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Forfatteren åpner med noen betraktninger om realiteten i det nordiske rettsfellesskap 

på den offentlige retts område og om behovet for komparasjon (1). Dernest 

presenterer han Nordens historisk betingede todeling på området for den offentlige 

rett og sier litt om sammenhengen mellom stats- og forvaltningsrett (2) og gir en 

oversikt over noen sentrale ulikheter mellom Øst- og Vest-Norden (3). Oversikten gir 

nødvendig bakgrunn for å kommentere de teser som er fremsatt i referatet (4).  

 

1 Innledning 

Jeg vil tro at alle som deltar på dette møtet betrakter seg som en del av et nordisk 

fellesskap og har et ønske om å bidra til samarbeid mellom jurister med ulike faglige 

og profesjonelle interesser fra alle de nordiske land. Slike stemninger forsterkes av at 

den formelle ramme vi inngår i – de nordiske juristmøtene – er blant de eldste utslag 

av 1800-tallets skandinavisme som ennå består. Det er en glede å kunne bidra til at 

samarbeidet videreføres.  

På den annen side har forhandlingene på disse møtene i ganske stor grad 

skjedd innenfor rammene av ”tradisjonelle” juridiske emnekretser som privatrett, 

strafferett og prosess. Det samme gjelder det nordiske lovsamarbeidet. I sine 

glansdager var Nordisk administrativt forbund antagelig vel så viktig for samarbeidet i 

den offentlige rett (særlige forvaltningsrett) som de ”store” juristmøtene.  

I alle fall tilsynelatende stemmer dette med at den offentlige rett i særlig grad 

er knyttet til nasjonalstatene. Derfor kunne man tro at interessen – og behovet – for 

juridisk samarbeid på tvers av landegrensene på dette området, er tilsvarende mer 

begrenset. Om dette er riktig, kommer imidlertid an på vårt syn på behovet for å forstå 

andre rettssystemer ikke minst for derved også bedre å forstå vårt eget. Det er ingen 

tilfeldighet at den komparative verdenslitteraturen i de senere år har vokst seg sterk 

også i den offentlige rett.  

Temaet for vårt møte representerer et verdifullt innspill til nettopp den form 

for samarbeid som de nordiske juristmøtene kan bidra til å stimulere. Et av de 

implisitte utgangspunktene for juristmøtene er nettopp at våre nasjonale rettssystemer 

ikke uten videre er like, og at vi derfor kan tjene på å få frem mulige ulikheter, med 

sikte på å forstå dem – og derved bedre forstå særtrekkene ved de nasjonale 

rettssystemer der hver enkelt av oss har sitt daglige virke. Undersøkelsene kan lede 

frem til rettspolitisk debatt: Er naboens system på visse punkter bedre enn vårt eget? 

Bør vi overveie reform? Men verdivurderinger – hva er ”godt” eller ”mindre godt” – 

er ikke det sentrale. Før vi (eventuelt) går over til den rettspolitiske dimensjonen, er 

det viktig å forstå både oss selv og ”de andre”.  

Forståelse krever imidlertid kunnskap. På dette punkt kan allerede følelsen av 

at det faktisk finnes et nordisk rettsfellesskap representere et problem. På samme måte 

som det til dels overflatiske inntrykket om et nært operativt fellesskap mellom de 

skandinaviske språk, bærer jo denne følelsen på sett og vis med seg en fare for at vi 
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tror at vi er så like at vi ikke trenger å være på vakt mot underliggende avvik 

(inkludert false friends). Men den som går inn i (skriftlig eller muntlig) samtale om 

offentligrettslige spørsmål med fagfeller fra andre nordiske land, vil raskt oppdage 

noen av problemene. Jeg nøyer meg her met ett enkelt eksempel: Norske jurister 

kommer ikke langt i Sverige ved å benytte det (for ham eller henne) velkjente ordet 

”vedtak”!  

Minst like utfordrende er institusjonelle ulikheter som man først oppdager 

gjennom aktiv innsats. Et viktig eksempel – skillet mellom legalitet og skjønn i 

kontrollen med forvaltningens vedtak (-beslut) og dets mulige praktiske betydning – 

står i sentrum av Ulrik von Essens referat til dette møtet. Det henger sammen med et 

annet: Få vest-nordiske jurister har noe klart inntrykk av hva en ”forvaltningsdomstol” 

egentlig er eller av hvordan de typisk arbeider.  

