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Almene råd og vejledninger – styring og skøn 

Advokat Frode A. Innjord, Norge

Gjennom utferdigelse av generelle retningslinjer for utøvelse av offentlig myndighet 
foretar forvaltningen prinsipielle veivalg som i praksis vil kunne ha stor – og ofte 
avgjørende – betydning for den enkeltes rettsstilling. Spørsmålet om hvilke krav som 
bør stilles til forvaltningens saksbehandling ved utarbeidelse av denne type retnings-
linjer, er i praksis viktigere enn den klassiske – men forholdsvis marginale – diskusjon 
om hvor langt forvaltningen kan gå i retning av å erstatte det individuelle skjønn med 
faste regler. Det er i dagens samfunn et naturlig krav at prinsipielle veivalg om bruk 
av offentlig myndighet gjøres til gjenstand for en åpen og demokratisk beslutnings-
prosess, der allmennheten gis anledning til å uttale seg før de endelige retningslinjer 
utferdiges. Det bør videre oppstilles som et ubetinget krav at generelle retningslinjer 
for utøvelse av offentlig myndighet gjøres tilgjengelige for allmennheten på en måte 
som gjør det enkelt å skaffe seg oversikt over dem, og det bør tas opp til vurdering 
om man i større utstrekning enn hittil skal la avvik fra generelle instrukser og vei-
ledninger til skade for den private part få selvstendig betydning for gyldigheten av 
forvaltningens vedtak.

Innledning 1. 

Det følger av legalitetsprinsippet at forvaltningen ikke kan treffe vedtak som griper 
inn i borgernes rettssfære uten at dette har hjemmel i formell lov. Og selv om man er 
utenfor legalitetsprinsippets område – det er f.eks. tale om tildeling av ytelser fra det 
offentliges side – må forvaltningen i det enkelte tilfelle holde seg innenfor rammen 
av det som følger av gjeldende lover og forskrifter.

I noen tilfeller følger det direkte av loven hva vedtaket skal gå ut på; er først 
lovens vilkår i det enkelte tilfelle oppfylt, er forvaltningen forpliktet til å treffe det 
vedtak som loven foreskriver. I andre tilfeller nøyer loven seg med å trekke opp 
rammer for forvaltningens kompetanse. Innenfor disse rammene overlates det til for-
valtningen å treffe avgjørelse i det enkelte tilfelle etter eget skjønn. Dette betyr ikke 
at forvaltningen står fritt til å bruke kompetansen etter eget forgodtbefinnende i den 
enkelte sak. For det første er den underlagt de alminnelige krav til saklighet, likhet 
og forsvarlighet som (negativt formulert) følger av læren om myndighetsmisbruk. 
Men også loven kan – og vil som regel – gi visse retningslinjer for skjønnsutøvelsen 
som forvaltningen i det enkelte tilfelle er bundet av. I mange tilfeller vil det imidlertid 
være uklart hvilke retningslinjer som kan utledes av loven, og selv om man tar hen-
syn til alle de begrensninger som følger av loven og alminnelige forvaltningsrettslige 
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prinsipper, vil forvaltningen likevel sitte igjen med en tildels omfattende fullmakt til 
å avgjøre hvordan kompetansen skal benyttes. 

Når forvaltningen gis diskresjonær kompetanse til å treffe avgjørelser i enkelt-
saker etter eget skjønn, vil begrunnelsen som regel være at man er på områder hvor 
det er umulig å ha oversikt over alle de situasjoner som kan oppstå i praksis, og hvor 
lovgiver derfor har ansett det som ønskelig at forvaltningen får frihet til å basere 
myndighetsutøvelsen på en konkret vurdering av de forhold og de hensyn som gjør 
seg gjeldende i den enkelte sak. Dette vil f.eks. typisk være tilfelle hvor lovgiver 
vedtar et generelt forbud, men samtidig gir forvaltningen diskresjonær kompetanse 
til å dispensere fra forbudet i enkeltsaker.

At forvaltningen gis kompetanse til å treffe avgjørelser i enkeltsaker etter eget 
skjønn, ivaretar altså hensynet til fleksibilitet og behovet for individuelt tilpassede 
løsninger. Samtidig er det klart at et system basert på utstrakt bruk av diskresjonær 
myndighet for forvaltningen, kan fremstå som lite forutsigbart for borgerne. På om-
råder hvor kompetansen er lagt til regionale eller lokale organer, vil det også kunne 
utvikle seg en ulik praksis som ikke er saklig begrunnet i stedlige forskjeller, og det 
kan også tenkes at lokale og regionale myndigheter utøver kompetansen på en måte 
som ikke er i samsvar med de politiske målsettinger og prioriteringer som sentrale 
myndigheter anser det som viktig å ivareta. 

På denne bakgrunn vil det ofte fremstå som naturlig og ønskelig at sentrale myn-
digheter gir visse retningslinjer, både for lovforståelsen og skjønnsutøvelsen. Dette 
gjøres da også i stor ustrekning. De retningslinjer som gis, kan dels ha karakter av 
bindende instrukser, dvs. direktiver som gis i kraft av avgiverorganets posisjon som 
overordnet forvaltningsorgan og som underordnede organer er forpliktet til å følge 
(i Danmark kalt tjenestebefalinger). Retningslinjene kan imidlertid også gis i form 
av veiledninger, dvs. råd og anbefalinger som gis av kraft av avgiverorganets posi-
sjon som faglig ansvarlig for vedkommende forvaltningsområde uten å være formelt 
bindende for adressatene. I alle fall i Norge er det mitt inntrykk at bruken av veiled-
ninger har blitt stadig mer utbredt i de senere år, og at de ”veiledere” som sendes ut 
fra sentrale statlige myndigheter, stadig blir mer omfattende.

