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1. Delegasjon og distribusjon av förvaltningsmyndighet
1.1. Innledning
I all moderne offentlig forvaltning vil det være nødvendig å legge en
vesentlig del av den utøvende myndighet til underordnede nivåer i
forvaltningsapparatet. Det er verken rasjonelt eller praktisk mulig å la
det sentrale embetsverk treffe alle beslutninger. Slik myndighets- og
oppgåvefordeling kan skje ved at det opprettes selvstendige sentrale
embetsverk med ansvar for bestemte saksområder, som de norske
direktorater og de amerikanske agencies. Men i betydelig grad vil slik
fordeling av förvaltningsmyndighet måtte skje ved geografisk oppdeling
av forvaltningen, i større områder som regioner, fylker, amter og län,
eller ned på et mer lokalt nivå som distrikter, kommuner, byer m.m.

1.2. Dekonsentrert og desentralisert forvaltning
Opp gjennom historien har denne praktiske nødvendighet gitt seg uts-
lag i ulike typer modeller for geografisk spredning av förvaltningsmyn-
dighet. Vi kan med Carl Aage Nørgaard1 skille mellom dekonsentrert og
desentralisert forvaltning.

Dekonsentrert forvaltning har vi når beslutningsmyndighet er lagt til
stadige forvaltningsorganer som har et geografisk avgrenset myndig-
hetsområde, men som ellers inngår i den ordinære statsforvaltning på
vanlig måte. Det behøver ikke være noen avgjørende forvaltningsmes-
sig ulikhet mellom f.eks. en norsk fylkesmann som forvalter admini-
strasjonen av en bestemt lov på vegne av vedkommende fagdeparte-
ment, og et departementskontor som har ansvaret for forvaltningen av
en annen lov på grunnlag av en intern arbeidsdeling i departementet
basert på en geografisk inndeling. Myndighetstildelingen er i begge

1 Se nå Carl Aage Nørgaard og Jens Garde; Forvaltningsret. Sagsbehandling, 3.
udg. Kbh. 1988, s. 30-31. En bredere prinsipiell analyse av ulike mater å tildele
förvaltningsmyndighet til selvstendige forvaltningsorganer er gitt i Tore
Modéen; Om de självständiga öffentligrättsliga anstaltarne i Finlands forvalt-
ningsorganisasjon, Helsingfors 1965.
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tilfelle foretatt i form av et delegasjonsvedtak, med de konsekvenser dette
har for et overordnede nivås styringsrett og styringsansvar. For fylkes-
mannen er det riktignok tale om ekstern delegasjon; fylkesmannen er et
annet forvaltningsorgan enn departementet, og dette har betydning for
reglene om klagerett og omgjøringsadgang, og på et mer praktisk plan,
for kommunikasjon og samhandling mellom de to nivåer. Men vi be-
finner oss fortsatt trygt og godt innenfor veggene i den hierarkiske
statsforvaltnings kompetansepyramide.

Den desentraliserte forvaltning er karakterisert ved mer eller mindre
sterke innslag av autonomi for det underordnede nivå. Det alminnelige
utgangspunkt i en ikke-føderal stat er at Regjeringen har det øverste
styringsansvar for den samlede offentlige forvaltning. Slik lokal auto-
nomi må derfor være basert på særlige lovbestemmelser som gjør unn-
tak fra dette hovedprinsipp. Dette kan skje ved bestemmelser som til-
legger det desentrale nivå å treffe endelig avgjørelse i visse typer saker,
eller ved at man etablerer det desentrale nivå som en selvstendig juri-
disk person som dermed på linje med andre fysiske og juridiske per-
soner er unndratt en generell styringsmyndighet fra den sentrale stats-
forvaltnings side. Forholdet mellom de to nivåer styres ikke lenger av
den alminnelige delegasjonslære, men av lovverket — bestemmelser i
vedkommende lov eller i den generelle forvaltningslovgivning om kon-
troll og overprøving av vedtak truffet av det desentrale organ. I stedet
for delegert förvaltningsmyndighet står vi her overfor distribuert för-
valtningsmyndighet; det rettslige utgangspunkt er at den øverste be-
slutningsmyndighet ligger på det desentrale nivå.