Kunnskapen i nabolandenes forvaltningsrett øker ikke av at embets- og 

tjenestemenn for det meste arbeider innenfor sine egne systemer eller – i vår tid – ut 

mot en verden som mer større enn Norden (i vår sammenheng starter den ikke minst 

med EU). Dessuten arbeider de for det meste med materiellrettslige spørsmål 

(sosialhjelp, miljø, matsikkerhet, migrasjon…) som et godt stykke på vei lar seg 

studere uten nærmere innsikt i generelle trekk ved de kompetente 

forvaltningsapparatene eller av systemet for beslutninger og kontroll.  

I vår sammenheng er det derimot spørsmål av den sistnevnte karakter som 

må stå i sentrum. Men den rettsvitenskapelige litteratur om slike spørsmål 

(”alminnelig forvaltningsrett”) har ikke vært særlig opptatt av nordisk komparasjon. 

Den tid er fjern da kjemper som Torkel Aschehoug og Nils Herlitz arbeidet på tvers 

av landegrensene; det store trebindsverket om Nordisk offentlig rätt som Herlitz utga i 

årene omkring 1960 er et av de fornemme resultater som – betegnende nok – 

antagelig er lite kjent. Senere har mer begrensede bidrag fra denne og andre forfattere 

neppe kunnet gjøre stort for å hindre at avstanden antagelig øker mellom de nasjonale 

fagfellesskapene på dette området.  

 

2 Øst- og Vest-Norden  

Dette lett pessimistiske bildet trenger imidlertid nyansering: Selv på det 

forvaltningsrettslige området avspeiler litteraturen fortsatt elementer av et nordisk 

rettsfellesskap. Men dette gjelder primært mellom Danmark, Norge og Island (med 

Færøyene og Grønland), på den ene siden, og mellom Sverige og Finland, på den 

andre. I det ”praktiske” rettsliv finner vi spor av tilsvarende tendenser. De 

parlamentsvalgte ombudsmannsinstitusjonene gir et eksempel: Etter det jeg forstår 

møtes ombudsmennene i vest (Danmark, Island og Norge) langt oftere enn samtlige 

nordiske ombudsmenn.  

Dermed er vi fremme ved et viktig utgangspunkt for mine videre 

bemerkninger: I et mer generelt – kall det gjerne overordnet – perspektiv er det 

fortsatt vanlig å tale om et nordisk rettsfellesskap. I samsvar med den skandinavistiske 

arven som juristmøtene springer ut av, har uttrykksmåten imidlertid ofte lett 

romantiske overtoner. I alle fall varierer realiteten i denne tanken nokså sterkt fra et 

område til annet; i vår tid tilfører dessuten innflytelsen fra Europa nye dimensjoner. 

Og på det offentligrettslige området er tanken som utgangspunkt misvisende. Med de 

allerede nevnte forbehold vedrørende skillet alminnelig forvaltningsrett (institusjoner, 



Likheter och skillnader i nordisk förvaltningsrätt 

 

623 

 

saksbehandling m.v.) og de materielle reglene på mange politikkområder, møter vi her 

i stedet et markant skille mellom to nordiske hovedsystemer: Selv har jeg ofte talt om 

et Vest-Nordisk og et Øst-Nordisk hovedsystem.  

Øresunds dybde og høyden på muren langs det som visstnok er Europas 

eldste bestående grense på land mellom to nasjonalstater (Norge og Sverige) kan 

åpenbart diskuteres. Dertil kommer at sammenhengen mellom de ytre kjennetegn (slik 

som ulikheter i terminologi, institusjoner, prosess m.v.) og tankemønstre hos jurister, 

politikere og andre som befatter seg med den offentlige rett (derunder det vi ofte 

omtaler som juridisk metode) ikke kan måles med noen stor grad av sikkerhet. Jeg 

nøyer meg derfor med å bemerke at også de interne og eksterne dimensjoner for meg 

ser ut til å henge nøye sammen.  

Sammenhengen understrekes ytterligere av den tette sammenheng mellom 

forvaltnings- og statsforfatningsrett. Landets konstitusjon er den del av den nasjonale 

rett som knytter seg tettest opp imot statens egen historie. I det følgende skal vi gi 

flere eksempler på dette.  

For å få nærmere grep på skillet mellom øst og vest i Norden, kan vi 

vanskelig unngå å gå tilbake i historien. Her må det gjøres svært kort: Kortversjonen 

er rett og slett at statsmakten – og dermed den offentlige rett – har utviklet seg svært 

ulikt i de to hovedstedene (København og Stockholm) som har dominert dette 

geografiske området etter Kalmar-unionens slutt.  

