å utvide rettigheten. Trygdeetatens rundskriv om de aktuelle reglene opp-
lyste ikke uttrykkelig om endringen, men kunne derimot gi inntrykk av at kriteriet fortsatt 
gjaldt. Rundskrivets fortsatte bruk av vilkåret ble reflektert i enkelte trygderettsavgjørelser. 
Ikdahl omtaler en avgjørelse som i stor grad bygger på sitater fra rundskrivet. Motsatt var ikke 
lovendringen eller dens forarbeider nevnt. Senere ble deler av avgjørelsen inntatt i en oppda-
tert versjon av rundskrivet, som igjen førte til at avgjørelsen ble sitert i en rekke avgjørelser i 
årene fremover. Samspillet mellom rundskriv og Trygderettens praksis fungerte med dette 
gjensidig forsterkende, og gjeninnførte i praksis bruken av et avgrensningskriterium som be-
visst var fjernet av lovgiver. Retten fungerte altså gjennom en vekselvirkning mellom kilder 
fra forvaltningshold i stedet for gjennom en lineær ordnet argumentasjon der lovtekst og lov-
givers formål er utgangspunktet.196 
 
6.4 Skatteforvaltningen 
6.4.1 Føyen, Harboe og Lie 1973 
Som en del av et større prosjekt om informasjonssystemer i forvaltningen ble de tre juridiske 
studentene Arve Føyen, Einar Harboe og Arve Lie engasjert for å foreta en undersøkelse av 
rettskildebruken innen skatteadministrasjonen. Deres hovedinntrykk var «at saksbehandlerne 
bare i liten grad benytter seg av de formelt bindende rettskildefaktorene». Det var en «almin-
nelig tendens på ligningskontornivå at saksbehandlerne bare i liten grad bruker lovteksten.» 
Som hjelpemidler for rettsanvendelsen ble kommentarlitteratur og administrative uttalelser 
foretrukket. En forklaring var at det er atskillig lettere å benytte seg av ferdig tolkede be-
stemmelser enn å foreta egne fortolkninger. Der det var bygget ut et system med kontorsirku-
lærer var dette normalt viktigste hjelpemiddel. Administrative skriv, både kontorsirkulær og 
rundskriv fra overordnet organ var lett tilgjengelig for saksbehandlerne. Forfatterne så ek-
sempler på at saksbehandlerne følte seg forpliktet til å følge tolkningsuttalelser fra administra-
tive skriv gitt av overordnet organ, selv om saksbehandlerne var uenige i fortolkningene. Det-
te gjaldt spesielt de saksbehandlerne med juridisk bakgrunn. Saksbehandlerne hadde dessuten 
en tendens til å være mer opptatt av å lete etter løsninger i juridisk litteratur eller i administra-
tive skriv enn å foreta en avveining av de ulike rettskildefaktorene.197 

                                                
196  Ikdahl 2013 s. 256—259. 
197  Føyen, Harboe og Lie 1973 s. 85–89. 
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6.4.2 Brinkmann og Eckhoff 1986 
Johannes Brinkmann og Eckhoff publiserte resultater fra en spørreundersøkelse om lignings-
funksjonærers rettsanvendelse i 1986. Et hovedinntrykk fra undersøkelsen var at lignings-
funksjonærene ytterst sjelden forsøkte å tolke bestemmelsene i skattelovgivningen selv. Få 
gikk til de primære rettskilder, som skattelovsamlingen eller domssamlinger når de skulle løse 
rettsspørsmål. Det var vanligere å spørre kolleger eller overordnede enn å forsøke å tolke reg-
lene selv. Stort sett var det tolkninger av loven, ikke lovstoffet i seg selv, saksbehandlerne 
lette etter.198 Lignings-ABC ble brukt hyppigere enn noe annet hjelpemiddel. Alle som ble 
spurt i gruppeintervjuene som ble gjennomført, svarte dessuten at deres leting etter løsning på 
spørsmål begynte i ABCen, og det var tydelig at mange vanligvis ikke brukte andre hjelpe-
midler.199 Uttalelser fra undersøkelsen tydet på at mange av de intervjuede oppfattet Lignings-
ABC som noe i retning av en bindende instruks.200 Skattedirektoratets meldinger var det tred-
je mest brukte hjelpemiddelet, etter Lignings-ABC og kommentarutgaven til skatteloven, og 
hadde «ikke på langt nær så sentral betydning som Rikstrygdeverkets rundskriv har i trygde-
etaten».201 
 
6.5 Utbyggingsforvaltning 
6.5.1 Boe 1979 
Erik Boe publiserte i 1979 resultater fra undersøkelser av Distriktenes utbyggingsfond. Boe 
fant at formålsbestemmelsen i loven, som var preget av politiske målbeskrivelser, fungerte 
som en ren angivelse av fondets kompetanse. Dette medførte en utpreget nytteorientert rettan-
vendelse med mye rom for skjønn. Tradisjonelle rettskildefaktorer ga lite hjelp med å løse 
tolkningstvil som oppsto på grunn av den uskarpe ordlyden i lovverket. Loven måtte tolkes i 
sin politiske sammenheng og det tradisjonelle rettskildebildet måtte utvides med flere politis-
ke dokumenter. De overordnede styringsmaktene oppfattet statsstøttebehandlingen hovedsa-
kelig som et fagøkonomisk og teknisk anliggende, og dette ga anledning til en fagorientert 
saksbehandling. Fondet hadde dermed en ganske selvstendig stilling.202 
 
6.5.2 Eckhoff og Graver 1991 
Torstein Eckhoff og Hans Petter Graver publiserte i 1991 en undersøkelse av de tidligere 
bygningsrådenes praksis i bygge- og delingssaker. Saksbehandlere ble spurt om hvilke hjel-
pemidler som ble brukt for å finne frem i og tolke regelverket. De tekster som saksbehandler-

                                                
198  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 56. 
199  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 39–40. 
200  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 73. 
201  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 39. 
202  Boe 1979 s. 397–408. 
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ne viste til svarte stort sett til Eckhoffs liste over relevante faktorer. Det ble påpekt at rettskil-
debruken skilte seg fra det som fulgte av undersøkelser av trygde- og ligningskontorene, der 
det var lite bruk av lovtekstene og saksbehandlerne i stedet bygget på sentrale myndigheters 
lovtolkninger. Av intervjuene fremgikk det klart at saksbehandlerne i bygningsrådene tok 
utgangspunkt i de formelt vedtatte tekster i bygningslovgivningen og tolket dem selv. Depar-
tementet prøvde heller ikke å sentraldirigere lovtolkningen og skjønnsutøvelsen i bygnings-
sektoren på samme måte som i trygde- og skatteetaten. Det ble sendt ut en del rundskriv, men 
disse ble svært sjelden nevnt som svar på spørsmål om hvilke hjelpemidler som ble brukt. 
Ved anvendelsen av lover som i utgangspunktet ble administrert av andre myndigheter gjorde 
derimot ikke saksbehandlerne noe forsøk på å tolke loven selv, men godtok uten videre den 
tolkning som vedkommende fagmyndighet kom med, selv i de tilfelle der tolkningen ble opp-
fattet som urimelig.203 Forvaltningsloven ble i ganske stor utstrekning neglisjert. Rettsanven-
delsen ble dessuten påvirket av at arbeidssituasjonen i bygningsrådene var preget både av 
tidspress og av press fra interessenter i sakene.204 Det var dessuten en tendens til å erstatte 
skjønn med hjemmelagde standardiserte regler.205 
 
6.6 Oppsummering 
Et hovedfunn etter gjennomgangen av undersøkelsene er at rundskriv og andre uttrykk for 
forvaltningens rettsoppfatninger har blitt brukt hyppig i de forvaltningsgrenene som preges av 
sterk sentral styring. Overordnedes rettsoppfatninger har hatt stor praktisk betydning, og det 
er nærliggende å legge til grunn at de dermed også har hatt rettslig betydning ved å fungere 
som en viktig del av avgjørelsesgrunnlaget hos de aktuelle organene. Rundskriv har samtidig 
hatt betydning utover kun å fungere som hjelpemiddel for lovtolkningen. I ligningsforvalt-
ningen hadde de gjerne en funksjon som selve utgangspunktet for de rettslige vurderingene. I 
trygdeforvaltningen har de fungert som et av de viktigste argumentgrunnlagene, og dermed 
som en betydningsfull rettskildefaktor. Tolkningsuttalelser kan dessuten bli lagt til grunn også 
i argumentasjonen hos organer som uttalelsene ikke i utgangspunktet er rettet mot, slik Ik-
dahls undersøkelse av Trygderetten viste tegn på. 
 
 

                                                
203  Eckhoff og Graver 1991 s. 76—81.  
204  Eckhoff og Graver 1991 s. 18—20. 
205  Eckhoff og Graver 1991 s. 187. 
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7 Særlig om bruken av forvaltningens rettsoppfatninger i 
utlendingsforvaltningen 

7.1 Innledning 
Jeg har valgt forvaltningen av utlendingsregelverket som undersøkelsesobjekt for å bidra med 
egne konkrete eksempler på hvordan rettsoppfatninger fra overordnede kan bli brukt i forvalt-
ningen.  
 
I punkt 7.2 til 7.6 vil jeg beskrive noen særlige sider ved utlendingsforvaltningen og dens 
virksomhet som rettsanvender. I punkt 7.7 vil jeg gjennomgå mine funn om UDI og UNEs 
bruk av forvaltningsinterne rettsoppfatninger.  
 
7.2 Utlendingsretten 
Mange av utlendingsmyndighetenes avgjørelser virker inngripende overfor enkeltpersoner, og 
må derfor ha grunnlag i lov jf. Grunnloven § 113. Lovverket som forvaltes av utlendingsfor-
valtningen består i hovedsak av utlendingsloven og utlendingsforskriften. Også statsborgers-
kapsloven med forskrift forvaltes av utlendingsmyndighetene. 
 
Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Loven er basert 
på et tillatelsessystem.206 For kortere opphold i Norge trenger personer som ikke er borger i et 
Schengenland i utgangspunktet tillatelse i form av besøksvisum jf. utlendingsloven § 10. For 
opphold utover tre måneder eller for å kunne arbeide i Norge er det krav om oppholdstillatel-
se, jf. utlendingsloven § 55.  
 
Noen av reglene gir en søker rettskrav på oppholdstillatelse. Eksempler på dette er asyl for 
personer med beskyttelsesbehov etter utlendingsloven kapittel 4 og oppholdstillatelse for be-
stemte familiemedlemmer til en person som allerede har oppholdstillatelse i Norge etter ut-
lendingsloven kapittel 6. Faglærte søkere kan ha krav på oppholdstillatelse på bakgrunn av 
relevant arbeidstilbud etter utlendingsforskriften § 6-1 jf. utlendingsloven § 26. Etter en viss 
tid med oppholdstillatelse i Norge kan en søker ha krav på permanent oppholdstillatelse etter 
utlendingsloven § 62 eller norsk statsborgerskap etter statsborgerskapsloven § 7.  
 
I andre tilfeller er det opp til myndighetenes skjønn om oppholdstillatelse skal innvilges. Ek-
sempel på dette er opphold i forbindelse med studier etter utlendingsloven § 23, enkelte for-
mer for familieinnvandring etter utlendingsloven kapittel 4 samt opphold på grunn av sterke 
menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket etter utlendingsloven § 38. I tillegg gir 
utlendingsloven kapittel 8 myndighetene kompetanse til å utvise utlendinger med eller uten 
                                                
206  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 47–48. 
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oppholdstillatelse fra Norge på bestemte vilkår. Egne regler for innvandring fra EØS-land, 
som på grunn av det europeiske samarbeidet stort sett er mer liberale enn det øvrige innvand-
ringsregelverket, finnes i utlendingsloven kapittel 13. 
 
Relevante folkerettslige føringer for lovverket og utlendingsforvaltningens anvendelse av lo-
ven følger av menneskerettighetskonvensjonene og flyktningkonvensjonen samt EØS-reglene 
og Schengen-reglene for innvandrere fra de øvrige medlemslandene. Avgjørelser fra konven-
sjonenes kontrollorgan vil få betydning ved tolkningen av regler med bakgrunn i internasjona-
le forpliktelser. Ved tolkninger av EMK i norsk rett må rettsanvenderen forholde seg til avgjø-
relser fra EMD,207 og ved tolkningen av EØS-reglene må man forholde seg til avgjørelser og 
uttalelser fra EU-domstolen og EFTA-domstolen.208 Ved tolkningen av flyktningkonvensjo-
nen vil anbefalinger fra UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) veie tungt, selv om de 
ikke er bindende for norske myndigheter.209 
 
Som forvaltningsorganer er utlendingsmyndighetenes saksbehandling underlagt reglene i den 
alminnelige forvaltningsretten, deriblant reglene i forvaltningsloven. Dette gjelder med mind-
re annet følger av utlendingsloven, jf. utlendingsloven § 80. Utlendingslovens kapittel 11 in-
neholder en rekke spesielle og utfyllende regler om utlendingsmyndighetens saksbehandling. 
 
7.3 Organisering og styringsforhold 
7.3.1 Organiseringens betydning for rettsanvendelsen 
Som undersøkelsene omtalt i forrige kapittel viste, kan organiseringen av en forvaltningsgren 
ha betydning for hvordan den enkelte saksbehandler forholder seg til rettsoppfatninger fra 
overordnede i sin juridiske argumentasjon. Utlendingsforvaltningen er som statsforvaltningen 
for øvrig hierarkisk oppbygget. 
 
7.3.2 Justis- og beredskapsdepartementet 
Departementene har kompetanse til å styre UDI og UNE gjennom lovgivningsarbeid, forskrif-
ter, budsjett og tildelingsbrev. I tillegg har departementene en viss instruksjonsadgang overfor 
UDI og UNE jf. utlendingsloven § 76 annet ledd, slik denne lyder etter lovendring i november 
2015. Instruksjonsadgangen omfatter instrukser om både lovtolkning og skjønnsutøvelse. Det 
kan ikke gis instrukser om avgjørelsen av enkeltsaker, med unntak av saker som kan berøre 
grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, jf. utlendingsloven § 128 
første ledd. Da kan det instrueres om saksbehandling og om visse materielle resultater. 
 
                                                
207  Rt. 2005 s. 833 (45). 
208  Jf. EØS-avtalen artikkel 6 og homogenitetsprinsippet i artikkel 1. 
209  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 73; Rt. 2010 s. 858 (44) og Rt. 2012 s. 139 (50). 
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Justis- og beredskapsdepartementet har justisministeren som øverste leder, men i desember 
2015 ble det gjort endringer i regjeringen. Det ble utnevnt en innvandrings- og inkluderings-
minister, som overtok ansvaret for innvandringsområdet i departementet og dermed er øverste 
leder for utlendingsforvaltningen.210 
 
7.3.3 Utlendingsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet har ansvaret for å iverksette innvandrings- og asylpolitikken. UDIs 
hovedoppgave er å behandle de fleste saker som angår oppholdstillatelse eller asyl i Norge 
som første instans. Dette omfatter søknader fra personer som vil oppholde seg eller bo i Norge 
og utvisningssaker som opprettes av politiet. Ansvaret for driften av asylmottak og for retur-
ordninger ligger også hos UDI. Som overordnet organ har UDI instruksjonsadgang overfor 
politiet og utenriksstasjonene.  
 
UDI er organisert i et hierarki med en direktør som øverste leder. Beslutninger fattes enten i 
linjen i den enkelte avdeling eller av direktørene. Avdelingsdirektører har ansvaret for de un-
derliggende fag- og administrative avdelingene. Hver enhet i avdelingen ledes av en underdi-
rektør. Det har vært et mål at avdelingsdirektørene og underdirektørene skal fokusere i større 
grad på de administrative lederoppgavene, og rollen som faglige ledere er nedtonet.211 De seks 
ulike regionskontorene har egne regionsdirektører.212 Graver-utvalget, en kommisjon som ble 
oppnevnt for å gjennomgå enkelte sider ved styringsforholdene i utlendingsforvaltningen, 
påpekte i NOU 2006: 14 at UDI virket «utpreget linjestyrt» (s. 64). 

 Figur: Enkelt organisasjonskart UDI213 

 
Etter forespørsel har UDI opplyst at 29 prosent av de ansatte saksbehandlerne i asylavdeling-
en og oppholdsavdelingen var utdannet jurister per mai 2016.214 
 

                                                
210  Statsministerens kontor 2015. 
211   NOU 2006: 14 s. 64 og www.udi.no 2016. 
212  www.udi.no 2016. 
213  www.udi.no 2016. 
214  E-post av 12.5.2016, se vedlegg II. 
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Direktoratet er politisk styrt, men er ikke et politisk organ. I NOU 2006:14 ble det påpekt at 
UDI primært skal ivareta faglige hensyn i utførelsen av sine oppgaver, men må ha en politisk 
forståelse. Direktoratet skal på selvstendig grunnlag gi faglige råd, for eksempel gjennom 
innspill og høringsuttalelser ved lovendringsforslag, men samtidig være lojale overfor depar-
tementet.215 
 
7.3.4 Utlendingsnemnda 
Utlendingsnemnda ble opprettet i 1999.216 UNE behandler klager på vedtak som UDI har fat-
tet i første instans, jf. utlendingsloven § 77 første ledd jf. § 76 første ledd. Nemnda er derfor 
overordnet UDI, og UNEs praksis kan være retningsgivende for praksis i UDI. Nemnda har 
imidlertid ingen instruksjonsmyndighet overfor UDI.217 
 
UNE ledes av en direktør og en assisterende direktør, og har for tiden om lag 30 nemndledere. 
UNE har et juridisk sekretariat som forbereder saker for nemndmøter og nemndledere.218 
 

Figur: Organisasjonskart UNE.219 

 
Saksbehandlingen utføres av nemndledere og nemndmedlemmer. I utgangspunktet skal den 
enkelte sak behandles i nemndmøte bestående av en nemndleder og to nemndmedlemmer. 
Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål kan avgjøres av nemndlederen alene eller de-
legeres til sekretariatet. Enkelte spesielle saker, som nevnt i utlendingsforskriften § 16-4 jf. 
utlendingsloven § 78, skal eller kan avgjøres i en stornemnd bestående av tre nemndledere og 
fire nemndmedlemmer.220 Nemndas saksbehandling er for øvrig utførlig regulert i utlendings-
forskriften §§ 16-4 til 16-13 jf. utlendingsloven § 78. 

                                                
215  NOU 2006:14 s. 65—66. 
216  Endringslov 1999 til utlendingsloven. 
217  Lovavdelingen 2002; NOU 2010: 12 s. 130. 
218  www.une.no 2016àOm UNEàDette er UNE. 
219  www.une.no 2016àOm UNEàOrganisasjonskart. 
220  Utlendingsloven § 78 tredje ledd. 



47 
 

 
Både direktøren og nemndlederne må oppfylle kravene til dommere, som innebærer at de må 
være juristutdannet.221 Dette gjør at sakene i UNE som hovedregel skal behandles av minst én 
jurist. 
 
7.3.5 Landinfo 
Landinfo ble opprettet i januar 2005, og er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfor-
masjon. Landinfo er administrativt underlagt UDI, men er faglig uavhengig. De kan ikke in-
strueres i faglige spørsmål verken av ansvarlig departement, UDI eller UNE. Landinfos arbeid 
består i å samle inn og vurdere landinformasjon som norsk utlendingsforvaltning trenger i sin 
saksbehandling. Bakgrunnen for opprettelsen var et behov for tiltak som sikrer at UDI og 
UNE bygger på den samme landkunnskapen i saksbehandlingen. Medarbeiderne i Landinfo 
tar ikke del i beslutningsfattende saksbehandling, men formidler kun sin kunnskap.222 
 
7.4 Særpreg ved utlendingsforvaltningen 
7.4.1 Politisk styring 
Utlendingsfeltet er et politisk følsomt område. I henhold til utlendingslovens formålsparagraf 
skal loven anvendes i samsvar med gjeldende innvandringspolitikk.223 Stortinget skal god-
kjenne hovedprinsippene for reguleringen av innvandringen, jf. utlendingsloven § 75, men 
innenfor lovens rammer er det regjeringen ved departementene som styrer innvandringspoli-
tikken. Utlendingsfeltet er preget av raske endringer i omstendigheter som gir politikerne be-
hov for å kunne legge føringer for saksbehandling uten å ta veien innom tidkrevende lov- og 
forskriftsendringer.224 Loven er ment å gi myndighetene en viss handlefrihet slik at de til en-
hver tid skal kunne føre en politikk i samsvar med det den internasjonale situasjonen kre-
ver.225  
 
Både inneværende og tidligere regjeringer har ønsket å føre en streng innvandringspolitikk. 
Dette preger regelverket, slik at bare de som virkelig trenger beskyttelse eller av andre tungt-
veiende grunner bør få opphold, har krav på oppholdstillatelse. Målsetningen om en streng 
kontroll gjør at det stilles særlige krav til lydhørhet for politisk styring og signaler fra over-

                                                
221  Jf. domstolloven § 54 jf. utlendingsloven § 77 andre og tredje ledd. 
222  St.meld. nr. 21 (2003—2004) punkt 5.3. 
223  Utlendingsloven § 1. 
224  St.meld. nr. 21 (2003—2004) punkt 4.1; NOU 2010: 12, hvor utvalget var bedt om å vurdere muligheten for 

styrket politisk styring av utlendingsforvaltningen. 
225  Ot.prp. nr. 46 (1986–1987) s. 7. 
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ordnede.226 Det kan være en utfordring å balansere kravet til lydhørhet under politisk press 
mot tjenestemennenes ansvar for å opptre med en faglig uavhengighet når de anvender loven.                                                                                                              
 
En viktig side ved utlendingspolitikken er at det til stadighet er oppmerksomhet rundt enkelts-
aker. Gjennom media, foreninger eller enkeltpersoner kan det oppstå et press om bestemte 
løsninger. Det følger av utlendingsloven § 76 andre ledd og statsborgerloven § 28 første ledd 
at utlendingsmyndighetene for det meste ikke kan instrueres i enkeltsaker, så fra politisk hold 
blir slikt press gjerne møtt med en lovnad om å se på det prinsipielle spørsmål som saken 
gjelder. Graver-utvalget påpekte at dette «kan føre til at utviklingen av utlendingspolitikken 
kan få et fragmentarisk preg, ved at det er tilfeldig hvilke spørsmål som blir tatt opp».227 
 
Den politiske frihet er begrenset av Norges internasjonale forpliktelser jf. utlendingsloven § 3. 
Det prinsipielle utgangspunktet i folkeretten er riktignok at enhver stat har rett til å bestemme 
hvilke utlendinger som skal få opphold på statens territorium.228 Statens handlefrihet begren-
ses likevel av andre folkerettslige normer, og særlig de internasjonale menneskerettighetene 
jf. menneskerettsloven § 3. At enkelte av lovens bestemmelser har rettighetskarakter følger 
gjerne av at Norge er pålagt å ivareta søkernes menneskerettigheter og andre forpliktelser som 
følger av folkeretten. Flere av sakstypene i utlendingsretten har en side mot sentrale mennes-
kerettigheter. Asylspørsmål begrenses av plikten til å beskytte mot tortur, umenneskelig og 
nedverdigende behandling; familiegjenforening må tolkes i lys av retten til beskyttelse av 
familielivet; og prinsippet om barnets beste kommer på spissen i mange saker. FNs flyktning-
konvensjon, EØS-retten og Schengen-avtalen legger dessuten viktige føringer for norsk inn-
vandringspolitikk. Lovens forarbeider påpeker at utlendingsloven § 3 for det første innebærer 
at dersom det skulle oppstå tvil om en av lovens bestemmelser er i samsvar med de interna-
sjonale regler som Norge er bundet av og som er til gunst for individet, skal forvaltningen 
anvende det tolkningsalternativet som gjør at folkerettsbrudd unngås. For det andre innebærer 
utlendingsloven § 3 at de internasjonale forpliktelsene benyttes til erstatning for eller med 
gjennomslagskraft overfor lovbestemmelser som eventuelt går i motsatt retning.229 Utvalgte 
menneskerettighetskonvensjoner og EØS-reglene har uansett forrang ved motstrid med annen 
norsk lovgivning jf. menneskerettsloven § 3 og EØS-loven § 2. 
 
Advokatforeningens prosedyregruppe uttrykte i sin rapport en bekymring for internasjonale 
rettskilders stilling i utlendingsforvaltningens rettsanvendelse og manglende domstolskontroll 
av avgjørelser:  
                                                
226  NOU 2006: 14 s. 60. 
227  NOU 2006: 14 s. 61. 
228  Se bl.a. EMD, Gül v. Switzerland. 
229  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 401. 
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«Det er et behov for at utlendingsforvaltningens vedtak underlegges domstolskontroll på jevnlig basis 
siden forvaltningen og domstolen har en tendens til å tillegge enkelte rettskilder ulik vekt [...]. Det fak-
tum at utlendingsforvaltningens praksis er selvforankrende gjør at den lettere kan bevege seg i en ret-
ning hvor den er på kant med eller i strid med internasjonale rettskilder.»230 

 
Overordnede myndigheters styringsmyndighet begrenses også av forvaltningsrettslige prin-
sipper. Legalitetsprinsippet står sentralt. Utlendingsmyndighetenes vedtak vil ofte være svært 
inngripende overfor den enkelte, dennes familie og andre tilknyttede. Det må dermed stilles 
høye krav til forvaltningens rettskildebruk, jf. det relative legalitetsprinsipp. Den enkelte tje-
nestemann har et ansvar for å vurdere om politiske styringssignaler fra overordnede kan for-
svares innenfor lovens ordlyd.231 
 
7.4.2 Regelverkets karakter 
Utlendingsretten er detaljstyrt gjennom et omfattende regelverk som stadig endres. Tidligere 
var utlendingsloven en utpreget fullmaktslov med mange delegasjonshjemler.232 Da utlen-
dingsloven fra 2008 ble utarbeidet, var det et mål at flere detaljspørsmål heller ble nedfelt i 
loven. Begrunnelsen var blant annet at utlendingspolitikken har blitt mye mer sentral og at 
loven har fått betydning for en langt større del av befolkningen enn tidligere. Derfor var det 
rimelig at Stortinget i større grad beslutter innholdet i regelverket.233  
 
Flere viktige bestemmelser i loven forutsetter likevel bruk av skjønn. Loven gir ikke alltid 
klare svar. Dette gir rom for en detaljstyring gjennom mindre formelle og mer fleksible verk-
tøy enn lovendring, ikke bare av det frie skjønnet, men også av rettsanvendelsesskjønnet.  
 
Et eksempel gir forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning etter utlendingsloven § 70. Selv 
om de objektive vilkårene for utvisning i §§ 66–68 er oppfylt, kan en utlending likevel ikke 
utvises dersom det «vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nær-
meste familiemedlemmene». Loven angir at «forholdets alvor» skal veies opp mot «utlen-
dingens tilknytning til riket». Formålet har vært å legge til rette for en konkret vurdering av 
den enkelte situasjon.234 Skjønnet er rettslig idet det kan overprøves av domstolene.235 Føring-
er for rettsanvendelsesskjønnet er gitt gjennom instrukser og retningslinjer fra departemente-

                                                
230  Advokatforeningen 2014 s. 52. 
231  Jf. Rt. 1995 s. 530 (537); Rt. 2006 s. 1382 (51); Rt. 2001 s. 382 (390), se punkt 4.2.2. 
232  Ot.prp. nr. 46 (1986–1987) s. 7. 
233  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 45. 
234  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 435. 
235  Rt. 2015 s. 93 (43). 
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ne.236 Momenter for vurderingen er dessuten gitt i form av en intern melding fra avdelingsdi-
rektøren for utvisningssaker i UDI.237 
 
Skjønnsbaserte regler, i kombinasjon med utstrakt politisk styring, mål om begrensning av 
innvandring til Norge samt hensynet til likebehandling, har generelt ført til en stor produksjon 
av forvaltningsinterne styringsdokumenter i utlendingsforvaltningen. På UDIs offentlige re-
gelverksportal ligger det 214 instrukser og rundskriv fra departementet, 255 rundskriv fra 
UDI, 138 interne meldinger og 47 praksisnotater.238 For å skape likebehandling av saker pro-
duserer også UNE en god del interne retningslinjer i form av fagnotater, praksisnotater, sam-
mendrag av vedtak, praksisrapporter og interne retningslinjer.239 
 
7.5 Juridisk metode i utlendingsforvaltningen 
UDI har et eget rundskriv med tittelen Kvalitet i saksbehandlingen, som konsentrerer seg om 
«beslutningstagerens rolle som rettsanvender og den metoden som må benyttes i tilknytning 
til dette.»240 Rundskrivet påpeker at direktoratets rettsanvendere må ha kunnskap og forståelse 
for hvordan et juridisk spørsmål skal løses, «med andre ord hva det innebærer å hente argu-
menter fra relevante rettskilder og å anvende argumentene i henhold til rettskildeprinsippe-
ne.»241 Rundskrivet forklarer hva rettsanvendelse og juridisk metodelære med dens rettskilde-
prinsipper går ut på. Det går også nærmere inn på rettskildespørsmål som er spesielle for 
UDIs virksomhet. Det uttaler dessuten at rettskildeprinsippene er «felles for hele rettssyste-
met», og at det er «domstolene som har utviklet rettskildeprinsippene».242 Rundskrivet er sig-
nert UDIs direktør.  
 
Rundskrivet viser at det i alle fall i teorien er en oppfatning om at saksbehandlere skal anven-
de en juridisk metode som er lik den som anvendes av domstolene og påpeker at dette «sikrer 
at saksbehandlingen er legitim». Hvilken betydning rundskrivet har i praksis er et annet 
spørsmål. 
 
