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Enkeltvedtak fvl. §



Forvaltningslovens oppbygging

Forvaltningslovens system og betydningen av enkeltvedtak: 

• Kap. 1: Lovens område. Definisjoner

• Kap. 2: Om ugildhet

• Kap. 3: Alminnelige regler om saksbehandlingen

• Kap. 4: Om saksforberedelse ved enkeltvedtak

• Kap. 5: Om vedtaket

• Kap. 6: Om klage om omgjøring

• Kap. 7: Om forskrifter

• Kap. 8: Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om 
ikrafttredelse

• Kap. 9: Administrative sanksjoner

• Kap. 10: Tvangsmulkt



Generelle saksbehandlingsregler: 

• Habilitet 

• Veiledningsplikt

• Saksbehandlingstid 

• Taushetsplikt

• Forbud mot bruk av barn som tolk 

• Rett til å la seg bistå av advokat

• Elektronisk kommunikasjon 



Spesielle saksbehandlingsregler
• Forhåndsvarsling 

• Utredning og informasjonsplikt

• Partsinnsyn 

• Formkrav

• Begrunnelse 

• Klageadgang 

• Omgjøring 



§ 2.(definisjoner).1

I denne lov menes med:

a)

vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer 
(enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter);

b)

enkeltvedtak,2 et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer;

c)

forskrift,2 et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer



2. Og 3. ledd angir typetilfeller: 

• Ansettelse

• Oppsigelse

• Suspensjon

• Avskjed

• Forflytting av tjenestemann 

• Vedtak om ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff

• Tilstå pensjon

• Avgjørelser om avvisning av en sak 

• Bruk av særlige tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak



Vilkårene/vurderingene

• Avgjørelse

• Under utøvelse av offentlig myndighet

• Konkret eller generelt bestemmende for rettigheter 
eller plikter til private personer 

• En eller flere bestemte personer



Avgjørelse: 
Endelig standpunkt: mest typisk til hvilket utfall en sak skal få 

-mots: deskriptive utsagn, råd, veiledning, uttalelser, innstillinger, forslag

(men avgj: beslutningens reelle og formelle status, eks forhåndstilsagn)

-likevel slik at deler av saksbehandlingsreglene kan få anvendelse 

(eks: innstilling og forslag kan falle inn under reglene om partsinnsyn)



Under utøvelse av offentlig myndighet
• Avgjørelsen må bygge på offentligrettslig kompetansegrunnlag: påbud, forbud, 

fritak, tillatelser.

• Ikke krav om at kompetansen springer ut av/bygger på lov

• Tildeling eller opphør av økonomiske ytelser (lovbestemt eller fast ordning) og 
støttetiltak – avgrense mot ytelser det er mer naturlig å klassifisere som 
forrettningsmessige – foreligger det andre hensyn enn rent forretningsmessige? 

• Motsatsen: avgjørelser som bygger på privatautonomi (inngåelse av avtaler(kjøp 
av varer eller tjenester) eller utøvelser av eierrådighet)



Bestemmende for rettigheter eller plikter
Opprinnelig: rettsstilling… 

• Stifte, endre, oppheve en rett, plikt eller kompetanse.

• Rettigheter skal forstås vidt: ikke avgjørende om parten har rettskrav eller om 
avgjørelsen bygger på skjønn
• Avgjørelse som realiserer rettigheter som følger av loven 

• Avgjørelsen skaper en rettighet

• Utfallet er bestemmende for om parten får eller ikke får en rettighet

• Også avgjørelser som går ut på å slå fast om en rettighet eller plikt foreligger etter gjeldende 
regler og evt hvilket innhold de har.



«Betegnelsen «rettigheter eller plikter» dekker enhver 
rettsposisjon, uavhengig om rettsstillingen hviler på 
diskresjonær myndighet eller på lovbundet myndighet. Det går 
tydelig frem av lovforarbeidene. Det skulle også bare mangle 
at de viktigste rettsikkerhetsgarantiene i loven kom til å falle 
utenfor der hvor de trengs som aller mest – nemlig i saker hvor 
parten ikke kan forlange noe, men kan håpe på positivt utfall, 
og derfor trenger å gjøre sitt syn gjeldende under marsjen!»

Boe



Private personer
.. Følger direkte av lovens ordlyd: enkelt personer eller private rettsubjekter

• Forvaltningsorgan blir likestilt med privat rettssubjekt hvis organet har samme 
interesse eller stilling i saken som private parter jf fjerde ledd (eks 
ekspropriasjon av kommunal eiendom)

• Innholdsmessig avgrensning mot avgjørelser som innebærer egenforvaltning.

• Rettighetenes eller pliktens art avgjørende – ikke hvem de tilkommer



En eller flere bestemte personer
• Individualisert 

• Se opp mot reglene om forskrift som gjelder rettigheter eller plikter til 
«ubestemt antall eller ubestemt krets av personer»

• Ett og samme vedtak kan i prinsippet være enkeltvedtak overfor noen og 
forskrift overfor andre