Norsk og islandsk rett er ikke på noen måte identisk med dagens danske, men 

sammenlignet med den offentlige rett i våre østlige naboland ligger de hverandre 

likevel meget nær. På samme måte er det viktig å understreke at finsk og svensk rett 

selvsagt ikke er identiske. Men dette hindrer ikke at finsk offentlig rett er bygget opp 

under sterke inntrykk fra den svenske (med nyanser som følger av en historisk tendens 

til studier m.v. i det tyske språkområdet). Slike historisk betingede slektsbånd gjør det 

mulig å samle de offentligrettslige systemene i Norden i to hovedgrupper – her altså 

kalt ”øst” og ”vest”.  

Jeg presiserer for ordens skyld at himmelretningene ikke har noe å gjøre med 

minnene fra det politiske skillet mellom øst og vest i Europa før Berlin-murens fall. 

Dessuten er inndelingen noe misvisende selv ut fra rent geografiske kriterier – Norge 

strekker seg for eksempel like langt mot øst som Finland.  

Det vil føre for langt å gå nærmere inn på historisk bakgrunn, mulige årsaker 

og nøkkelårstall. La meg bare si at disse spørsmål – og dermed hovedtrekk i 

statsapparatet og i den offentlige rett – henger nøye sammen med vårt syn på oss selv 

om ”dansk”, ”norsk”, ”svensk” osv. Dermed er det ikke tale om overflatefenomener. 

De avvikende trekk er heller ikke slikt man så lett får øye fra innsiden av det enkelte 

system, der de fleste av oss tross alt har vårt daglige virke.  

Dette innebærer at innsikt i et bredere komparativt materiale vil være til hjelp 

for å forstå sitt eget system, med dets særtrekk, gode og dårlige sider. I det følgende 

vil jeg trekke veksler på noen slike observasjoner, begrenset til Europa; vi kunne tale 

om undersøkelsens tertium comparationis.
1
 Til gjengjeld konsentrerer jeg meg om de 

to av de nordiske rettssystemene som jeg kjenner best. I den grad det er nødvendig, vil 

                                                 
1
 En inngående fremstilling og sammenligning av domstolskontrollen med forvaltningen i Norge, 

Sverige og Frankrike gis i Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Overprøving av forvaltningsvedtak i 

Norge, Sverige og Frankrike (Oslo, 2009: Unipub).  
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jeg altså benytte Norge som ”vestlig” hovedeksempel, mens Sverige vil være 

hovedeksemplet i ”øst”; finske særtrekk går jeg ikke nærmere inn på her.  

Jeg nøyer meg også med noen sentrale eksempler der våre land skiller lag. 

Eksemplene er valgt ikke minst på grunn av sin relevans som del av bakgrunnen for 

diskusjon av de langt mer spesifikke spørsmål som tas opp i Ulrik von Essens referat. 

Og det er knapt nødvendig å presisere at jeg kommer til å tegne med bred pensel.  

 

3 Noen sentrale ulikheter  

I praktisk talt alle europeiske land er den utøvende makt organisert som såkalt 

ministerstyre. Dette innebærer bl.a. at regjeringen (kongen, presidenten …) og den 

enkelte fagstatsråd som utgangspunkt kan instruere ikke bare sine nærmeste 

tjenestemenn, men hele statsforvaltningen og/eller lavere instanser innenfor 

forvaltningsapparatet. For fagstatsrådens del gjelder dette bare innenfor det som 

gjerne betegnes som ”ministeriet”, det vil si den del av forvaltningen som ligger under 

statsrådens ansvarsområde (utenriks, forsvar, skole osv.). Omvendt er statsråd og 

regjering ansvarlig for virksomheten i den samlede statsforvaltningen (eller i 

vedkommende forvaltningssektor). Ansvaret gjelder overfor parlamentet (Stortinget, 

Riksdagen), men også overfor de rettsinstanser (i Norge: Riksretten) som måtte være 

kompetente på dette området. 

Et forvaltningshierarki av denne typen, karakterisert av relativt veldefinerte 

over- og underordningsforhold er normalordningen i Europa. Vest-Norden utgjør intet 

unntak. Det gjør derimot Sverige. Her har utgangspunktet i flere hundreår vært at 

instruksjonsmyndigheten nedover i forvaltningsapparatet er avskåret i den enkelte sak. 

Det samme gjelder dermed også det samlede ansvaret for statsråd og regjering. 

Ansvaret overfor parlamentet, slik det har vokst frem i vår egen tid, gjelder med 

tilsvarende begrensninger.  