Resten av dette kapittelet handler mer spesifikt om bruk av rundskriv og andre uttrykk for 
utlendingsforvaltningens interne rettsoppfatninger i rettslig argumentasjon hos UDI og UNE. 
 

                                                
236  JD G-14/2011; BLD Q-42/2015. 
237  UDI IM 2010-001. 
238  UDI regelverk 2016. 
239  UNE 2015 à Om UNE à Klagesaksbehandling à Likebehandling. 
240  UDI RS-2010-109 punkt 3. 
241  UDI RS-2010-109 punkt 3. 
242  UDI RS-2010-109 punkt 4.3. 
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7.6 Beskrivelse av ulike uttrykk for rettsoppfatninger i 
utlendingsforvaltningen 

7.6.1 Rettsoppfatningens argumentbærer 
Hva slags argumentbærer og hvilket organ en rettsoppfatning stammer fra, kan ha betydning 
for rettsoppfatningens status i rettskildelæren. Dette kommer jeg tilbake under min analyse i 
kapittel 8. I det følgende skal jeg presentere ulike former for rettsoppfatninger i utlendings-
forvaltningen. 
 
7.6.2 Føringer fra departementet 
Innenfor rammene av loven kan både Justisdepartementet og andre departementer gi føringer 
for direktoratets og nemndas rettslige vurderinger.  
 
Departementene utgir rundskriv som kan inneholde både instrukser og uttalelser av mer veile-
dende eller informerende karakter. Dessuten kan Justisdepartementets årlige tildelingsbrev 
legge føringer gjennom å angi mål og prioriteringer for virksomheten. 
 
Ved gjeninnføringen av instruksjonsadgangen overfor UDI i 2005 anså departementet det ikke 
hensiktsmessig å lovfeste et formkrav for instrukser, men uttalte «at instrukser som den store 
hovedregel bør gis skriftlig». Departementet påpekte dessuten at instrukser bør gis som gene-
relle og prinsipielle retningslinjer uten for stor grad av detaljregulering.243 I praksis blir in-
strukser fra departementet gitt skriftlig, i form av brev eller rundskriv.244 Instruks som form 
brukes for eksempel i tilfeller der departementet er uenig i UDIs praksis.245 Noen ganger kan 
det være et tolkningsspørsmål om en uttalelse er ment som en instruks eller som veiledning.246 
 
7.6.3 Interne føringer i direktoratet og nemnda 
7.6.3.1 Innledning 
Både UDI og UNE utarbeider styringsdokumenter som er rettet mot sine saksbehandlere og er 
ment som hjelpemidler i deres saksbehandling og rettsanvendelse. UDI bruker betegnelsene 
«rundskriv», «interne meldinger» og «praksisnotater».247 UNE bruker «interne retningslinjer», 
«faglige veiledere», «rutinebeskrivelser» og «praksisnotat». Også rettsoppfatninger fra tidli-
gere avgjørelser kan gi interne føringer for fremtidig rettsanvendelse i nemnda og direktoratet. 
 

                                                
243  Ot.prp. nr. 31 (2004—2005) punkt 3.6.4. 
244  UNE IR-08 s. 3 
245  NOU 2010: 12 s. 130. 
246  Se mer om slutningsspørsmålet i punkt 8.4. 
247  UDI regelverk 2016. 
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7.6.3.2 Føringer fra direktoratet 
Direktoratet gir retningslinjer til sine ansatte, som har til formål å utfylle og presisere me-
ningsinnholdet i lovgivningen «der dette er nødvendig».248  
 
UDI er i enkelte tilfeller gitt formell kompetanse til å gi retningslinjer som utfyller lovverket. 
Flere forskriftsbestemmelser tillater at: «Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslin-
jer».249 Dette kan anses som en subdelegasjon av lovgivningsmyndighet.250 Stortinget har de-
legert kompetanse til å gi forskriftsbestemmelser til «Kongen» som igjen har gitt UDI kompe-
tanse til å gi nærmere retningslinjer på bestemte områder. Når en offentlig myndighet treffer 
avgjørelser som er bestemmende for rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ube-
stemt krets av private personer, defineres det som en forskrift jf. forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav c jf. bokstav a. Forskriftskompetanse skal utøves etter de saksbehandlingsregler 
som følger av forvaltningslovens sjuende kapittel. Blant annet skal forskriften kunngjøres i 
Norsk Lovtidend og i kunngjøringen betegnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 38 første 
ledd bokstav c og d. Det skal også gis anledning for de som berøres og andre til å uttale seg 
om forskriften jf. forvaltningsloven § 37. UDI har gitt utfyllende retningslinjer til flere av 
forskriftens bestemmelser i rundskrivs form.251 Disse rundskrivene verken kalles forskrifter 
eller har fulgt saksbehandlingskravene i forvaltningslovens sjuende kapittel. All den tid disse 
rundskrivene ikke pretenderer å ha status som forskrift bør det heller ikke være grunn til å gi 
dem en annen rettskildemessig status enn UDIs øvrige rettslige retningslinjer. De vil derfor 
ikke bli behandlet for seg selv i min analyse i kapittel 8.  
 
UDI driver en offentlig tilgjengelig regelverkportal, hvor de samler og holder oppdatert alle 
relevante rettskilder for bruk i sin faglige virksomhet.252 Regelverksportalen ligger også på 
UDIs intranett og har som formål å sikre ensartet praksis, ved at alle saksbehandlere har til-
gang til gjeldende regelverk.253 Under fanen «rettskilder» listes en rekke dokumenttyper. 
Blant disse finnes rundskriv, interne meldinger og praksisnotater utarbeidet av UDI selv. Som 
en beskrivelse av rettskildekategorien «UDI rundskriv» er det oppgitt at rundskrivene «regule-
rer hvordan regelverket skal forstås, saksbehandlingsrutiner og rutiner for arbeidsorganise-
ring». De interne meldingene «inneholder i hovedsak interne saksbehandlingsrutiner, men kan 
i noen grad også inneholde retningslinjer for fortolkning av regelverket».  Praksisnotatene 

                                                
248  UDI RS-2010-109 punkt 4.5. 
249  Frasen finnes i over 70 tilfeller i utlendingsforskriften, se f.eks. §§ 9-2, 10-1 andre ledd og 6-19 andre ledd. 
250  Eckhoff og Smith 2014 s. 167. 
251  Ett konkret eksempel er RS 2010-001, som gir retningslinjer i kraft av utlendingsforskriften § 10-1 annet 

ledd. 
252  UDI regelverk 2016. 
253  NOU 2006: 14 s. 87. 
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«inneholder beskrivelser av Utlendingsdirektoratets praksis på avgrensede saksområder. Nota-
tene er i hovedsak normative beskrivelser av praksis, men kan i noen grad også inneholde 
interne saksbehandlingsrutiner på avgrensede områder».254  
 
Utlendingsnemnda kan ikke instrueres av direktoratet, og har derfor ingen plikt til å benytte 
seg av direktoratets interne retningslinjer. Jeg kommer tilbake til om rettsoppfatninger fra 
UDI likevel brukes som en rettskildefaktor av nemnda. 
 
7.6.3.3 Føringer fra nemnda 
Utlendingsforskriften § 16-2 andre ledd gir utlendingsnemndas direktør kompetanse til å gi 
generelle retningslinjer som styrer saksbehandlingen i nemnda: 
 

«Direktøren kan gi generelle retningslinjer om behandlingen av enkeltsaker, skjønnsutøvelse mv., men 
kan ikke instruere i den enkelte sak.» 

 
Direktøren gir føringer i form av interne retningslinjer, som inneholder sentrale og grunnleg-
gende rutiner for saksbehandlingen. Mer konkrete og detaljerte saksbehandlingsrutiner gis ved 
rutinebeskrivelser og DUF-brukerveiledninger. Slike styringssignaler om saksbehandlingen 
faller utenfor rammen av denne fremstillingen.  
 
Andre typer veiledende dokumenter, som faglig veileder, fagnotat og praksisnotat, forsøker å 
konkretisere UNEs rettslige forpliktelser. Slike veiledende dokumenter utarbeides av UNEs 
fagavdeling og representerer fagavdelingens syn.255  
 
En faglig veileder redegjør for relevante rettskilder knyttet til et avgrenset rettslig tema, og 
omtaler hvordan disse rettskildene anvendes i UNEs praksis.256 Et fagnotat gir veiledning ved 
avgjørelsen av enkeltsaker.257 Et praksisnotat beskriver UNEs praksis, men er ikke ment å gi 
juridiske analyser eller beskrivelser av den generelle rettstilstanden.258 
 
Føringer som har betydning for nemndas rettsanvendelse vil både direkte og indirekte kunne 
ha betydning også for direktoratet, som følge av nemndas rolle som overordnet klageorgan. 
UNE kan utøve faglig styring gjennom sin behandling av klagesaker og bruk av sin omgjø-
ringskompetanse. Slik styring vil formelt sett være begrenset til den saken det gripes inn i, 

                                                
254  UDI regelverk 2016 
255  UNE IR-01 s. 4. 
256  Se f.eks. UNE FV-01. 
257  www.une.noàOm UNEàKlagesaksbehandlingàLikebehandling. 
258  Se f.eks. UNE RB-01. 
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men vil lett kunne få virkninger ut over dette ved at UDI legger om sin praksis i tråd med 
rettsoppfatningene i UNE.259 
 
7.7 Utlendingsmyndighetenes faktiske bruk av rettsoppfatninger fra 

overordnede 
7.7.1 Metode: Grunnlaget for mine beskrivelser av rettskildebruken hos 

utlendingsforvaltningen 
Jeg søkte tidlig om innsyn i konkrete begrunnelser fra vedtak fattet av UDI og UNE for å få et 
empirisk grunnlag for mine undesøkelser. Etter noen måneder fikk jeg svar om at de i ut-
gangspunktet var positive til å imøtekomme søknaden om innsyn. Noen måneder etter det 
igjen fikk jeg vite at de ikke hadde ressurser til å gi meg innsyn likevel. De kunne heller ikke 
imøtekomme min forespørsel om å sende ut spørreundersøkelser til noen saksbehandlere. Si-
den ingen av UDI eller UNEs vedtak offentliggjøres i sin helhet har jeg ikke kunnet foreta en 
systematisk analyse av faktiske uttrykk for utlendingsmyndighetenes rettsanvendelse. Analy-
sen har derfor vært nødt til å bygge på det empiriske materialet jeg kunne finne uten innsyn i 
konkrete enkeltsaker. 
 
Hvordan UDI og UNE omtaler rettskildene på sine nettsider, i sine styringsdokumenter og i 
enkelte andre sammenhenger kan gi et inntrykk av hvordan rettsanvendelsen foregår i praksis. 
En undersøkelse av sammendrag publisert i UNEs praksisbase har også belyst enkelte sider 
ved både UNE og UDIs rettsanvendelse. Dessuten er det mulig å gjøre antagelser på bakgrunn 
av likhetstrekk med andre forvaltningsetater og de undersøkelser som er gjort på disse områ-
dene. Jeg har også egne erfaringer å bygge på. Jeg har vært rettshjelper i flere innvandringssa-
ker overfor UDI og UNE hos Juss-Buss og fikk gjennom dette en viss innsikt i hvordan utlen-
dingsmyndighetene argumenterer i sine vedtak. 
 
Utlendingsforvaltningens holdninger til rettskildespørsmål kan også komme til syne i doms-
avgjørelser og offentliggjorte uttalelser fra Sivilombudsmannen, gjennom myndighetenes an-
førsler og opplysninger. Her er det mer stoff å finne om UNEs rettanvendelse enn om UDIs. 
Dette har sammenheng med at UNE treffer vedtak som siste utlendingsrettslige instans. 
 
I det følgende vil jeg redegjøre for det jeg har funnet om den faktiske rettskildebruken i utlen-
dingsforvaltningen. Hvilke normative slutninger jeg kan trekke fra dette og fra det øvrige stof-
fet om forvaltingens faktiske bruk av forvaltningsinterne rettsoppfatninger er behandlet i ka-
pittel 8. 
 

                                                
259  NOU 2006: 14 s. 69. 
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7.7.2 UDIs bruk av forvaltningens interne rettsoppfatninger 
7.7.2.1 Rettsoppfatninger fra overordnede organer 
UDIs saksbehandlingsrundskriv angir at den politiske ledelsen kan gi føringer gjennom poli-
tiske styringssignaler. Det står ikke noe om hvilken betydning slike signaler har utenom at det 
av rettssikkerhetshensyn bare er signaler formidlet gjennom «definerte formelle kanaler», 
normalt forskrift eller instruks, som «kan få betydning» i enkeltsaksbehandlingen. Det påpe-
kes at dersom et politisk signal er gitt på uklar måte vil lojalitetsplikten overfor departementet 
uansett kunne tilsi at direktoratet må ta kontakt for å klargjøre forholdet. En slik avklaring 
«vil danne grunnlag for praksisutvikling i direktoratet».260 
 
Da UDIs direktør la frem asyltallene fra 2015 i januar 2016 uttalte han at UDI «har en forplik-
telse til å iverksette enhver politisk instruks». Bakgrunnen for uttalelsen var at en saksbehand-
ler i et innlegg på et UDI-internt diskusjonsforum hadde uttalt at vedkommende ikke ønsket å 
behandle saker etter departementets instruks fra høsten 2015 om hurtigbehandling av søkna-
der fra asylsøkere som ankommer landet via den norsk-russiske grensen ved Storskog. Be-
grunnelsen var at saksbehandleren mente at instruksen innebærer «klare brudd på folkeret-
ten». I et svarinnlegg gjorde UDI-direktøren det klart at han mente den aktuelle instruksen var 
innenfor Norges menneskerettslige forpliktelser. Direktøren understreket at UDI forholder seg 
lojalt til politiske føringer.261 Her måtte altså departementets rettsoppfatninger gå foran saks-
behandlerens egen oppfatning av hva som var gjeldende rett. 
 
Angående forholdet til UNE angir saksbehandlingsrundskrivet at ett enkelt nemndvedtak 
normalt ikke er tilstrekkelig til å gi uttrykk for nemndas praksis, og vil da ikke nødvendigvis 
legge føringer for direktoratets praksis. Vedtak fattet i stornemnd skal derimot «danne prese-
dens» for UDI.262 Presedensvirkning innebærer at rettsoppfatninger som kommer til uttrykk i 
enkeltavgjørelser må legges til grunn for etterfølgende vedtak uavhengig av om det har dannet 
seg en fast og langvarig praksis. Om forholdet mellom departementets rettsoppfatninger og 
stornemndas rettsoppfatninger angir saksbehandlingsrundskrivet at instruks fra departementet 
vil gå foran et vedtak fattet i stornemnd.263 
 
7.7.2.2 Bruk av UDIs interne styringsdokumenter 
Direktoratet anser seg for å ha myndighet til å gi utfyllende instrukser og retningslinjer som 
«legger klare føringer for saksbehandlingen». Saksbehandlerne skal likevel ha «et eget ansvar 
for å påse at det ikke er motstrid mellom direktoratets retningslinjer/instrukser og overordnede 
                                                
260  UDI RS-2010-109 punkt 4.5. 
261  NTB nyheter 7.1.2016 og VG 8.1.2016. 
262  UDI RS-2010-109 punkt 4.5. 
263  UDI RS-2010-109 punkt 4.5. 
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rettskilder slik som lov, forskrift eller instrukser fra overordnet departement.»264 Hvordan 
dette ansvaret ivaretas i praksis, er det vanskelig å svare på uten å ha innsyn i konkrete be-
grunnelser for avgjørelser i UDI. 
 
Under rettskildekategoribeskrivelsene på UDIs regelverkportal omtales både rundskriv, inter-
ne meldinger og praksisnotater som «bindende retningslinjer for saksbehandlere i Utlendings-
direktoratet».265 Selv om det ikke bør legges for mye i hvordan regelverksportalen omtaler 
rettskildekategoriene, er den gjentatte bruken av betegnelsen «bindende retningslinjer» inter-
essant. Begrepsbruken forteller ikke noe om hvordan saksbehandlere faktisk forholder seg til 
de aktuelle kildene, men gir i alle fall et signal på hvilken betydning kildene anses for å ha. 
 
Saksbehandlingsrundskrivet viser til at retningslinjer også kan nedfelles i praksisnotater, men 
at praksisnotater skal ha lavere rettskildeverdi enn direktoratets rundskriv og interne mel-
dinger.266 
 
7.7.3 UNEs bruk av forvaltningens interne rettsoppfatninger  
7.7.3.1 Instrukser og retningslinjer fra departementet 
I november 2015 besluttet Stortinget å endre loven, slik at departementet fikk samme instruk-
sjonsadgang overfor UNE som overfor UDI.267 Frem til da hadde nemnda vært et mer uav-
hengig organ, idet departementet ikke hadde adgang til å instruere nemnda om lovtolkning 
eller skjønnsutøvelse. Nå kan nemnda instrueres i både lovtolkning og skjønnsutøvelse, men 
som hovedregel ikke i enkeltsaker. Det ble vedtatt at lovendringene oppheves etter to år og 
Stortinget ba regjeringen komme tilbake med en evaluering av lovendringene i løpet av de to 
årene, på grunn av den korte tidsfristen og mangelen på forutgående høring.268 Begrunnelsen 
fra departementet for lovendringsforslaget var at gjeldende styringsmuligheter ikke i tilstrek-
kelig grad ivaretok «de behov for raske avklaringer og politisk styring innenfor innvandrings- 
og flyktningpolitikken som dagens situasjon med ekstraordinære ankomsttall tilsier» samt at 
hensynene som taler for en uavhengig nemndordning «ikke kan være avgjørende i dagens 
situasjon».269 Da Utlendingsnemnda ble opprettet i 2001 var departementet av en annen opp-
fatning.270 I proposisjonen påpekte departementet at ved opprettelsen av en frittstående nemnd 
«ligger det implisitt i ordningen at både lovtolkning, skjønnsutøvelse og avgjørelsen av en-

                                                
264  UDI RS-2010-119 punkt 4.5. 
265  UDI regelverk 2016. 
266  UDI RS-2010-119 punkt 4.5. 
267  Endringslov 2015 til utlendingsloven. 
268  Lovvedtak 5 (2015—2016), vedtak 31 (2015—2016). 
269  Prop. 16 L (2015—2016) punkt 4.7.1. 
270  Endringslov 1999 til utlendingsloven. 
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keltsaker bør overlates til nemnden», og at «det ville være uholdbart for nemnden å måtte 
rette seg etter politiske instrukser om dette».271 For å forhindre ulike resultater av avgjørelser i 
direktoratet og nemnda, ble det bestemt at verken UNE eller UDI kunne instrueres om lov-
tolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker. I 2005 ble instruksjonsmyndighe-
ten overfor utlendingsforvaltningen utvidet, men hovedsakelig kun i relasjon til UDI.272 Bak-
grunnen for lovendringen var et ønske om mer smidige styringsmuligheter og for tiltak som 
kan bidra til å sikre at praksis i utlendingsforvaltningen kan være mer i overensstemmelse 
med politiske mål og prioriteringer. Departementet påpekte fremdeles at det var «uaktuelt at 
også UNE skal være underlagt departementets instruksjonsmyndighet».273 En utvidet instruk-
sjonsadgang ville lett komme i konflikt med hensynet til rettssikkerhet og tillitten til UNE.274 
 
På tross av endringene er UNE fremdeles beskrevet som et «uavhengig organ» i utlendingslo-
ven § 77 første ledd. Forarbeidene til bestemmelsen viste opprinnelig til at UNE ikke kunne 
instrueres av departementet om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelse av enkeltsaker, 
unntatt i helt spesielle tilfeller.275 I stortingsproposisjonen forut for utvidelsen av instruksjons-
adgangen påpekte departementet at de har vurdert at «det i denne omgang ikke er behov for 
endringer i utlendingsloven § 77 første ledd som beskriver UNE som et ‘uavhengig organ’». 
Dette ble begrunnet med at selv om graden av UNEs uavhengighet ble justert, ville departe-
mentet som hovedregel ikke kunne instruere UNE om avgjørelsen av enkeltsaker.276 Det kan 
stilles spørsmål ved om dette er tilstrekkelig til at UNE fremdeles kan betegnes som et «uav-
hengig» organ, dersom man med «uavhengig» siker til deres forhold til departementets poli-
tiske styring. Når man taler om at et myndighetsutøvende organ er uavhengig, er det gjerne 
med tanke på forholdet til rettslig styring av organets rettsanvendelse og skjønnsutøvelse 
gjennom instruks.277 
 
Selv om UNE tidligere ikke var bundet av instrukser fra departementet, ble departementets 
instrukser rettet mot UDI uansett ansett som «en rettskilde ved UNEs saksbehandling».278 
Rundskriv fra departementet kunne ha både UDI og UNE som adressat også før instruksjons-
adgangen overfor UNE ble utvidet.279 Det ville ikke innebære ugyldighet dersom UNE fattet 
et vedtak i strid med en instruks, men dette vedtaket fra UNE ville ikke ha presedensvirkning 
                                                
271  Ot.prp. nr. 17 (1998—1999) s. 17. 
272  Endringslov 2005 til utlendingsloven. 
273  Ot.prp. nr. 31 (2004—2005) punkt 3.1 og punkt 3.6.4. 
274  St.mld. nr. 21 (2003—2004) punkt 4.3.2.2. 
275  Ot.prp. nr. 75 (2006—2007) s. 439 og Ot.prp. nr. 38 (1995—1996) s. 46. 
276  Prop. 16 L (2015–2016) s. 10. 
277  NOU 2006: 14 s. 71. 
278  UNE IR-1 s. 17. 
279  Se f.eks. JD GI-15/2010 og JD G-01/2015. 
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for UDI, idet UDI fremdeles var bundet av instruksen.280 I slike tilfeller måtte departementet 
gå veien om endring i lov eller forskrift om de ville endre praksis i nemnda. Også Sivilom-
budsmannen har uttalt at instrukser fra departementet ikke var bindende for nemnda, men 
sluttet seg til nemndas oppfatning om at departementets syn på tolkningen av de aktuelle lov-
bestemmelsene likevel ville være en relevant rettskildefaktor for UNE. Ombudsmannens 
standpunkt ble begrunnet med at det i seg selv ville være uheldig dersom direktoratet og 
nemnda følger ulik praksis.281 
 
Det kan virke som at UNE også bruker andre rettsoppfatninger fra departementet enn instruk-
ser i sin lovtolkning. Et eksempel gir UNEs rutinebeskrivelse som handler om fastsettelse av 
utreisefrist jf. utlendingsloven § 90. Rutinebeskrivelsen viser til at det «fremgår av departe-
mentets rundskriv G-15/2010 at adgangen til å gi en utvidet utreisefrist skal være snever».282 
Retningslinjene i dette rundskrivet er ikke formulert som en instruks. Flere ganger vises det til 
uttalelser fra rundskrivet, men uten at rundskrivets rettskildemessige status problematiseres. 
Hvordan rundskrivet omtales tyder på at departementets rettsoppfatninger, som i utgangs-
punktet er rettet mot UDI, har blitt ansett som en relevant rettskilde også for UNEs rettsan-
vendelse. 
 
I forbindelse med en annen sak som ble behandlet av Sivilombudsmannen har UNE uttalt at 
uttalelser fra departementet i lovens etterarbeider «er en relevant rettskilde, om enn ikke med 
avgjørende vekt». Uttalelsen var et svar på ombudsmannens påstand om at departementets 
uttalelse om allerede gjeldende rett i forarbeider til ny lov ikke hadde noen rettskildemessig 
vekt.283 
 
7.7.3.2 Bruk av UNEs interne styringsdokumenter 
UNE driver en praksisbase som er offentlig tilgjengelig på deres nettsider. Her publiseres 
sammendrag av utvalgte avgjørelser truffet av UNE. Praksisbasen har som formål å gi inn-
blikk i vurderingene som gjøres i enkeltsaker og i ulike sakstyper, og er begrunnet i hensynet 
til den offentlige debatt og politikkutvikling på feltet.284 Det påpekes at praksisbasen ikke er 
ment å gi et representativt statistisk bilde av UNEs praksis, og at den heller ikke fungerer som 
et presedensregister. Sammendragene er svært kortfattede, og gir ikke uttrykk for hvordan 
saksbehandlerne har argumentert for resultatet.  
 

                                                
280  UNE IR-8 s. 3–4. 
281  Sivilombudsmannen 2011/492. 
282  UNE RB-18 s. 4 flg. 
283  Sivilombudsmannen 2008/2790. 
284  www.une.no 2016. 
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På nettsidene publiseres også praksisnotater og praksisrapporter, som har som formål å legge 
til rette for likebehandling.285 Praksisrapportene betegnes som «oppsummerende beskrivelser 
av en del sider ved UNEs praksis skrevet etter hvert virkeår». Praksisnotatene er UNEs offisi-
elle beskrivelse av egen praksis innenfor bestemte tema, men er ikke ment å være juridiske 
analyser eller beskrivelser av den generelle rettstilstanden.286  
 
7.7.3.3 Enkeltstående uttalelser fra tidligere avgjørelser  
UNE bemerker i sin årbok fra 2006 at stornemndas vedtak i enkeltsaker har presedensvirkning 
for etterfølgende avgjørelser både i UNE og i UDI. Det skal fremgå av stornemndvedtaket hva 
om er ment å være presedensvirkningen av vedtaket. Vedtak truffet av en nemndleder eller i 
nemndmøte anses ikke å ha presedensvirkninger for UNE.287 

 
7.7.3.4 UNEs bruk av UDIs interne retningslinjer 
I UDIs saksbehandlingsrundskriv påstås det at utlendingsnemnda ikke benytter seg av direkto-
ratets retningslinjer.288 
 
En undersøkelse av et utvalg sammendrag fra UNEs praksisbase gir noen inntrykk av hvordan 
UNE forholder seg til rettsoppfatninger fra UDI. Jeg har lest gjennom 100 sammendrag under 
sakstypen «arbeid». Jeg gjør forbehold om at sammendragene som nevnt er svært kortfattede 
og ikke nødvendigvis gir informasjon om hvordan rettskilder er brukt. Praksisbasen gir likevel 
pekepinn på hvordan UNE resonnerer rettslig. 
 
To av sammendragene inneholder direkte uttalelser om betydningen av instrukser og rund-
skriv rettet mot UDIs saksbehandlere. Av det ene sammendraget fremkommer det at: «Det ble 
påpekt at UNE ikke er bundet av instruksen og rundskrivet, men UNE mente at rundskrivet 
var relevant som kilde ved tolkningen av de vilkår som oppstilles». UNE fant at vilkåret i 
rundskrivet ikke var oppfylt, og klagen ble ikke tatt til følge.289 Det var imidlertid flere vilkår 
som ikke var oppfylt, og det er ikke mulig å se om rettsoppfatningene fra rundskrivet fikk 
avgjørende betydning for avgjørelsen. I det andre sammendraget står det at: «UNE er ikke 
bundet av disse rundskrivene [fra departementet og UDI], men er enig i» standpunktet fra 
rundskrivene og at UNE «tidligere har lagt dette til grunn ved behandlingen av slike saker». 

                                                
285  www.une.no 2016. 
286  www.une.no 2016. 
287  UNE 2007 s. 8–9. 
288  UDI RS-2010-109 punkt 4.5. 
289  Sak N14637418, se vedlegg I. 
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Standpunktet fulgte «dermed av fast og langvarig praksis» og ble lagt til grunn for UNEs av-
gjørelse.290 
 
De to sammendragene viser for det første at UNE har ansett rundskriv rettet mot UDI som en 
relevant rettskildefaktor. For det andre at argumenter fra rundskrivene kan ha overbevisnings-
verdi for UNE, da nemnda sa seg enig med standpunktene.291 For det tredje at uttalelser fra 
rundskrivene kan bli antatt å ligge til grunn for fast og langvarig forvaltningspraksis, og der-
med få utslag også for avgjørelser hos UNE. 
 
Et annet sammendrag viser til at i «UDIs rundskriv 2010-111 er det oppstilt noen ekstra 
krav». Disse kravene ble lagt til grunn for UNEs avgjørelse. I sammendraget kom det ikke 
frem hvorfor det hadde betydning for UNEs rettsanvendelse at et rundskriv oppstilte krav som 
ikke fulgte av lov eller forskrift, men det kan tyde på at vilkårene fra rundskrivet ble lagt til 
grunn fordi de ivaretok hensynet bak lovens bestemmelser.292 
 
Flere sammendrag viser at konkrete vilkår som stammer fra rundskriv har vært lagt til grunn 
av UNE uten at sammendraget henviser til de aktuelle rundskrivene.293 Flere av disse sakene 
omhandler forskriftsbestemmelser der UDI er subdelegert kompetanse til å «gi nærmere ret-
ningslinjer». Sammendragene gir ikke svar på om UNE har vært bevisst på UDIs kompetanse 
og om det har hatt utslag for bruken av rundskrivene. 
 