1.3. Det kommunale selvstyres forvaltningsrettslige karakter
Det kommunale selvstyre er karakterisert ved at det er basert på selvsten-
dige juridiske personer; kommuner og fylkeskommuner (amtskommu-
ner, länskommuner). Disse er som rettslig og historisk utgangspunkt
tildelt ansvaret for visse typer fellesoppgåver og gitt økonomiske res-
surser - i form av skatteinntekter eller stadige overføringer, som skal
være tilstrekkelige til å dekke utgiftene ved dette.

Det rettslige utgangspunkt er at kommuner og fylkeskommuner ikke
har noen form for heteronom kompetanse overfor borgerne; de kan
ikke gjøre inngrep i handlefrihet og eierrådighet uten særskilt hjemmel
i lov. Slik hjemmel er imidlertid gitt på flere områder, i første rekke når
det gjelder regulering og kontroll av den fysiske utbygging ved plan-
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og bygningslovgivning, og i helse- og sosialforvaltningen, herunder bar-
nevernet.

Kommunalforvaltningen er uttrykk for en modell med desentralisert
forvaltning — distribuert förvaltningsmyndighet. I dette ligger også at
den kompetanse som utøves, som alt overveiende hovedregel vil være
basert på bestemmelser i lov, ikke på delegasjon fra statlige organer.

Dette betyr at de styrings- og rettssikkerhetsgarantier som ligger in-
nebygget ved delegasjon innenfor den statlige kompetansepyramide,
ikke vil være virksomme. Borgernes rettssikkerhet må enten ivaretas
innenfor det aktuelle forvaltningsnivå, eller ved særlige lovbestemmel-
ser om statlig kontroll. Det siste alternativet vil innebære en tilsvarende
svekkelse av det desentrale preg av forvaltningsutøvelsen. Vi står over-
for en mulig konflikt mellom et ønske om desentralisering av avgjørel-
sesmyndighet og de krav vi stiller til rettssikkerheten i forvaltningen
ellers. Denne konflikt er temaet for nærværende fremstilling.

1.4. Det kommunale selvstyres ideologiske plattform
Mens valget mellom delegasjon og distribusjon av förvaltningsmyndig-
het i mange andre sammenhenger er et rent forvaltningsmessig hen-
siktsmessighetsspørsmål, knytter det seg historiske og ideologiske for-
utsetninger til det kommunale selvstyre. Det kommunale selvstyre er i
første rekke begrunnet i demokratiske verdier, knyttet til dikotomier som
sentrum-periferi, legmann-embetsmann og folkestyre-ekspertstyre.

I Norge står det kommunale selvstyre som ideologisk verdi fortsatt
meget sterkt. Dette skyldes dels den historiske bakgrunn; de første
kommunelovene ble kjempet fram som et ledd i den norske kamp for
økt selvstendighet innenfor unionen med Sverige. Det var spørsmål
ikke bare om lokal, men også om nasjonal kontroll med denne del av
forvaltningsapparatet. Dette var nesten 50 år før Stortinget fikk kon-
troll med Regjeringens sammensetning, og selv om de praktiske kon-
sekvenser av reformen viste seg å bli ganske beskjedne i første omgang,
ble den oppfattet som et viktig ideologisk spørsmål, også av svenske-
kongen; som i lengste laget nektet å sanksjonere Stortingets lovvedtak
om dette.