I Sverige selv er det en viss diskusjon om forholdet mellom regel og realitet 

på dette området. Omvendt kan det for Norge (og tilsvarende land) hevdes at 

ministeransvaret er lite reelt når de begivenheter det omfatter, finner sted tilstrekkelig 

langt nede i forvaltningsapparatet. Dessuten er Norge bare ett av mange land der 

”ministerstyret” gradvis har blitt mer begrenset gjennom lov om opprettelse av 

uavhengige forvaltningsorganer av varierende karakter (tilsyn, klagenemnder m.v.). I 

denne forstand kan øst og vest sies å nærme seg hverandre. Men de konstitusjonelle 

utgangspunktene, og den nedarvede tradisjonen som de springer ut av, er altså 

diametralt motsatte. Det er ingen grunn til å anta at dette har tapt sin praktiske 

betydning (eksempler kan eventuelt tas i diskusjonen).  

I et genuint forvaltningshierarki er det plass for uavhengige 

forvaltningsorganer bare når det er særskilt bestemt. I Sverige er utgangspunktet det 

motsatte. Både norsk og svensk forvaltning er selvsagt bundet av lov og andre 

rettsregler av generell karakter, og avhengig av å få penger fra statens budsjett. Men 

for øvrig er det svenske systemet karakterisert av et skille mellom regjeringskanselliet 

(”departementene”) og et stort antall ”myndigheter” med betydelig uavhengighet i den 

enkelte sak. Skal regjeringen styre, må det som utgangspunkt skje kollektivt og i 

generell form.  

Av disse skiller følger det blant annet at embetsmannsansvaret må 

organiseres på en annen måte enn i stater med ministerstyre. I denne sammenheng 
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kommer også den svenske JO-institusjonen inn i bildet. Fra starten av sin 200-årige 

historie har den hatt trekk av det som vi (fra det ”egentlige” Øst-Europa) kjenner som 

prokuratura, med påtalefunksjoner overfor tjenestemenn som en viktig del av 

oppgavene. Noe slikt slo aldri igjennom i Vest-Norden, der institusjoner med et 

tilsvarende navn vokste frem i kjølvannet av den danske grunnloven av 1953. Det 

stemmer med dette utgangspunkt at det ikke var den svenske ordningen, men systemer 

der ”ombudsmannen” er henvist til å uttale sin mening (slik som i Danmark og 

Norge), som spredte seg over verden  

Den øst-nordiske organisering i to domstolshierarkier er av nyere dato. 

Kimen finner vi i etableringen av den svenske Regeringsrätten i 1909 (om 

institusjonens nåværende navn, se nedenfor). Men i løpet av denne tiden er systemet 

utbygd og har festnet seg. Det står i skarp kontrast til den tradisjonelle ordningen med 

bare ett domstolshierarki og liten grad av intern spesialisering som vi finner i landene 

lenger vest. Det er imidlertid klart at de påstander som vi nå og da møter om at de 

enhetlige domstolssystemene i Vest-Norden springer ut av ”common law”-innflytelse 

på tvers av Nordsjøen eller Atlanterhavet, har lite for seg. Kimen til dette trekk i de 

vest-nordiske systemene finner vi tvert imot i den felles dansk-norske høyesterett 

(som nettopp har feiret sitt 350 års jubileum).  

Dersom ulikhetene i domstolsstruktur settes inn i en bredere europeisk 

kontekst, får vi inntrykk av at det svenske systemet på dette punkt ligner på det 

franske, mens det norske ligger nær systemene i Storbritannia eller USA; minst to 

sideordnete domstolssystemer er vanlig syd for Østersjøen. Rent institusjonelt har et 

slikt inntrykk en god del for seg.  

Dersom vi retter blikket mot domstolskontrollens substans, blir imidlertid 

bildet et annet. Da vil vi se at det er Vest-Norden som ligger resten av Europa nær, 

mens Sverige opptrer i en egen klasse: Den europeiske normalordningen av forholdet 

mellom forvaltningen og dens dommere springer ut av en grunnleggende, prinsipiell 

tanke om at domstolenes oppgave er å anvende lov og rett i den enkelte sak.
2
 Enkelte 

ville i denne sammenheng tillate seg å minne om Montesquieu … Hvis vi holder fast i 

denne referansen, kunne vi kanskje si at han i Sverige ble borte på veien.  

Derav følger av domstolskontroll med forvaltningen som utgangspunkt er 

begrenset til såkalt legalitetskontroll; unntak (som vi finner i alle land) krever en 

særskilt begrunnelse. Systemet innebærer også at lovgivning som legger diskresjonært 

skjønn til forvaltningen, respekteres best når domstolene nøyer seg med å påse at 

legaliteten er respektert. De legger seg altså ikke opp i forvaltningens valg mellom 

(minst) to alternative beslutninger som begge (alle) ligger innenfor lovens grenser.  