Det fremkommer også noen opplysninger om hvordan UNE har forholdt seg til UDIs rund-
skriv i Sivilombudsmannens uttalelse fra 31. mars 2014 (sak 2013/1635). Spørsmålet i saken 
gjaldt skjæringstidspunktet for avbrytelse av fristen for å få unntak fra underholdskravet etter 
utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd. Ombudsmannen stilte UNE spørsmål om hva de 
mente var «en naturlig språklig forståelse av at en ‘søknad er fremmet’ i de tilfellene der søk-
naden innleveres gjennom utlendingsforvaltningens søknadsportal på internett» og eventuelt 
hvilke andre rettskilder nemnda støttet sin forståelse med. Som svar innledet UNE med at de 
«mener at når innholdet i en bestemmelse skal klargjøres må den tolkes i lys av rettskildene 
på området. I dette tilfellet er det naturlig å se hen til de øvrige bestemmelser om fremgangs-
måten for å fremsette søknader om oppholdstillatelse i riket i utlendingsforskriften og rund-
skriv fra utlendingsforvaltningen.» UNE holdt fast på sitt opprinnelige standpunkt om at fris-
ten ikke avbrytes før alle sakens dokumenter er registrert. Nemnda tok ikke stilling til hvordan 
ordlyden skulle tolkes, men begrunnet standpunktet utelukkende med at det fulgte av «langva-
                                                
290  Sak N11502227, se vedlegg I. 
291  Se mer om et arguments overbevisningsverdi i punkt 8.3.2. 
292  I sak N1449141023, sak N1155581110, sak N11737327 og sak N1407841031, se vedlegg I. 
293  Sak N1449141023, sak N1155581110, sak N11737327 og sak N1407841031, se vedlegg I. 
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rig praksis i UNE», og at denne praksisen også var i tråd med UDIs praksis. En drøy måned 
etter at UNEs vedtak hadde blitt fattet, hadde det blitt foretatt en endring i UDIs rundskriv der 
det ble påpekt at fristen ble avbrutt ved registrering og betaling av søknaden på nett. UNE 
mente at dette ikke var en kodifisering, men en endring av praksis og holdt på sitt standpunkt. 
UNE uttalte i forlengelsen av dette at «UNE er ikke bundet av UDIs rundskriv, men i praksis 
ser vi som oftest hen til UDIs praksis i denne type spørsmål.» Sivilombudsmannen var uenig i 
nemndas tolkningsstandpunkt og mente at «[e]n naturlig språklig forståelse av ordlyden er at 
fristen avbrytes når søknaden er levert og saksbehandlingsgebyret betalt». Selv om forvalt-
ningspraksis kunne være en relevant rettskilde, var den ikke i denne saken klar og tydelig nok 
til å kunne begrunne en fravikelse av ordlyden. 
 
Gjennomgangen av saker fra UNEs praksisbase gir et inntrykk av at UNE er bevisst på at de 
ikke er bundet av instrukser og rundskriv som er rettet mot UDI. Det er tydelig at UNEs saks-
behandlere likevel anser rundskrivene som en relevant rettskildefaktor. Hvilken vekt de til-
legges, er ikke klart. Rettsoppfatninger fra UDIs rundskriv legges ofte til grunn for avgjørel-
sene i UNE, men hva dette skyldes er ikke klart. Det er mulig at rundskrivene brukes fordi de 
oppfattes som å gi uttrykk for forvaltningspraksis heller enn at de tillegges betydning som 
selvstendig rettskildefaktor. Det kan også være at UNE ikke er så bevisst på bruken som de 
kanskje burde være, dersom de legger til grunn et vilkår som er nedfelt i UDIs rundskriv uten 
å problematisere rettskildeaspektene ved dette. 
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8 Analyse: Forvaltningens rettsoppfatninger som 
rettskildefaktor i utlendingsforvaltningen og i domstolene 

8.1 Metode: Rettskildelærens rettskilder 
Frem til dette punktet har jeg stort sett beskrevet den faktiske bruken av forvaltningens retts-
oppfatninger. Formålet i dette kapittelet er å vurdere den faktiske bruken opp mot rettskilde-
lærens anerkjente normer om rettskildebruk. Spørsmålet blir i denne sammenheng hva som er 
en juridisk holdbar bruk av forvaltningens rettsoppfatninger i juridisk argumentasjon hos uli-
ke organer. 
 
Kriteriene for hva som er holdbar rettskildebruk er ikke enkelt å fastlegge, og i rettskildelære-
teorien foregår det stadig diskusjoner om det i hele tatt er mulig å si noe om hva som er riktig 
og galt i rettskildelæren.294 Eckhoffs presenterte rettskildeprinsippene som metanormer, altså 
kvalifiseringsnormer om hva som skal anses som bindende normer. Disse normene bidrar til 
at grunnleggende trekk ved systemets struktur opprettholdes og at rettssystemet får et noen-
lunde enhetlig preg.295  
 
Eckhoff og Sundby viste til at normative utsagn kan få en «skal»-karakter ved at de internali-
seres som en del av enkeltpersoners personlige oppfatning. Systembaserte normer er normer 
som hører til en virksomhetstype eller et samfunn, og gjelder for de som deltar der uten at 
normene nødvendigvis er internalisert hos den enkelte.296 Systembaserte normer følges fordi 
de oppfattes som bindende, eller av andre grunner. Hvis man vil bli ansett som en kompetent 
jurist må man følge de metanormene som har dannet seg gjennom rettskildelæren. 
 
Målet er dermed å undersøke hva som anses som riktig rettskildebruk og dermed hvilke nor-
mer juristfellesskapet forventer at skal ligge til grunn for rettslig argumentasjon.  
 
Spørsmålet er deretter hva som kan fungere som grunnlag for rettskildelærens normer. Stilt på 
en annen måte: Hva er rettskildelærens rettskilder? 
 
Som påpekt i kapittel 2 har det vært vanlig å identifisere rettskildeprinsippene ved å studere 
rettskildebruk, og det er Høyesteretts argumentasjonsmønstre som i første rekke har vært ret-
ningsgivende.297 Rettspraksis fra Høyesterett er dermed blitt den viktigste rettskildefaktoren 
for å foreta slutninger om hva som er akseptabel rettskildebruk. Slutningen fra rettspraksis 

                                                
294  Eckhoff og Sundby 1991 s. 59; Graver 2010a; Bernt 2013 s. 56; Boe 2012 s. 17–20. 
295  Eckhoff og Sundby 1991 s. 59 
296  Eckhoff og Sundby 1991 s. 48–53. 
297  Helset 1986 s. 274, Eckhoff og Helgesen 2001 s. 20—21. 
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består i å analysere hvilke momenter som typisk legges til grunn for dommernes avgjørelser. 
Enkeltdommer om rettskildebruk fungerer ikke som prejudikat slik som dommer om andre 
ulovfestede regler gjør.298 Domstolenes hovedoppgave er å svare på materielle eller prosessu-
elle rettslige spørsmål, ikke å avklare rettskildespørsmål.299 Holdepunkter for hva som er ak-
septabel rettskildebruk følger mer som en bivirkning av Høyesteretts praksis over tid. 
 
Høyesterett står ikke alene om å utvikle rettskildenormene. Rettskildelæren er skapt av alle 
deltakerne i rettssystemet.300 Det kan ikke utelukkes at forvaltningen kan være med på å defi-
nere hva som er akseptabel rettskildebruk, men dersom forvaltningens argumentasjonspraksis 
skal være med på å avgjøre hvilke argumenter det er tillatt for forvaltningen selv å bruke så er 
det en fare for at bukken passer havresekken. Det bør ikke trekkes likhetstegn mellom «er» og 
«bør» og dermed kan det ikke sluttes at noe er et relevant argument utelukkende fordi forvalt-
ningen selv anser det som relevant for sine vurderinger. Av denne grunn er det ulike frem-
gangsmåter for å argumentere for hva som er holdbar rettskildebruk for domstolene enn hva 
som er holdbart for forvaltningen. For domstolene er det gjerne tilstrekkelig å vise til hvordan 
Høyesterett vanligvis argumenterer. For forvaltningen blir spørsmålet mer sammensatt, der 
også andre kilder enn Høyesteretts praksis og organets egen praksis må tas i betraktning.  
 
Forvaltningens arbeidssituasjon kan komme inn som et moment ved å fungere som et reelt 
hensyn. Med reelle hensyn sikter jeg i denne sammenhengen til de betraktninger som begrun-
ner at forvaltningen argumenterer på en annen måte enn domstolene. Hvis forvaltningens 
tolkningssituasjon brukes som et argument for å begrunne tilpasninger i hva vi anser som 
holdbar rettskildebruk hos et forvaltningsorgan holdt opp mot hva vi forventer av domstolene, 
så er det et eksempel på bruk av reelle hensyn. 
 
For å oppsummere, så kan man finne holdepunkter for hvilke normer som anses for å gjelde 
for forvaltningens bruk av interne rettsoppfatninger ved å studere hvordan Høyesterett bruker 
de samme kildene, men med noen tilpasninger av hensyn til de rammene som gjelder for for-
valtningsorganers virksomhet som rettsanvendere.   
 
Som en del av analysen har det derfor vært nødvendig å belyse hvordan Høyesterett har brukt 
forvaltningens rettsoppfatninger i sin rettslige argumentasjon.  Jeg har ikke foretatt en syste-
matisk undersøkelse av Høyesteretts praksis, men vil trekke frem enkelte avgjørelser som jeg 
har blitt oppmerksom på underveis i prosjektet. Målet er å gi et bilde av domstolenes bruk av 

                                                
298  Eng 1997; Boe 2012 s. 21. 
299  Eng 1997. 
300  Boe 2012 s. 23. 
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forvaltningens rettsoppfatninger som kan fungere som et utgangspunkt for hvordan også for-
valtningen forventes å bruke samme type argumenter.  
 
Først vil jeg behandle spørsmålet om hvorvidt rettskildevariasjoner mellom forvaltningen og 
domstolene i det hele tatt kan godtas, siden det har vært uenigheter om dette i juridisk teori. 
 
8.2 Kan forvaltningens rettsoppfatninger ha forskjellig rettskildemessig 

betydning for ulike rettsanvendere?  
8.2.1 Problemstillingen 
En målestokk for hva som er holdbar juridisk metode er altså hvordan gode jurister, som høy-
esterettsdommere er eksempler på, typisk argumenterer. Dette er målestokken for all rettan-
vendelse, selv om den enkelte saksbehandler i forvaltningen neppe kan leve opp til dette målet 
til enhver tid.  
 
Et problem med dette utgangspunktet er at særpregene ved forvaltningsorganers tolkningssi-
tuasjon som omtalt i kapittel 4, gjør det vanskelig selv for gode jurister å anvende retten på 
samme måte som jurister i domstolenes eller rettsvitenskapens mer uavhengige og romslige 
tolkningssituasjon. Skal vi da bare slå oss til ro med at rettanvendelsen aldri kan bli som i 
Høyesterett, med den konsekvens at forvaltningens juridiske argumentasjon i mange tilfeller 
må defineres som ikke god nok? Eller finnes det flere enn én standard for hva som er holdbar 
rettsanvendelse? 
 
8.2.2 Debatten om metodevariasjoner mellom domstolene og forvaltningen 
Spørsmålet om betydningen av forvaltningens rettsoppfatninger må ses i lys av en bredere 
debatt i nordisk teori. I festskriftet til Eckhoff fra 1986 skriver Zahle at: «Retskildelæren er i 
forandring. Der udvikler sig enkelte retskilder med retlige virkninger, som er forskellige for 
forskellige myndigheder». Grunnlaget for Zahles synspunkt er at organiseringen av forvalt-
ningen var i forandring, og at domstolenes forutsetninger for styring av forvaltningens virk-
somhet var svekket. Domstolskontrollen ble mindre intensiv, og forvaltningen ble derved gitt 
et større råderom. Zahle påpeker tendensen mot en mer myndighetsspesifikk rettskildelære 
som setter den alminnelige forutsetningen om en uniform rettskildelære på prøve.301 
 
Undersøkelsene som ble gjennomgått i kapittel 6 viser at forvaltningsorganers metodebruk i 
praksis avviker fra domstolenes. Det virker til gjengjeld ikke som om noen teoretikere er 

                                                
301  Zahle 1986 s. 755. 
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uenig i at rettskildevariasjoner faktisk eksisterer. Uenigheten dreier seg om legitimiteten av 
dette fenomenet. En deskriptiv erkjennelse er ikke det samme som en normativ aksept.302  
 
Forholdet mellom det faktiske og det normative er en gjennomgående utfordring for retts-
dogmatisk forskning.303 Rent empirisk vil rettssystemet aldri være konsistent og konsekvent. 
Er det da faglig riktig å argumentere som om det kun er én riktig måte å argumentere rettslig 
på?304 
 
Holdbarheten av variasjoner mellom forvaltningens og domstolenes rettskildebruk har vært et 
omstridt tema i juridisk teori, og med god grunn. Det er vanskelig å forholde seg til en påstand 
om at den juridiske metoden, og dermed også svaret på et rettslig spørsmål, kan variere etter 
om man forholder seg til et forvaltningsorgan eller til domstolene. 
 
I norsk rettskildeteori har Fleischer markert seg som en motstander av å godta rettskildevaria-
sjoner. Fleischer argumenterer for at rettskildelæren og prinsippene i denne må være de sam-
me blant alle rettsanvendere innenfor ett og samme rettssystem. Det er ikke adgang til å ope-
rere med ulike rettskildeprinsipper for ulike organer, slik at forvaltningen har sin metode og 
domstolene en annen. Fleischer begrunner sitt syn med at: 
 

«De enkelte parter som blir berørt av forvaltningsorganer eller domstolenes avgjørelser, må ha krav på 
at det hele tiden er de samme grunnleggende synspunkter som anvendes og dermed den samme metode 
når det gjelder å fastslå hva som er gjeldende rett i landet. Det kan ikke være slik at den som får sin sak 
bedømt i første omgang av et forvaltningsorgan, skal få beskjed om at han utsettes for en annen juridisk 
metode og dermed etter omstendighetene andre rettslige konsekvenser enn det en domstol vil fastslå 
som det riktige. Og det kan heller ikke være slik at den som ikke har råd eller mulighet til å få sin sak 
ført helt til topps – til Høyesterett – skal kunne avspises med en dårligere rettsstilling og eventuelt et for 
han betydelig tap.»  

 
Et annet syn enn dette er ifølge Fleischer en «beklagelig sammenblanding av det som er juri-
disk riktig, med det som er rent faktiske eller psykologiske eller sosiologiske og etter omsten-
dighetene nokså tilfeldige forhold».305 
 
Festskriftet til Zahles 50-årsdag i 1993 fikk tittelen Retlig Polycentri. I dette skrev Boe en 
artikkel om polysentritendenser i forvaltningsretten, hvor han påpeker at: «Myten om jussens 
enhet må […] vike plass for en mer realistisk oppfatning av hva som er naturlig rettskildebruk 

                                                
302  K. Andenæs 1993b på s. 389. 
303  Bernt 2013 s. 44. 
304  Bernt 2013 s. 63. 
305  Fleischer 1998 s. 401–402. 
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i forvaltningen.»306 Boes utgangspunkt er at rettskildereglene i hovedsak er felles for alle 
rettsanvendere, men at det må aksepteres at det finnes visse variasjoner. Dette betyr at for-
valtningen kan komme til én løsning og domstolene til en annen, uten at noen av dem er gale. 
Som eksempler, og som begrunnelse for sitt syn, viser Boe til instruksjonsretten innad i for-
valtningen og Sivilombudsmannens rolle, mot domstolenes uavhengige rolle. Boe presiserer 
at det finnes grenser for hva som er tillatt rettskildebruk og at «myke» rettskildefaktorer ikke 
kan gjøres til altoverskyggende momenter for tolkningsresultatet. Diskusjonen handler om 
«hvor langt det går an for andre rettsanvendere enn Høyesterett å ta i betraktning ‘myke’ 
rettskildefaktorer».307 
 
Eckhoff har et eget underkapittel i sin Rettskildelære om særtrekk ved forvaltningens rettsan-
vendelse. Der påpekes at de fleste forvaltningsorganer har «visse trekk som skiller dem fra 
domstolene og bærer bud om at rettsanvendelsen må være annerledes». Ordvalget «må» tyder 
på at Eckhoff anerkjenner rettskildevariasjoner mellom forvaltningen og domstolene.308 
 
Kristian Andenæs har tatt til orde for å ofre mer oppmerksomhet til det han kaller en «spesiell 
rettskildelære». Han viser til at forholdene på mange offentligrettslige områder er vesensfor-
skjellige fra den tradisjonelle juss. Det er i stor utstrekning ikke-jurister som treffer avgjørel-
ser, og domstolene kommer i liten grad inn som en korrigerende faktor. I sine undersøkelser 
av rettsanvendelsen hos sosialkontorene erfarte Andenæs at tradisjonell juridisk metodelære 
traff dårlig. Med henvisning til Hans Petter Gravers utredning i NOU 1987:18 om forenkling 
av rettslige regler og rettslig regulering tar Andenæs til orde for at det går et grunnleggende 
skille mellom judisiell og byråkratisk rettsanvendelse, som det bør tas hensyn til i lovgivning 
og juridisk teori.309 Holdningen «innebærer ikke at vi skal godta uakseptabel rettsanvendelse 
eller legge oss flate for andre profesjoners verdier», men at det hverken er rimelig eller realis-
tisk å kreve at ikke-jurister skal være i stand til å foreta de samme vurderingene som juris-
ter.310 
 
8.2.3 Konsekvenser av polysentri 
Om vi godtar at rettskildelæren er polysentrisk, godtar vi med det samme at det er rom for 
mer enn ett tolkningsresultat innen rammene for hva som er akseptabel rettslig argumentasjon. 
Graver understreket dette i en artikkel fra 1989:  
 

                                                
306  Boe 1993b.  
307  Boe 2010 s. 231 flg. 
308  Eckhoff og Helgesen 2001 kapittel 9 IV s. 225 flg. 
309  Andenæs, K 1993a s. 65. 
310  Andenæs 1993a s. 69. 
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«Dersom rettskildelæren varierer innebærer dette at kriteriene for holdbar argumentasjon varierer, og 
også innholdet av de beslutninger som bør treffes. ‘Gjeldende rett’ er da ikke en, men et mangfold knyt-
tet til ulike beslutningsroller.»311 

 
Gravers poeng i denne sammenhengen er at polysentrien har konsekvenser for hvordan vi 
definerer rettsbegrepet:  
 

«Dersom man skulle fastholde at det er normer som produseres ved hjelp av en spesiell metode for 
rettsanvendelse som er ‘gjeldende rett’ vil konsekvensen bli at mange av de avgjørelser som treffes i 
norsk forvaltning i dag er i strid med retten.»312  

 
Å ikke godta rettskildevariasjoner vil innebære et standpunkt om at forvaltningens rettsanven-
delse i svært mange tilfeller er uholdbar. Dette vil være urettferdig overfor forvaltningen, som 
innenfor de juridiske og faktiske rammene for sin virksomhet vanskelig kan oppnå det samme 
som domstolene. 
 
Graver tar til orde for at det klassiske begrepet for gjeldende rett knyttet til et enhetlig retts-
system ikke kan opprettholdes i en realistisk rettsteori. Samfunnet består heller av ulike sys-
tem der ulike normer er gjeldende. Normsystemene «kan utfylle hverandre, men også stå i 
strid med hverandre uten at noen av dem mister sin kraft av å være gjeldende av den grunn.» 
Konsekvensen for rettsteorien av en slik tankegang er «at det ikke er grunnlag for å opprett-
holde den metodiske monisme knyttet til det som regnes som ‘anerkjente rettskilder’ ut fra et 
studium av domstolenes argumentasjonspraksis.»313 
 
Boes innfallsvinkel er at noen spørsmål kan være såpass usikre at vi ikke kan utlegge ett tolk-
ningssvar som det eneste riktige. Noen av rettskildereglene handler om hva som er tillatelig, 
ikke om hva som er bindende rettskildebruk.314 Også Boes tilnærming innebærer at forvalt-
ningen og domstolene kan komme til ulike løsninger i samme sak, uten at noen av løsningene 
er direkte gale.315 At jussen er relativ avhengig av hvem som håndhever den, betyr ikke nød-
vendigvis at én rettsanvender tar feil og den andre har rett. «At man ikke får rett overfor for-
valtningen, men kanskje får det om spørsmålet bringes inn for domstolene (…), går det an å 
leve med – selv om forholdet bryter med myten om jussens enhet.»316 
 

                                                
311  Graver 1989 s. 60. 
312  Graver 1989 s. 60 
313  Graver 1989 s. 66–67. 
314  Boe 2010 s. 120 
315  Boe 2010 s. 232. 
316  Boe 1979 s. 420. 
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Zimmer innvender mot bruken av termen «polysentri» at «det er en fare for at bruken av ter-
men kan bidra til å legitimere rettsanvendelse som må anses som uriktig i den forstand at den 
ikke kan forventes opprettholdt av domstolene.»317 Knut Bergo har en lignende innvending 
om «’polysentrikerne’ med deres begrep om ‘fungerende rett’» fordi «ordet ‘rett’ har en valør 
av legitimitet som kan smitte». Man må passe seg for å legitimere forvaltningspraksis som 
gjeldende rett.318  
 
En åpenhet for at det stilles andre krav til rettskildebruken i forvaltningen, og å godta at dette 
er juridisk holdbart, innebærer ikke at forvaltningen ukritisk kan gjøre som de vil. Det må 
stilles krav til rettsanvendelsen, men bare ikke akkurat de samme kravene som vi stiller til 
Høyesterett. Polysentridebatten handler ikke om vi må godta store avvik, men om modifika-
sjoner og nyanser i helhetsbildet.319 Selv om normene for rettsanvendelse varierer mellom 
forvaltningen og domstolene, bør dette uansett neppe gjøre store utslag all den tid grunnlaget 
for rettanvendelsen er felles. Både forvaltningsorganet og domstolene må ha lovteksten som 
sitt sentrale utgangspunkt, og da er det grenser for variasjonsmulighetene.320 
 
Kristian Andenæs stiller i festskriftet til Zahle et spørsmål om hvor grensen for forvaltningens 
annerledeshet skal gå og hvem som skal sette grensene. Andenæs peker på at dersom forvalt-
ningens klageorganer ikke gjør jobben sin og domstolene i liten grad er til stede, er det rettsvi-
tenskapen som må påta seg oppgaven med å bidra til at reglene blir praktisert etter akseptable 
minimumsstandarder.321 
 
8.2.4 Mitt standpunkt og utgangspunktet for den videre analysen 
Det er mulig å unngå å ta stilling til holdbarheten av at det finnes rettskildevariasjoner ved å 
behandle forvaltningens rettsanvendelse rent deskriptivt.322 Jeg savner imidlertid at teorien i 
større grad går et skritt videre ved å diskutere hvilke variasjoner i rettskildebruken vi kan god-
ta, og hvor grensene eventuelt må gå.  
 
Mitt standpunkt er at forvaltningens rettsanvendere i utgangspunktet bør tilstrebe å følge de 
normene for juridisk argumentasjon som domstolene har satt standarden for. Det er viktig å 
holde på dette utgangspunktet i en rettsteoretisk fremstilling, så rettsdogmatiske analyser ikke 
får skje for mye på forvaltningens premisser. Det finnes likevel en god del variasjoner som vi 

                                                
317  Zimmer 2003 s. 599. 
318  Bergo 2002 s. 61. 
319  Boe 2010 s. 233. 
320  Graver 1989 s. 66. 
321  Andenæs K. 1993b s. 389. 
322  Som Eckhoff gjorde ifølge Bernt 2013 s. 53—54. 
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ikke kommer unna, og som også kan være gunstige av hensyn til effektivitet og likebehand-
ling. Noen variasjoner må derfor godtas. En løsning kan dermed være god nok for forvalt-
ningen, selv om løsningen ikke hadde stått seg for domstolene.  
 
Siden størsteparten av forvaltningens avgjørelser aldri når frem til domstolene, bør rettsviten-
skapen i større grad undersøke variasjonene i rettskildebruken, ikke bare med et empirisk 
formål, men også med hensyn til hvilke variasjoner som kan godtas. Det er dette som er form-
ålet i det følgende, med hensyn til bruken av forvaltningens rettsoppfatninger. 
 
8.3 Relevans 
8.3.1 Relevansbegrepet 
Selv om både domstolene og utlendingsforvaltningen viser til rettsoppfatninger fra forvalt-
ningen i sine avgjørelser, er det ikke dermed sagt at rettsoppfatningene brukes som rettskilde-
faktor. Spørsmålet er om forvaltningens rettsoppfatninger i det hele tatt har status som retts-
kildefaktor, eller om henvisninger til dem som en del av begrunnelsen i rettslige avgjørelser 
utelukkende har hatt andre funksjoner. 
 
For at et argument skal ha status som rettskildefaktor må argumentet være relevant i juridisk 
argumentasjon. Et argument er relevant i juridisk forstand dersom det etter anerkjent rettskil-
delære er tillatt å bruke argumentkilden som et premiss for en slutning om hva som er gjel-
dende rett. 
 
Tidligere var relevansbegrepet knyttet til hvilke faktorer som måtte tas i betraktning. Med 
Eckhoff ble relevansbegrepet utvidet til hvilke argumenter som kan tas i betraktning. At et 
argument anerkjennes som en rettskildefaktor innebærer altså ikke at vedkommende faktor 
alltid har rettskildebetydning. Det betyr bare at det går an å trekke faktoren inn når lov og rett 
skal tolkes.323 
 
8.3.2 Rettskildefaktor eller kun overbevisningsverdi? 
For å være en rettskildefaktor, må argumentet i seg selv ha betydning i den rettslige argumen-
tasjonen. Et alternativ er at forvaltningens rettsoppfatninger kun benyttes for sin overbevis-
ningsverdi. 
 
Overbevisningsverdi innebærer at rettsanvenderen finner et synspunkt overbevisende og der-
for gjør det til en del av sin egen argumentasjon. Argumentet brukes da på grunn av sitt inn-
hold, ikke på grunn av sitt opphav. Forvaltningens syn på lovtolkningen kan på denne måten 
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få betydning for resultatet, men ikke fordi rettsoppfatningen er en rettskildefaktor. Rettslig 
relevans innebærer at teksten brukes som argument. At teksten vektlegges på grunn av sitt 
opphav. Hvis forvaltningen eller dommeren legger synspunkt fra et rundskriv til grunn kun 
fordi de har vurdert standpunktet og funnet seg enig i det, brukes det på grunn av sin overbe-
visningsverdi. Om argumentet derimot brukes fordi det står i et rundskriv, og at rettsanvende-
ren av den grunn oppfatter at synspunktet må få selvstendig betydning, brukes rettsoppfat-
ningen på grunn av sin rettskildeverdi som relevant rettskildefaktor. 
 
Et eksempel på at Høyesterett henviste til en faktor for så å slutte seg til argumentasjonen, 
finnes i Rt. 2011 s. 304 (Konsesjonsplikt) avsnitt 59. Høyesterett refererte først fra en retts-
oppfatning fra Sivilombudsmannen, og uttalte deretter at: «Denne beskrivelse finner jeg tref-
fende».  
 
Når tekst fra rundskriv og andre administrative uttalelser blir brukt, men uten at rettsanvende-
ren henviser til kilden, kan det tenkes at rettsoppfatningen har hatt overbevisningsverdi men 
ikke rettskildeverdi. Et eksempel på dette ga Refsdals undersøkelse av rettskildebruken i NAV 
klageinstans, der mange formuleringer var hentet direkte fra rundskrivene uten at det ble vist 
til opphavet.324 Her ble rundskrivene tydeligvis brukt som et viktig hjelpemiddel, og vurde-
ringene var av denne grunn kanskje ikke så selvstendige som de burde være, men etter min 
mening er det ikke nødvendigvis riktig å omtale dette som rettskildebruk. Dersom rundskrive-
ne derimot ble brukt fordi NAV klageinstans følte at de måtte ta hensyn til de rettsoppfat-
ningene som kom fram der, kan det karakteriseres som rettskildebruk. Det er altså rettsanven-
ders motivasjon for å bruke forvaltningens rettsoppfatninger som er avgjørende for hvordan 
bruken kan kategoriseres. 
 
Mads Henry Andenæs har tatt et klart standpunkt til spørsmålet om betydningen av forvalt-
ningens rettsoppfatninger da han stiller spørsmålet om hvilken rettskildemessig status forvalt-
ningens tolkningsuttalelser har, da med domstolenes rettskildebruk for øye: 
 

«Den begrunnelse som forvaltningen gir for sitt standpunkt, kan øve innflytelse ved å gi dommeren ar-
gumenter for sin avgjørelse. […] Noen selvstendig rettskildemessig betydning utover dette, har forvalt-
ningens tolkningsuttalelser ikke.»325 

 
Henvisninger til forvaltningens rettsoppfatninger kan også forekomme på grunn av ren opp-
lysningsverdi, for eksempel for å beskrive sakens hendelsesforløp eller for å opplyse andre 
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deler av faktum. Eksempler på dette gir Rt. 2010 s. 1430 (85) og Rt. 2009 s. 1374 (43), der 
retten viste til en instruks fra departementet som et ledd i beskrivelsen av hendelsesforløpet. 
 
8.3.3 Relevans for domstolene 
8.3.3.1 Innledning 
Domstolene står i en friere stilling enn den enkelte saksbehandler i et forvaltningsorgan. 
Domstolene har et selvstendig og overordnet ansvar for å tolke loven og anvende reglene, og 
deres rettsanvendelse må være organisatorisk og politisk uavhengig. Domstolene skal dess-
uten føre en kvalitetskontroll med forvaltningens avgjørelser. Dette innebærer at forvalt-
ningens rettsoppfatninger eller politiske prioriteringer ikke kan være bindende eller få for stor 
betydning for domstolenes rettsanvendelse. Spørsmålet her er imidlertid om forvaltningens 
rettsoppfatninger er et argument som kan tas i betraktning av domstolene. 
 