I praksis behøver ikke forskjellen mellom instrukser og veiledninger være så stor, 
idet underordnede forvaltningsorganer normalt vil rette seg etter de ”signaler” som 
kommer fra sentrale statlige myndigheter hva enten de er rettslig forpliktet til det 
eller ikke. Det samme gjelder trolig i stor grad også kommuner og ”uavhengige” stat-
lige forvaltningsorganer som ikke er underlagt alminnelig instruksjonsmyndighet. 
Veiledninger blir dermed et virkemiddel som sentrale statlige myndigheter kan bruke 
for rent faktisk å øve innflytelse på myndighetsutøvelsen også på områder hvor de 
ikke har noen formell instruksjonsmyndighet.

I tillegg til de retningslinjer som gis fra sentrale myndigheter, vil det også innen-
for det enkelte organ kunne etableres det som gjerne kalles ”hjemmelagde regler” 
for skjønnsutøvelsen. Slike regler kan enten være basert på formelle instrukser gitt 
av styret eller ledelsen i vedkommende organ, eller på den praksis som organet har 
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fulgt og som etter hvert har fått preg av mer eller mindre faste regler. Bakgrunnen 
for at det etableres slik regler, vil ofte være et ønske om å forenkle skjønnstemaet 
slik at saksbehandlingen kan effektiviseres, men også hensynet til å fremstå som 
konsistente og sikre det grunnleggende kravet til likebehandling, kan selvsagt være 
en medvirkende årsak. 

Det er ingen tvil om at både sentrale retningslinjer og ”hjemmelagde regler” spil-
ler en stor rolle i forbindelse med forvaltningens utøvelse av diskresjonær myndighet. 
Den klassiske problemstillingen i tilknytning til dette har så langt vært hvor langt 
forvaltningen på denne måten kan gå i retning av å standardisere skjønnet. Denne 
problemstillingen – som neppe lar seg besvare generelt – vil jeg behandle i avsitt 2 
nedenfor. Etter mitt syn er det imidlertid to andre forhold som det er vel så viktig å 
sette fokus på – og da kanskje mer ut fra et rettspolitisk ståsted enn ut fra situasjonen 
de lege lata; nemlig hvilke krav som bør stilles til forvaltningens saksbehandling ved 
utarbeidelse av denne type retningslinjer og hva som bør være konsekvensen dersom 
retningslinjene fravikes til skade for den private part i enkelttilfeller. Disse problem-
stillingene vil jeg behandle i avsnitt 3 og 4 nedenfor.

Den klassiske problemstilling – adgangen til å standardisere skjønnet2. 

Når standardisering av skjønnet gjennom interne regeldannelser har vært et så omdis-
kutert tema i den forvaltningsrettslige litteratur,1 har dette sammenheng med forhol-
det til hjemmelsloven. Tanken har tradisjonelt vært at når hjemmelsloven overlater til 
forvaltningen å treffe avgjørelser i enkeltsaker etter eget skjønn, så forutsetter loven 
også at avgjørelsene treffes etter en individuell vurdering av de hensyn som gjør seg 
gjeldende det enkelte tilfelle. 

Denne betraktningen er den bærende begrunnelse hos Castberg når han legger til 
grunn at overordnede forvaltningsorganer i kraft av instruksjons-myndigheten ikke 
kan gå lenger enn til å oppstille ”almindelige retningslinjer for skjønnet”, 2 og når 
han i fortsettelsen av dette uttaler:

”En ubetinget bindende instruks om at skjønnet skal utføres på den eller den måte 
i alle tilfeller som måtte oppstå, kan det overordnede forvaltningsorgan ikke gi. 
Dette vilde nemlig være i strid med lovens tanke, som må forutsettes å være at det  
underordnede organ som skal treffe avgjørelsen, skal utøve et visst skjønn angå-
ende hvert individuelt tilfelle som oppstår.” 

I nyere norsk forvaltningsrettslitteratur har trenden gått i retning av å hevde at det 
ikke kan gis noe generelt svar på hvor langt forvaltningen kan gå i retning av å stan-

1  For Norges vedkommende kan bl.a. nevnes Frede Castberg: Innledning til forvaltningsretten, Oslo 
(1938) side 56-58 og side 213-216, Inge Lorange Backer: Naturvern og naturinngrep, Oslo (1986) side 
424-431 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 8. utg., Oslo (2006) side 142-145. 
2  Castberg (1938) side 215 
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dardisere skjønnet, men at dette må bero på en tolkning av det enkelte hjemmels-
grunnlag.3 Backer er den som trolig har gått lengst i å ta avstand fra den tradisjonelle 
lære, idet han synes å mene at forvaltningen på en rekke områder vil kunne standardi-
sere skjønnet slik at det i realiteten ikke blir noe igjen til en individuell skjønnsmessig 
vurdering.4 

Selv om det utvilsomt er riktig at spørsmålet om forvaltningens adgang til å stan-
dardisere skjønnet i prinsippet vil måtte bero på en tolkning av det aktuelle hjem-
melsgrunnlag, har man i det praktiske rettsliv i Norge jevnt over tatt utgangspunkt i 
den tolkningspresumsjon som Castberg i sin tid forfektet. 