Et tilsvarende utgangspunkt var påtenkt også i Sverige omkring 1909. Men 

av grunner som vi ikke her går inn på, ble det aldri gjennomført. I stedet er 

utgangspunktet i det store flertall av saker at forvaltningsdomstolene kan prøve både 

legalitet og skjønn (”lämplighet”). Strengt tatt er det ikke engang nødvendig for dem å 

trekke opp noe skille. Prosessformene ”rättsprövning” og ”kommunalbesvär” fremstår 

som prinsipielt viktige unntak i dette bildet. Men praktisk sett er de av begrenset 

betydning.  

                                                 
2
 De nyanser og forbehold som ville være nødvendig i en bredere fremstilling på dette punkt, ser vi her 

bort fra. 
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Det er knapt nok nødvendig å si at utgangspunktet i Vest-Norden er det 

motsatte. Her gjelder det prinsipielt begrunnede felleseuropeiske utgangspunkt om 

kontroll med legaliteten av forvaltningens virksomhet. Kontroll med forvaltningens 

skjønnsutøvelse innenfor lovens grenser faller utenfor (om annet ikke er særskilt 

bestemt). 

Den praktiske betydning av dette skillet skal ikke overdrives. Kanskje er det 

systematiske ulikheter i den nasjonale lovgivningens bruk av fullmakter til å skjønne, 

og det er meg bekjent ikke undersøkt systematisk hvor langt inn i det egentlige 

forvaltningsskjønnet svenske forvaltningsdomstoler egentlig går. Dessuten er det 

viktig å være klar over at et utgangspunkt om ”legalitetskontroll” ikke innebærer at 

kontrollen nødvendigvis er snever. Den som kjenner litteratur og praksis om slike 

spørsmål i Vest-Norden eller syd for Danmark, vet at domstolene slett ikke er 

våpenløse dersom de får en sak som etter deres skjønn fortjener inngrep.  

Det prinsipielle grunnpoenget står likevel igjen: Domstoler skulle jo være 

noe annet enn forvaltningsorganer. Dommere skal primært bygge på loven, ikke sette 

sitt eget skjønn innenfor lovens rammer over forvaltningens eget. Hvorfor skulle 

dommere ellers nyte godt av større uavhengighet og respekt enn for eksempel sjefer 

for statlige embetsverk?  

Dette viser videre til noen markante ulikheter mellom litteraturen i 

alminnelig forvaltningsrett i våre land. På samme måte som i Frankrike, Tyskland, 

England og alle andre land finner vi i Vest-Norden en omfattende litteratur ikke bare 

om prosessuelle sider av domstolskontrollen med forvaltningen, men også om sentrale 

spørsmål som springer ut av kravet om lovbundet forvaltning (legalitet), åpningen for 

forvaltningsskjønn og – dermed – om skjønnets grenser. Dette er spørsmål som alle 

jurister i disse land har et ganske nært forhold til.  

I Sverige er de generelle forvaltningsrettsbøkene som regel vesentlig kortere, 

og de handler i meget stor grad om – nettopp – kontrollprosessen. Det som sies om 

materielle rettsspørsmål av generell karakter er gjerne kort og i liten grad egnet til å 

belyse grensen mellom legalitet og skjønn: Selv om både ”rättsprövning” og 

”kommunalbesvär” i prinsippet forutsetter et slikt skille, er jo hovedregelen at 

grensedragningen er uten betydning.  

Det manglende beredskap for å diskutere slike spørsmål som vi finner hos så 

mange svenske jurister, har antagelig en viss sammenheng med de sistnevnte forhold. 

Det samme gjelder kanskje den tendens til å overvurdere den praktiske betydningen 

av utgangspunktet om å begrense domstolskontrollen til spørsmål om legaliteten av 

forvaltningens virksomhet som jeg nok mener å ha sett.  

Når referatet i vårt emne legger hovedvekten på – nettopp – 

forvaltningsdomstolsprosess, faller det godt inn i svensk tradisjon. Et generelt 

inntrykk er også at den egentlige ”forvaltningsprosessen”, det vil si den som gjelder 

hos forvaltningsmyndighetene før saken eventuelt kommer til domstol, får relativt 

liten oppmerksomhet i de juridiske studier og annen sammenheng. Dette gjelder selv 

om det er i dette stadium at grunnlaget for gode eller dårlige forvaltningsavgjørelser 

blir lagt – og graden av sannsynlighet for at saken vil gå videre til domstolene blir 

avgjort.  

Ytterligere to særtrekk ved det svenske systemet skal nevnes her: Det norske 

systemet legger stor vekt på rett til å klage til overordnet organ i 

forvaltningshierarkiet. Selv om den neppe noen gang er helt fraværende, varierer 
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vekten på slike ordninger mellom ministerstyrte land. Men det er ikke lett å finne noe 

annet land som følger den (relativt nye) hovedregel i Sverige om at alle 

forvaltningsklager skal gå direkte til (forvaltnings)domstolene. Resultatet er at disse 

instansene har et uvanlig høyt antall saker sett i forhold til befolkningens størrelse. 