En gjennomgang av en rekke avgjørelser viser at Høyesterett flere ganger har vist til forvalt-
ningens rettsoppfatninger. Det er ikke dermed sagt at det er uttalelsene i seg selv som vekt-
legges. Samtidig er det vanskelig å se hvorfor Høyesterett skulle viet rettsoppfatningene opp-
merksomhet dersom de ikke har ment at rettsoppfatningene hadde en funksjon. Spørsmålet er 
hvilken funksjon forvaltningens rettsoppfatninger har hatt. I det følgende vil jeg gå igjennom 
noen av funksjonene jeg har identifisert. 
 
8.3.3.2 Henvisninger på grunn av partenes anførsler 
Høyesterett kan ha vist til uttalelser fra forvaltningen i domspremissene utelukkende fordi de 
har vært anført som rettsgrunnlag av partene i saken. 
 
I Rt. 1990 s. 1293 (Ytterbøe) var spørsmålet om hvordan utrykket «opphør av næringsvirk-
somhet» skulle forstås. Staten som part hadde anført at «Finansdepartementets uttalelse av 17. 
februar 1986, som bygger på grundig vurdering av det fagdepartementet som har utarbeidet 
loven, må tillegges betydelig vekt».326 Høyesterett uttalte at lovens ordlyd, forarbeider og 
sammenhengen med øvrige bestemmelser samt uttalelser fra Skattedirektoratet og fra Lig-
nings-ABC trakk i en annen retning enn uttalelsen fra Finansdepartementet. At en uttalelse i et 
brev fra Finansdepartementet «uten angitte holdepunkter» talte for en annen tolkning kunne 
ikke Høyesterett legge vekt på. Forutberegnelighet for skatteyterne måtte derimot ha «betyde-
lig vekt». 
 
I Rt. 2005 s. 577 (Baker Hughes) fantes det ingen løsning på sakens spørsmål i lovens ordlyd 
eller forarbeider, og det forelå ingen relevant rettspraksis. Myndighetene hadde vist til tolk-
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ningsuttalelser fra Skattedirektoratet og fra Lignings-ABC som støtte for sitt syn. Etter Høyes-
teretts mening kunne ikke uttalelsene tillegges betydning for løsningen av saken. Myndighet-
enes opplysninger om ligningspraksis tydet dessuten ikke på at det forelå en langvarig, omfat-
tende og konsekvent praksis. Høyesterett uttalte at hensynet til forutberegnelighet setter gren-
ser for hvor langt man kan gå i å anse at det foreligger hjemmel på grunnlag av andre rettskil-
der når lovteksten etterlater tvil eller er taus.327 De to overnevnte avgjørelsene avviser imidler-
tid ikke at uttalelsene fra de sentrale skattemyndighetene kunne vektlegges. De kunne bare 
ikke få betydning i disse konkrete sakene. 
 
Det er verdt å merke seg at det i sakene omtalt ovenfor var myndighetene som påberopte seg 
enkeltuttalelser som grunnlag for sin påstand. Hensynet til forutberegnelighet for den private 
parten var et av grunnlagene for Høyesteretts avvisning av uttalelsene. Rt. 2008 s. 1307 bely-
ser hvordan situasjonen er dersom den private part påberoper uttalelser fra sentrale myndighe-
ter til sin gunst. I denne saken viste de private partene som støtte for sin påstand til uttalelser i 
et brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet inntatt i Lignings-ABC. Førstvoterende 
stilte så vidt spørsmål om hva som kunne sluttes av uttalelsen, men slo raskt fast at han ikke 
ville ta «nærmere stilling til rekkevidden av uttalelsen, ettersom den uansett ikke kan snevre 
inn adgangen til omklassifisering i forhold til det som følger av loven og Høyesteretts prak-
sis.» Avgjørelsen kan gi et holdepunkt for at uttalelsene kunne tas i betraktning, siden Høyes-
terett berørte slutningsspørsmålet. De ble uansett ikke tillagt særlig vekt, på tross av at det 
ville vært til gunst for de private partene. 
 
8.3.3.3 Betydning som en del av slutningsspørsmålet om forvaltningspraksis 
Det kan synes som Høyesterett ikke har hatt tradisjon for å tillegge rettsoppfatninger fra for-
valtningen særlig betydning med mindre de har en viss utbredelse i praksis. At forvaltningens 
praksis kan være en relevant rettskilde for domstolene er avklart.328 Rettsoppfatninger fra 
overordnede i forvaltningen kan dermed tillegges vekt i den grad de enten har vært grunnlag 
for, eller er en kodifisering av, tilstrekkelig konsistent praksis. Da vil de til gjengjeld kunne 
tillegges ganske stor vekt, men da er det i realiteten forvaltningspraksis som fungerer som 
selve rettskildefaktoren.329 
 
Det uklare skillet mellom forvaltningspraksis og mer enkeltstående tolkningssynspunkt gjør 
det utfordrende å bedømme om henvisninger til rundskriv og andre former for uttalelser i 
Høyesteretts domspremisser er ment som en henvisning til forvaltningspraksis eller ikke.  
                                                
327  Rt. 2005 s. 577 (33–40). 
328  Rt. 1995 s. 54 (61); Rt. 2005 s. 1757; Rt. 2006 s. 1217; Rt. 1992 s. 1263 (1269–1270); Rt. 2010 s. 979 (51–

52), se punkt 3.3. 
329  Se punkt 3.3. 
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Når Høyesterett har vist til forvaltningens rettsoppfatninger har det ofte vært som en del av 
slutningsspørsmålet om hva forvaltningspraksis består i, altså at henvisningene har hatt som 
formål å tjene som bevis for hva praksis går ut på.330 For eksempel i Rt. 1995 s. 54 (61) hen-
viste Høyesterett til et rundskriv, men da for å vise at en bestemt tolkning hadde vært lagt til 
grunn i langvarig og konsistent forvaltningspraksis. I Rt. 1992 s. 1263 (1269) ble rettsoppfat-
ningene som var nedfelt i et rundskriv fra Riksskattestyret ansett som problematisk, men like-
vel lagt til grunn for resultatet fordi det hadde skapt et grunnlag for ligningspraksis som Høy-
esterett tilla «avgjørende vekt». Et annet eksempel er Rt. 2010 s. 979 (52) der det var «grunn 
til å anta» at en uttalelse fra Finansdepartementet som senere ble nedfelt i Lignings-ABC «har 
hatt stor betydning for praksis».  
 
Noen av de dommene Boe i Boe 2010 og Boe 2012 har tatt til inntekt for at forvaltningens 
rettsoppfatninger er en relevant rettskildefaktor for domstolene, mener jeg at heller er eksemp-
ler på at uttalelser fra myndighetene brukes som en del av et slutningsspørsmål om hva for-
valtningspraksis går ut på heller enn som rettskildefaktorer i seg selv.331 I Brenden-dommen 
redegjorde Høyesterett for hvordan forvaltningspraksis hadde utviklet seg bort fra en alminne-
lig språklig forståelse av lovens tekst. Blant annet viste Høyesterett til uttalelser fra Skattedi-
rektoratet.332 Etter mitt syn ble uttalelsene brukt fordi de ga en forklaring på og kastet lys over 
hvorfor forvaltningens praksis hadde utviklet seg i en bestemt retning. Praksis hadde utviklet 
seg på bakgrunn av lovforståelsen hos sentrale myndigheter, men det var fremdeles praksisen 
som ble tillagt vekt, ikke uttalelsene i seg selv. Også Rt. 1983 s. 979 (Foss) mener Boe er et 
eksempel på «at forvaltningens eget rettssyn i seg selv er en faktor».333 Jeg mener at selv om 
rettsoppfatninger fra overordnede skattemyndigheter var utgangspunktet for resonnementet, 
var det likevel det at synspunktene hadde fått gjennomslag i praksis som var av betydning for 
Høyesterett. Rettsoppfatningene fra sentrale skattemyndigheter ble oppfattet som så entydige 
og langvarige at Høyesterett forutsatte at de i det vesentlige hadde slått igjennom i lignings-
praksis, og ble av denne grunn ansett som relevant.334 Det samme gjelder Rt. 2008 s. 681 
(Sterke menneskelige hensyn I), som Boe mener gir en «vel så klar indikasjon på at forvalt-
ningens rettssyn etter omstendighetene kan være relevant».335 Her ble uttalelser fra UNEs 

                                                
330  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 236. 
331  Se Boe 2010 s. 341 flg. og Boe 2012 s. 283 flg. 
332  Rt. 1991 s. 1182 (1166). 
333  Boe 2012 s. 284. 
334  Rt. 1983 s. 979 (983). 
335  Boe 2010 s. 342. Se også Boe 2009. 
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interne veiledende retningslinjer tilsynelatende brukt som argument for resultatet, men Høyes-
terett bemerket at retningslinjene var «basert på Utlendingsnemndas praksis».336 
 
8.3.3.4 Betydning som selvstendig argument 
Andre avgjørelser Boe viser til, er jeg enig i at kan tyde på at Høyesterett har ansett rettsopp-
fatninger i forvaltningen for å ha mer selvstendig betydning, selv om ingen av domspremisse-
ne er særlig tydelige på dette. Et eksempel er Rt. 1990 s. 874 (Fusa). Et av spørsmålene Høy-
esterett tok stilling til var om sosialomsorgsloven § 3 nr. 1 var en rettighetsbestemmelse som 
kunne håndheves av domstolene. Kommunen som ankemotpart hadde anført at en uttalelse i 
et rundskriv fra Sosialdepartementet som talte i favør av at bestemmelsen ga krav på ytelser 
måtte ha beskjeden vekt, blant annet fordi uttalelsen hadde karakter av veiledning til forvalt-
ningen. Høyesterett uttalte at: «Selv om rundskrivet først og fremst er en veiledning til de 
myndigheter som skal praktisere loven, har den sterke understrekning av rettighetssynspunktet 
etter min mening også interesse for adgangen til domstolskontroll.» Vurderinger fra forarbei-
der til ny lov om sosiale tjenester som var forutsatt å skulle avløse loven om sosialomsorg var 
også «av interesse», selv om lovproposisjonen hadde blitt trukket tilbake.337 Formuleringene 
om at de ulike uttalelsene fra departementet har «interesse for» hvordan Høyesterett tolker 
innholdet av lovteksten taler etter min mening for at forvaltningens rettsoppfatninger ble an-
sett som en relevant faktor. 
 
I Rt. 2001 s. 1444 (Skøyen Næringspark) synes det som uttalelser fra sentrale skattemyndig-
heter på selvstendig grunnlag ble brukt som et moment i avveiingen.  Høyesterett redegjorde 
for en rekke uttalelser fra sentrale skattemyndigheter for å undersøke hvordan den aktuelle 
bestemmelsen har vært praktisert. Det kom frem at finansdepartementets tolkningsstandpunkt 
hadde endret seg med tiden. De ulike uttalelsene ga grunnlag for to ulike tolkningsresultat, en 
mer liberal til fordel for skatteyteren og en mer restriktiv. Den mer liberale tolkningen hadde 
støtte i skattemyndighetenes uttalelser fra tidlig på 1980-tallet og den restriktive hadde grunn-
lag i nyere uttalelser fra skattemyndighetene. Lovtekst og forarbeider ga ikke noen løsning, og 
begge tolkningsalternativer var mulige. Selv om den nyeste tolkningen «kanskje [kunne] være 
den mest nærliggende», så stilte Høyesterett spørsmål om de tidligere uttalelsene «kan ha fått 
et slikt feste i ligningspraksis at dette medfører at den tidligere lovforståelse legges til 
grunn».338 Høyesterett la dermed til grunn det tolkningsstandpunktet som hadde festet seg i 
praksis. Etter at Høyesterett kom frem til at praksis hadde fulgt den tidligere tolkningen, ble 
det imidlertid diskutert om den nyeste tolkningen likevel hadde skapt endringer i rettstilstan-
den. Tilsynelatende ble forvaltningspraksis med bakgrunn i uttalelser fra Finansdepartementet 
                                                
336  Rt. 2008 s. 681 (43). 
337  Rt. 1990 s. 874 (887). 
338  Rt. 2001 s. 1444 (1454). 
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satt opp mot, altså avveid mot, nyere tolkningsuttalelser fra Finansdepartementet. Sammen 
med hensynet til forutberegnelighet og innrettelse veide ligningspraksisen tyngre på vektskå-
len enn den nyere rettsoppfatningen med noen medfølgende reelle hensyn.339 Bare det at en 
slik avveining ble foretatt, tyder likevel på at departementets nyeste rettsoppfatning ble vur-
dert som et selvstendig argument. 
 
Noen ganger er det så å si umulig å trekke slutninger om hva som ligger bak en henvisning til 
forvaltningens rettsoppfatninger i domspremissene og dermed vanskelig å finne ut hvilken 
betydning rettsoppfatningen har hatt for Høyesteretts vurdering. I Konsesjonsplikt-dommen 
viste Høyesterett uten videre til departementets rundskriv når et av lovens begreper skulle 
tolkes: «Med ‘livssituasjon’ siktes til helsemessige, familiære og sosiale forhold og forhold 
knyttet til arbeids- eller utdannelsessituasjon, se Landbruksdepartementets rundskriv».340 Den 
knappe ordbruken gjør at det ikke kommer frem om rundskrivets standpunkt ble brukt som en 
opplysningsfaktor, uttrykk for forvaltningspraksis, på grunn av sin overbevisningsverdi eller 
som en relevant faktor i seg selv. I Rt. 2000 s. 1141 (Skattetrekk) presenterte kjæremålsutval-
get først sitt tolkningsstandpunkt, før de påpekte at samme tolkning «også [er] lagt til grunn i 
rundskriv nr. 58 fra Skattedirektoratet».341 Det kan ikke sies for sikkert om henvisningen bare 
var ment til opplysning, eller om rettsoppfatningen fra direktoratet ble brukt som et støttemo-
ment og dermed som en relevant faktor for kjæremålsutvalgets tolkning. Henvisningen til 
rundskrivet kan dessuten vært ment for å vise til hva utvalget antok fulgte av forvaltnings-
praksis, som utvilsomt kunne vært relevant. Det samme gjelder formuleringen i Rt. 2009 s. 
661 (Ambassade). Rett etter slutningen om hva som følger av lovens ordlyd, forarbeider og 
system uttalte førstvoterende at: «Jeg viser også til Miljøverndepartementets rundskriv».342  
 
Høyesteretts formuleringer er jevnt over vage og man bør være forsiktig med å legge for mye 
i den konkrete ordbruken for å foreta generelle slutninger om betydningen av forvaltningens 
rettsoppfatninger. I dette tilfellet er imidlertid diffuse formuleringer det eneste vi har å bygge 
på. Jeg mener at det er tilstrekkelige holdepunkter til å si at forvaltningens rettsoppfatninger 
kan være et relevant moment for domstolenes rettslige argumentasjon. 
 
Når det legges vekt på uttalelser fra departementet i en lovs etterarbeider om hva som er gjel-
dende rett er dette i realiteten en vektlegging av rettsoppfatninger fra et forvaltningsorgan. 
Uttalelser fra departementet om allerede gjeldende var som nevnt «av interesse» for Høyeste-
rett i Fusa-dommen. Et klarere eksempel gir Rt. 2009 s. 441 (31), der departementets uttalel-
                                                
339  Rt. 2001 s. 1444 (1453–1456). 
340  I Rt. 2011 s. 304 (62). 
341  Rt. 2000 s. 1141 (1144—1145). 
342  Rt. 2009 s. 661 (64). 
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ser i lovens etterarbeider om hva som var gjeldende rett ble ansett som «av betydning for for-
ståelsen av de gjeldende reglene». Det samme ble gjort i Rt. 2009 s. 546 (Uforholdsmessig 
utvisning) avsnitt 41 og Rt. 2009 s. 578 (Fast ansettelse) avsnitt 65. Et spørsmål også i denne 
forbindelse er om uttalelsene vektlegges fordi Høyesterett antar at de er uttrykk for hva som er 
forvaltningens praksis på området, eller om uttalelsene gis selvstendig betydning fordi de 
skriver seg fra departementet. Med mindre Høyesterett mener at «gjeldende rett» automatisk 
er sammenfallende med «gjeldende praksis», er den mest nærliggende forståelsen av Høyeste-
retts bruk av etterarbeider at uttalelsene har betydning uavhengig av om de gir uttrykk for 
forvaltningens praksis. I Uforholdsmessig utvisning-dommen formulerte Høyesterett seg på en 
måte som kan underbygge en slik forståelse. Departementets konstatering i etterarbeidene av 
hva som var den klare hovedregelen var av «større interesse» enn departementets oppsumme-
ring av gjeldende praksis i samme proposisjon.343 
 
8.3.3.5 Uttalelser fra enkeltavgjørelser tillegges ikke relevans 
Enkeltstående uttalelser fra forvaltningens vedtak vil nok jevnt over ikke være en selvstendig 
faktor i domstolenes argumentasjon. Dette ble klart uttrykt av Høyesterett i Skyggekjennelsen 
angående Trygderettens avgjørelser: 
 

«Det som måtte være uttalt i den enkelte avgjørelse, kan derimot ikke tillegges selvstendig rettskilde-
messig betydning.»344 

 
Trygderetten er et forvaltningsorgan, men med et særlig uavhengig preg.345 Trygderetten blir 
gjerne omtalt som et «domstolslignende forvaltningsorgan», blant annet fordi rettens med-
lemmer ikke kan instrueres av noe annet organ med hensyn til avgjørelsene utenom gjennom 
lov eller forskrift.346 Høyesteretts avvisende holdning til betydningen av enkeltavgjørelser fra 
Trygderetten bør likevel kunne overføres også til betydningen av det som uttales i enkeltav-
gjørelser fattet av andre forvaltningsorganer. De fleste forvaltningsorganer vil gjerne ha mind-
re domstolpreg enn Trygderetten, og det vil være enda mindre grunn til å tillegge enkeltutta-
lelser rettskildemessig betydning. 
 
En vektlegging av enkeltstående uttalelser fra forvaltningens vedtak vil kunne komme i kon-
flikt med domstolenes rolle som overprøvingsorgan. Forvaltningsrettslige saker for domstole-

                                                
343  Rt. 2009 s. 546 (44). 
344  Rt. 2005 s. 1757 (45). 
345  Trygderettens uavhengighet var inntil nylig ikke uttrykkelig lovfestet, men i desember 2015 ble det vedtatt 

en lovrevisjon hvor formålsparagrafen påpeker at Trygderetten skal være «uavhengig og upartisk» jf. trygde-
rettsloven § 1 første ledd og at rettsmedlemmene skal være «uavhengig» jf. § 3 åttende ledd. 

346  Prop. 139 L (2014–2015) s. 7. 
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ne dreier seg som oftest om å overprøve nettopp enkeltvedtak. Da kan det virke uheldig om 
domstolene bruker argumenter fra forvaltningens enkeltsaker som en del av sin argumenta-
sjon. På den annen side kan dette behjelpes ved at uttalelsene tillegges kun svært beskjeden 
vekt, uten at de anses som irrelevante av den grunn. 
 
8.3.3.6 En særlig gjennomgang av utlendingsrettslige høyesterettsavgjørelser 
Jeg har foretatt en gjennomgang av de 38 høyesterettsavgjørelsene i sivile saker på Lovdata 
som hadde henvisninger til utlendingsloven av 2008 eller statsborgerskapsloven av 2005.347 
Målet med gjennomgangen var å se hvordan Høyesterett har forholdt seg til tolkningsuttalel-
ser fra forvaltningen i utlendingsrettslige avgjørelser. Det ble vist til uttrykk for rettsoppfat-
ninger i forvaltningen i bare noen få saker, og av ulike grunner.  
 
I to av sakene ble det vist til en instruks fra departementet, men da som en ren faktaopplys-
ning.348 Det ble ved flere anledninger vist til rundskriv og praksisnotater, men da med hensikt 
om å foreta slutninger om hva som følger av forvaltningens praksis. Sterke menneskelige hen-
syn I-dommen er allerede omtalt ovenfor.349 Et annet eksempel er Internflukt-dommen det det 
ble vist til at «[e]tter UNE sine retningslinjer om helsemessige forhold, daterte 11. januar 
2012, er det dessutan ein høg terskel for når helseomsyn skal vere avgjerande.»350 Høyesterett 
la deretter til grunn en høy terskel i tråd med UNEs retningslinjer. Retningslinjene handlet 
imidlertid ikke om hvordan UNE tolket gjeldende rett, men om hva som fulgte av forvalt-
ningens praksis. I Rt. 2012 s. 1985 (Lengeværende barn I) ble det henvist til et av UNEs prak-
sisnotat, men naturlig nok for å finne holdepunkter for hva som fulgte av forvaltningsprak-
sis.351 I Rt. 2012 s. 494 (44) ble det referert fra et rundskriv fra lederen for Migrasjonsverket i 
Sverige, som tilsvarer UDI i Norge. Dette var imidlertid for å foreta en slutning om hvordan 
flyktningkonvensjonen har vært praktisert i andre konvensjonsstater. Det ble også foretatt 
slutninger om norsk forvaltningspraksis på bakgrunn av uttalelser i et brev fra UDI til Justis-
departementet og et praksisnotat fra UNE. 
 
Andre formuleringer i Lengeværende barn I-dommen er av større interesse. Høyesterett la til 
grunn at en plikt til å behandle omgjøringsbegjæringer «følger også av Utlendingsnemndas 
interne retningslinjer» og videre at retningslinjenes punkt 1.5 «bestemmer at en anmodning 
om omgjøring skal realitetsbehandles» og at «[a]nmodningen skal i så fall realitetsbehandles 
til tross for avvisningsgrunnen, jf. retningslinjenes punkt 1.2. annet ledd» (mine uthevning-

                                                
347  www.lovdata.no per 31.5.2016. 
348  F.eks. Rt. 2010 s. 1430 (85), Rt. 2009 s. 1374 (43). 
349  Rt. 2008 s. 681 (43). 
350  Rt. 2015 s. 1388 (138). 
351  Rt. 2012 s. 1985 (195). 
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er).352 Ordbruken tyder på at Høyesterett mente at UNEs interne føringer hadde skapt plikter 
for UNE, som også ble lagt til grunn for Høyesteretts vurdering. 
 
I Rt. 2010 s. 1430 (71) uttalte Høyesterett seg om betydningen av hva som står i et rundskriv 
fra UDI: 
 

«Ankemotparten har i stor grad bygd sin argumentasjon på eit rundskriv om utvising datert 31. oktober 
2003 frå UDI til politimeistrane. Det er tale om ei einskild setning i punkt 3.4.3. A si rettsstilling følgjer 
av lova, og eg går derfor ikkje nærare inn på forståinga av rundskrivet.» 

 
Fra ordbruken er det tydelig at uttalelsen fra UDI i rundskrivet som den private parten hadde 
bygd sin argumentasjon rundt, ikke fikk selvstendig betydning som rettskildefaktor. Høyeste-
rett foretok en tolkning av loven helt uavhengig av hvilken oppfatning UDI hadde forfektet i 
rundskrivet. Dette resultatet kan likevel ikke tas til inntekt for at Høyesterett aldri vil ta UDIs 
oppfatning i betraktning, kun at de valgte å løse spørsmålet uavhengig av forvaltningens opp-
fatning i dette tilfellet. Det kan påstås at det er et skille mellom faktorer det er tillatt å ta i be-
traktning og faktorer man har plikt til å vurdere. Forvaltningens rettsoppfatninger kan være et 
eksempel på et moment som domstolene kan velge å overse.353 
 
8.3.3.7 Oppsummering 
Høyesterett viser til forvaltningens rettsoppfatninger i sine avgjørelser av ulike grunner. Som 
oftest synes det å være for å trekke slutninger om hva som følger av forvaltningspraksis. Det 
finnes likevel holdepunkter for å si at Høyesterett også har ansett forvaltningens rettsoppfat-
ninger som et relevant argument på selvstendig grunnlag.  
 
Min konklusjon er at forvaltningens rettsoppfatninger er et relevant argument for domstolene, 
som de samtidig kan velge å se bort fra. 
 
Jeg vil avslutningsvis presisere at selv om Høyesterett av og til bruker rundskriv og lignende 
som uttrykk for hva som følger av forvaltningens praksis, kan man ikke uten videre gå ut ifra 
at alt av rettsoppfatninger som kommer til uttrykk i rundskriv og andre tolkningsuttalelser har 
blitt lagt til grunn i forvaltningens praksis, og dermed sette et likhetstegn mellom uttalelsene 
og praksis. Når Høyesterett har stilt som krav til forvaltningspraksis at den må være av en viss 
varighet og fasthet for å være relevant som argument, bør det kreves flere holdepunkter enn 

                                                
352  Rt. 2012 s. 1985 (89). 
353  Helset 1986 s. 277; Eckhoff og Helgesen 2001 s. 26; Boe 2012 s. 214. For en annen oppfatning, se Ande-

næs, M. H. 2009 s. 8.  
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bare det at rettsoppfatningen er nedfelt i et rundskriv. Det bør kreves flere bevis for at uttalel-
ser har dannet grunnlag for forvaltningspraksis før uttalelsene tas som uttrykk for praksis. 
 
8.3.4 Relevans for forvaltningen 
Som nevnt har ikke Høyesterett som hovedoppgave å avgjøre rettskildespørsmål, og særlig 
ikke å belyse rettskildespørsmål angående forvaltningens virksomhet. Det er mulig at Høyes-
teretts synspunkt fra Rt. 1975 s. 992 (997), om at forvaltningspraksis kan skape en bindende 
norm for forvaltningen selv om den ikke er bindende for domstolene, kan ha overføringsverdi 
til betydningen av forvaltningens rettsoppfatninger. At domstolene er tilbakeholdne med å 
overprøve utpreget faglige eller politiske rettsspørsmål viser dessuten at de har respekt for 
forvaltningens egne rettslige synspunkter. Høyesterettspraksis har så vidt jeg kan finne, ikke 
kastet noe særlig lys over legitimiteten av rettskildevariasjoner mellom forvaltningen og 
domstolene utover dette. Holdepunkter for relevansspørsmålet og om det stiller seg annerle-
des for forvaltningen enn det som allerede er redegjort for i forbindelse med relevansen for 
domstolene må dermed finnes andre steder, for eksempel i juridisk teori eller reelle hensyn. 
 
Det de ulike juridiske forfattere som omtalt i punkt 3.2 synes å enes om, er at rettsoppfat-
ninger fra overordnede har en faktisk betydning for rettsanvendelsen hos forvaltningsorganer. 
Instrukser er bindende, og en forenkling av rettsanvendelsesprosessen gjennom bruk av vei-
ledninger kan til en viss grad være forsvarlig. Det kan være for mye forlangt å kreve at hver 
enkelt saksbehandler foretar en helt selvstendig vurdering i hver sak eller blir nødt til å foreta 
tolkninger på bar bakke hver gang det oppstår et spørsmål vedkommende ikke har undersøkt 
tidligere. Rundskriv og lignende fungerer som et hjelpemiddel for å bidra til effektivitet og 
likebehandling og for at enkeltavgjørelser skal få forankring i den ansvarlige ledelsens syn på 
rettslige spørsmål.  
 
Uenigheten i teorien synes å dreie seg om hvorvidt bruk av forvaltningens rettsoppfatninger er 
en del av rettskildebruken. Det er ikke alle som vil innrømme forvaltningens rettsoppfatninger 
status som rettskildefaktor, og dette kan nok ha sammenheng med standpunktene inntatt angå-
ende rettskildevariasjoner mellom forvaltningen og domstolene. Som redegjort for i punkt 3.2 
og 8.2.2 er Fleischer avvisende både til rettskildevariasjoner mellom forvaltningen og domsto-
lene, og til forvaltningens rettsoppfatninger som rettskildefaktor. 
 
Ifølge Fleischers argumentasjon, må utgangspunktet være at forvaltningens rettsoppfatninger 
har samme relevans og vekt for forvaltningens rettsanvendere som for dommere. Standpunk-
tet vil innebære at forvaltningstjenestemennene står like fritt som dommere til å vurdere hold-
barheten av rettsoppfatninger fra de sentrale myndighetene. Dette harmonerer etter mitt syn 
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dårlig med premisset om at instrukser er bindende, som også Fleischer påpeker,354 og at ansat-
te i forvaltningen i motsetning til dommerne har en plikt til lydhørhet overfor tolkningsuttalel-
ser fra overordnede.  
 
Etter min mening blir det for enkelt å si at bruk av tolkningsuttalelser fra overordnede ikke er 
en del av rettskildebruken. Vi må kunne stille krav til de konkrete rettslige vurderingene i de 
enkelte sakene, ikke kun stille krav om at de generelle forhåndstolkningene er basert på riktig 
juridisk metode. 
 
Et spørsmål som utgjør en slags relevanstest er om de som påklager forvaltningens vedtak kan 
påberope seg forvaltningens rettsoppfatninger som grunnlag for sine krav. Hvis forvaltningens 
rettsoppfatninger er en relevant rettskildefaktor, må den kunne påberopes av begge parter i en 
klagesak.  
 