Særlig har Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) gått 
langt i retning av å knesette som et generelt prinsipp at når loven legger skjønnsmessig 
myndighet til forvaltningen, så medfører dette en plikt for forvaltningen til å foreta en 
konkret vurdering av de hensyn som gjør seg gjeldende i det enkelte tilfelle. Typisk er i 
så måte en uttalelse fra 20065, hvor Sivilombudsmannen i tilknytning til spørsmålet om 
dispensasjon fra regelverket om kvoteordning for melk, fremholdt følgende:

”Hvorvidt dispensasjon skal gis i det enkelte tilfellet, vil avhenge av et konkret 
skjønn. Det følger både av formålet med dispensasjons-ordningen og bestem-
melsens ordlyd, jf. kriteriet ”særlige tilfeller” og bruken av ordet ”kan”. Den 
myndighet som ligger i dispensasjonsordningen innebærer ikke bare en rett 
til å utøve skjønn, men også en plikt til å utøve skjønn i den enkelte saken. 
Forvaltningen må i den enkelte sak vurdere konkret om det foreligger et særlig 
tilfelle, som kan gi grunnlag for dispensasjon. Dette spørsmålet har vært tatt 
opp i en rekke ombudsmannssaker.
... saklig begrunnede retningslinjer kan være både ønskelig og nødvendig for å 
sikre en enhetlig praksis i samsvar med ordningens formål. Det må også aksep-
teres at de organer som praktiserer ordningen (Statens landbruksforvaltning og 
Klagenemnda) utarbeider en felles praksis som sikrer at regelverket blir hånd-
hevet på en ensartet måte. Det vil imidlertid være i strid med dispensasjons-
ordningen å erstatte det konkrete skjønnet med en hjemmegjort regel. Det vil 
også være regelstridig å operere med strengere vilkår for å få dispensasjon 
enn det som naturlig kan utledes av dispensasjons-hjemmelen og forskriftens 
formål.” (Mine uthevninger). 

Når det gjelder rettspraksis, foreligger det ikke noe rent eksempel på at Høyesterett 
har opphevet et forvaltningsvedtak som ugyldig med den begrunnelse at forvaltnin-
gen har gått for langt i å standardisere skjønnet. I de fleste tilfeller hvor spørsmålet 
har vært oppe, har imidlertid Høyesterett uttalt seg på en måte som trekker i retning 
av at det ville ha blitt ansett som en ugyldighetsgrunn dersom vedtaket utelukkende 
hadde vært basert på en mekanisk anvendelse av selvlagde regler.6 Samtidig etterlater 

3  Eckhoff/Smith (2006) side 143
4  Backer (1986) side 427-428
5  Sivilombudsmannens årsmelding 2006 side 41 
6  Se som eksempel Rt. 1955 side 1162, Rt. 1961 side 1359 og Rt. 1980 side 556
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rettspraksis det inntrykk at domstolene gjennomgående stiller forholdsvis små krav 
til graden av individuelt skjønn.7 

Typisk er i så måte dommen i Rt. 1980 side 556 som gjaldt gyldigheten av et 
avslag på søknad om fornyet drosjeløyve med tilhørende bestyrerordning. Etter gjel-
dende regelverk var dette en spesialtillatelse som bare kunne gis dersom søkeren ikke 
på annen måte var ”rimelig forsørget”, hvilket altså anga det avgjørende skjønns-
tema i saken. I et rundskriv fra 1974 hadde Samferdselsdepartementet gitt uttrykk for 
at stønader fra Folketrygden heretter skulle anses som rimelig forsørgelse i forhold til 
regleverket, og fornyelse av drosjeløyvet med tilhørende bestyrerordning ble på dette 
grunnlag nektet av løyveutvalget i Møre og Romsdal. Om betydningen av de nye 
retningslinjene uttalte førstvoterende med tilslutning fra de øvrige dommerne:

”Det ligger etter min mening innenfor departementets instruksjonsmyndig-
het å instruere de underordnede forvaltnings-organer om hvilket alminnelig 
økonomisk nivå som skal anses å representere en ”rimelig forsørgelse”. Med 
utgangspunkt i departementets generelle syn må så de underordnede organer 
foreta vurderingen i det enkelte tilfelle av om rimelig forsørgelse konkret fore-
ligger.
Rundskrivet kan imidlertid virke noe kategorisk i sin uttrykksmåte; det har 
ikke fått en helt heldig form. Jeg finner likevel at det fornuftigvis ikke kan 
forstås slik at folketrygdens stønader i alle tilfelle - uansett løyvehaverens øko-
nomiske stilling for øvrig, hans forsørgelsesplikt m.v. - skal anses for rimelig 
forsørgelse. Rundskrivet må anses å ta sikte på normaltilfellene, og slik synes 
det også å ha blitt forstått av blant annet løyveutvalget i Møre og Romsdal. 
Da utvalget tok opp saken om avviklingen av bestyrerordningen med Johan 
Aarø, ble han blant annet spurt om han forsørget andre enn seg selv. Det er 
derfor ikke grunn til å anta at saken er avgjort på skjematisk grunnlag uten 
at det er foretatt noen individuell vurdering av hans tilfelle. Det er for øvrig 
ikke opplyst noe som tyder på at det foreligger spesielle forhold som gjør det 
vanskeligere for Aarø enn for pensjonister flest å greie seg med folketrygdens 
grunnstønad. Det kan således etter min oppfatning ikke bli tale om ugyldighet 
på grunnlag av at vedtaket skulle være truffet på et helt skjematisk grunnlag.” 
(Mine uthevninger). 