Kanskje er tiden inne til å vurdere om et slikt system ikke legger til rette for 

overforbruk av forvaltningsdomstolene?  

For det andre er det viktig å være klar over at viktige systemtrekk har 

sammenheng med den prosessform som følges i de fleste saker for 

forvaltningsdomstolene. Sammenlignet med Vest-Norden representerer slikt som 

skriftlighet, utredningsplikt (officialprincipen) og lave sakskostnader for private, klare 

ulikheter. Dette bidrar til å gjøre domstolene langt mer tilgjengelige enn de 

alminnelige domstolene i blant annet Norge, og – dermed – til å muliggjøre et langt 

høyere antall forvaltningssaker i domstolsapparatet enn vest for Kjølen.  

På slike punkter er det svenske, ikke de vest-nordiske systemene, som 

tilhører en europeisk normalmodell for domstolskontroll med forvaltningen (som 

typisk adskiller seg fra domstolsprosessen i sivilrettslige saker). 

Selv ser jeg også andre positive trekk ved det svenske forvaltningsrettslige 

systemet. Samtidig har jeg – på grunnlag av komparativ innsikt – stilt meg kritisk til 

sider av kontrollordningene i mitt eget land, ikke minst domstolenes relative fravær i 

forvaltningsrettslige spørsmål, som er ett av dens resultater. Men som jeg allerede har 

vært inne på, er ikke hovedformålet her å avsi verdidommer, men å bidra til bedre 

gjensidig forståelse på tvers av grensene mellom de nordiske land. Derfor avstår jeg 

fra videre, generell vurdering. 

 

4 Domstolskontroll med forvaltningen  

Som referatet selv gjør oppmerksom på, inviterer overskriften til denne delen av 

juristmøtet til å anlegge et langt mer generelt perspektiv enn det vi finner der. Selv er 

jeg overbevist om at de nokså spesifikke spørsmål som diskuteres i referatet, studeres 

best i lys av mer generelle trekk av det offentligrettslige systemet. Når rammene er på 

plass, blir det ofte mulig å forenkle debatten om detaljspørsmål. Som vi har vært inne 

på, utgjør utformingen av systemet for domstolskontroll med forvaltningen i seg selv 

en viktig del av det samlede offentligrettslige systemet i vedkommende land.  

På denne bakgrunn kan mine relativt kortfattede bemerkninger til Ulrik von 

Essens referat konsentreres om hans ”teser” (det følger av sammenhengen at ord som 

”processen” sikter til prosessen for forvaltningsdomstolene). 

 

Tese 1: ”Processens funktion bör generellt vara att kontrollera förvaltningen 

(myndigheternas beslutfattande).”  

Det er vanskelig å være uenig. 

 

Tese 2: ”Denna kontroll bör uteslutande ske i klagandes/sökandes intresse, dock – 

med hänsyn till funktionen – utan att denne tillåts att fullt ut disponera över 

processen.” 

Her står vi derimot overfor en langt mer kontroversiell formulering. Det er 

uten videre klart at ”klagandes/sökandes intresse” er et hovedhensyn i slike saker. 

Men jeg kan vanskelig forstå annet enn at forvaltningsdomstolenes hovedoppgave 
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tross alt må være å gjøre dette innenfor rammene av de politisk fastsatte regler som 

grunnlov, lov osv. representerer. Dermed må et hovedhensyn også være å sikre 

forvaltningens lovmessighet.  

Etter mitt skjønn bør vi gå enda lenger: Domstolskontrollen med 

forvaltningen må først og fremst ta sikte på å realisere de sentrale verdiene i den 

demokratiske rettsstat. Her er hensynet til den enkelte en sentral verdi. Men hvis tesen 

indikerer at dette er det eneste som skal tillegges vekt, er det vanskelig å følge med på 

ferden. Er det ikke tvert imot slik at enkeltindivider, næringsvirksomhet m.v. i første 

rekke har krav på slik saksbehandling og slike resultater som de politiske 

myndighetene har fastsatt i generell form?  

Som (politiske) individer kan du og jeg gjerne ønske oss (eller unne andre) 

noe mer enn det som følger av et slikt utgangspunkt. Men det kan i alle fall ikke være 

opplagt at dommere som sådan bør stå friere enn andre til å forfølge slike politiske 

mål uavhengig av hva riksdag, regjering eller kommunestyre har bestemt.   