Instrukser og veiledninger er i utgangspunktet ment å være et internt foreliggende, som hjel-
pemidler for de organer og saksbehandlere de er rettet mot. Graver påstår at «private ikke kan 
påberope seg interne instrukser som grunnlag for rettigheter». Gravers synspunkt er at det 
klare utgangspunktet må være at en avgjørelse ikke blir ugyldig som følge av at den er fattet i 
strid med en instruks, med mindre instruksen har dannet grunnlag for en fast forvaltnings-
praksis.355 Følgen av en slik holdning vil innebære at instrukser og lignende, selv innad i for-
valtningen, ikke har relevans som rettskildefaktor på selvstendig grunnlag. For å ta klagere i 
utlendingssaker som eksempel, vil en slik ordning kunne være uheldig. Instruksene er offent-
lig tilgjengelige, i motsetning til vedtak som kan gi uttrykk for hvilke rettsoppfatninger som 
har festet seg i fast praksis. Med mindre klageren har tilgang til en svært erfaren rettshjelper 
vil forvaltningsorganet da stå i en fordelaktig stilling, hvor de kan velge ved hvilke anledning-
er de ønsker å påberope at en rettsoppfatning fra en instruks har fått utslag i praksis og ikke. 
En domstol vil uansett kunne prøve om lovtolkningen er riktig, og kjenne vedtaket ugyldig 
selv om vedtaksorganet har kjent instruksen ugyldig.356 Om en sak aldri når domstolene, som 
ofte er tilfelle i utlendingsrettslige saker, hjelper det imidlertid lite å påberope seg uriktig lov-
tolkning dersom både UDI og UNE lojalt står på sitt. 
 
All den tid saksbehandlerne faktisk er rettslig forpliktet til å følge instrukser og lojalitetsplik-
ten gjør at de føler seg forpliktet til å følge også uttalelser av mer veiledende karakter fra 
overordnede, så fungerer rettsoppfatningene eller min mening som rettskildefaktorer ved å 
være momenter som får selvstendig betydning for tolkningsresultatet. Om de rammene som 
                                                
354  Fleischer 1998 s. 403. 
355  Graver 1996 s. 77. 
356  Graver 1996 s. 78. 
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forvaltningens rettsanvendelse foregår innenfor skal opprettholdes, så vil det være et slags 
paradoks ikke å anerkjenne at det er tillatt for forvaltningens rettsanvendere å bruke uttalelser 
fra instrukser og veiledninger som et selvstendig argument i sine rettslige vurderinger.  
 
En stor forskjell mellom relevansen av forvaltningens rettsoppfatninger som argument for 
forvaltningen og for domstolene, er at instrukser og veiledninger fra overordnede vil fungere 
som en påbudt faktor for underordnede i forvaltningsgrenen ved at de til en viss grad er for-
pliktet til å følge uttalelsene. For domstolene fungerer uttalelsene derimot kun som en tillatt 
faktor. At faktoren er påbudt, innebærer ikke at rettsoppfatningen alltid må legges til grunn 
for resultatet, men at den alltid må ses hen til og tas i betraktning.357 
 
Det må uansett gjelde noen kvalifiseringskrav for å anse forvaltningens rettsoppfatning som 
en rettskildefaktor. En grunnforutsetning for at en konkret rettsoppfatning kan være relevant 
er at rettsoppfatningen holder seg innenfor rammene av regler av høyere rang. Relevansstatu-
sen kan dessuten avhenge av hvilken form rettsoppfatningen har. For eksempel er instrukser 
rettsoppfatninger som må tas i betraktning av underordnede dersom de er vedtatt på gyldig 
måte av noen som er gitt kompetanse til det.358 Eksempler på rettsoppfatninger som ikke bør 
anses som relevante er helt uformelle eller personlige uttrykk for rettsoppfatninger fra over-
ordnede, for eksempel gjennom utsagn i media, i møter eller ved annen uformell kontakt.359 
Det bør kreves en viss formalitet før en rettsoppfatning skal kvalifisere som et relevant argu-
ment, selv for forvaltningen. 
 
8.4 Slutning 
Slutningsspørsmålene i rettskildelæren handler om hvilken veiledning den enkelte rettskilde-
faktor gir i en aktuell sak, altså hva som er innholdet i argumentet og dermed hvilken løsning 
det peker mot.360 Det handler om å utlede argumenter fra de enkelte faktorer isolert sett.361 I 
det følgende omtales noen særlige spørsmål som oppstår når en skal finne meningsinnholdet i 
tolkningsuttalelser fra forvaltningen. 
 
Det kan være et uklart skille mellom hvilke uttalelser som er ment som bindende instrukser og 
hvilke som er ment å ha mer veiledende karakter. Rundskriv inneholder ofte en blanding av 
instrukser og veiledende stoff, og det er ikke alltid lett å avgjøre hvilken grad av bundethet en 
tolkningsuttalelse er ment å ha. Noen uttalelser kan dessuten være ment som ren informasjon. 

                                                
357  Boe 2012 s. 214; Boe og Graver 1989 s. 173–174 
358  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 43. 
359  For en beskrivelse av uformalisert styring i utlendingsforvaltningen, se NOU 2006: 14 s. 79–80. 
360  Andenæs 2009 s. 4 
361  Helset 1986 s. 281; Eckhoff og Helgesen 2001 s. 26. 
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Hvis det er uklart om man står overfor et bindende utsagn, veiledning eller informasjon, er det 
innholdet som avgjør, ikke hva dokumentet kalles. Språkbruken kan gi veiledning. Dessuten 
kan det stilles et krav om klarhet dersom hensikten er å gi et bindende utsagn.362  
 
Uansett om man står overfor en instruks eller veiledende uttalelse kan adressatene føle seg 
like bundet av rettsoppfatninger fra overordnede uavhengig av hvilken form de kommer i og 
hvilke språklige formuleringer som er brukt.363 Zahle påpeker at noen rettsoppfatninger fra 
administrativt overordene i forvaltningen er bindende for underordnede, men påpeker også at 
også rettslig sett uforbindende henvendelser ofte «efterleves mindst like slavisk som et retlig 
direktiv».364 Dette er nok ofte tilfelle, og da kan det være liten grunn til å skille mellom de 
ulike formene.365 For eksempel påpeker Erik Røsæg på bakgrunn av sine erfaringer som sko-
lestyremedlem at rundskriv fra departementet ble fulgt av lokale saksbehandlere uavhengig av 
det rettslige grunnlaget for departementets syn. Røsæg påstår i den forbindelse at det var 
«ganske karakteristisk at de lokale skolemyndigheter føler seg bundet av en rekke normer som 
neppe er rettslig bindende».366 
 
I rettskildemessig sammenheng må det dessuten skilles mellom ulike typer uttalelser i forvalt-
ningens styringsdokumenter. Et rundskriv kan inneholde uttalelser av ulik art og med ulik 
betydning ved rettanvendelsen. Ikke alle uttalelsene vil ha selvstendig betydning som rettskil-
defaktor. Uttalelser i et rundskriv som redegjør for hva som allerede følger av mer autoritative 
kilder, for eksempel lov, forarbeider eller rettspraksis, vil ikke ha noen selvstendig betydning 
som rettskilde. Da vil det eventuelt være de primære kildene som vektlegges, ikke rundskrivet 
i seg selv. Rundskrivet vil da eventuelt kun ha hatt betydning som en opplysningsfaktor. Der-
som uttalelsen går ut over en ren beskrivelse, og får mer preg av tolkning eller utfylling av det 
som følger av primærkilden, kan uttalelsen derimot få betydning som selvstendig rettskilde-
faktor. På samme måte får heller ikke uttalelser som redegjør for forvaltningens praksis selv-
stendig betydning, kun indirekte betydning som en kilde for å foreta slutninger om hva for-
valtningspraksis går ut på. Dessuten kan uttalelser om bruken av forvaltningens frie skjønn 
kan ha stor praktisk betydning, men ikke som rettskildefaktor. Det er uttalelser som selvsten-
dig tar stilling til lovtolkningsspørsmål som potensielt kan ha betydning som selvstendig 
rettskildefaktor. 
 

                                                
362  Eckhoff og Smith 2014 s. 149. 
363  Eckhoff og Smith 2014 s. 143—144. 
364  Zahle 1986 s. 754. 
365  Boe 1993a s. 249. 
366  Røsæg 1984 s. 79. 
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8.5 Vekt 
8.5.1 Vektbegrepet  
Relevansspørsmålet handler om hvorvidt et argument kan tas i betraktning. Dette er et ja/nei-
spørsmål. Vektspørsmålet handler om hvor stor betydning et relevant argument kan ha for 
avgjørelsen. Dette er et spørsmål om gradering. De slutninger man kan trekke fra ulike rele-
vante argumentkilder må harmoniseres med hverandre før man finner det endelige resultatet. 
Vektprinsippene er normer for hvor stor gjennomslagskraft en rettskildefaktor kan ha i rela-
sjon til de øvrige relevante argumentene.  
 
Vektnormene er sjelden særlig eksakte, og det er vanskelig å si noe konkret om hvilken vekt 
en rettskildefaktor normalt vil ha. Vekting er en skjønnsmessig prosess. Den kan avhenge av 
hvem som er rettsanvender, hvordan rettskildebildet før øvrig er, hvilket rettsområde man er 
på samt en rekke individuelle faktorer ved det konkrete argumentet. En rettskildefaktors vekt 
vil alltid være relativ, selv om det av pedagogiske grunner kan oppstilles noen generelle mo-
menter som typisk vil være av betydning for en rettskildefaktors vekt.367 De generelle mo-
mentene vil stort sett være de samme for domstolene og forvaltningen, så de behandles felles 
til slutt i dette kapittelet. Først vil jeg behandle noen individuelle betraktninger knyttet til uli-
ke organer. 
 
8.5.2 Vekt for domstolene 
Når det knapt finnes sikre holdepunkter for å avgjøre om forvaltningens rettsoppfatninger i 
det hele tatt har relevans for domstolene, kan det være trygt å si at de i alle fall ikke har noe 
særlig vekt. Dette er også den gjennomgående oppfatningen i juridisk teori. Boe, som er en av 
dem som har tatt klarest til orde for faktorens relevans for domstolene, mener at forvalt-
ningens rettsoppfatninger må telle lite, også sammenlignet med andre «myke» rettskildefakto-
rer.368 
 
Skøyen Næringspark-dommen kan være et eksempel på at Høyesterett har ansett forvalt-
ningens rettsoppfatninger som en relevant rettskildefaktor, men den viser også at den enkelt-
stående uttalelsen ikke hadde særlig høy vekt. Selv om den nyeste tolkningsuttalelsen kanskje 
var den mest nærliggende forståelsen av lovens ordlyd, fikk den ikke gjennomslag holdt opp 
mot den tolkningen som hadde fått utslag i ligningspraksis og som var til gunst for skatteyte-
ren.369 
 

                                                
367  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 28–29. 
368  Boe 2010 s. 291. 
369  Rt. 2001 s. 1444 (1454–156) 
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8.5.3 Utgangspunkter for forvaltningens vektlegging 
I praksis står forvaltningen mindre fritt enn domstolene ved vurderingen av og avveiningen av 
rettskildene, fordi den må forholde seg til styringssignaler fra overordnede.370 Rettsoppfat-
ninger fra overordnede vil på grunnlag av styringsforholdene i forvaltningen være bindende 
for den enkelte saksbehandler så lenge den holder seg innenfor regler av høyere rang. Uriktige 
lovtolkninger kan likevel ikke tillegges vekt, selv om det kommer i form av en instruks fra 
overordnet. Disse er som nevnt irrelevante. Den lovteksten med høyest rang etter lex superior-
prinsippet må gå foran. Dessuten krever saksbehandlernes yrkesetiske plikt til lojalitet overfor 
sitt fag og det regelverket vedkommende skal forvalte at de ikke trenger å anse seg bundet av 
åpenbart feilaktige tolkninger. 
 
Spørsmål om vekt oppstår først når den tolkningen som rettsoppfatningen gir anvisning på 
ikke er i motstrid med, men heller ikke er helt i harmoni med den løsning andre rettskildefak-
torer peker mot. Da må saksbehandleren foreta en selvstendig vurdering, der det tas stilling til 
hvor stor gjennomslagskraft forvaltningens tolkning skal ha overfor tolkninger med grunnlag i 
andre kilder. 
 
På grunn av domstolfokuset i rettskildeteorien har vektspørsmål angående forvaltningens rett-
anvendelse vært lite omtalt. Et unntak er Boe, som har påpekt at forvaltningens rettsoppfat-
ninger som rettkildefaktor rimeligvis må kunne telle mer for forvaltningen enn for domstole-
ne, og at rettskildereglene tillater dette, «så lenge forskjellen innskrenker seg til å være sjatte-
ringer i rettskildebildet».371 Boe understreker at forvaltningsorganer enkelte ganger går for 
langt ved at de holder seg bare til forvaltningens rettsoppfatning.372 Boe har tidligere bemer-
ket at «[e]n del forvaltningsorganer gjør dessverre etatens syn til den dominerende kilden en-
da lovtekst og forarbeider trekker klart i motsatt retning.»373 Enkelte forvaltningsorganer leg-
ger nok større vekt på forvaltningens rettsoppfatninger enn det som er forsvarlig innenfor 
rettskildelærens normer, som krever en viss uavhengighet i de rettslige vurderingene hos en 
rettsanvender. Mer om mine tanker om hvor grensene bør gå følger i punkt 9.4. 
 
Nå går jeg over til å se mer spesifikt på vekten av rettsoppfatninger i utlendingsforvaltningen. 
Det gjør seg ulike hensyn gjeldende angående ulike former for rettsoppfatninger hos UDI og 
UNE, så jeg behandler de to organene hver for seg. 
 

                                                
370  Holgersen 1987 s. 409. 
371  Boe 2010 s. 233 og 343. 
372  Boe 2010 s. 343. 
373  Boe 1993a s. 249. 
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8.5.4 Vekt for UDI 
8.5.4.1 Føringer fra departementet 
Direktoratet er underordnet både departementet og nemnda. Saksbehandlingen må dermed 
holde seg innenfor de rammene som gis via UNEs vedtak og føringer fra departementshold. 
Lovgiver har ved flere anledninger påpekt et behov for politisk styring av utlendingsforvalt-
ningen.374 
 
Graver-utvalget ble oppnevnt som en granskningskommisjon i 2006 og utarbeidet NOU 2006: 
14. Kommisjonen hadde som oppgave å granske enkelte spørsmål i tilknytning til UDIs be-
handling av 182 konkrete saker. Utredningens første del omhandler kommunikasjonen mel-
lom direktoratet og departementet angående UDIs bruk av sin skjønnskompetanse etter en 
bestemt regel i utlendingsloven. Utredningens andre del består av en mer generell gjennom-
gang av styringsforholdet mellom departementet og direktoratet.  
 
I utredningens første del konkluderer kommisjonen med at direktøren for UDI hadde opptrådt 
kritikkverdig da han hadde gitt signaler om en liberal praktisering av reglene og signert et 
praksisnotat som konkretiserte momenter som var i dårlig samsvar med departementets rund-
skriv og forskrift. Kommisjonen mener det «ble drevet et systematisk arbeid fra ledelsens side 
for å skape forutsetninger for tolkning av regelverket i tråd med ledelsens holdninger.» At 
dette skjedde systematisk for en gruppe saker for å fremme et eget syn var «klart i strid med 
alminnelige prinsipper for underordningsforholdene i forvaltningen» og kunne tyde på «en 
uforsvarlig likegyldighet fra direktoratets ledergruppe til de viktigste styringsmidler fra depar-
tementet.»375 Dette konkrete tilfellet gjaldt bruk av forvaltningens skjønnskompetanse, og det 
er ikke sikkert at synspunktene fra kommisjonen ville vært de samme dersom det gjaldt signa-
ler om lovtolkning. Det er mulig at rommet er større for å fravike rettslige oppfatninger fra 
overordnede dersom synspunktene strider mot de underordnedes egne rettslige vurderinger 
enn det er for å fravike signaler om hvordan forvaltningens frie skjønn skal utøves. 
 
Et av spørsmålene i utredningens andre del gjelder på generelt grunnlag «hva kravet til poli-
tisk lydhørhet innebærer i forhold til forvaltningens ansvar for å forholde seg til gjeldende 
lover, forskrifter og formelle instrukser». Det påpekes at dette «spørsmålet er særlig vanskelig 
på utlendingsfeltet, hvor det på den ene side er stor politisk oppmerksomhet og på den andre 
side er gitt regler som sikrer forvaltningen en viss uavhengighet». Om innholdet av plikten til 
lydhørhet uttaler kommisjonen: 
 
                                                
374  Ot.prp. nr. 46 (1986–1987) s. 7; Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 300 flg.; Ot.prp. nr. 31 (2004–2005) s. 5 jf. 

St.meld. nr. 21 (2003–2004); Prop. 16 L (2015–2016) s. 7 flg. jf. NOU 2006: 14 og NOU 2010:12. 
375  NOU 2006: 14 s. 12–13. 
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«Lydhørhet innebærer for det første en plikt til å rette seg etter lovlig gitte instrukser. For det andre må 
det innebære at forvaltningen tillegger signaler fra den politiske ledelse vekt ved sin lovtolkning og 
skjønnsutøvelse på de områder der den er underlagt instruksjonsmyndighet. […] På områder som er po-
litisk sensitive er det særlig viktig at forvaltningen ikke går ut over sin rolle.»376 

 

Styringsforholdene og den politiske situasjonen tilsier altså at UDI må tillegge signaler fra 
overordnet hold stor vekt, også de som angår lovtolkning.  
 
8.5.4.2 Føringer fra UNE 
Justisdepartementets lovavdeling berører spørsmålet om betydningen av rettsoppfatninger fra 
UNE i en uttalelse fra 2002: «Det er ingen uenighet om at nemndas avgjørelser er en viktig 
rettskilde for UDI, og at nemndas avgjørelser er retningsgivende for den praksis UDI skal 
følge i likeartede saker.» Praksisen i UNE ble likevel ikke ansett som bindende ved at den 
fungerer som en slags instruks.377 
 
8.5.4.3 Interne føringer i UDI 
Lojalitetsplikten til arbeidsgiver og til interne ledere tilsier at også føringer om lovtolkning fra 
overordnede innad i UDI må etterleves av den enkelte saksbehandler. Slike interne føringer 
bør imidlertid ikke anses bindende på samme måte som instrukser fra departementet, og den 
enkelte saksbehandler kan derfor ha større rom til å være kritiske til de tolkningsstandpunkter 
som er gitt og til å foreta mer selvstendige rettskildevurderinger. 
 
Som nevnt betegnes UDIs interne rundskriv, interne meldinger og praksisnotater som «bin-
dende retningslinjer» når rettskildekategoriene omtales på UDIs regelverksportal. Grunnen til 
at de betegnes som «bindende» kan være at det er en forventning om at retningslinjene vurde-
res og tas hensyn til, selv om resultatet ikke nødvendigvis må være i samsvar med det som 
følger av retningslinjene.378 Den bindende virkningen ligger da i at retningslinjene legges til 
grunn for resultatet med mindre gode grunner taler mot det, med andre ord at de tillegges en 
ganske stor vekt i de rettslige vurderingene. 
 
8.5.5 Vekt for UNE 
Som både forarbeidene til utlendingsloven og Sivilombudsmannen har påpekt, vil det i ut-
gangspunktet være uheldig dersom det er ulik praksis i UDI og UNE. Sivilombudsmannen 
rettet seg mot nemnda da han uttalte at det «i lengden ikke anses holdbart at direktoratet og 

                                                
376  NOU 2006: 14 s. 55. 
377  Lovavdelingen 2002. 
378  Boe og Graver 1989 s. 173–174. 
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nemnda legger to helt forskjellige praksiser til grunn».379 Et slikt standpunkt innebærer at i 
tillegg til at UDI må forholde seg til rettsoppfatninger fra UNE, må også UNE kunne se hen 
til rettsoppfatninger som i utgangspunktet kun retter seg mot saksbehandlere i UDI. 
 
Særlig nå som departementet er gitt den samme instruksjonsadgangen overfor UNE som over-
for UDI, har ulikhetene i rettskildesituasjonen hos de to organene i teorien blitt mindre. Tidli-
gere hadde UNE en større uavhengighet fra den politiske ledelsen i sine rettslige vurderinger. 
Det kan tenkes at UNE da i større grad kunne fungere som en sikkerhet for at rettsanvendel-
sen i utlendingsforvaltningen holdt seg innenfor rammene av en mer tradisjonell domstollig-
nende rettskildevurdering.  
 
På den annen side skal UNE fremdeles avgjøre saker som et «uavhengig organ» jf. utlen-
dingsloven § 77. Selv om UNE ikke lenger er uavhengig av instrukser fra departementet, har 
nemnda en mindre hierarkisk oppbygging enn UDI. UNEs direktør gir ikke styringssignaler til 
sine ansatte gjennom rundskriv slik som UDIs direktør og avdelingsdirektører gjør. Som kon-
trollorgan overfor UDI må UNE kunne stille seg enda mer kritisk til de styringssignalene som 
gis internt i UDI. Selv om disse kan tillegges vekt av UNE, bør de i likhet med for domstole-
nes vedkommende ikke tillegges særlig høy vekt dersom lovens ordlyd og/eller andre tyngre 
rettskildefaktorer peker i en annen retning. UDIs rettsoppfatninger bør i alle fall ikke uten 
videre legges til grunn for UNEs resultat.  
 
Et interessant funn fra min gjennomgang av 100 saker fra UNEs praksisdatabase er at en lang 
rekke sammendrag tyder på at UNE har lagt til grunn et vilkår som stammer fra et av UDIs 
rundskriv, og som kan påstås å innskrenke rekkevidden av en bestemmelse som gir rett til 
oppholdstillatelse. Utlendingsloven § 23 oppstiller noen grunnvilkår for når det «kan» gis 
oppholdstillatelse for å utføre arbeid i riket og gir hjemmel for å fastsette nærmere vilkår i 
forskrift. Ett av lovens vilkår er at det foreligger et konkret tilbud om arbeid. Utlendingsfor-
skriften § 6-1 er formulert som en rettighetsbestemmelse ved å gi faglærte søkere «rett til 
oppholdstillatelse» på bestemte vilkår. Vurderingen er lovbundet og overlater ikke noen vur-
deringer til det frie forvaltningsskjønnet.380 Et av vilkårene er at fagkompetansen søkeren in-
nehar er «relevant» for den stillingen vedkommende har fått tilbud om. Spørsmålet er hva som 
ligger i lovtekstens relevanskrav. 
 
UDIs interne rundskriv RS 2014-018 uttaler at kravet om relevans i § 6-1 «vil si at den tilbud-
te stillingen må være av en slik art at den krever kompetanse som faglært» (min utheving). 

                                                
379  Sivilombudsmannen 2011/492. 
380  NOU 2010: 12 s. 65. 
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Rundskrivet sier ingenting om begrunnelsen for denne tolkningen. En rekke sammendrag vi-
ser at også UNE har stilt som vilkår at stillingen krever kompetanse som faglært.381 Spørsmå-
let er om dette er en holdbar tolkning av begrepet «relevant», eller om det i praksis er en inn-
snevring av begrepet og dermed en innskrenkning av rettigheten som er gitt gjennom forskrif-
ten.  
 
En naturlig språklig forståelse vil tilsi at et krav om at fagkompetansen er relevant for arbeids-
tilbudet ikke korresponderer med et vilkår om at det arbeidet som skal utføres krever fagkom-
petanse. En sak jeg selv har jobbet med kan illustrere dette. En kvinne var tilbudt en stilling 
som tannlegesekretær i Norge. Hun var utdannet tannlege i hjemlandet. Kvinnen fikk ikke 
innvilget oppholdstillatelse av UDI og fikk heller ikke medhold i sin klage hos UNE. Begrun-
nelsen var at stillingen som tannlegesekretær ikke krevde fagkompetanse. Etter en naturlig 
forståelse av ordlyden kan det imidlertid argumenteres for at kvinnens fagkompetanse som 
tannlege var relevant for stillingen som tannlegesekretær. 
 
Det finnes ikke rettspraksis som kaster lys over tolkningen ordlyden i § 6-1. Forarbeidene 
tilsier at tolkningen av relevanskravet ikke er ment å være så snever som rundskrivet og prak-
sis legger opp til. Tidligere oppstilte utlendingsforskriften et krav om at arbeidstakerens kom-
petanse måtte anses som «nødvendig for virksomheten».382 I høringsnotatet angående dagens 
bestemmelse påpekes det at: «Departementet ønsker at arbeidsgiver i større grad skal kunne 
avgjøre hvilken kompetanse det er behov for». Derfor ble begrepet «nødvendig» byttet ut med 
«relevant». Rundskrivets formulering om at stillingen må kreve fagkompetanse stemmer 
bedre overens med det tidligere kravet om nødvendighet, som altså med hensikt ble byttet ut. 
På den annen side påpekes det samtidig at et hensyn bak reglene er å unngå at faglærte utlen-
dinger kommer til Norge og utøver ufaglært arbeid.383 Tilbake til eksemplet med tannlegen, 
vil det sistnevnte hensynet tilsi at hun ikke skulle få oppholdstillatelse for å arbeide i en stil-
ling som også en ufaglært kunne fått. Et spørsmål er likevel om dette ene hensynet kan be-
grunne en praksis som innskrenker den naturlige forståelsen av ordlyden i en bestemmelse 
som gir søkeren et rettskrav. Særlig når lovgivers ønske samtidig har vært å gi arbeidsgiver 
større definisjonsmakt over hva som er ønsket kompetanse. I tannlegetilfellet ønsket ikke ar-
beidsgiveren å ansette noen uten relevant kompetanse. De ønsket å ansette kvinnen på grunn 
av hennes tannlegeerfaring. 
 

                                                
381  F.eks. sak N11737327, sak N1117291110, sak N13499748, sak N13411867, sak N127161214, sak 

N1105181110, sak N14618059, sak N11737327, sak N132649527, sak N13964048, sak N13839848, sak 
N1143701110, sak N126121214, sak N14430259, sak N13272148, se vedlegg I. 

382  Utlendingsforskriften av 1990 (opphevet) § 3 andre ledd bokstav a. 
383  Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat, 30.1.09 s. 6. 



89 
 

I de sammendragene jeg har lest, har UNE gjennomgående lagt til grunn at det gjelder et krav 
om at den tilbudte stillingen krever fagkompetanse, uten at det gis en begrunnelse for tolk-
ningsstandpunktet. I noen av sammendragene er kravet formulert som om det er en del av 
relevansvurderingen.384 I andre virker det som om kravet anses som et selvstendig vilkår i 
tillegg til relevansvurderingen.385 Uansett er ikke rettskildegrunnlaget problematisert i noen av 
sammendragene jeg har lest. Det kan virke som om UNE her har lagt overdreven vekt på 
UDIs interne styringsdokumenter eller praksis, på tross av rettighetsbestemmelsens ordlyd og 
forarbeider. 
 
8.5.6 Vektmomenter  
Spørsmålet i dette punktet er hva som kan eller bør være generelle vektmomenter dersom for-
valtningens rettsoppfatninger skal tillegges vekt, og om enkelte rettsoppfatninger bør telle mer 
enn andre. Dette er momenter som kan gjøre seg gjeldende både for domstolene og forvalt-
ningen, og behandles derfor uavhengig av dette skillet.  
 
Et første spørsmål er om rettsoppfatningens form, dens argumentbærer, bør være et vektmo-
ment. Boe har inntatt et standpunkt om at det «rettskildemessig betyr lite» hva slags form 
rettsoppfatningene har, at vi ikke behøver å skille mellom de oppfatningene som kommer i 
form av ordre (direktiv og instrukser) og den «mykere» formen veiledninger (råd, oriente-
ringer og meldinger). Begrunnelsen er at rettsoppfatningen i begge tilfeller tjener som retts-
kildefaktor, og at funksjonen som enten instruks om lovforståelsen eller anbefaling om lovfor-
ståelsen kommer i tillegg til rettskildefunksjonen. Dessuten er det gjerne vanskelig å trekke et 
skille, og det kan bero på tilfeldigheter om formen «skal» eller «bør» er brukt.386 Når Boe 
skriver at det «rettskildemessig betyr lite», virker det etter begrunnelsen som om han sikter til 
relevansspørsmålet, ikke vekten. Denne konkrete formuleringen er heller ikke tatt med i den 
nyeste utgaven av Boes rettskildelærebok, selv om de øvrige betraktningene om skillet mel-
lom ulike former for rettsoppfatninger er med.387 Jeg mener at hvorvidt en rettsoppfatning er 
formulert som en instruks eller som en anbefaling bør kunne ha betydning for hvor stor vekt 
rettsoppfatningen tillegges. Dette gjelder i større grad for forvaltningen enn for domstolene, 
all den tid underordnede i forvaltningen er bundet av instrukser fra overordnede og i teorien 

                                                
384  F.eks. sak N126121214, sak N14618059, sak N13272148, sak N13411867, sak N1105181110 og sak 

N1143701110. 
385  F.eks. sak N13964048, sak N14430259, sak N127161214, sak N13839848, sak N132649527, sak 

N11737327 og sak N13499748. 
 
386  Boe 1993a s. 249. 
387  Boe 2010 s. 343. 
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står friere til å følge veiledninger. En forutsetning kan være at det kommer klart frem hvilken 
funksjon en tolkningsuttalelse er ment å ha.  
 