Skal man etter dette formulere et alminnelig utgangspunkt – eller en alminnelig tolk-
ningspresumsjon – vil det for norsk retts vedkommende måtte bli at forvaltningen 
innenfor lovens rammer kan oppstille generelle retningslinjer for skjønnsutøvelsen, 
men ikke erstatte det individuelle skjønnet med faste regler som helt ut bestemmer 
utfallet av den enkelte sak.8 

7  Slik også Eckhoff/Smith (2006) side 143 som fremholder at domstolene har ”strukket seg ganske 
langt” for å godta vedtakene. 
8  Tilsvarende utgangspunkt synes lagt til grunn i dansk forvaltningsrett, jf. blant annet Poul Andersen: 
Dansk forvaltningsret, 5. utg. (1965) side 357, Bent Christensen: Forvaltningsret, 2. utg. (1997) side 163. 
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Retningslinjer for skjønnsutøvelsen kan f.eks. gå ut på å angi hvilke hensyn som 
kan eller skal ta i betraktning ved vurderingen av den enkelte sak og hvilken vekt de 
ulike hensynene generelt skal tillegges. Retningslinjene kan også gå ut på å legge 
føringer på skjønnsutøvelsen, f.eks. ved å foreskrive at man på det aktuelle området 
skal føre en særlig restriktiv eller lempelig praksis med hensyn til å gi tillatelser og 
dispensasjoner, eller ved å oppstille ”hovedregler” for normaltilfeller; dvs. tilfeller 
der ikke særlige grunner tilsier en annen løsning.9 Retningslinjene må selvsagt hol-
de seg innenfor rammen av vedkommende hjemmelslov; det kan f.eks. ikke gis an-
visning om å legge vekt på hensyn som etter loven må anses som utenforliggende. 
Og dersom det av loven kan utledes nærmere retningslinjer for skjønnsutøvelsen, 
f.eks. at tillatelse normalt skal gis med mindre det kan påvises konkrete og nærlig-
gende skadevirkninger, vil ikke forvaltningen kunne oppstille en retningslinje som 
går ut på at tillatelse som hovedregel skal nektes. Så lenge man holder seg innenfor 
rammen av vedkommende hjemmelslov, har imidlertid den alminnelige oppfatnin-
gen vært at både forvaltningsorganet selv og overordnede forvaltningsorganer i vid 
utstrekning vil kunne oppstille denne type retningslinjer for skjønnsutøvelsen.

Det som har blitt ansett for å reise problemer i forhold til hjemmelsloven, er 
kun de tilfeller hvor forvaltningen har basert sin myndighetsutøvelse på faste regler 
som helt ut bestemmer – eller etter omstendighetene vil kunne bestemme – utfallet 
av den enkelte sak, slik at det ikke blir noe rom igjen for et individuelt skjønn. Det 
mest vidtgående eksempel på en fast regel vil være en instruks om alltid å bruke 
kompetansen på en bestemt måte, f.eks. å avslå alle søknader om dispensasjon uten 
noen nærmere, individuell vurdering. Som en fast regel vil man også måtte regne 
de tilfeller hvor det oppstilles absolutte vilkår for bruk av kompetansen. Poenget er 
her at det i de tilfeller hvor de fastsatte vilkår ikke er oppfylt, ikke vil bli foretatt 
en konkret vurdering av om det likevel kan være andre relevante forhold knyttet til 
den individuelle sak som tilsier at kompetansen benyttes. Man kan si at forvaltnin-
gen i slike tilfeller begrenser skjønnstemaet i forhold til den kompetanse som følger 
av loven. I Norge har Sivilombudsmannen i flere tilfeller kritisert at forvaltningen 
har begrenset skjønnstemaet ved på egen hånd å oppstille faste vilkår for bruk av 
ulike dispensasjonshjemler.10

Selv om det alminnelige utgangspunktet er klart nok, er det etter mitt syn liten 
grunn til å tro at man gjennom finjuridiske sondringer mellom retningslinjer og 
regler i praksis vil kunne begrense forvaltningens adgang til å standardisere skjøn-
net i særlig grad. Dette henger dels sammen med at det kan være ganske hårfine 
forskjeller mellom regler og retningslinjer, og dels med at domstolene synes å stille 

og Jens Garde m.fl.: Forvaltningsrett – Almindelige emner, 4. utg. (2004) side 268.
9  Se som eksempel Sivilombudsmannens årsmelding 2005 side 142 hvor det ble godtatt at Domsto-
ladministrasjonen ved sin praktisering av den nye godkjennelsesordningen for dommeres sidegjøremål, 
oppstilte en generell retningslinje om at godkjennelse av deltakelse i privat næringsliv bare kunne gis ”i 
helt spesielle tilfelle”. 
10  Se som eksempel årsmeldingen for 1998 side 171 og årsmeldingen for 2006 side 41
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ganske beskjedne krav til graden av individuelt skjønn, jf. blant annet den før om-
talte avgjørelsen i Rt. 1980 side 556. Ganske særlig i de tilfellene hvor det gjen-
nom instrukser eller veiledninger er oppstilt ”hovedregler” eller angitt løsninger for 
”normaltilfeller”, vil nok ”det individuelle skjønn” lett kunne bli mer av en pliktø-
velse av hensyn til en mulig etterfølgende (og ofte velvillig) domstolskontroll, enn 
en realitet som betyr noe for sakens utfall.