Selv om man som kjent også i dag skal være varsom med å røre ved
nasjonale verdier og monumenter i Norge, er det imidlertid i første
rekke de demokratiske verdiene som i dag gir det kommunale selvstyre en
sterk og nesten hellig posisjon i norsk forvaltning. Denne posisjon er
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fortsatt tungt forankret i alle de tre begrepspar som er nevnt ovenfor;
norske politikere er i stor grad skeptisk overfor sentrum, embetsmenn
og eksperter. Et annet trekk ved norsk kommunaldemokrati har bidratt
til å sementere denne posisjonen; kommunestyrene fungerer i stor grad
som «politikerskoler» og som rekrutteringsgrunnlag for rikspolitikken.
Dette har som konsekvens at Stortinget og Regjeringen til enhver tid vil
ha et betydelig innslag av tidligere kommunalpolitikere som forholdsvis
lett vil være lydhøre overfor kritikk mot inngrep i det kommunale selv-
styre.

Dette er en vesentlig del av bakteppet for diskusjonen om rettssik-
kerhetsgarantier i kommunale og fylkeskommunale saker.

2. Kravet om rettssikkerhet
2.1. Rettssikkerhetskrav i inngrepssituasjoner
Diskusjonen om rettssikkerhet og rettigheter i den kommunale og fyl-
keskommunale forvaltning tar utgangspunkt i den alminnelige forvalt-
ningsretts krav om materiell og prosessuell rettssikkerhet, dvs. krav om
visse grunnleggende rettigheter og om en forsvarlig avgjørelsesprosess.
Tradisjonelt og historisk er disse krav knyttet til inngrepssituasjoner, og
er uttrykk for den klassiske liberalismes negative frihets be grep. Spørsmålet
om rettssikkerhet blir under denne synsvinkel bare aktuelt i situasjoner
hvor det utøves en eller annen form for inngrep. Dette gjelder for det
første hvor det nedlegges påbud eller forbud eller gripes inn i foreldre-
myndighet, og dernest behandlings- eller omsorgstiltak uten vedkom-
mendes samtykke, i praksis overfor psykiatriske pasienter eller andre
som ikke har evne til å samtykke, ved smittefarlige sykdommer, og
overfor rusmiddelmisbrukere.

Det har stort sett vært ansett som uproblematisk at de generelle for-
valtningsrettslige rettssikkerhetskrav må gjelde fullt ut også om et inn-
grepsvedtak er tillagt et kommunalt eller fylkeskommunalt forvaltnings-
organ. Den diskusjon og den uro som til dels har vært knyttet til en del
av disse inngrepsvedtakene, som inngrep etter barnevernlovgivningen
og tvangsinngrep overfor rusmiddelmisbrukere og sinnslidende, har
ikke i nevneverdig grad vært knyttet til «kommunaliseringen» av disse
sakene, men til brytningen mellom på den ene side juristenes krav om
rettssikkerhet og på den annen side behandlings- og omsorgspersonel-
lets ønske om vide fullmakter til å utøve et faglig skjønn i disse spørs-
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mål, uten sjenerende innsyn og kontroll fra jurister eller andre usak-
kyndige. Da myndighet til å treffe tvangsvedtak i barnevernsaker eller
overfor rusmiddelmisbrukere i Norge ble flyttet fra kommunale nemn-
der til en statlig «fylkesnemnd» fra 1993 av, ble dette således oppfattet
som ganske uproblematisk og til dels ønsket velkommen i kommune-
sektoren.

På miljø-, plan- og bygningslovgivningens område har det likevel
vært en viss debatt om dagens regler gir eller bør gi fylkesmannen full
overprøvingskompetanse som klageinstans også i saker hvor lokale vur-
deringer av stygt og pent, fornuftig utbyggingsgrad, miljøets tålegrense
m.m. er sentrale momenter. Det pekes gjerne på at det er lite i over-
ensstemmelse med intensjonene i lover som legger slike saker til lokale
myndigheter, at statlige embetsmenn skal kunne overprøve ikke bare
lovligheten av de vedtak som treffes, men også rimelighet og fornuft i
de vurderinger som ligger til grunn for forvaltningsskjønnet.