Departementets uttalelser om gjeldende rett i forarbeider til en lov som enda ikke er vedtatt, 
såkalte etterarbeider, kan ha en særlig autoritet for både forvaltningen og domstolene. Uttalel-
sene er gjerne godt gjennomarbeidet og gitt på bakgrunn av høringsrunder og utredninger. 
Etterarbeider har likevel ikke like høy vekt som forarbeider til en lov som er vedtatt av lovgi-
ver.388 
 
Hva slags forvaltningsorgan eller -tjenestemann rettsoppfatningen skriver seg fra kan også 
være et moment. Organer og tjenestemenn høyere opp i hierarkiet vil ha høyere autoritet enn 
de på et lavere nivå. Det kan for eksempel være større grunn til å legge vekt på tolkningsutta-
lelser fra departementet enn fra ledelsen i UDI. Mindre vekt kan tillegges enkeltuttalelser fra 
et vedtak fattet av en saksbehandler i UDI enn enkeltuttalelser fra et vedtak fattet av en 
nemndleder i UNE. På en annen side kan det være et poeng å vektlegge uttalelser ut ifra avgi-
verens faglige kompetanse. For enkelte spørsmål kan det være mer naturlig å se hen til direk-
toratets rettsoppfatninger, idet direktoratet kan ha større faglig kompetanse og innsikt i virke-
ligheten enn den politiske ledelsen i departementet. Dessuten kan saksbehandlerne i første 
instans ha bedre oversikt over den generelle situasjonen enn saksbehandlere i klageinstansen. 
Hensynet til likebehandling kan derfor tale for å legge vekt på uttalelser fra et lavere nivå i 
hierarkiet.  
 
Tilgjengelighet kan være et vektmoment. For det første kan det være større grunn til å vekt-
legge en skriftliggjort rettsoppfatning enn en muntlig. For det andre kan det være grunn til å 
legge mer vekt på de oppfatningene som rettsanvenderen, sakens parter og andre interesserte 
kjenner, enn de som er mindre kjente. Uttrykk for forvaltningens rettsoppfatninger vil være 
mer tilgjengelig for forvaltningen selv enn for domstolene og gjerne enda mindre tilgjengelig 
for offentligheten. Dersom en rettsoppfatning er tilgjengelig for offentligheten er det mindre 
betenkeligheter ved å vektlegge uttalelsen. Forutberegnelighetshensyn kan tilsi at rettsoppfat-
ningen tillegges høyere vekt enn om uttalelsen ikke har vært offentlig tilgjengelig, da private 
parter kan ha innrettet seg etter tolkningsstandpunktet. Oppfatningene kan dessuten ha vært 
fanget opp og lagt til grunn for analyser i juridisk teori eller blant advokater og andre retts-
hjelpere på området. I Rt. 1973 s. 679 (683) gir Høyesterett uttrykk for at det kan legges vekt 
på at private parter har innrettet seg etter ligningspraksis som gikk i deres favør. Det samme 
hensynet gjør seg gjeldende for vekten av forvaltningens rettsoppfatninger. Hvor klar og tyde-

                                                
388  Rt. 2009 s. 578 (65). 
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lig rettsoppfatningen og begrunnelsen for denne er, kan også være av betydning for vektleg-
gingen. 
 
Det kan ha betydning om rettsoppfatningen er til gunst eller til ugunst for den private. 
Angående forvaltningspraksis har Høyesterett uttalt at: «Det må etter min mening anses klart 
at ligningspraksis får større vekt når fravikelse av denne praksis vil være til skade for skattyte-
ren.»389 Om rettsoppfatningen er til ugunst for den private, bør det legges mindre vekt på den. 
I Ytterbøe-dommen og Baker Hughes-dommen ville ikke Høyesterett legge vekt på forvalt-
ningens rettsoppfatninger til ugunst for skatteyteren på grunn av at hensynet til forutsigbar-
het.390 I Fusa-dommen var derimot uttalelser fra et rundskriv til gunst for den private part «av 
interesse» for Høyesterett.391 Det bør også kunne legges vekt på hvor stor betydning saken har 
for den private parten. I inngripende saker taler legalitetsprinsippet for ikke å legge særlig 
vekt på rettskildefaktorer som innskrenker eller utvider den naturlige forståelsen av ordlyden, 
med mindre det er til gunst for den private. 
 
At rettsoppfatningen enten ligger til grunn for eller er en kodifisering av fast og langvarig 
forvaltningspraksis kan tale for en høyere vektlegging. Selv om rettsoppfatningen i seg selv 
da ikke fungerer som selve rettskildefaktoren, har Høyesterett brukt det at forvaltningspraksis 
hadde grunnlag i uttalelser fra sentralt hold som et støttemoment for å vektlegge praksisen. I 
Skøyen Næringspark-dommen fant Høyesterett at de «burde legge vekt på denne praksis når 
den må anses for å ha sitt utgangspunkt i en klar standpunkttagen fra Finansdepartementets 
side.»392 På denne måten vil forvaltningens tolkningsuttalelser og praksis virke gjensidig for-
sterkende. 
 
Vekten av forvaltningens rettsoppfatninger vil som for alle rettskildefaktorer avhenge av det 
øvrige rettskildebildet. Nærhet til en naturlig forståelse av lovteksten vil være et argument for 
å legge vekt på rettsoppfatningen. Dersom ordlyden er vag, uklar eller skjønnsmessig kan det 
være grunn til å vektlegge forvaltningens oppfatning av hva loven innebærer. At forvaltningen 
skal ha rom for egne tolkninger kan ha vært et formål når en lovbestemmelse er gitt en vag 
ordlyd. Når et spørsmål aldri eller sjelden har vært prøvd for domstolene, eller rettskildebildet 
for øvrig er tynt, vil det være større grunn til å legge vekt på de rettskildene som stammer fra 
forvaltningen. Alternativet vil være at den enkelte saksbehandler eller dommer legger mer 
vekt på sine egne vurderinger.  
 
                                                
389  Rt. 2001 s. 1444 (1455). 
390  Rt. 1990 s. 1293 (1296); Rt. 2005 s. 577 (34). 
391  Rt. 1990 s. 874 (887). 
392  Rt. 2001 s. 1444 (1455). 
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Dersom rettspraksis finnes, må den veie tyngre enn rettsoppfatninger fra forvaltningen som 
ikke samsvarer med domstolenes oppfatninger. For forvaltningens vedkommende må de inn-
rette sin praksis etter domsavgjørelser, også fra underrettene. En avgjørelse av Sivilombuds-
mannen fra 1988 viser at det motsatte vil kunne oppfattes som illojalt. Skattemyndighetene 
hadde besluttet ikke å anke til lagmannsretten selv om de mente at herredsrettens avgjørelse 
var uriktig. I stedet hadde Skattedepartementet i et brev til Skattedirektoratet anmodet om å 
vurdere dommen «nøytralisert ved å innta en redegjørelse for hvorfor dommen antas å være 
feil». Skattedirektoratet fulgte dette opp i et brev til fylkesskattekontoret om at dommen «ikke 
bør tillegges vekt». Sivilombudsmannen uttalte at «[d]enne fremgangsmåten skaper et spen-
ningsforhold som går på forvaltningens lojalitet overfor domstolene.» Et argument var at di-
rekte motstand fra forvaltningens side kan «redusere domstolenes anseelse og autoritet». Skat-
temyndighetene hadde etter ombudsmannens mening overskredet grensen for hva som kunne 
aksepteres som god forvaltningsskikk. Ombudsmannen mente at forvaltningen har til en viss 
grad plikt til lojalt å innrette seg etter en underrettsdom.393 
 

                                                
393  Sivilombudsmannen 1988 s. 101—106. 
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9 Hvilken betydning forvaltningens rettsoppfatninger bør ha i 
juridisk argumentasjon 

9.1 Innledning 
Utlendingsforvaltningen, og særlig UDI, er pliktig til å følge bestemte rettsoppfatninger fra 
overordnede. Motsetningsvis plikter domstolene å anse seg ubundet av rettsoppfatninger fra 
forvaltningen. Det er tillatt for domstolene å ta forvaltningens rettsoppfatninger i betraktning 
som rettskildefaktor, men det foreligger ingen binding, og rettsoppfatningene bør ikke tilleg-
ges særlig høy vekt. Det må dermed erkjennes at domstolene og forvaltningsorganene har 
ulike rettskildemessige utgangspunkter, og at dette fører til variasjoner i rettanvendelsen. 
 
Det dukker likevel opp en rekke spørsmål om hvilken og hvor stor betydning forvaltningens 
rettsoppfatninger bør ha, både for domstolene og innad i forvaltningen. Flere sentrale hensyn 
berøres, som taler både for og imot at forvaltningens rettsoppfatninger brukes som rettskilde-
faktor.  
 
Rettspolitikk handler om å utfordre etablerte rettslige ordninger. I punkt 9.2 til 9.4 vil jeg stil-
le kritiske spørsmål om betydningen av forvaltningens rettsoppfatninger for forvaltningen selv 
og i punkt 9.5 og 9.6 til betydningen for domstolene.  
 
9.2 Effektivitet i forvaltningen 
Bruk av rundskriv og andre interne styringsdokumenter og tolkningsveiledninger ivaretar 
praktiske hensyn i forvaltningens arbeidshverdag. Effektivitet er en av de grunnleggende ver-
diene for forvaltningens virksomhet.394 Effektivitetsidealet går ut på å forsøke å oppnå så mye 
som mulig med minst mulig ressursbruk.395 
 
En annen side av effektivitetshensynet går ut på at den politiske ledelsen i forvaltningen har 
behov for fleksible og effektive styringsmuligheter.396 Selv om jeg stort sett har konsentrert 
meg om den enkelte saksbehandler som rettsanvender i forvaltningen, er forvaltningen bygd 
opp som et hierarki, der den øverste ledelse til syvende og sist har ansvaret for hvordan for-
valtningsmyndigheten utøves.  
 
 
Både forvaltningssystemet og det regelverket som forvaltes kan være omfattende og uover-
siktlig. Mange rundskriv og lignede verktøy er ment å fungere som et mellomledd mellom 

                                                
394  St.meld. nr. 19 (2008–2009) s. 29–32; etiske retningslinjer for statstjenesten punkt 3.2. 
395  Eckhoff og Smith 2014 s. 60.  
396  Graver 1996 s. 69. 
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regelverk og regelanvendelse. Funksjonen er å bearbeide de primære rettskilder slik at reglene 
kan formidles til rettsanvenderne i en forenklet og mer lettfattet form.397 Formålet er gjerne å 
klargjøre vanskelige tolkningsspørsmål, og å sikre at de avgjørelser som overordnede har truf-
fet blir lagt til grunn av underordnede.398 Mange av forvaltningens saksbehandlere er ikke 
jurister, og kan ha problemer med å finne frem i rettskildene uten veiledninger og tolknings-
forslag. Fravær av systematisering av rettsstoffet ville dessuten gjort rettsanvendelsen mer 
tidkrevende. Som Brinkmann og Eckhoff påpeker i sin undersøkelse vil ambisjoner om å tol-
ke loven selv kunne både sinke arbeidet og føre til forskjellsbehandling.399 Tolkningsuttalelser 
gitt gjennom rundskriv og lignende kan fungere som virkemiddel for å oppnå juridisk korrekt 
rettskildebruk i masseforvaltningen på en effektiv måte. Forutsetningen er at instruksene og 
retningslinjene utarbeides på basis av forsvarlig rettskildebruk. 
 
Føyen, Harboe og Lie påpeker at administrative skriv og kontorsirkulærer som regel var ment 
bare som en tilrettelegging av stoffet for å gjøre arbeidet lettere for saksbehandlerne i skatte-
forvaltningen. Undersøkelsen av rettskildebruken ga imidlertid inntrykk av at «saksbehand-
lerne ikke i første rekke benyttet kontorsirkulærene for å finne likningssjefens løsning av sa-
ken, men for å finne en løsning overhodet.» Saksbehandlerne var mer opptatt av å finne en 
løsning enn å vurdere rundskrivene opp mot de øvrige rettskildene. Administrative uttalelser 
ble lagt til grunn selv der saksbehandlere var uenig i fortolkningene fordi saksbehandlerne 
følte seg forpliktet til det. Det fantes dessuten «eksempler på at rundskriv klart var i strid med 
andre relevante rettskildefaktorer. Enkelte saksbehandlere var klar over dette, andre ikke. Fel-
les for alle var imidlertid at de lojalt fulgte likningssjefens syn».400 Når rundskrivene får en 
slik betydning ut over de praktiske formålene de var ment å ivareta, settes andre rettskildefak-
torer i skyggen. Den administrative uttalelsen blir ikke bare en av flere rettskildefaktorer som 
veies opp mot hverandre, men den eneste rettskildefaktoren.  
 
En løsning som har vært foreslått er at heller enn å gjøre tilpasninger i forvaltningens rettsan-
vendelse, så kan selve regelverkene tilpasses forvaltningens arbeidssituasjon. Eckhoff og 
Sundby påpeker at: 
 

«[D]et er nok er en håpløs oppgave å få alle forvaltningsorganer til å rette seg etter slike prinsipper for 
rettsanvendelse som domstolene pleier å følge. Det er heller ikke sikkert at dette alltid ville være ønske-
lig, for avgjørelsesprosessene ville nok da kreve større ressurser og ta lengre tid. En politikk som etter 
vårt skjønn har mer for seg, er å argumentere for at det ved utforming av regelverkene bør tas i betrakt-

                                                
397  Brinkmann og Eckhoff 1985 s. 62; Schartum 1996 punkt 6.2. 
398  NOU 1987: 18 s. 27. 
399  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 60. 
400  Føyen, Harboe og Lie 1973 s. 87–90. 
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ning hvem som skal anvende dem og hvordan deres beslutningssituasjon vil arte seg – slik at det kan bli 
bedre samsvar mellom de formelt vedtatte reglene og de som brukes i praksis.»401  

 
I NOU 1987: 18 Forenkling av rettsregler og rettslig regulering trekker Graver opp et skille 
mellom judisiell rettsanvendelse og byråkratisk rettsanvendelse. Skillet var ment «som to yt-
terpunkter på en skala, hvor den vanskelige juridiske sak slik den behandles typisk av Høyes-
terett utgjør det ene ytterpunkt, mens den trivielle, byråkratiske masseavgjørelse utgjør det 
annet. Poenget med skillet er å få frem at idealene for hvordan man bør treffe avgjørelser i 
den ene ende av skalaen ikke har eller bør ha særlig relevans for hvordan avgjørelser treffes i 
den andre enden.»402 
 
Regelverk blir ofte utformet med judisiell rettsanvendelse for øye, selv de lovene og forskrif-
tene som sjelden er aktuelle for domstolsanvendelse.403 For eksempel påpeker Kristian Ande-
næs at sosiallovgivningen ikke var tilpasset forutsetningene til rettsanvenderne i første in-
stans, på tross av at en av hovedforutsetningene for sosialomsorgsloven hadde vært at lovens 
skulle være klar og enkel for de som skulle anvende den.  
 
Judisiell rettsanvendelse er mer preget av vurderinger, mens det ved byråkratisk rettsanven-
delse, som Graver skriver, «ikke [er] meningen at den enkelte sak skal løses på grunnlag av en 
fortolkning og gjennomgang av de ulike rettskildefaktorer. Hovedpoenget i denne sammen-
heng, er at det enkelte forvaltningsorgan på en lett måte har oversikt over og tilgang til de 
regler som skal følges opp i de ulike praktiske situasjoner.»404 
 
Graver påpeker at samtidig som normering gjennom rundskriv og lignende bidrar til å lette 
forvaltningens rettsanvendelse, kan det utgjøre en kompliserende faktor. Mengden av rund-
skriv kan bli stor og uoversiktlig. Det fører også til at «man får to sett av regler; et formelt 
gjennom lover og forskrifter som danner grunnlag for de uformelle regler som faktisk blir lagt 
til grunn for avgjørelsene.» De reglene som i realiteten blir lagt til grunn, blir ikke fastsatt 
eller kunngjort på samme måte som formelle regler. På denne måten gir forvaltningen i reali-
teten føringer som underordnede føler seg bundet av, uavhengig av om forvaltningen er gitt 
formell hjemmel til å fastsette nærmere retningslinjer for anvendelsen av loven. Graver fore-
slår i likhet med Eckhoff og Sundby at regelverk tilpasses anvendelsessituasjonen de er rettet 
mot. På den annen side påpeker Graver at et uformelt regelverk ved siden av det formelle gi 

                                                
401  Eckhoff og Sundby 1991 s. 222–223. 
402  NOU 1987: 18 s. 25. 
403  NOU 1987: 18 s. 29. 
404  NOU 1987: 18 s. 27. 
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forvaltningen større fleksibilitet. Det uformelle regelverket er tross alt ikke bindende for for-
valtningen på samme måten som lover og forskrifter.405 
 
En intensiv rettskildebruk innebærer at en eller få tekster fintolkes ved tvilsomme rettsspørs-
mål, i motsetning til en ekstensiv rettskildebruk der en større bredde av relevante argumenter 
trekkes inn den rettslige argumentasjonen.406 Fra et prinsipielt synspunkt er det ønskelig med 
en bredest mulig rettskildebruk i forvaltningen, men en intensiv bruk av rundskriv kan være 
mer funksjonelt sett ut fra forvaltningsorganenes oppgaver. Særlig er det rimelig at de som 
behandler et stort antall rutinesaker har en intensiv rettskildebruk. Dette vil være mer effektivt 
enn en bredere rettskildebruk. De som behandler mer tvilsomme saker og ankesaker bør imid-
lertid ha mulighet til å foreta bredere og dermed mer domstolslignende rettskildevurde-
ringer.407 Forvaltningen bør derfor gis rom til å foreta selvstendige vurderinger av rettskilde-
faktorene der det er behov, også av tolkningsstandpunkt inntatt av sine overordnede. 
 
9.3 Rettssikkerhet i forvaltningen 
Et annet spørsmål er om bruken av forvaltningens rettsoppfatninger som rettskildefaktor i 
forvaltningens juridiske argumentasjon er hemmende eller fremmende for rettssikkerhet. Sva-
ret kan avhenge av hva alternativene er og hvordan rettskildebildet for øvrig ser ut.  
 
Begrepet om rettsikkerhet i forvaltningen omfatter ulike verdier som ivaretar enkeltpersoners 
interesser, for eksempel at inngrep må ha hjemmel i lov samt krav om likebehandling og for-
utsigbarhet.408 
 
Om mer anerkjente rettskildefaktorer, som lovtekst, forarbeider og rettspraksis, ikke gir svar 
på en problemstilling, vil alternativet til å legge vekt på forvaltningens rettsoppfatninger være 
at saksbehandlerne legger vekt på sine egne oppfatninger om hva som er de reelle hensyn. I 
slike tilfeller vil rettssikkerheten styrkes av at tolkningen heller foretas med utgangspunkt i 
dokumenter som er tilgjengelige og gir uttrykk for overveide tolkningsstandpunkt.409 Skrift-
liggjorte tolkningsuttalelser kan etterprøves og motvirke vilkårlighet. Resultatet vil da være 
lettere å forutse enn om forvaltningens rettsanvendelse var basert på friere vurderinger. 
 
Bruk av standardiserte lovtolkninger fremfor en individuell rettslig vurdering i hver enkelt sak 
bidrar dessuten til likebehandling. Dette gjelder særlig på forvaltningsområder der regelver-

                                                
405  NOU 1987: 18 s. 27–28. 
406   Bing og Harvold 1973 s. 319–320.  
407  Bing og Harvold 1973 s. 223. 
408  St.meld. nr. 19 s. 31; Eckhoff og Smith 2014 s. 56. 
409  Boe 1993b s. 293. 
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kene er så store og kompliserte at det ikke vil være mulig å oppnå en tilnærmet ensartet retts-
anvendelse hvis ikke regelinnholdet blir formidlet i en forenklet og lett forståelig form til dem 
som treffer avgjørelsene.410 At tolkningen i hovedsak skjer sentralt, bidrar til å ensrette retts-
anvendelsen, og dermed antagelig til å skape større likhet i rettanvendelsen i underordnede 
organer. Likebehandling var for eksempel formålet med utarbeidelsen av Lignings-ABC.411 
 
At tolkningen foregår under overordnet organs kontroll kan gi rettsanvendelsen i forvalt-
ningen større autoritet. Departementets rettsoppfatninger stammer fra det samme organet som 
har ansvaret for å forberede lovgivning, herunder å utarbeide store deler av lovens forarbeider. 
Uttalelser om hvordan loven skal tolkes skal i prinsippet være nøytrale, men i visse saker kan 
det være problematisk å opprettholde nøytraliteten på grunn av forvaltningens forhold til de-
partementets politiske ledelse. Dessuten kan uttalelser om lover som forvaltningen selv har 
utarbeidet preges av dette, ved at departementet tillegger sine egne forarbeider særlig stor 
betydning.412  
 
Effektivitet kan bidra til rettssikkerhet. Både samfunnet og de som sakene retter seg mot har 
interesse av at forvaltningssaker behandles hurtig, så lenge hurtigheten ikke i for stor grad går 
på bekostning av andre sider ved rettssikkerheten.  
 
Det kan imidlertid oppstå en spenning mellom hensynet til politisk styring og rettssikkerhet. 
Politisk styring kan være en garantist for rettsikkerhet, men utgjør også en potensiell fare for 
rettssikkerheten dersom politiske ledere undergraver denne.413 Rettssikkerhet kan være for-
bundet med uavhengige organer og uavhengig fagadministrasjon. Forvaltningsorganer er fag-
lige eksperter og bør tilgodeses en viss tillit fra den politiske ledelsen i sin saksbehandling.414 
Særlig i utlendingsretten, der sentrale menneskerettigheter ofte utfordres, bør saksbehandlerne 
være bevisst på sitt faglige ansvar, og gis rom til å foreta vurderinger i tråd med dette. 
 
I forbindelse med gjeninnføringen av instruksjonsadgangen overfor UDI i 2005, var flere hø-
ringsinstanser bekymret for den enkelte søkers rettssikkerhet. Flere argumenterte for at en 
utvidet instruksjonsmyndighet ville svekke demokratiet, åpenheten og reglenes tilgjenge-
lighet. En bekymring var at det politiske elementet ville øke på bekostning av juridiske be-
grunnelser.415 Noen mente dessuten at fordi utlendingsfeltet i stor grad er preget av interna-

                                                
410  Eckhoff og Helgesen 2001 s. 229. 
411  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 56–57; Skatteetaten 2016 s. iv. 
412  Andenæs M. H. 2009 s. 124. 
413  NOU 2010: 12 s. 24. 
414  Ot.prp. nr. 31 (2004—2005) punkt 3.5.3. 
415  Ot.prp. nr. 31 (2004—2005) punkt 3.5.2. 



98 
 

sjonale forhold, bør man avstå fra bruk av politisk styring i betydningen instruksjonsmyndig-
het.416 Det har lenge vært et stort politisk press om innstramminger i utlendingsregelverket. 
Det er en fare for at lojalitetsplikten til den politiske ledelsen kan gå på bekostning av ivareta-
kelse av det sikkerhetsnettet som følger av menneskerettigheter og annen folkerett.  
 
Mange av høringsinstansene som var negative til utvidet instruksjonsadgang mente at indivi-
dets rettssikkerhet er best ivaretatt ved at praksisendringer på utlendingsfeltet skjer med lov- 
og forskriftsendringer fremfor gjennom instrukser, særlig der en vurdering bygger på et lov-
bundet skjønn.417 Det samme synspunktet påpeker Kjønstad i forbindelse med trygderetten: 
 

«Dersom de politiske myndigheter ønsker å innskrenke borgernes rettigheter, kan de benytte seg av sin 
lovgiverkompetanse. Lovformen gir viktige garantier mot maktmisbruk, og den sikrer ytringsfrihet og 
en demokratisk behandling av endringsprosesser».418 

 
Det er i utgangspunktet ingen formkrav til instrukser eller krav om at instrukser må gjøres 
offentlig tilgjengelig. Styring gjennom forskriftsregulering innebærer derimot at praksis skjer 
gjennom en åpen prosess som inkluderer konsekvensutredning og offentlig høring jf. forvalt-
ningsloven § 37. Forskriftsformen sikrer at reglene er lettere tilgjengelig og sikrer at det blir 
større rom for overveielser og refleksjon rundt tiltak som kan ha stor betydning for enkelt-
mennesker og samfunnet. 
 
Det er mindre rettssikkerhetsmessige betenkeligheter ved en intensiv bruk av forvaltningens 
interne rettsoppfatninger dersom de også er gjort tilgjengelige for allmennheten. Før Lovdata 
og utviklingen av andre databaser på internett var nok tilgjengelighet et større problem enn 
det er nå. Tidligere måtte man oppsøke myndighetene for å holde seg oppdatert. I dag er de 
fleste rundskriv og lignende offentlig tilgjengelig. UDIs regelverksportal er lett å navigere i, 
der rundskrivene knyttes opp mot de enkelte bestemmelser i lov og forskrift. Lignings-ABC 
er tilgjengelig på skatteetatens nettsider, og NAVs rundskrivsamling finnes på egne nettsi-
der.419  
 
Også for saksbehandlerne selv har IKT-løsninger gjort et bredere spekter av rettskilder lettere 
tilgjengelig. Eckhoff og Brinkmanns undersøkelse fra 1986 viste at ligningsfunksjonærenes 
bruk av forskjellige hjelpemidler i sin rettsanvendelse i høy grad var avhengig av hva de had-

                                                
416  Ot.prp. nr. 31 (2004—2005) punkt 3.6.2. 
417  Ot.prp. nr. 31 (2004—2005) punkt 3.5.2. 
418  Kjønstad 2009 s. 47. 
419  www.nav.no/rettskildene 
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de for hånden på sin kontorplass.420 Det samme var tilfelle i Føyen, Harboe og Lies undersø-
kelse av skatteadministrasjonen fra 1973. Tilgangen på hjelpemidler hadde innvirkning på 
rettskildebruken.421 
 
Elektroniske løsninger gjør at flere rettskilder er innen umiddelbar rekkevidde for saksbe-
handlerne. Det kan dessuten gjøre det lettere å finne frem til de kildene som har relevans i den 
enkelte sak. Tidligere måtte rundskrivene gjerne ordnes i kronologisk rekkefølge i og med at 
flere spørsmål ble behandlet under ett.422 Med elektroniske løsninger er det mulig å sortere 
alle relevante dokumenter i forbindelse med problemstillingens utgangspunkt. Dessuten er det 
lettere å sikre at saksbehandlerne har tilgang på de mest oppdaterte rettsoppfatningene, der-
som det elektroniske systemet fortløpende oppdaterer dokumentets status. Alt i alt er nok ikke 
tilgjengeligheten av de skriftliggjorte rettsoppfatningene fra forvaltningen er like stort pro-
blem som det har vært tidligere. Tvert imot kan skriftlighet og offentliggjøring skape større 
forutsigbarhet enn om vurderingene ble foretatt mer selvstendig og konkret av den enkelte 
saksbehandler i hver enkelt sak. 
 
Hensynet til forutberegnelighet kan på den annen side bli skadelidende dersom bruken av 
rundskriv og lignende gjør at rettsanvendelsen fjerner seg fra den mest naturlige tolkningen av 
lovens tekst eller fører til at loven innskrenkes, slik eksemplet angående relevansvilkåret for 
faglærttillatelse som vist til i punkt 8.5.5 tyder på. Når en bestemmelse gir enkeltpersoner et 
rettskrav vil en slik praksis kunne være i strid med legalitetsprinsippet. En overdreven lojalitet 
til overordnede i forvaltningen vil føre til at også de rettsoppfatningene som tøyer eller til og 
med strider mot ordlyden til skade for den private part, likevel vil bli lagt til grunn for resulta-
tet.423  
 
Slutningsspørsmålet kan dessuten gjøre at muligheten til å påberope seg rettsoppfatninger fra 
forvaltningen som argument for sin sak blir ujevnt fordelt mellom staten og den private part. 
Det er lettere for staten enn for den private å komme med en påstand om og bevise hva for-
valtningens rettsoppfatning består i. 
 
9.4 Overdreven vektlegging av synspunkter fra overordnede i forvaltningen 
At underordnede anvender rettsoppfatninger fra overordnede aktivt som en rettskilde er altså 
både en naturlig følge av forvaltningens oppbygging, og det kan bidra til både effektivitet og 
rettsikkerhet i forvaltningens rettsanvendelse. Et problem oppstår imidlertid dersom vektleg-
                                                
420  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 46. 
421  Føyen, Harboe og Lie 1973 s. 92. 
422  Eckhoff og Graver 1991 s. 164. 
423 F.eks. Føyen, Harboe og Lie 1973 s. 87–90. 
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ging av slike synspunkter i for stor grad overtar for en kritisk og selvstendig gjennomgang av 
andre relevante rettskilder slik at det ikke foretas en reell vurdering og avveining i tråd med 
rettskildelærens prinsipper.  
 
En utfordring angående forvaltningens rettsanvendelse kan være at enkelte saksbehandlere 
støtter seg i størst grad til retningslinjer fra overordnede der det finnes, heller enn å foreta en 
selvstendig gjennomgang av alle relevante rettskilder med utgangspunkt i lovens ordlyd. 
Saksbehandlere praktiserer på denne måten en slags «omvendt rettskildebruk», hvor de starter 
i rundskriv og tidligere forvaltningspraksis, og ender i loven om alt annet svikter.424 
 
Brinkmann og Eckhoffs undersøkelse av ligningsfunksjonærene viste en holdning blant de 
intervjuede om at de enkelte saksbehandlere ikke skulle forsøke å tolke loven selv. Inntrykket 
var at saksbehandlerne var innstilt på å rette seg etter det som sto i Lignings-ABC selv om de 
personlig var uenige i det.425 Selv om dette kanskje var tilsiktet av Skattedirektoratet ut fra 
likehetshensyn, kan en slik praksis føre til en regelanvendelse med for stor avstand til lovteks-
ten og andre i prinsippet tungtveiende rettskildefaktorer, som lovgivers uttalelser i forbindelse 
med loven, Høyesteretts praksis og internasjonale organers praksis. Mangel på selvstendige 
vurderinger innebærer en fare for at systematiske skjevheter befestes, slik som var tilfellet i 
Ikdahls undersøkelse av Trygderetten som omtalt i punkt 6.3.2.426  
 
I Fusa-dommen ble et vedtak som innebar betydelig reduksjon av hjemmehjelp kjent ugyldig 
på grunn av saksbehandlingsfeil og lovstridig innhold. Saksbehandlingsfeilen besto i at det 
organet som fattet vedtaket, klientutvalget, hadde ansett seg bundet av et pålegg og videre 
direktiv fra formannskapet om en vesentlig reduksjon av ytelsene. Klientutvalget hadde der-
med ikke foretatt en selvstendig skjønnsvurdering av det samlede behov for hjelp slik som de 
pliktet etter loven. De hadde ikke ansett seg kompetent til å behandle saken på fritt grunnlag. 
Formannskapets pålegg og direktiver innebar etter Høyesteretts mening «et inngrep i klientut-
valgets skjønnsmessige myndighet ved behandling av en enkeltsak.»427 Denne saken viser at 
underordnede organ kan ha en plikt til å foreta en viss selvstendig vurdering hvor de er tillagt 
skjønnskompetanse, selv om det foreligger instrukser fra overordnede. 
 