Saksbehandlingen ved utferdigelse av interne retningslinjer for 3. 
skjønnsutøvelsen

Uansett hvordan man ser på spørsmålet om hvor langt forvaltningen kan gå i retning 
av å standardisere skjønnet, er det på det rene at de retningslinjer som gis fra over-
ordende organer har stor betydning for hvordan myndigheten utøves i enkeltsaker. 
Dette gjelder hva enten retningslinjene gis i form av bindende instrukser (tjeneste-
befalinger) eller i form av rådgivende veiledninger. I de tilfeller hvor lov og forskrift 
levner forvaltningen et vidt spillerom for skjønn, vil ofte de viktigste føringene for 
myndighetsutøvelsen på vedkommende område bli fastlagt gjennom instrukser og 
veiledninger utarbeidet av sentrale statlige organer, eventuelt også gjennom interne 
retningslinjer utarbeidet av vedtaksorganet selv.

På grunn av den store betydning som instrukser og veiledninger har for myn-
dighetsutøvelsen på ulike områder, er det påfallende at saksbehandlingen ved utar-
beidelse av denne type retningslinjer er viet så lite oppmerksomhet i den juridiske 
debatt. 

Backer har riktignok pekt på at i de tilfeller hvor forvaltningen oppstiller en intern 
regel som standardiserer den fremtidige skjønnsutøvelsen, må det stilles som krav 
at selve standardiseringen er basert på en skjønnsmessig avveining av de kryssende 
hensyn som gjør seg gjeldende.11 Ut over dette synes imidlertid det alminnelig ak-
septerte utgangspunktet å være at det ikke kan oppstilles noen bestemte krav til saks-
behandlingen ved utarbeidelse av generelle instrukser og veiledninger. 

Det er f.eks. ikke noen plikt for forvaltningen til å sende forslag til instrukser og 
veiledninger ut på offentlig høring før de utferdiges. Dette i motsetning til det som 
gjelder når forvaltningen utøver delegert lovgivningsmyndighet gjennom utstedelse 
av forskrifter, jf. forvaltningsloven12 § 37 annet ledd hvor det heter at ”offentlige og 
private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som 
forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis 
anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet”. 

Forvaltningsloven stiller også krav om at forskrifter skal kunngjøres (§ 38), og 
gjør dette til en betingelse for at de skal kunne påberopes overfor private rettssubjek-
ter (§ 39). Spørsmål om kunngjøring av interne ”tjenesteforskrifter og retningslinjer” 
11  Backer (1986) side 428
12  Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
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ble i Norge reist av fra Forvaltningslovkomiteen,13 uten at det førte frem til et for-
melt lovforslag.14 I innstillingen side 336 fremholdt komiteen at ”både bestemmelser 
om tjenestens organisasjon, saksbehandlingen og de retningslinjer forvaltningen føl-
ger, har stor betydning ikke bare for tjenestemennene, men også for allmennheten”.  
Komiteen mente imidlertid at et generelt krav om kunngjøring for mange forvalt-
ningsorganer ville medføre ”så vidt betydelig arbeid at de neppe vil makte det med 
rimelige midler”. Komiteen nøyde seg derfor med å fremholde at generelle tjeneste-
forskrifter og retningslinjer av interesse for allmennheten i så stor utstrekning som 
mulig burde kunngjøres på en hensiktsmessig måte, hvilket også Justisdepartementet 
sluttet seg til i Ot.prp. nr. 38 (1964-65) side 118. 

Bakgrunnen for at man i så liten grad har satt fokus på saksbehandlingen ved 
utferdigelse av generelle instrukser og veiledninger, er nok at dette i første rekke 
betraktes som interne styringsinstrumenter som retter seg til tjenestemennene i for-
valtningen, og som – i motsetning til forskrifter – ikke er direkte bestemmende for 
borgernes rettsstilling. Formelt kan dette være riktig nok. Instrukser som gis i kraft av 
et forvaltningsrettlig overordningsforhold skaper kun plikter for underordnede orga-
ner og tjenestemenn. Instruksene er formelt ikke bindende for private rettssubjekter, 
og kan etter alminnelig oppfatning heller ikke påberopes av disse. En tjenestemann 
som treffer vedtak i strid med en instruks, handler pliktstridig, men vedtaket vil etter 
tradisjonell oppfatning ikke av den grunn bli ansett som ugyldig forutsatt at det ligger 
innenfor rammen av den kompetanse som vedkommende har etter lov og forskrift. 
For veiledninger er forholdet at de overhodet ikke har noen formelle rettsvirkninger. 
De er verken formelt bindende for underordnede forvaltnings-organer og tjeneste-
menn eller for private rettssubjekter. De begrenser heller ikke den kompetanse som 
forvaltningen har i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Dersom man utelukkende vurderer behovet for saksbehandlingsregler ut fra et 
formelt synspunktet om at utferdigelse av instrukser og veiledninger ikke er å anse 
som myndighetsutøvelse overfor private rettssubjekter, overser man imidlertid ve-
sentlige realiteter. Gjennom utferdigelse av generelle retningslinjer for skjønnsutø-
velsen foretar forvaltningen prinsipielle veivalg som i praksis vil kunne ha stor – og 
ofte avgjørende – betydning for den enkeltes rettsstilling. Rent faktisk vil interne 
retningslinjer i mange tilfeller ha samme funksjon som formelle forskrifter, og der 
retningslinjene får karakter av faste regler, kan det spørres om de ikke også må anses 
som dette.15

