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HØRINGSUTTALELSE – NOU 2019: 5 NY FORVALTNINGSLOV  
 

 
Vi viser til departementets høringsbrev.  

 

Formålsparagraf  

I drøftingen av hvorvidt en ny forvaltningslov skal tilføres en formålsbestemmelse oppgir 

utvalget en lav ambisjon for spørsmål knyttet til rettssikkerhet. Utvalget anfører: «Man kan 

ikke utelukke at vi nå står foran en tid hvor landets økonomiske situasjon blir vanskeligere, 

og vi har allerede sett eksempler på at situasjonen i andre land kan skape flyktningstrømmer 

som når også Norge. Ved utformingen av en ny lov ville det være uheldig om loven skulle 

låse avveiningen av kryssende hensyn på en måte som begrenser muligheten til å møte slike 

utfordringer.»  

 

Med utgangspunkt i denne begrunnelsen velger utvalget å ikke ta med begrepet rettsikkerhet 

i formålsparagrafen, men fremhever i stedet begrepene effektivitet og tillit.  

 

NTL foreslår at loven skal henvise eksplisitt til rettssikkerhet som et selvstendig formål.  

Videre foreslår vi at lovens formålsparagraf bør vise til begrepet forvaltningsskikk slik dette 

har kommet til uttrykk i gjeldene litteratur og i Sivilombudsmannens avgjørelser.  

 

Vårt forslag til ny formålsparagraf er:  

«Loven skal legge til rette for god forvaltningsskikk og en saksbehandling som sikrer den 

enkeltes rettssikkerhet, er tillitsskapende og effektiv. Den skal ivareta hensynet til den 

enkelte og til samfunnet.»  

 

Spørsmål om rettsgrunnlag for helautomatiserte avgjørelser  

Utvalget er delt i spørsmålet om rettsgrunnlag for helautomatiserte avgjørelser. NTL støtter 

flertallets syn i at helautomatiserte avgjørelse må være hjemlet i forskrift jf. § 11, første 

ledd. Av rettsikkerhetssyn er bør flertallsforslaget velges fremfor en generell adgang slik 

mindretallet åpner for.  

 

I § 11 annet ledd åpnes det for at avgjørelser som er lite inngripende overfor den enkelte, 

kan treffes ved helautomatisert behandling uten hjemmel i forskrift. Rekkevidden av hvilke 

avgjørelser eller definisjonen av hva som er «lite inngripende» er ikke drøftet i særlig grad 

av utvalget. Avskjæringen opp mot § 11 første ledd bør klargjøres ytterligere slik at lovgiver 

kan ta stilling til bestemmelsens omfang. 



 

 

 

Hovedhjemmelen knyttet til automatiserte avgjørelser bør basere seg på fastsatte standarder 

knyttet til hvordan forvaltningen bør utvikle slike systemer. Erfaringer fra mange 

utviklingsprosjekt i staten viser at etatene og eksterne konsulentselskaper har undervurdert 

kompleksitet i gjeldende lovgivning med påfølgende budsjettoverskridelser.  

 

Det er videre avgjørende at automatisert systemutvikling ikke fremtvinger 

automatiseringsvennlig lovendring som svekker likebehandlingsprinsippet av rene 

effektiviseringshensyn for eksempel gjennom standardisering av inngangsvilkår. Et 

eksempel på dette er endringene som er foretatt for beregningsgrunnlaget for sykepenger 

som fører til større forskjeller i resultat sett opp mot tidligere sammenliknbare, men ulikt 

opparbeidede vilkår. 

 

Videre bør det stilles mer formaliserte krav til innholdet i automatiserte systemer. Her vil 

spørsmål knyttet til hvordan ivaretakelse av allmenne saksbehandlingshensyn som rett til 

innsyn, forhåndsvarsel eller tilgjengeliggjøring av informasjon om forventet utfall kunne 

spesifiseres nærmere. 

 

Ved utvikling av automatiserte systemer bør det fastsettes standarder som hensyntar ulike 

innbyggernes reelle mulighet til å nyttiggjøre seg systemene herunder 

selvbetjeningsløsninger, evne til å skaffe tilveie dokumentasjon og skaffe seg tilstrekkelig 

veiledning.  

 

Høringsfrist 

Utvalget foreslår å fastsette en hovedregel om to måneders høringsfrist for forskrifter. NTL 

mener at denne bør settes til tre måneder slik tilfellet er i dag etter utredningsinstruksen. Det 

bør fastsettes ytterligere krav til i hvilke tilfeller hovedregelen kan unnvikes.  

 

Enkeltvedtak ved saker om tilsetting 

Vi viser til utvalgets drøftinger om i hvilken grad forvaltningsloven skal gjelde for 

enkeltvedtak i tjenesteforhold. NTL støtter utvalgets forslag til videreføring av gjeldende 

rett. Innføringen av statsansatteloven medførte en svekkelse av rettssikkerhet ved ansettelse, 

blant annet ved at muligheten for mindretallsanke falt bort. En ytterligere svekkelse 

gjennom å løse saksbehandlingen fra reglene i forvaltningsloven er ikke ønskelig. Utvalgets 

henvisninger til offentlige tilsettingsforhold og arbeidsrettslige teori knyttet til 

tjenestemannsretten kan oppfattes som misvisende. Utvalget viser til at ansettelse skjer «i de 

fleste tilfeller i form av avtale». Tilbud om ansettelse i staten fattes gjennom vedtak i et 

partssammensatt ansettelsesråd. Ansettelser i staten avviker dermed i betydelig grad fra den 

frie disposisjonsrett partene imellom som den generelle arbeidsrettslige teorien forutsetter. 

 

Innsynslov 

Utvalget foreslår å flytte reglene om partsinnsyn over til en ny lov om innsyn. NTL ønsker 

at reglene om partsinnsyn fortsatt skal ligge i forvaltningsloven. For innbyggerne vil reglene 

om innsyn være lettere tilgjengelige i forvaltningsloven. Det er, slik vi ser det, et naturlig 

skille mellom partsinnsyn og innsyn for allmenheten. Etterlevelsen av reglene for innsyn 

etter offentleglova har ofte møtt kritikk. Dersom partsinnsyn blir underlagt sjablonmessige 

vurderinger vil dette svekke partenes innsyn i egen sak. Lovene som regulerer innsyn per i 

dag har ofte forskjellige saksbehandlere. Også for regelanvendere i stat og kommune vil det 

være mest hensiktsmessig at partsinnsyn er regulert i den generelle lovgivningen for 

saksbehandlingen. 



 

 

 

Lovfesting av myndighetsmisbrukslæren 

Utvalget foreslår å lovfeste myndighetsmisbrukslæren, men har ikke valgt å ta inn tilfeller 

som er «grovt urimelig». Dersom myndighetsmisbrukslæren skal tas inn bør også dette 

kriteriet tas med.  

 

Sakskostnader 

Utvalget foreslår en innskrenkning i mulighetene til å få dekket kostnader ved klage på 

vedtak. NTL mener dette vil være urimelig. Innbyggere med lav inntekt vil vegre seg for å 

forfølge urimelige vedtak og vil derfor ha færre muligheter til å ivareta sin tarv. NTL støtter 

medlemmet Innjords forslag til endring av lovens § 60 første ledd, første punktum.  
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