Særlig i tilfeller der rettsoppfatninger fra overordnede gir tolkningsresultat som synes å inn-
skrenke private parters lovgitte rettigheter, slik som i Fusa-dommen, bør saksbehandlere i 
større grad foreta en konkret vurdering av det komplette rettskildebildet. I tillegg vil legali-
                                                
424  Boe 2010 s. 272. 
425  Brinkmann og Eckhoff 1986 s. 57. 
426  Ikdahl 2013 s. 256—259. 
427  Rt. 1990 s. 874 (884–885). 
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tetsprinsippet her tale i favør av en mer ordlydbasert tolkning, og likhetshensynet taler ikke 
like sterkt for å følge rettsoppfatningene dersom de vil gi den private part en dårligere retts-
stilling enn ved å gi andre rettskildefaktorer avgjørende vekt i motsatt retning. 
 
I praksis utvikles lett standardiserte regler for hvordan diskresjonært skjønn skal utøves ved at 
avveiningsregler erstattes med faste regler gitt gjennom rundskriv og lignende. Faste regler 
kan være en fordel med hensyn til likebehandling, effektivitet og forutsigbarhet. Imidlertid 
kan det stride mot lovens formål hvis lovens skjønnstema blir erstattet av rigide regler.428 
Eckhoff og Graver påpeker at «et felles trekk med Rikstrygdeverkets rundskriv og Lignings-
ABC, er at det stort sett gis kategoriske svar på rettsspørsmål som dels er tvilsomme. I mange 
tilfeller erstattes også skjønnsmessige regler i lover og forskrifter med faste normer i de nevn-
te veiledningene.»429 Det fremgår dessuten ikke av Lignings-ABC når det kan foreligge større 
eller mindre grad av tvil.430 I Eckhoff og Gravers undersøkelse av bygningsrådenes avgjørel-
ser, som ikke var like preget av sentral styring som trygde- og skatteetaten, fantes mange ek-
sempler på at skjønn var standardisert eller erstattet med hjemmelagde regler.431 Som en gene-
rell betraktning stilte Eckhoff og Graver seg tvilende til om det ville være ønskelig å hindre en 
slik standardisering: 
 

«Bortsett fra at det er uoppnåelig, kan det neppe være et ideal å få alle beslutningstakere i forvaltningen 
til å resonnere på samme måte som dommere. Selv om det lar seg hevde at dette er ‘riktig juss’, er det 
ikke dermed gitt at det er den mest rasjonelle form for forvaltning.»432 

 
UDIs og UNEs egne rundskriv, praksisnotater, interne retningslinjer, faglige veiledere og ru-
tinebeskrivelser er også eksempler på at skjønnsmessige regler kan få et standardisert preg. 
Disse dokumentene er ikke gitt av de sentrale myndighetene, men er ment til som retningsgi-
vende hjelpemidler til intern bruk. I praksis kan uttalelser fra slike dokumenter lett bli lagt til 
grunn uten at tolkningsstandpunktene problematiseres, slik UNEs bruk av UDIs rundskriv om 
relevansvilkåret for faglærttillatelse som omtalt i punkt 8.5.5 tyder på. 
 
Det bør stilles spørsmål om hva lovgiver har ønsket å oppnå ved å gi skjønnsmessige vilkår i 
en bestemmelse. Har hensikten vært å gi den sentrale forvaltningen politisk spillerom for å 
fastsette reglene i tråd med sin politikk? Eller har hensikten derimot vært å legge til rette for at 
det skal foretas selvstendige og konkrete vurderinger i den enkelte sak? Dette må bero på en 

                                                
428  Bing og Harvold 1973 s. 235. 
429  Eckhoff og Graver 1991 s. 166. 
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tolkning av hver enkelt bestemmelse. Dersom lovgivers intensjon har vært å åpne for konkrete 
vurderinger i den enkelte sak kan en standardisering av reglene føre til rigid regelanvendelse 
på tross av lovgivers intensjon. Slik praksis kan særlig være problematisk på legalitetsprinsip-
pets område, hvor rettsanvendere må være varsom med å tolke rettighetsbestemmelser inn-
skrenkende.433 
 
En annen uheldig virkning er at det kan utvikles en form for «skjulte regler». Særlig hvis 
saksbehandlernes praksis utvikler seg gjennom uformelle kanaler, som samtaler med kolle-
gaer, eller via praksis og uttalelser som ikke allmennheten har tilgang til. Slik saksbehandling 
er det vanskelig å drive kontroll med, både for de berørte enkeltindividene og for advokater på 
feltet. Praksisen vil bli kjent for noen advokater, men i svært varierende grad. Dette vil inne-
bære at den hjelpen de enkelte får vil avhenge av om de har tilgang til advokat, og hvor mye 
erfaring advokaten har fra tidligere saker på samme område. 
 
Den utstrakte bruken av interne rettsoppfatninger i forvaltningen understreker i alle fall at en 
kritisk domstolskontroll av forvaltningen er viktig. Når vi vet at noen forvaltningsorganer i 
stor grad bruker rundskriv og andre uttrykk for rettsoppfatninger fra overordnede i sin rettan-
vendelse, må vi dessuten stille krav til slike dokumenter om en høy faglig kvalitet. Det er vik-
tig at dokumentene så langt som mulig gir riktige anvisninger på reglenes innhold. Rettsopp-
fatningene må for det første bygge på alle relevante rettskilder, og det er en fordel om det 
henvises til disse underveis. Dessuten må vurderingen av rettskildefaktorene bygge på aner-
kjente rettskildeprinsipper. Jeg vil med dette oppfordre rettsvitenskapen til å ta forvaltningens 
rundskriv og andre uttrykk for forvaltningens rettsoppfatninger mer på alvor og foreta kritiske 
undersøkelser av dem som en del av forvaltningsrettslig forskning. 
 
9.5 Domstolenes uavhengighet 
Domstolene bør ikke forholde seg til forvaltningspraksis og andre rettsoppfatninger fra for-
valtningen på en måte som undergraver domstolskontrollen. Ingen kan instruere domstolene 
om hvordan de skal praktisere lovverket, og det er domstolenes oppgave på fritt grunnlag å 
vurdere holdbarheten av uttalelser fra forvaltningen.434 
 
En overdreven vektlegging hos domstolene av rettsoppfatninger i forvaltningen kan begrense 
domstolsprøvingens betydning som rettssikkerhetsgaranti for borgerne. Det er viktig å opp-
rettholde prinsippet om uavhengige domstoler, og at folkets tillit til deres uavhengighet består.  
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Magnus Aarbakke gir i tidsskriftet Skatterett fra 1985 en kommentar angående forvaltningens 
praksis og uttalelser som rettskildefaktorer for domstolene: 
 

«Det virker på meg paradoksalt at forvaltningen slik skal kunne legge sentrale premisser for domstolene 
i spørsmål om riktig rettsanvendelse, og dermed i spørsmål om det er en feil i et bestemt forvaltnings-
vedtak. Forvaltningen kan på den måten bidra til å gjøre riktig en avgjørelse av forvaltningen selv, som 
ville være uriktig om andre rettskildeprinsipper ble lagt til grunn. […] Forvaltningens praksis og uttalel-
ser bør, i tilknytning til det vedtak som er til prøvelse, være gjenstand for domstolskontroll og ikke ha 
status som rettslig grunnlag for kontrollen.»435 

 
Domstolenes rolle som forvaltningens kontrollører krever en aktiv og kritisk holdning til for-
valtningens virksomhet og til de rettsoppfatninger som forvaltningen har. Maktfordelingslæ-
rens hovedsynspunkt er «at det for å beskytte borgerne mot myndighetsmisbruk, er ønskelig at 
statsmaktene deles mellom innbyrdes uavhengige organer som kan holde hverandre i sjakk». 
At den dømmende makt skulle være adskilt fra den lovgivende og utøvende makt var en av 
grunnsetningene da Grunnloven ble vedtatt i 1814 og domsmyndigheten fikk et eget kapit-
tel.436  
 
Høyesterett har ansett seg kompetent til å prøve lovligheten av forvaltningsavgjørelser, i alle 
fall helt siden en avgjørelse fra 1818 da Høyesterett avsa en dom som opphevet et lignings-
vedtak.437 Behovet for å ha domstoler med makt til å overprøve de øvrige statsmyndighetenes 
makt er særlig stort når regjeringen og departementene har såpass utstrakt instruksjonsmyn-
dighet overfor den underordnede forvaltningens rettsanvendelse. Domstolskontrollen er dess-
uten viktig som en motvekt til den faglige spesialiseringen og tendensen til ensidighet som 
ligger hos forvaltningsorganene.438 
 
Likevel kan hensynet til forutsigbarhet og til likebehandling i forvaltningen og domstolene 
tale for at domstolene er lydhøre for forvaltningens rettsoppfatninger. At reglene som er dan-
net gjennom rundskriv og lignende kan være en relevant kilde som domstolene kan se hen til, 
men også velge å se bort fra. 
 
9.6 Kritikk av en myndighetstro rettsanvendelse i domstolene 
Med hensyn til maktfordelingslæren vil det være kritikkverdig om domstolene blir for ettergi-
vende overfor de andre statsmaktene. Dersom domstolene får en tendens til å løse de fleste 
tvilsspørsmål i statens favør kan det dannes oppfatninger om at det ikke nytter å gå til sak mot 
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staten.439 Domstolene har i oppgave å beskytte minoriteter mot overgrep fra de overtallige. 
Majoriteten har en stor makt samlet hos seg, og da må domstolene være på vakt mot overtre-
delse av deres myndighet. En overdreven myndighetstro rettskildelære kan være en trussel for 
tiltroen til domstolenes uavhengighet.440 
 
Bernt viser i en artikkel til noen avgjørelser, blant annet om asyl, hvor «Høyesterett, uten støt-
te i lovtekstene eller forarbeidene, strekker seg langt i sin rettsanvendelse for å være lojal i 
forhold til de beslutninger og verdivalg som tas av forvaltningsapparatet».441 En annen kriti-
ker av myndighetstro rettsanvendelse er Knut Bergo, som argumenterer for at det er et behov 
for en mer lovtekstorientert rettskildelære. Bergo har kritisert norsk rettkildeteori for å legge 
for stor vekt på slutninger om lovgivers vilje, myndighetenes rettsoppfatninger og avveining 
av reelle hensyn.442  
 
En åpning for mer politisk pregede rettskildefaktorer i domstolenes juridiske argumentasjon 
gir stor makt til den politiske ledelsen.443 Et alternativ til en slik utvikling er en større aksept 
for rettskildevariasjoner, der man anerkjenner at en fremgangsmåte kan være riktig for for-
valtningsorganer selv om en annerledes fremgangsmåte er riktig for domstolene. Skal vi gå ut 
fra at den juridiske metode er identisk uansett rettsanvender, samtidig som vi vil opprettholde 
styringsmulighetene innad i forvaltningen, må resultatet motsetningsvis bli at domstolene blir 
nødt til å bøye seg for forvaltningens rettsoppfatninger i like stor grad som saksbehandlerne i 
forvaltningen. Et tredje alternativ er at både forvaltningen og domstolene beveger seg i ret-
ning av den andre. De to siste alternativene føre til en mindre effektiv domstolsprøving av 
forvaltningsvedtak. Slik jeg ser det, er det derfor gunstig dersom vi anerkjenner rettskildeva-
riasjoner på tross av at også resultatene dermed kan variere ut ifra om en sak når frem til dom-
stolsbehandling eller ikke. Det kan ikke settes et likhetstegn mellom å være åpen for poly-
sentrien og det å mene at domstolene må legge større vekt på kilder som stammer fra forvalt-
ningshold, snarere tvert imot.  
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10 Oppsummering 
Undersøkelser av hvilke normer som styrer ulike forvaltningsorganers rettsanvendelse kan gi 
nyttig kunnskap om hvordan retten faktisk fungerer, som man ikke får ved å utelukkende un-
dersøke domstolenes rettsanvendelse. 
 
De rettslige vurderingene som forvaltningen foretar i enkeltsaker kan i teorien bli gjenstand 
for domstolsprøving. Selv om det ikke kan oppstilles faste normer for rettskildebruk, bør for-
valtningen av hensyn til konsistens i rettslige løsninger tilstrebe en rettsanvendelse lik den 
som Høyesterett har, siden denne virker mønsterdannende for oppfatninger av hva rettskilde-
lærens prinsipper går ut på. Forventningene til en slik måloppnåelse må likevel tilpasses det 
som er gjennomførbart innen de rettslige og faktiske rammene for forvaltningens arbeidssitua-
sjon. De faktiske ulikhetene mellom domstolene og forvaltningen gjør det forståelig med ulike 
fremgangsmåter for anvendelse av retten, og krever en anerkjennelse av at en saksbehandler i 
forvaltningen kan finne en annen løsning enn det en dommer ville gjort i samme spørsmål. 
Riktignok kan ikke rettskildebruken være radikalt forskjellig. Det vil være en utfordring for 
den enkelte saksbehandler å balansere hensynet til en selvstendig rettskildevurdering etter 
domstolenes mønster opp mot deres plikt til lojalitet overfor overordnede.  
 
Rundskriv og andre uttrykk for forvaltningens rettsoppfatninger blir brukt i varierende grad i 
ulike deler av forvaltningen. På områder med sterk styring fra sentralt hold, som i trygde-
skatte- og utlendingsforvaltningen, gis det en god del føringer for de rettslige vurderingene 
hos underordnede i form av instrukser og veiledninger. Hensikten med å utgi denne typen 
dokumenter kan være at de skal fungere som hjelpemiddel for tolkningen. I realiteten fungerer 
de gjerne som selve grunnlaget for rettsanvendelsen. På denne måten beveger utrykk for for-
valtningens rettsoppfatninger seg fra å ha rent praktiske funksjoner, til å bli en rettskildefaktor 
som tillegges stor vekt av saksbehandlere i forvaltningen. Høyesterett har derimot kun i liten 
grad brukt forvaltningens rettsoppfatninger som momenter i sin rettslige argumentasjon. 
Domstolene er generelt mer fri i sine vurderinger av rettsoppfatninger fra forvaltningen enn 
det forvaltningen selv er. Også i juridisk teori er oppfatningen at forvaltningens rettsoppfat-
ninger, om noe, kun skal ha liten vekt som rettskildefaktor for domstolene.  
 
I praksis er nok den største forskjellen mellom domstolenes og forvaltningens bruk av forvalt-
ningens rettsoppfatninger som rettskildefaktor at domstolene tyr til forvaltningens rettsoppfat-
ninger først når de er i mangel av tungtveiende argumenter eller i sterk tvil om resultatet; i 
motsetning til forvaltningen hvor de samme kildene gjerne er det første rettsanvenderen tyr til 
i sine rettslige vurderinger. 
 
Dersom målet er at forvaltningens rettsanvendere skal ha domstolenes metode som forbilde, 
bør den enkelte saksbehandler i forvaltningen gis rom til å foreta mer selvstendige vurde-
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ringer, der rettsoppfatninger fra overordnede i forvaltningen kan brukes som en rettskilde uten 
å bli det dominerende eller eneste grunnlaget for rettslige vurderinger. Alternativet er enten å 
godta større avvik mellom rettskildebruken i forvaltningen og domstolene, eller at domstolene 
beveger seg i retning av forvaltningens rettskildebruk ved å ta større hensyn til forvaltningens 
rettsoppfatninger i sin argumentasjon. 
 
Den juridiske argumentasjonen som foregår i juridisk teori kan gjerne anlegge et bredere per-
spektiv og i større grad se hen til den faktiske rettskildebruken i forvaltningsorganer. All den 
tid instrukser og veiledende tolkningsuttalelser har den sterke posisjonen som den har for flere 
av forvaltningens rettsanvendere, er disse uttalelsene uansett noe som må tas på alvor av retts-
vitenskapen; både for kritiske vurderinger og som grunnlag for slutninger om hvordan retten 
faktisk fungerer.  
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handlingen 

UDI RS 2014-002 Utlendingsdirektoratet, RS 2014-002 Retningslinjer om 
UDIs bistand til forskere og studenter 

UDI RS 2014-018 Utlendingsdirektoratet, RS 2014-018 Oppholdstillatelse til 
faglærte mv. – utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlen-
dingsforskriften § 6-1 første ledd 

UDI RS-2010-001 Utlendingsdirektoratet, RS-2010-001 Innreisevisum - Unn-
tak fra kravet om at første gangs oppholdstillatelse må 
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være gitt før innreise - utlendingsforskriften §§ 10-1 annet 
ledd jf. 3-13 fjerde ledd. 

UNE FV-01 Utlendingsnemnda, FV-01 Taushetsplikt i utlendingssaker 

UNE IR-01 Utlendingsnemnda, IR-01 Saksbehandlingen i UNE 

UNE IR-08 Utlendingsnemnda, IR-08 UNEs behandling av saker der 
departementet har instruert UDI 

UNE RB-01 Utlendingsnemnda, RB-01 Behandling og avgjørelse av 
saker om beskyttelse der klageren oppholder seg på ukjent 
sted eller i utlandet 

UNE RB-18 Utlendingsnemnda, RB-18 Fastsettelse av utreisefrist og 
underretning om vedtak 
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Vedlegg 
Vedlegg I: Utvalgte sammendrag fra UNEs praksisbase 

Sak N14637418 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
GAMBIA 

Referanse: N14637418 

Måned: 11.2013 
  

Avgjørelsesform: 
Nemndleder 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 26 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
  

Stikkord: 
tvil om formål med søknad; au-pair; 
Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Saken gjelder avslag på søknad om midlertidig oppholdstillatelse som au pair i medhold av 
utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-25. 
  
Vilkåret i instruks GI-2011-012 og RS 2012-015 om at klageren selv ikke skal ha barn var 
ikke oppfylt. Det ble påpekt at UNE ikke er bundet av instruksen og rundskrivet, 
men UNEmente at rundskrivet var relevant som kilde ved tolkingen av de vilkår som oppstil-
les. 
  
Vilkåret om at formålet med oppholdet var kulturutveksling var heller ikke oppfylt. Det ble 
vist til at vertsmoren var alenemor og at hun og au pairen kom fra samme opprinnelsesland. 
  
I tillegg hadde au pairen ikke tilstrekkelige returforutsetninger. Det ble vist til at det var stort 
utvandringspotensial fra hennes hjemland. I tillegg ble det vektlagt at klageren var ung, ugift 
og ikke hadde dokumentert arbeid, eiendom eller andre økonomiske forpliktelser i hjemlan-
det. 
  

Sak N11502227 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
PAKISTAN 

Referanse: N11502227 

Måned: 12.2010 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 

Stikkord:  
faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.  
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Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Mann søkte om midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som kokk. Det kan på visse vilkår 
gis oppholdstillatelse til faglærte mv. for å utføre arbeid for en arbeidsgiver i riket, jf. utlen-
dingsloven § 23 og utlendingsforskriften § 6-1. 
 
Når særlige hensyn tilsier det, kan det kreves fagutdanning på høyere nivå enn videregående 
skole for å gi tillatelse etter forskriftens § 6-1 første ledd, jf. annet ledd. Dette gjelder blant 
annet for yrker der en ikke bør nøye seg med utdanning/praksis på lavere nivå, fordi dette 
nivået heller ikke er etterspurt i hjemlandet, og yrker hvor det ikke kan fremlegges 
dokumentasjon med tilstrekkelig notoritet, jf. St.meld. nr. 16 (1999-2000) pkt. 4.5, se også St. 
meld. nr 18 (2007-2008) pkt. 5.3.3. Det følger av Justisdepartementets rundskriv G-38/2000, 
UDIs tidligere rundskriv 2003-032 og 2007-007 og det nåværende rundskrivet 2010-110 at 
det for nasjonalitetskokker foreligger særlige hensyn som tilsier at det kreves fagutdanning på 
høyere nivå. UNE er ikke bundet av disse rundskrivene, men er enig i at det bør gjelde et 
skjerpet kompetansekrav for nasjonalitetskokker og har tidligere lagt dette til grunn ved be-
handlingen av slike saker. Det følger dermed av fast og langvarig forvaltningspraksis at det 
for nasjonalitetskokker kreves fagutdanning på et høyere nivå. Det er et minstekrav at klage-
ren må anses som spesialist i sitt hjemland. Uavhengig av om det eksisterer et utdanningssys-
tem, kreves det etter forvaltningspraksis at utdanning og arbeidserfaring til sammen er på 
minst ti år. Videre kreves det at klageren under minst halvparten av praksistiden har arbeidet 
ved et hotell eller en restaurant av høy standard. Som hovedregel kreves det at søkeren er fylt 
30 år, men det kan gjøres unntak i særlige tilfeller. 
 
Det var ikke dokumentert at klageren hadde en fagutdannelse innen kokkefaget. Spørsmålet 
ble følgelig om klagerens arbeidserfaring var tilstrekkelig til at han var ansett å besitte “spesi-
elle kvalifikasjoner” for utøvelsen av dette arbeidet. UNE fant ikke at fremlagt dokumentasjon 
på arbeidserfaring var tilstrekkelig til at klageren kunne anses å oppfylle vilkårene som nasjo-
nalitetskokk. 
 
UNE fant ikke at den fremlagte dokumentasjonen var egnet til å underbygge at klageren had-
de tilstrekkelige kvalifikasjoner til at han kunne anses som nasjonalitetskokk. Det ble vist til 
at de fremlagte attestene var svært kortfattede og generelle i utforming og innhold. Attestene 
inneholdt ikke en detaljert beskrivelse av de arbeidsoppgavene klageren hadde utført, arbei-
dets omfang, grad av selvstendighet i stillingen og hvilken kompetanse klageren var i besittel-
se av. UNE hadde i vurderingen sett hen til varigheten av klagerens arbeidserfaring, men fant 
ikke at dette tilsa at klageren hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner. 
 
Klageren fylte heller ikke vilkårene for midlertidig oppholdstillatelse etter lovens § 38. 

 

Sak N1449141023 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
RUSSLAND 

Referanse: N1449141023 

Måned: 05.2014 
  

Avgjørelsesform: 
Sekretariat 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): Forskriftsbestemmelse(r ): 
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Utl § 23 § 6-1 første ledd 
Stikkord: 
lovanvendelse; fornyelse; faglært; arbeidstilbud; 
Sammendrag: 
  
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Mann hadde tillatelse som faglært i Norge i syv år som maskinist ved et skipsselskap.  Han 
søkte om fornyelse for å arbeide som maskinsjef for et nytt firma. UDI avslo søknaden under 
henvisning til at arbeidsgiver drev utleie av arbeidskraft, og at arbeidsgiver ikke var registrert 
i registeret hos Arbeidstilsynet. Heller ikke de ekstra krav som ble oppstilt når arbeidsgiver er 
en bemanningsbedrift, var ansett oppfylt. 
  
UNE opprettholdt avslaget på søknaden om fornyelse og anså, i likhet med UDI, at arbeidsgi-
ver var en bemanningsbedrift. Etter UDIs rundskriv 2010-111 er det oppstilt noen ekstra krav 
til arbeidstaker, arbeidsgiver og kontraktsforholdet dem i mellom når arbeidsgiver er en be-
manningsbedrift. Dette for at kontrollhensynene i utl § 23, jf. utf § 6-1 skal ivaretas.UNE vis-
te til at bedriften var fortsatt ikke registrert hos Arbeidstilsynet, det var ikke dokumentert at 
klageren var sikret lønn i samsvar med sin kompetanse – også i perioder hvor det ikke fantes 
relevante oppdrag, og det var heller ikke fremlagt en oppdragsliste over relevante oppdrag for 
klageren. 
  
Han var ikke ansett vernet mot retur etter utl § 73. 
  
Han ble ikke gitt en tillatelse etter utl § 38, det skal svært mye til før en tillatelse gis i med-
hold av denne bestemmelsen, og UNE la vekt på at klagerens tilknytning til riket hovedsake-
lig knyttet seg til opphold på skip. 

 

Sak N109220611 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
VIETNAM 

Referanse: N109220611 

Måned: 01.2010 
  

Avgjørelsesform: 
Nemndleder 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r 
): 
Utf § 6-1 

Stikkord: 
lovanvendelse; faglært; arbeidsforhold; 
Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er 
vesentlige tvilsspørsmål. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
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Mann søkte om arbeidstillatelse via den norske ambassaden i Hanoi i 2008. Formålet 
med søknaden ble oppgitt å være arbeid som kokk ved en restaurant. 
  
UDI avslo søknaden under henvisning til at vilkårene for innvilgelse av oppholdstilla-
telse som faglært etter utlendingsforskriften av 1990 § 3 annet ledd bokstav a ikke 
var oppfylt. Det ble vist til UDIs rundskriv 2007-007 om nasjonalitetskokker. Den res-
tauranten som klageren skulle jobbe ved ble ikke ansett som nasjonalitetsrestaurant, 
siden den tilbød matretter fra flere enn ett land. 
  
Vedtaket ble påklaget av klagerens arbeidsgiver. Det ble blant annet anført at for det 
meste ble det lagd vietnamesisk mat i restauranten. Thailandske og japanske matret-
ter var til supplering for krevende gjester, for å berike restaurantens dimensjon og for 
å tiltrekke gjester. 
  
UNE bemerket blant annet at klageren ikke hadde fremlagt dokumentasjon på fagut-
dannelse som kokk. Han hadde imidlertid fremlagt attester fra tidligere arbeidsgivere 
som viste at han hadde arbeidet som kokk i Vietnam. UNE tok imidlertid ikke endelig 
stilling til om klageren fylte vilkårene for å bli ansett som nasjonalitetskokk, da det 
ikke hadde betydning for sakens utfall. UNE bemerket at det er et vilkår for tillatelse 
at restauranten betegnes som en nasjonalitetsrestaurant. En nasjonalitetsrestaurant 
er et serveringssted der det tilbys mat fra bare ett land. Dette vilkåret var ikke oppfylt. 
Restauranten tilbød mat fra flere land, deriblant Thailand, Kina, Japan og Malaysia. 
Restauranten kunne derfor ikke betegnes som nasjonalitetsrestaurant. Klageren fylte 
dermed ikke vilkårene for oppholdstillatelse. 

 

Sak N1155581110 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
ETIOPIA 

Referanse: N1155581110 

Måned: 06.2011 Avgjørelsesform:  
Nemndleder 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 annet ledd; Utf § 6-23 

Stikkord:  
faglært; religiøs leder 
Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Klageren opplyste at han skulle arbeide som religiøs leder/ lærer (prest). Klageren anførte at 
han tidligere hadde fått tillatelse som religiøs medarbeider, og at det var det samme faktum 
som lå til grunn for denne søknaden. Klageren hevdet at da må den samme hjemmelen brukes 
ved behandlingen av denne søknaden. 
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UNE bemerket blant annet at UNE ikke er bundet at UDIs vurdering. UNE vil foreta en selv-
stendig vurdering av om vilkårene for en tillatelse er oppfylt og UNE vil foreta denne vurde-
ringen etter den hjemmel UNE mener er den riktige. UNE bemerket videre at det følger av 
lang og sikker forvaltningspraksis at det gjelder et skjerpet kompetansekrav for religiøse lede-
re; nemlig at det kreves en fagutdanning på mastergradsnivå eller at klageren har spesielle 
kvalifikasjoner som tilsvarer utdanning på mastergradsnivå. Det var ikke dokumentert at kla-
geren hadde en fagutdanning på mastergradsnivå. UNE er videre kjent med at det i mange 
land ikke eksisterer en mastergradsutdannelse for prester/religiøse ledere. Vurderingstemaet 
blir da om klageren har opparbeidet seg spesielle kvalifikasjoner som tilsvarer fagutdanning 
på masternivå som religiøs leder. Klageren hadde arbeidet som prest/religiøs leder i omtrent 5 
år. Den fremlagte dokumentasjon underbygget ikke at klageren er i besittelse av spesielle kva-
lifikasjoner som kan kompensere for manglende utdanning. 
 
Klageren hadde også anført at han har en berettiget forventning om å få tillatelse siden han 
tidligere har hatt tillatelse. UNE bemerket at denne anførselen ikke har avgjørende betydning 
fordi UNE alltid vil foreta en selvstendig vurdering av om vilkårene for en tillatelse er opp-
fylt. 