Denne uenighet mellom referent og korreferent bygger på en bestemt lesning 

av denne tesen. Den kan tenkes å ha sammenheng med de motsatte utgangspunkter i 

svensk og norsk rett når det gjelder kontroll med legalitet eller (også) skjønn. Men det 

kan også tenkes at det bak dette skillet kan skimtes mer grunnleggende trekk i det som 

vi her – for enkelthets skyld – kan karakterisere som vårt samfunnssyn. Jeg ser frem 

til større klarhet på dette punkt. 

 

Tese 3: ”En sådan kontrollfunktion fungerar bäst om domstolarna inte bara prövar ett 

besluts laglighet utan också dess lämplighet.”  

En tese som gjelder middel snarere enn mål kan ikke bedømmes uten at vi tar 

hensyn til de mer grunnleggende betraktninger som er berørt i kommentarene til tese 

2.  

Det er ingen grunn til å påstå at det svenske systemet for kontroll med 

forvaltningsavgjørelser i seg selv fungerer dårlig. Den relativt sett enorme 

saksmengden for forvaltningsdomstolene i Sverige sammenlignet med i for eksempel 

Frankrike, må først og fremst forklares ved hjelp av andre systemtrekk (se ovenfor).  

Det kan likevel være grunn til å fremheve et moment som Ulrik von Essen 

etter det jeg kan se ikke berører: Full kompetanse for forvaltningsdomstolene 

innebærer at de saker som blir forelagt dem, ikke finner sin slutt før (også) alle 

tilgjengelige rettsinstanser er prøvd. Spørsmålet er jo ikke om forvaltningen begikk 

feil da den påklagde avgjørelsen ble fattet, men om resultatet er godt slik det fortoner 

seg (for dommeren) når domstolen avgjør saken.  

Dersom systemet er basert på legalitetskontroll, vil utgangspunktet derimot 

være at avgjørelsen (som kan være truffet flere år tilbake i tid) blir stående dersom 

den ikke er beheftet med feil som kan ha påvirket resultatet. Både i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv, og ut fra hensynet til den politiske handleevne som er 

så viktig for demokratiets legitimitet, vil dette kunne være en gevinst. Heller ikke 

klageren (og hans eventuelle motparter) er tjent med at usikkerhet om resultatet varer 

ved.  

Om hensynet til ”klagandes/sökandes intresse” på andre måter må sies å lide 

utilbørlig skade i systemer som bygger på legalitetskontroll, kommer an på 

vurderinger som er berørt i tilknytning til tese nr. 2. Det faktum at de fleste land i 



Likheter och skillnader i nordisk förvaltningsrätt 

 

629 

 

Europa lever (godt) med et slikt system, kan imidlertid tilsi en viss forsiktighet med å 

felle for raske konklusjoner.  

For øvrig kan mitt grunnleggende syn på det markante europeiske ”avvik” på 

dette punkt som det svenske systemet representerer, kort oppsummeres i tilknytning 

til noen bemerkninger i del 3 av denne teksten: Gjennom de endringer i 

Regeringsformen som fant sted i 2010, fikk den sekelgamle ”Regeringsrätten” sitt nye 

navn. Jeg har ingen problemer med å forstå at den eldre betegnelsen kunne skape 

forvirring hos mange som ikke kjente systemet innenfra. I et slikt perspektiv er det 

ikke overraskende at den nye (”Högsta Förvaltningsdomstolen”) bevisst tilstreber 

likestilling med Högsta Domstolen; endringen i dommertitler (justitieråd i stedet for 

regeringsråd) trekker i samme retning.  

Problemet er bare at både ”Högsta Förvaltningsdomstolen” og 

forvaltningsdomstolene i to lavere instanser, i det store flertall av saker driver en 

virksomhet som materielt sett er av samme karakter som virksomheten i 

forvaltningsorganer flest: Den frihet til å skjønne som lov eller forskrift åpner for, 

tilkommer dommerne i samme grad som forvaltningens tjenestemenn. Men hvorfor 

skal dommerne da ha krav på en annen status enn (andre) klagenemnder m.v. i 

forvaltningsapparatet selv?  

Systemet innebærer dessuten at domstolene heller ikke har som særskilt 

anerkjent oppgave å bidra til å klarlegge og eventuelt utvikle de rettslige – og dermed 

politisk fastsatte – grensene for forvaltningens skjønn.  

Dette reiser grunnleggende spørsmål om begrunnelsen for domstolenes 

særstilling i våre samfunn. Så lenge disse spørsmålene ikke blir tilfredsstillende 

diskutert og besvart, er det vanskelig å komme unna at ”forvaltningsdomstolene” i 

Sverige fungerer på omtrent samme vis som uavhengige klagenemnder m.v. innenfor 

forvaltningsapparatet i mange andre land.  