Uavhengig av formell klassifisering er det etter mitt syn et naturlig krav i dagens 
samfunn at prinsipielle veivalg om den fremtidige bruk av offentlig myndighet gjøres 
til gjenstand for en åpen og demokratisk beslutningsprosess, der allmennheten og de 

13  ”Komiteen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning”, oppnevnt 
5. oktober 1951. Komiteen avga sin innstilling 13. mars 1958.
14  I Danmark offentliggjøres generelle tjenestebefalinger normalt i Ministrialtidende, dog uten at denne of-
fentliggjøringen har noen betydning for tjenestebefalingens rettsvirkninger, jf. Garde m.fl. (2004) side 98.
15  Se Sivilombudsmannens årsmelding 1998 side 171 
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som i særlig grad blir berørt, gis anledning til å uttale seg før de endelige retnings-
linjer utferdiges. 

Nå kan det hevdes at en ubetinget regel om offentlig høring av alle generelle 
instrukser og veiledninger vil kunne fremstå som unødvendig formalistisk, f.eks. der 
det kun er tale om kortfattede og rent informative rundskriv om innholdet av nye lover 
og forskrifter. Også forvaltningen må kunne drive intern opplysningsvirksomhet uten 
å ”kveles” av stivbente krav til saksbehandling. Jeg ser at dette kan være en relevant 
innvending. Det jeg særlig har i tankene er imidlertid de tilfellene hvor forvaltningen 
gjennom instrukser og veiledninger legger selvstendige føringer på skjønnsutøvelsen, 
f.eks. ved å oppstille ”hovedregler” eller på annen måte angi retninger for skjønnet 
som ikke uten videre kan utledes av loven. At det kan finnes mange tilfeller hvor 
offentlig høring kan fremstå unødvendig fordi det bare er tale om intern opplysnings-
virksomhet, kan ikke begrunne at også denne type prinsipielle veivalg skal kunne 
foretas ”i lukkede rom” uten at allmennheten gis mulighet til å påvirke resultatet. 
Dette har også en side til kvaliteten av de retningslinjer som gis; gjennomgående 
er det grunn til å tro at ”de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende” vil bli bedre 
belyst gjennom en offentlig høring der de ulike interessergrupper gis anledning til å 
komme til ordet med sine synspunkter og erfaringer. 

Det som er utfordringen, er følgelig å finne frem til regler som på en hensiktsmes-
sig måte balanserer hensynet til forvaltningens behov for internkommunikasjon og 
allmennhetens interesser i å kunne påvirke viktige veivalg med hensyn til fremtidig 
utøvelse av offentlig myndighet, uten at man – som hittil – ”skyller barnet ut med 
badevannet”. 

Et annet rimelig og naturlig krav er, som allerede påpekt av Forvaltningslov-ko-
miteen i 1958, at de interne retningslinjer som forvaltningen baserer sin myndighets-
utøvelse på, gjøres kjent for allmennheten på en hensiktsmessig måte. Dette er viktig 
både for å gi den enkelte mulighet til å forutberegne sin rettsstilling, og for å kunne 
påtale eventuelle avvik i enkeltsaker, jf. nærmere om dette i avsnitt 4 nedenfor. 

På noen områder har forvaltningen systematisert de sentrale retningslinjene 
i publikasjoner som jevnlig oppdateres og som er tilgjengelige for alle. I Norge 
gjelder dette f.eks. innenfor skatteretten hvor Skattedirektoratet hver år utgir den 
såkalte ”Lignings-ABC”. Det kan diskuteres om det som sies i Lignings-ABC er å 
anse som bindende instrukser eller bare veiledninger for ligningsetaten med hen-
syn til hvordan skattelovene skal tolkes og anvendes, men det er ikke det sentrale. 
Det viktige er at Lignings-ABC rent faktisk blir lagt til grunn av ligningsmyndig-
hetene i praksis,16 og at de jevnlig oppdaterte utgavene av denne oppslagsboken 
derfor er et helt sentralt hjelpemiddel for dem som ønsker å forutberegne sin retts-
stilling på dette området. 

16  En spørreundersøkelse som Brinkmann og Eckhoff gjennomførte blant et landomfattende representa-
tivt utvalg av ligningsfunksjonærer på 1980-tallet (Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 1/86), viste at 
Lignings-ABC ble brukt hyppigere enn noe annet hjelpemiddel, og at ligningsfunksjonærene var innstilt 
på å rette seg lojalt etter ABC’ens anvisninger selv om de fant resultatene mindre rimelige. 
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På mange andre områder er det mer tilfeldig hvordan interne retningslinjer i form 
av rundskriv o.l. gjøres kjent for offentligheten. Tidligere var det ofte et problem at 
rundskriv og andre interne retningslinjer ikke var allment tilgjengelige i åpne kilder. 
I dag er de fleste rundskriv og veiledninger lagt ut på avgiverorganets websider. Det 
er imidlertid fortsatt vanskelig å skaffe seg oversikt over alle relevante rundskriv og 
veiledninger, da disse sjelden er systematisert etter annet enn dato, og da det ofte vil 
være gitt retningslinjer fra flere organer, f.eks. både fra vedkommende fagdepartement 
og fagdirektorat. Å finne frem til alle relevante rundskriv i en konkret sak, kan følgelig 
være en ganske tidkrevende og – særlig ved advokatbruk – også kostbar affære.