2.2. Rettssikkerhet ved fordelingsvedtak

2.2.1. Kravet om rettssikkerhet i velferdsstaten
I etterkrigstidens rettssikkerhetsdebatt ble det imidlertid reist krav om
økt rettssikkerhet ikke bare ved forvaltningsmessige inngrep overfor
borgerne (påbud, forbud, avslag på søknad om nødvendig tillåtelse,
dispensasjon, konsesjon m.m.), men også i forhold til forvaltningsved-
tak som angår tildeling av goder. Tildeling av sentrale velferdsstatlige
goder ble nå oppfattet som et rettssikkerhetsspørsmål på linje med vern
mot inngrep fra det offentlige. Dette kommer til uttrykk i den norske
forvaltningslov (§2, 1. avsn. pkt. a, jf. §3, 1. avsn.) som knytter hoved-
tyngden av lovens krav til saksbehandlingen til hvorvidt det er tale om
en «avgjørelse som ... er bestemmende for rettigheter eller plikter til
private personer ...» (Min uthev.)

2.2.2. Nye krav om materiell rettssikkerhet — Rettighetstenkning
Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen har først og fremst vært et
krav om rettssikker hets garantier eller prosessuell rettssikkerhet. Med dette
menes krav til den beslutningsprosess som fører fram til en avgjørelse
som er bestemmende for borgerens rettsstilling. Idealmodellen er her
domstolsprosessen, med hovedvekt på upartiskhet, partsdeltakelse,
gjennomsiktighet og overprøvingsmuligheter. I Forvaltningsloven kom-
mer disse idealer til uttrykk som en «barfotversjon» av domstolsproses-
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sen, med krav om bl.a. kontradiktorisk saksbehandling, begrunnede
vedtak og klagemulighet.

Særlig på 60- og 70-tallet blir imidlertid disse kravene supplert med
et krav om materiell rettssikkerhet. Dette angår innholdet av den offentlige
myndighetsutøving. Slike materielle rettssikkerhetskrav representerte
ikke noe fundamentalt nytt rent begrepsmessig. Men tidligere hadde
disse gjerne vært knyttet til positive begrensninger i myndighetenes
kompetanse, altså til et krav om fravær av visse typer tvang. I den
norske grunnloven finner vi således skranker for offentlig myndighets-
utøving som innebærer inngrep i ytringsfriheten (§ 100), eiendomsret-
ten (§ 105), eller ileggelse av straff (§96).

Det som var nytt nå, var at vi fikk en diskusjon omkring spørsmålet
om i hvilken utstrekning det materielle vernet bør utbygges med be-
stemmelser som sikrer borgeren visse positive rettigheter. Bak dette ligger
en forestilling om at for store deler av befolkningen i et moderne sam-
funn er visse sentrale velferdsstatlige goder som helse, utdanning og
sosial trygghet langt viktigere enn fraværet av tvang, og at det er et
ufullkomment og sosialt skjevt rettssikkerhetsideal som ikke verner også
slike grunnleggende behov. Dette synet kunne også hente argumenter
fra menneskerettstenkningen, hvor krav om sosial trygghet etter hvert
ble alminnelig anerkjent.

I forlengelsen av denne diskusjonen har vi da også fått en del rettig-
hetsbestemmelser i lovverket, ikke bare om rett til folketrygd ved alder,
sykdom uførhet m.m., men også om rett til undervisning, til nødvendig
helsehjelp og til nødvendig sosialhjelp — praktisk og økonomisk. Det
rettslige innhold og den praktiske gjennomslagskraft av disse rettighets-
bestemmelsene har imidlertid vært svært varierende.

2.2.3. Kommunene som adressat for velferdsstatlige rettssikkerhetskrav
Med unntak av den forsikringspregede og statlig finansierte folketryg-
den har så å si alle de krav som er blitt reist om prosessuelle og materi-
elle rettigheter for borgerne mht. sentrale velferdsstatlige goder, kom-
muner og fylkeskommuner som adressat. Dels er det tale om oppgåver
som tradisjonelt har ligget til kommunene, som grunnskole og sosial-
omsorg, og dels har de aktuelle oppgåver - særlig innen helsevesen og
institusjonsomsorg — blitt overført fra staten til kommunene eller fyl-
keskommunene.