 

Sak N11737327 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
THAILAND 

Referanse: N11737327 

Måned: 10.2010 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utlf § 6-1 

Stikkord:  
faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.  
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Mann søkte oppholdstillatelse for å arbeide som thaimassør. Klageren opplyste blant annet at 
han hadde grunnkurs i massasjefaget og hadde arbeidet som thaimassør i over tre år før han 
tok kurs på høyeste nivå. Det ble videre vist til at klageren hadde akkurat den kompetansen 
den norske arbeidsgiveren trengte. I tillegg ble det anført at klagerens lønn, herunder natural-
ytelser, tilsvarte lønnstrinn 28 i statens hovedlønnstabell.  
 
UNE bemerket blant annet at klageren ikke fylte vilkårene for å anses som faglært i forskrif-
tens forstand, da det ikke var gitt detaljerte opplysninger om utdannelsens innhold og det så-
ledes ikke var dokumentert at kursene sammen eller hver for seg hadde gitt klageren fagut-
dannelse eller fagbrev. Videre ble det vist til at klagerens arbeidserfaring ikke var tilstrekkelig 
til at han kunne anses å besitte spesielle kvalifikasjoner i forskriftens forstand, da den ikke var 
av et stort nok omfang og det ikke var gitt nærmere beskrivelser av klagerens arbeidsoppga-
ver, kompetanseoppnåelse eller virksomhetens art for øvrig. UNE bemerket også at det ikke 
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var dokumentert at den tilbudte stillingen krevde kompetanse som faglært. Videre ble det sett 
hen til at lønnsvilkårene ikke var oppfylt, da kr. 70 000 utgjorde naturalytelser og det i hen-
hold til forvaltningspraksis kun var vederlag i penger som skulle tas i betraktning. 

 

Sak N1407841031 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
INDIA 

Referanse: N1407841031 

Måned: 04.2014 
  

Avgjørelsesform: 
Nemndleder 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 første og andre ledd 

Stikkord: 
faglært; arbeidsforhold; 
Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Mann søkte om midlertidig oppholdstillatelse ved den norske ambassaden i New Delhi i 
2013.   
Formålet med søknaden var å arbeide som indisk kokk. 
  
UDI avslo søknaden i 2013 under henvisning til at klageren ikke oppfylte de skjerpede kom-
petansekravene for nasjonalitetskokker.  
  
Vedtaket ble påklaget til UNE og sendt til klagebehandling i 2014. 
  
UNE bemerket blant annet at klageren har fremlagt en rekke attester fra tidligere arbeidsgive-
re, der det i hovedsak fremgår at han har arbeidet som indisk kokk, hvor lenge han har arbei-
det ved de ulike hotellene/restaurantene, samt at han har vært en pliktoppfyllende arbeidsta-
ker. UNE finner ikke at klageren har dokumentert at han fyller det skjerpede kompetansekra-
vet. Det vises til at nesten alle de fremlagte attestene etter UNEs mening er lite detaljerte, da 
de i liten grad inneholder konkrete opplysninger om hvilke arbeidsoppgaver og funksjoner 
klageren har hatt, hvilken kompetanse klageren har tilegnet seg gjennom arbeidet, og hvorvidt 
de aktuelle hotellene/restaurantene har vært av høy standard. 
  

Sak N11737327 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
THAILAND 

Referanse: N11737327 

Måned: 10.2010 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utlf § 6-1 
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Stikkord:  
faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.  
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Mann søkte oppholdstillatelse for å arbeide som thaimassør. Klageren opplyste blant annet at 
han hadde grunnkurs i massasjefaget og hadde arbeidet som thaimassør i over tre år før han 
tok kurs på høyeste nivå. Det ble videre vist til at klageren hadde akkurat den kompetansen 
den norske arbeidsgiveren trengte. I tillegg ble det anført at klagerens lønn, herunder natural-
ytelser, tilsvarte lønnstrinn 28 i statens hovedlønnstabell.  
 
UNE bemerket blant annet at klageren ikke fylte vilkårene for å anses som faglært i forskrif-
tens forstand, da det ikke var gitt detaljerte opplysninger om utdannelsens innhold og det så-
ledes ikke var dokumentert at kursene sammen eller hver for seg hadde gitt klageren fagut-
dannelse eller fagbrev. Videre ble det vist til at klagerens arbeidserfaring ikke var tilstrekkelig 
til at han kunne anses å besitte spesielle kvalifikasjoner i forskriftens forstand, da den ikke var 
av et stort nok omfang og det ikke var gitt nærmere beskrivelser av klagerens arbeidsoppga-
ver, kompetanseoppnåelse eller virksomhetens art for øvrig. UNE bemerket også at det ikke 
var dokumentert at den tilbudte stillingen krevde kompetanse som faglært. Videre ble det sett 
hen til at lønnsvilkårene ikke var oppfylt, da kr. 70 000 utgjorde naturalytelser og det i hen-
hold til forvaltningspraksis kun var vederlag i penger som skulle tas i betraktning. 

 

Sak N1117291110 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
KINA 

Referanse: N1117291110 

Måned: 04.2011 Avgjørelsesform:  
Nemndleder 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 

Stikkord:  
faglært; arbeidstilbud; 
Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Mann søkte oppholdstillatelse som faglært. 
 
Det ble blant annet opplyst at hovedoppgavene i stillingen skulle samsvare med klagerens 
utdanning. 
 
UNE bemerket at klageren var faglært i forskriftens forstand, men la vekt på at det ikke var 
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dokumentert at hans kompetanse var relevant for stillingen. Det ble vist til at klageren i hen-
hold til arbeidstilbudet skulle utføre flere ufaglærte arbeidsoppgaver. Det ble lagt til grunn at 
tillatelse kan gis selv om stillingstypen tilsier at ikke alle arbeidsoppgavene krever faglært 
kompetanse, såfremt hoveddelen av oppgavene krever det. UNE fant det imidlertid ikke til-
strekkelig med en alminnelig overvekt av arbeidsoppgaver som krever faglært kompetanse. 
Det ble vist til at det ikke var godtgjort at de ufaglærte oppgavene hadde en umiddelbar og 
naturlig tilknytning til den tilbudte stillingen. Videre ble det påpekt at utgangspunktet er at 
alle arbeidsoppgavene skal kreve faglært kompetanse. 

 

Sak N13499748 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
FILIPPINENE 

Referanse: N13499748 

Måned: 01.2013 
  

Avgjørelsesform: 
Sekretariat 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 første ledd 

Stikkord: 
au-pair; faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet iht. delegasjon i interne retningslinjer. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Kvinne søkte midlertidig oppholdstillatelse som individuell avlaster for funksjonshemmet 
barn. Kvinnen hadde tidligere vært au pair for familien til barnet. Kvinnen hadde bachelorut-
danning, og ble ansett som faglært. 
  
UNE bemerket blant annet at det ikke var dokumentert at stillingen som individuell avlaster 
krevde faglært kompetanse. Kvinnens kompetanse ble ikke ansett som relevant for stillingen. 
Det ble ikke ansett at kvinnens erfaring som au pair med omsorg for barnet var av tilstrekkelig 
lang varighet, til at hun hadde opparbeidet seg spesielle kvalifikasjoner i utlendingsforskrif-
tens forstand. 
 
 

Sak N13411867 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
UKRAINA 

Referanse: N13411867 

Måned: 02.2013 
  

Avgjørelsesform: 
Nemndleder 

Resultat: 
Tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
  

Stikkord: 
faglært 
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Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
  
Klagen ble tatt til følge. 
Klageren søkte om tillatelse for å arbeide som avløser i landbruket. Vedlagt søknaden var 
blant annet brev fra arbeidsgiver, arbeidstilbud, studiedokumentasjon, CV og anbefaling. 
  
UNE bemerket blant annet at klageren hadde dokumentert at hun var faglært. Spørsmålet var 
om kompetansen var relevant for stillingen som landbruksavløser. UNE påpekte at det i ut-
gangspunktet ikke kreves formell kompetanse for å arbeide som avløser. UNE fant imidlertid, 
etter en samlet vurdering, at den konkrete landbruksstillingen krevde faglært kompetanse. Det 
ble blant annet vist til ansvaret i stillingen, lønnen, og de konkrete arbeidsoppgavene. 

  

Sak N127161214 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
RUSSLAND 

Referanse: N127161214 

Måned: 11.2011 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 

Stikkord:  
spesialist; faglært; arbeidstilbud; arbeidsforhold; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet iht. delegasjon i interne retningslinjer.  
 
Klagen ble tatt til følge.  
 
Kvinne søkte midlertidig oppholdstillatelse for å jobbe som faglært. Klageren fikk sin tillatel-
se avslått fordi UDI ikke anså det for sannsynliggjort at stillingen krevde den kompetansen 
klageren hadde, samt at lønnen var for lav. I klageomgangen ble det levert en ny arbeidskon-
trakt med høyere lønn, samt ny dokumentasjon på arbeidsoppgavene til klageren. 
 
UNE bemerket blant annet at det etter UDIs oversendelse til UNE var kommet frem doku-
mentasjon om at en betydelig del av klagerens arbeidsoppgaver krever faglært kompetanse, og 
at klagerens kompetanse var relevant for stillingen. 
 
Oppgitt identitet ble ansett dokumentert. 

 

Sak N1105181110 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
KINA 

Referanse: N1105181110 



127 
 

Måned: 01.2011 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23; Utl § 38 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 

Stikkord:  
sterke menneskelige hensyn; faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet i henhold til delegasjon i interne retningslinjer.  
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Kvinne søkte om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeidstilbud som assistent.  
 
UNE bemerket blant annet at klagerens kompetanse ikke var relevant for stillingen, jf. for-
skriftens § 6-1 første ledd bokstav a. Det var videre ikke dokumentert at stillingen som assis-
tent krever faglært kompetanse.  
 
Det forelå ikke sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket som kunne gi 
oppholdstillatelse etter lovens § 38. 

 

Sak N14618059 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
SRI LANKA 

Referanse: N14618059 

Måned: 03.2014 
  

Avgjørelsesform: 
Sekretariat 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
  

Stikkord: 
faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Saken gjaldt en kvinne som søkte midlertidig oppholdstillatelse som faglært for å arbeide som 
støttekontakt/personlig assistent. 
  
UNE fant ikke at det var tilstrekkelig sannsynliggjort at klageren hadde faglært kompetanse. 
Det var ikke fremlagt dokumentasjon på utdanning, kun ettårig arbeidserfaring. 
  
Videre fant UNE at vilkåret om relevans ikke var oppfylt. Det ble vist til at arbeid som støt-
tekontakt/personlig assistent ikke krevde kompetanse som faglært. I tillegg var hun tilbudt 
lønn som ufaglært arbeidstaker. 
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Sak N11737327 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
THAILAND 

Referanse: N11737327 

Måned: 10.2010 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utlf § 6-1 

Stikkord:  
faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.  
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Mann søkte oppholdstillatelse for å arbeide som thaimassør. Klageren opplyste blant annet at 
han hadde grunnkurs i massasjefaget og hadde arbeidet som thaimassør i over tre år før han 
tok kurs på høyeste nivå. Det ble videre vist til at klageren hadde akkurat den kompetansen 
den norske arbeidsgiveren trengte. I tillegg ble det anført at klagerens lønn, herunder natural-
ytelser, tilsvarte lønnstrinn 28 i statens hovedlønnstabell.  
 
UNE bemerket blant annet at klageren ikke fylte vilkårene for å anses som faglært i forskrif-
tens forstand, da det ikke var gitt detaljerte opplysninger om utdannelsens innhold og det så-
ledes ikke var dokumentert at kursene sammen eller hver for seg hadde gitt klageren fagut-
dannelse eller fagbrev. Videre ble det vist til at klagerens arbeidserfaring ikke var tilstrekkelig 
til at han kunne anses å besitte spesielle kvalifikasjoner i forskriftens forstand, da den ikke var 
av et stort nok omfang og det ikke var gitt nærmere beskrivelser av klagerens arbeidsoppga-
ver, kompetanseoppnåelse eller virksomhetens art for øvrig. UNE bemerket også at det ikke 
var dokumentert at den tilbudte stillingen krevde kompetanse som faglært. Videre ble det sett 
hen til at lønnsvilkårene ikke var oppfylt, da kr. 70 000 utgjorde naturalytelser og det i hen-
hold til forvaltningspraksis kun var vederlag i penger som skulle tas i betraktning. 

 

Sak N132649527 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
FILIPPINENE 

Referanse: N132649527 

Måned: 03.2013 
  

Avgjørelsesform: 
Sekretariat 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
§ 6-1 

Stikkord: 
faglært; arbeidsforhold 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  



129 
 

Saken gjaldt en kvinne som søkte om midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som pleie-
medhjelper. 
  
Hun ble ansett som faglært, da hun hadde dokumentert bachelorgrad innen fysioterapi. 
  
UNE kom til at kravet om relevans ikke var oppfylt. Arbeidsoppgavene innebar stell og pleie-
oppgaver, og UNE fant ikke at det var tilstrekkelig sannsynliggjort at arbeidet krevde faglært 
kompetanse. Lønnsnivået indikerte også at det dreide seg om ufaglært arbeid. 
  
Videre fant UNE at vilkåret om heltidsarbeid ikke var oppfylt. Klageren var tilbudt 84,5 % 
stilling. UNE bemerket at stillingsprosent på 80 – 85 % eller høyere har blitt godtatt av UNE, 
da redusert stillingsprosent var forholdsvis vanlig innen helsesektoren. UNE fant allikevel 
ikke grunnlag for å unnta fra hovedregelen i dette tilfellet. Klageren var tilbudt stilling som 
tilkallingsvikar, noe som ville medføre varierende arbeidsmengde, og hun var derfor ikke ga-
rantert 84,5 % stilling. 

 

Sak N13964048 

Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
Etiopia 

Referanse: N13964048 

Måned: 01.2013 
  

Avgjørelsesform: 
Sekretariat 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
§ 6-1 

Stikkord: faglært; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Mann hadde midlertidig oppholdstillatelse i familiegjenforening fra 2004 til 2005. Han hadde 
oppholdstillatelse som student fra 2005 til 2013. Han hadde ektefelle og to barn i Norge. 
  
Klageren fremmet søknad om midlertidig oppholdstillatelse for å arbeide som resepsjonist i 
2012. 
  
UNE bemerket blant annet at klagerens bachelorgrad ikke var relevant for stillingen. Uansett 
var ikke stillingen av en slik art som krevde fagutdanning. 
  
UNE vurderte om det var grunnlag for å innvilge tillatelse etter utl. § 38, men mente at det 
ikke forelå en slik tilknytning til riket eller slike sterke menneskelige hensyn som tilsa at vil-
kårene etter utl. § 38 var oppfylt. Det ble vist til at der tilknytningen til riket skyldes familie-
forhold, var utlendingen henvist til å søke oppholdstillatelse etter reglene om familieinnvand-
ring. UNE så i vurderingen hen til at klageren hadde oppholdt seg i riket siden 2004 med tilla-
telse. Det ble imidlertid vist til at klageren i hovedsak hadde hatt tillatelse som student, og til 
at oppholdstillatelse som student ikke danner grunnlag for permanent tillatelse, men forutset-
ter at utlendingen forlater riket ved tillatelsens utløp. 
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Sak N13839848 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
KAMERUN, DEN FOREN-
TE REPUBLIKK 

Referanse: N13839848 

Måned: 01.2013 
  

Avgjørelsesform: 
Sekretariat 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 25 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-18 

Stikkord: 
lovanvendelse; arbeidsforhold; faglært; 
Sammendrag: 
  
Saken ble behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Saken gjaldt en mann som søkte om tillatelse til å søke arbeid i Norge. UDI vurderte tillatelse 
etter reglene om selvstendig næringsdrivende etter utlendingsloven § 25, jf. utlendingsfor-
skriften § 6-18 da det viste seg at klageren hadde eget firma som han drev i Norge. Vilkårene 
for tillatelse ble ikke ansett oppfylt da klagerens kompetanse ikke var relevant for arbeidet 
som ble utført i virksomheten. Klageren hadde heller ikke dokumentert virksomhetens øko-
nomiske grunnlag. 
  
UNE vurderte klageren etter reglene for selvstendig næringsdrivende, i likhet med UDI, og 
kom til samme konklusjon. Klageren hadde dokumentert utdanning som faglært, men UNE 
kom til at arbeidet som skulle utføres i bedriften ikke krevde faglært kompetanse. Arbeidet 
dreide seg om rengjøring, og klageren hadde utdanning innen miljøteknologi.  Det forelå hel-
ler ingen dokumentasjon på det økonomiske grunnlaget for virksomheten. 
  
Klageren fylte heller ikke vilkårene etter lovens § 38. UNE merket seg at han hadde hatt tilla-
telse til å studere i Norge i 3 år, men disse tillatelsene danner ikke grunnlag for permanent 
oppholdstillatelse 

 

Sak N1143701110 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
INDIA 

Referanse: N1143701110 

Måned: 04.2011 Avgjørelsesform:  
Nemndleder 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 

Stikkord:  
likebehandling; faglært; 
Sammendrag: 
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Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Kvinne fremmet søknad om arbeidstillatelse som terapeut.  
 
I klagen ble det blant annet vist til prinsippet om likebehandling og at man tidligere har inn-
vilget parallelle saker. Det ble også gjort gjeldende at den fremlagte dokumentasjonen godt-
gjorde at klageren var kvalifisert som terapeut. Videre ble det anført at kravet til inntekt var 
oppfylt, idet bolig var inkludert i lønnstilbudet. 
 
UNE fant det ikke dokumentert at klageren var fagutdannet eller hadde spesielle kvalifikasjo-
ner etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Det var ikke dokumentert utdannelse som 
minst tilsvarte treårig yrkesrettet utdanning på nivå for videregående skole. Attester på ar-
beidserfaring var relativt korte og manglet konkrete opplysninger om arbeidsoppgaver, opplæ-
ring, oppnådde ferdigheter og arten av virksomheten. Likeledes ble det vist til at kravet til 
relevans i bestemmelsens første ledd bokstav a ikke var oppfylt, idet den fremlagte dokumen-
tasjonen ikke sa noe nærmere om hvilken utdannelse eller yrkesbakgrunn stillingen krevde. 
UNE fant ikke å kunne legge vekt på henvisningen til lignende saker og bemerket at hver sak 
vurderes konkret og individuelt. Det ble også vist til at det som hovedregel er vederlag i peng-
er som kan sikre at kravet til lønn er på det nivået utlendingsloven krever og at en del av løn-
nen ikke bestod i penger. 

 

Sak N126121214 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
KINA 

Referanse: N126121214 

Måned: 10.2011 Avgjørelsesform:  
Nemndleder 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf. § 6-1 

Stikkord:  
saksbehandlingsfeil; begrenset tillatelse; spesialist; faglært 
Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Klageren fremmet søknad om tillatelse til å arbeide som massasjeterapeut. 
 
Klageren fikk i 2005 en fire års arbeidstillatelse (begrenset tillatelse) i Norge for å være med 
på oppstarten av en bedrift. Denne tillatelsen stilte ikke et krav om at klageren besatt faglært 
kompetanse.  
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Klageren fremmet i 2009 søknad om tillatelse til å arbeide som massasjeterapeut og leder for 
samme bedrift. UDI avslo søknaden i 2010 i medhold av utlendingsloven § 23, jf. utlendings-
forskriften § 6-1 første ledd. UDI la til grunn at klageren ikke var fagutdannet eller hadde spe-
sielle kvalifikasjoner. Klageren påklagde vedtaket og anførte at hun hadde spesielle kvalifika-
sjoner som massasjeterapeut gjennom en kombinasjon av langvarig arbeidspraksis (totalt ca. 
15 år) og udanning. Arbeidsgiveren anførte at klageren var faglært. Klageren hadde også en 
lillesøster og en niese i Norge som gjorde at hun hadde en tilknytning til riket. 
 
UNE opprettholdt avslaget i 2011 i medhold av utlendingsloven § 23 og utlendingsforskriften 
§ 6-1 første ledd bokstav a. UNE begrunnet avslaget med at klagerens kompetanse ikke var 
relevant for stillingen, og opplyste om at kravet innebar at den tilbudte stillingen måtte være 
av en slik art at den krevde kompetanse som faglært, og at søkeren nettopp måtte inneha den-
ne kompetansen. UNE la avgjørende vekt på at det ikke var et krav om fagutdannelse i Norge 
for å bli massasjeterapeut, slik at stillingen i utgangspunktet kunne bli besatt med ufaglært 
kompetanse. Stillingen som leder krevde etter UNEs mening heller ikke faglært kompetanse. 
UNE utrykte forståelse for at arbeidsgiveren anså klagerens kompetanse som ønskelig i og 
med at hun hadde jobbet for dem i over fem år, og betvilte ikke at stillingen som massør krev-
de noe erfaring. Dette var imidlertid ikke nok all den tid stillingen ikke var av en slik art at 
den krevde kompetanse som faglært. UNE tok således ikke stilling til om klageren kunne an-
ses som faglært, eller for å ha spesielle kvalifikasjoner. 
 
UNE fant heller ikke at klagerens tilknytning til riket gjennom sitt opphold, niese, lillesøster, 
eller det faktum at hun deltok aktivt på norskkurs, gav grunnlag for å innvilge tillatelse i med-
hold av utlendingsloven § 38. 

 

Sak N14430259 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
FILIPPINENE 

Referanse: N14430259 

Måned: 03.2014 
  

Avgjørelsesform: 
Sekretariat 

Resultat: 
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 første ledd 

Stikkord: 
skjønnsutøvelse; lovanvendelse; faglært; arbeidsforhold; 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer. 
  
Klagen ble ikke tatt til følge. 
  
Kvinne hadde tidligere hatt midlertidig oppholdstillatelse til å studere norsk i Norge. Hun 
fremmet søknad om midlertidig oppholdstillatelse som faglært i 2013. 
  
UDI avslo søknaden i 2013 under henvisning til at hun ikke fylte vilkårene for tillatelse etter 
utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Det ble vist til at klageren 
ikke hadde dokumentert faglært kompetanse innen logistikk og at det ikke var dokumentert 
hvor stor del av arbeidsoppgavene som rettet seg mot logistikkoppgaver. Videre var ikke vil-
kåret om lønn tilstrekkelig oppfylt. 
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Vedtaket ble påklaget av klagerens fullmektig som anførte at en spesifikk logistikkutdanning 
ikke var nødvendig, men at høyere utdanning fortsatt var relevant. Klagerens språkkunnska-
per og landkunnskaper, blant annet, var relevant i forhold til den kundekretsen firmaet rettet 
seg mot. Arbeidsgiver ville øke lønnskravet og ettersende nødvendig dokumentasjon. 
  
UNE opprettholdt UDIs avslag på søknaden om midlertidig oppholdstillatelse. Det ble vist til 
at det ikke var dokumentert at klagerens kompetanse var relevant for den tilbudte stillingen. 
Klageren hadde en bachelorgrad innen et annet fagfelt. Klageren hadde fremlagt to attester fra 
firmaet hvor hun hadde blitt tilbudt stilling, men arbeidserfaringen innen firmaet var av be-
grenset varighet og klageren kunne ikke anses å ha opparbeidet seg en faglært kompetanse i 
forskriftens forstand for utførelsen av arbeidet hun var tilbudt. Anførslene vedrørende klage-
rens språkkunnskaper, kjennskap til arbeidsoppgaver og prosedyrer tilknyttet driften og opp-
arbeidet forhold til kunder/samarbeidspartnere ble ikke tillagt vekt. Personlig egnethet og 
språkkunnskaper var ikke forhold som kunne vektlegges ved vurderingen av om klageren 
hadde kompetanse som faglært. UNE var videre i tvil om den aktuelle stillingen krevde fag-
lært kompetanse. 
  
UNE tok ikke stilling til om øvrige vilkår for tillatelse var oppfylt, da det ikke hadde betyd-
ning for utfallet av saken. 

 

Sak N13272148 
Sakstype: 
Arbeid 

Nasjonalitet: 
FILIPPINENE 

Referanse: N13272148 

Måned: 11.2012 
  

Avgjørelsesform: 
Nemndleder 

Resultat: 
Tatt til følge 

Lovbestemmelse(r): 
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 første ledd 

Stikkord: 
lovanvendelse; faglært; 
Sammendrag: 
Saken ble behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke varvesentli-
ge tvilsspørsmål. 
  
Klagen ble tatt til følge. 
  
Saken gjelder en kvinne som søkte om tillatelse til å jobbe som faglært. Stillingen 
var arbeidsom barnehagepedagog. UDI avslo søknaden under henvisning til at klagerens fag-
kompetanse ikke var relevant for stillingen og at det ikke var inngitt godkjenning fra relevant 
fagmyndighet. 
  
UNE fant at vilkårene for tillatelse var oppfylt. Det forelå ikke et krav om godkjenning fra 
relevant fagmyndighet da dette kravet kun gjaldt for pedagogisk leder eller styrer i en barne-
hage. Dette fremgikk av NOKUT sine hjemmesider og e-post fra Utdanningsdirektoratet. Det 
ble antitetisk lagt til grunn at det ikke var et krav om godkjenning for andre stillingstitler. 
  
Når det gjaldt klagerens fagkompetanse og dens relevans for den aktuelle stillingen, fant UNE 
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at vilkåret var oppfylt. Stillingens lønnsnivå indikerte faglært kompetanse, arbeidsgiver do-
kumenterte behov for klagerens kompetanse – behovet for en kyndig person da barnehagen 
ble utvidet med ny avdeling. UNE fant at hoveddelen av klagerens arbeidsoppgaver krevde 
faglært kompetanse. At klageren hadde yrkesutdanning rettet mot barn i skolealder fikk etter 
en helhetsvurdering ikke avgjørende betydning. Arbeidsgiver kan i følge NOKUT selv være 
med å vurdere søkerens kvalifikasjoner for jobben. UNE vil bemerke at stillingstittelen som 
barnehagepedagog ikke er lovregulert i Norge og dette fikk betydning i den retning at det ikke 
forelå noe krav om godkjenning fra norske myndigheter. Videre måtte andre momenter, slik 
som lønnsnivået og beskrivelsen av klagerens arbeidsoppgaver, være indikatorer på om det 
dreide seg om faglært arbeid eller ikke. 

  

Sak N11473439 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
NEW ZEALAND 

Referanse: N11473439 

Måned: 01.2010 Avgjørelsesform:  
Nemndleder 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 56 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 10-1 

Stikkord:  
adgang til å søke fra riket; sesongarbeid; arbeidsforhold; 
Sammendrag: 
Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige 
tvilsspørsmål. 
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Mann søkte fra riket, skulle jobbe som sesongarbeider og var ansatt av en bemanningsbedrift.  
 
UNE bemerket blant annet at kontrollhensyn talte mot at det ble gitt tillatelse til sesongarbei-
dere ansatt i bemanningsbedrift. Det ble for øvrig vist til langvarig forvaltningspraksis i UDI 
hvor det fremkommer at det ikke gis tillatelse i slike tilfeller. UNE mente det var gode grun-
ner for å følge denne praksisen. 

 

Sak N1106201110 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
KROATIA 

Referanse: N1106201110 

Måned: 01.2011 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 første ledd bokstav a 

Stikkord:  
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arbeidstilbud; idrettsutøver 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet i henhold til delegasjon i interne retningslinjer.  
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Klageren søkte oppholdstillatelse for å arbeide som fotballtrener. Han skulle trene et 3. divi-
sjonslag.  
 
UNE bemerket blant annet at klageren måtte anses som faglært som idrettstrener. Spørsmålet 
var om hans kompetanse som trener hadde relevans i forhold til det tilbudte arbeidet, jf. utlen-
dingsforskriftens § 6-1 første ledd bokstav a. Det er fast forvaltningspraksis at idrettsutøvere 
må drive idrett på høyt nivå for at tillatelse i Norge kan gis. Idrettstrenere må trene idrettsut-
øvere på høyt nivå. Denne praksisen er videreført i ny lov og forskrift. For herrefotball regnes 
det som høyt nivå, dersom utlendingen skal spille eller være trener i de to øverste divisjonene. 
Klagerens kompetanse ble ikke ansett relevant da han skulle trene et lag i 3. divisjon, altså det 
nasjonale fjerde nivå. 

 

Sak N1141931110 
   Sakstype:  
Arbeid 

Nasjonalitet:  
BOSNIA- HERCEGOVINA 

Referanse: N1141931110 

Måned: 03.2011 Avgjørelsesform:  
Sekretariat 

Resultat:  
Ikke tatt til følge 

Lovbestemmelse(r):  
Utl § 23 

Forskriftsbestemmelse(r ): 
Utf § 6-1 annet ledd; utf § 6-23 

Stikkord:  
faglært; religiøs leder 
Sammendrag: 
Saken behandlet i sekretariatet iht. delegasjon i interne retningslinjer.  
 
Klagen ble ikke tatt til følge.  
 
Klageren opplyste at han skulle arbeide som religiøs leder/ lærer. Klager hadde fullført et fire-
årig universitetsstudium. Det var ikke fremlagt dokumentasjon for arbeidserfaring. 
 
UNE bemerket blant annet at det for prester/ religiøse ledere kreves fagutdanning på høyere 
nivå i henhold til fast forvaltningspraksis og dette medfører at det må dokumenteres utdannel-
se på mastergradsnivå eller at klageren har spesielle kvalifikasjoner som tilsvarer utdanning 
på mastergradsnivå. Klageren hadde ikke dokumentert utdanning på mastergradsnivå. Det var 
heller ikke fremlagt attester eller annen dokumentasjon for klagerens arbeidserfaring. UNE 
mente at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at klageren er i besittelse av spesielle kvalifi-
kasjoner som kan kompensere for manglende fagutdanning. 
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Vedlegg II: E-post fra UDI 12.5.2916 
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