Etter mitt syn bør det i dagens samfunn kunne oppstilles som et ubetinget krav til 
forvaltningen at generelle instrukser og veiledninger om utøvelse av offentlig myndig-
het, gjøres tilgjengelige for allmennheten på en måte som gjør det enkelt å skaffe seg 
oversikt over dem. I motsetning til som gjelder ved spørsmålet om offentlig høring, 
jf. ovenfor, er det liten grunn til å begrense et slikt krav til bare å gjelde instrukser og 
veiledninger av mer prinsipiell betydning. Også rene informasjonsskriv om nye lover 
og regler vil det kunne være av interesse for allmennheten å få kjennskap til. 

Med dagens elektroniske kommunikasjonsløsninger vil det neppe være noe 
uoverkommelig arbeid å legge til rette for dette. Hovedutfordringen ligger i å etablere 
systemer som gjør det enkelt å finne frem til de relevante retningslinjene, uavhengig 
av når de er gitt og av hvem de er gitt. Dette vil f.eks. kunne oppnås ved at det – i 
likhet med hva som gjelder for forskrifter – stilles krav om at retningslinjene skal 
innholde en utvetydig henvisning til den eller de lovbestemmelser som de knytter 
seg til, og at de kunngjøres i et sentralt register – om ikke i fulltekst så i alle fall med 
en link til vedkommende avgiverorgan – slik at de er søkbare fra registeret via den 
aktuelle lovbestemmelse.

Forutsetningene for å utforme et regelverk som på en hensiktsmessig måte iva-
retar allmennhetens behov for lett tilgjengelig informasjon om de retningslinjer som 
eksisterer, er i dag vesentlig bedre enn da Forvaltningslovkomiteen avga sin innstil-
ling i 1958. Etter mitt syn er derfor også tiden nå overmoden for endelig å gripe fatt i 
denne oppgaven på en mer løsningsorientert måte enn tidligere. 

Konsekvenser av at generelle retningslinjer fravikes til skade for den 4. 
private part 

Det tradisjonelle utgangspunktet er, som nevnt ovenfor, at instrukser og andre ret-
ningslinjer bare gjelder internt i forvaltningen. Instruksene skaper plikter for under-
ordnede forvaltningsorganer og tjenestemenn, men berører ikke den kompetanse som 
forvaltningen har i henhold til gjeldende lover og forskrifter. At et vedtak er i strid 
med en instruks, vil derfor som utgangspunkt ikke bli ansett som en ugyldighets-
grunn. Dette samme gjelder selvsagt for veiledninger som ikke engang er rettslig 
bindende internt i forvaltningen.
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Dersom generelle instrukser eller veiledninger har dannet grunnlag for en fast 
praksis, vil enkeltstående avvik fra denne praksis kunne fremstå som usaklig for-
skjellsbehandling og dermed medføre ugyldighet på dette grunnlag. I slike tilfelle  
er det imidlertid ikke bruddet på instruksen som sådan som betinger ugyldighet. 
Synspunktet vil derfor ikke kunne anvendes ved avvik fra nye retningslinjer som det 
ennå ikke har rukket å danne seg en fast praksis med utgangspunkt i, og heller ikke i 
tilfeller hvor forvaltningen konsekvent unnlater å følge opp sine egne retningslinjer.

Bakgrunnen for at brudd på instrukser og veiledninger ikke anses som ugyldig-
hetsbetingende, er dels det rent formelle – at forvaltningen ikke uten særskilt hjem-
mel kan begrense sin egen kompetanse – men man ser også at det undertiden frem-
holdes som en del av begrunnelsen at instrukser som regel ikke er så godt kjent blant 
allmennheten at de bidrar til å skape forventinger om hva avgjørelsene skal gå ut på.17 
Det siste er etter mitt syn et noe pussig argument, idet det bidrar til å legitimere – og 
kanskje også tilskynde – at forvaltningen unnlater å gjøre sine interne retningslinjer 
kjent for allmennheten. Argumentet er heller ikke så treffende som tidligere, idet de 
fleste interne retningslinjer i dag er offentlig tilgjengelige på internett – om enn ikke 
i en så systematisert grad som ønskelig, jf. ovenfor. 

Slik jeg ser det, er det grunn til å ta opp til vurdering om man i større utstrekning enn 
hittil bør la avvik fra generelle instrukser og veiledninger til skade for den private part 
få selvstendig betydning for gyldigheten av vedtakene. Det er en rimelig forventning 
at forvaltningen i sin skjønnsutøvelse forholder seg til de retningslinjer som er fastsatt, 
både med hensyn til hvilke hensyn som skal i betraktning og med hensyn til hvilken 
vekt de ulike hensyn generelt skal tillegges. Er det i retningslinjene gitt ytterligere fø-
ringer for skjønnsutøvelsen, f.eks. at en tillatelse normalt skal gis hvis det ikke kan 
påvises konkrete og nærliggende skadevirkninger, er det også en rimelig forventning at 
forvaltningen forholder seg til dette ved vurderingen av den enkelte sak. 