Den som er interessert i videre debatt om disse spørsmål, kan tenkes å ha en 

viss glede av mine arbeider, som betydelig mer inngående diskuterer mange av de 

hovedspørsmål som reises i Ulrik von Essens referat.
3
  

 

Tese 4: ”De processuella reglerna bör utformas så att denna kontrollfunktion 

optimeras.”  

Tesen foranlediger ingen supplerende bemerkninger fra min side. 

 

Tese 5: ”Dock får strävan mot detta inte gå så långt att synen på domstolarnas 

objektivitet äventyras. I rätten bör därför inte ingå ledamöter med särskild 

sakkunskap.”  

                                                 
3
 Se bl.a. Demokrati på svenskt vis (med Olof Petersson o.a.), Stockholm, 1999: SNS förlag, 

Demokratins grundlag (med Olof Petersson o.a.), Stockholm, 2004: SNS Förlag, Eivind Smith og Olof 

Petersson (red.), Konstitutionell demokrati/ (Stockholm, 2004: SNS Förlag), Eivind Smith, ”Sverige 

som konstitutionell demokrati”, i: Svensk juristtidning (2000) s. 11-35, Eivind Smith, ”Juger 

l’administration, c’est aussi administrer. Om förvaltningen och dess domare i Sverige”, i: Lena 

Marcusson (red.): God förvaltning – ideal och praktik. De lege - Juridiska fakulteten i Uppsala. Arsbok 

2006 (Uppsala, 2006: Iustus Förlag) s. 209-227 og Eiind Smith, ”Regeringsrätten som ”domstol””, i: 

Sten Heckscher m.fl. (red.): Regeringsrätten 100 år (Uppsala, 2009: Iustus förlag) s. 477-482. – I 

Tommy Möller og Olof Ruin (red.), En statsvetares olika sfärer. En vänbok till Daniel Tarschys 

(Stockholm, 2010: Hjalmarson & Högberg) s. 112-130 tar Sten Heckscher til motmæle mot noen av 

mine hovedsynspunkter.  
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Om denne tesen nøyer jeg meg med tre bemerkninger. Jeg nevner først at 

synet på domstolenes objektivitet antagelig avhenger mer av det inntrykk vi får av 

deres faktiske adferd over tid, enn av spørsmålet om hvorvidt behovet for 

sakkyndighet søkes dekket ved å sette ”eksperten” i dommersetet eller på annen måte 

(f.eks. gjennom sakkyndigerklæringer eller vitner).  

Selv om det er vanskelig å være uenig i et generelt krav om ”objektivitet”, 

nevne jeg for det andre problemet med å måle gjennomføringsgraden dersom 

målestokken utelukkende skal være ”klagandes/sökandes intresse” (se ovenfor). Skal 

ikke (også) fellesinteressen slik den er definert i grunnlov, lov og forskrift telle med?  

For det tredje: Det generelle spørsmålet om sakkyndige bør medvirke som 

(med-)dommere eller som sakkyndige eller vitner, oppstår på alle prosessområder og 

går således går langt ut over forvaltningsprosessens domene. Derfor lar jeg det ligge 

her. 

Bortsett fra dette kan kravet om at dommerne ikke bør besitte ”särskild 

sakkunskap” leses som en fundamental innvending mot hele den svenske (og 

europeiske – men ikke vest-nordiske) ordningen med tildels vidtgående spesialisering 

innenfor domstolsapparatet. Allerede domstoler som bare arbeider med spørsmål som 

gjelder den offentlige forvaltningen er vesentlig mer spesialiserte enn de 

”alminnelige” dommere som vi (stort sett) finner i land som Danmark og Norge. Det 

samme gjelder i enda høyere grad f.eks. migrasjons- eller skattedommere.  

Sentrale argumenter for og imot alminnelige eller spesialiserte domstoler og 

prosessordninger er i prinsippet velkjente. Også her skiller Øst- og Vest-Norden lag. 

Jeg nøyer meg derfor med kortfattet å ”flagge” mitt eget syn: Prisen å betale for den 

vest-nordiske løsningen er blant annet at store deler av forvaltningsretten lever utenfor 

de ”alminnelige” domstolene. Selv om spesialiseringen selvsagt kan gå for langt, er 

egnet til å komplisere rettsapparatet og skaper avgrensningsproblemer som Vest-

Norden stort sett er forskånet fra, er jeg personlig ikke i tvil om at egne 

forvaltningsdommere med tilpasset prosess og den sakkyndighet som de erverver, er å 

foretrekke fremfor den ordningen som dominerer i Norge. Jeg vil anta at Ulrik von 

Essen og jeg kan møtes (også) på dette punkt. 