At man lar avvik fra de generelle retningslinjer som er fastsatt for skjønnsutøvel-
sen påberopes av den private part som en ugyldighetsgrunn, vil bidra til å fremme 
hensynet til forutberegnelighet og effektivisere den styring og samordning av myn-
dighetsutøvelsen som normalt er formålet med slike retningslinjer. Så lenge det er 
tale om retningslinjer gitt av forvaltningsorganet selv eller av overordnet forvalt-
ningsmyndighet, kan det heller ikke sies at man ved dette innsnevrer den kompetanse 
som forvaltningen er tillagt i lov og forskrift. Innenfor rammen av den lovbestemte 
kompetanse vil retningslinjene når som helst kunne endres med virkning fremover. 
Når det er tale om retningslinjer gitt av forvaltningsorganet selv eller overordnet 
forvaltningsmyndighet, er det normalt også liten grunn til å legge avgjørende vekt på 
om retningslinjene formelt er gitt som instrukser eller veiledninger. 

Når det gjelder kommuner og ”uavhengige” statlige forvaltningsorganer, vil det 
derimot neppe kunne komme på tale å tillegge det selvstendig betydning for gyl-
digheten av vedtaket at skjønnsutøvelsen har skjedd i strid med veiledninger gitt av 

17  Se for eksempel Eckhoff/Smith (2006) side 141
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sentrale statlige myndigheter. Dette ville i så fall medføre at man innskrenket deres 
adgang til selvstendig myndighetsutøvelse i strid med lovens forutsetninger. Dersom 
kommuner og ”uavhengige” statlige forvaltningsorganer selv har gitt retningslinjer 
for sin egen myndighets-utøvelse, vil imidlertid ikke loven kunne anses til hinder for 
å tillegge brudd på slike retningslinjer betydning for vedtakets gyldighet. 

Hvor langt man de lege lata kan hevde at avvik fra interne retningslinjer til skade 
for den private part er noe som har selvstendig betydning for vedtakets gyldighet, 
fremstår som tvilsomt. For Danmarks vedkommende, hvor man tradisjonelt har inn-
tatt det samme utgangspunktet som i Norge, fremholder Garde m. fl. at det tradisjo-
nelle synspunktet har vært under utvikling de siste år.18 Også i Norge har vi et par 
eksempler på at domstolene har kjent forvaltningsvedtak ugyldig med den begrun-
nelse at avgjørelsene er i strid med interne instrukser19, men dette er forholdsvis 
gamle avgjørelser som hittil ikke har gitt grunnlag for noen generell oppmykning i 
det tradisjonelle synet om at brudd på interne instrukser er uten selvstendig betyd-
ning for gyldigheten av vedtaket. Rundskriv og veiledninger kan imidlertid bli tillagt 
betydning på annen måte; enten ved at de anses som uttrykk for en fast praksis som 
det kan være i strid med likhetsgrunnsetningen å fravike uten saklig grunn, eller ved 
at de blir brukt som tolkningsmomenter ved fastleggingen av hvilke retningslinjer for 
skjønnsutøvelsen som kan utledes av selve hjemmelsloven. Brudd på slike retnings-
linjer vil selvsagt ha betydning for gyldigheten av vedtaket. 

Avslutning5. 

Jeg har i dette referatet forsøkt å sette søkelys på en del problemstillinger knyttet 
til den styring av forvaltningens myndighetsutøvelse som skjer gjennom generelle 
instrukser og veiledninger. For en praktiker som i hovedsak befatter seg med enkelt-
saker, kan det være lett å overse sammenhenger og utviklingstrender som foreløpig 
bare lar seg konstatere ved den bredere oversikt over saksfeltet som en akademisk 
tilnærming gir. Skal jeg sammenfatte mine synspunkter i fem teser som jeg mener 
at det kan være interessant å diskutere i et fellesnordisk forum, må det imidlertid bli 
som følger:

Gjennom utferdigelse av generelle retningslinjer for skjønnsutøvelsen foretar for-
valtningen prinsipielle veivalg som i praksis vil kunne ha stor – og ofte avgjørende 
– betydning for den enkeltes rettsstilling.

Spørsmålet om hvilke krav som bør stilles til forvaltningens saksbehandling ved 
utarbeidelse av denne type retningslinjer, er i praksis viktigere enn den klassiske – 
men forholdsvis marginale – problemstilling om hvor langt forvaltningen kan gå i 
retning av å erstatte det individuelle skjønn med faste regler. 
18  Garde m.fl. (2004) side 98, jf. side 136-141
19  Rt. 1952 side 554 og Rt. 1959 side 733
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Det er i dagens samfunn et naturlig krav at prinsipielle veivalg om bruk av offent-
lig myndighet gjøres til gjenstand for en åpen og demokratisk beslutningsprosess, der 
allmennheten gis anledning til å uttale seg før de endelige retningslinjer utferdiges. 

Det bør oppstilles som et ubetinget krav til forvaltningen at generelle instrukser 
og veiledninger om utøvelse av offentlig myndighet, gjøres tilgjengelige for allmenn-
heten på en måte som gjør det enkelt å skaffe seg oversikt over dem.

Det bør tas opp til vurdering om man i større utstrekning enn hittil bør la avvik 
fra generelle instrukser og veiledninger til skade for den private part få selvstendig 
betydning for gyldigheten av forvaltningens vedtak.