Felles for så og si alle disse tjenestene og ytelsene er at borgerne er
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blitt stadig mer avhengig av det tilbud som det offentlige gir. Vi kan her
tale om en «avprivatisering» av helse- og sosialomsorgen, basert på
velferdsstatlig tankegang om likhet og sosial trygghet for alle.

Også kravene til ytelsenes kvalitet har økt til dels dramatisk. Dette
avspeiler dels en utvikling i kvaliteten av det tilbud som kan gis, særlig
innen helsevesenet, og dels at den alminnelige velstandsutvikling har
ført til at det i sosialomsorgen må gis ytelser på et høyere nivå enn
tidligere, hvis man ønsker å unngå at bistandsmottagere faller under en
fattigdomsgrense på en slik måte at de og deres familie mister fotfestet
i det alminnelige sosiale nettverk i samfunnet.

Gjennomslagskraften av rettssikkerhetstenkningen har imidlertid
vært ujevn på de områder det her er tale om. Vi står overfor flere typer
motkrefter som på ulike grunnlag stritter imot overfor en slik rettig-
hetsbasert fordeling av goder. Dels har profesjonene, på samme måte
som i tvangssaker, vist stor motvilje mot «judisialisering» av sin egen
faglige virksomhet. Viktigere i vår sammenheng er imidlertid den mot-
stand som har vært forankret i kravet om kommunalt og fylkeskom-
munalt selvstyre og prioriteringsfrihet for de ansvarlige besluttende
organer i kommuner og fylkeskommuner.

Vi skal nå se nærmere først på karakteren av disse motkrefter, for
deretter å gå nærmere inn på debatt, utvikling og utviklingstendenser
når det gjelder rettssikkerhet ved tildeling av ulike typer ytelser fra
kommuner og fylkeskommuner.

3. Förpliktelser og ressurser
Kommuner og fylkeskommuner er i utgangspunktet økonomisk selv-
stendige förvaltningsenheter. Det kommunale selvstyres kjerne er rå-
digheten over kommunekassen. Ideelt sett skal kommunene og fylkes-
kommunene være selvfinansierende; kommunestyret og fylkestinget
skal kunne sette rammer for virksomheten på grunnlag av inntekter fra
særlige skatter og avgifter.

I norsk kommunalforvaltning har denne forutsetningen om et selv-
stendig og tilstrekkelig inntektsgrunnlag for alle kommuner og fylkes-
kommuner ikke latt seg oppfylle. Et gjennomgående trekk ved etter-
krigstidens norske kommunalforvaltning har vært at staten har trukket
opp de økonomiske rammer for den kommunale virksomhet, ikke bare
ved de årlige vedtak i Stortinget om det kommunale og etterhvert også
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det fylkeskommunale skattøre, men også ved generelle eller øremer-
kede overføringer fra statskassen. Dette har hatt som konsekvens at
disse rammene i vesentlig grad har vært bestemt mer av statsfinansielle
og makroøkonomiske vurderinger, enn av en spesifisert analyse av
kommunenes økonomiske behov.

Dette betyr ikke at norske kommuner har vært holdt i en slik konstant
elendighetstilstand som man kan få inntrykk av ut fra en del debattinn-
legg fra kommunalt hold. Men dette avhengighetsforholdet til staten
har til dels bidratt til å svekke den økonomiske ansvarsfølelse i enkelte
kommuner på bekostning av en mer spillteori-preget holdning til «den
store far i Oslo», og dels skapt grobunn for en avmaktsfølelse og an-
svarsfraskrivelse i situasjoner hvor det er vanskelig å finne økonomisk
grunnlag for å oppfylle de oppgåver kommunene og fylkeskommu-
nene er pålagt.

I denne situasjon har det vært nærliggende særlig for kommunene å
rette skytset mot rettighetslovgivningen. Når staten svarer på kommu-
nenes rop om større økonomiske overføringer med å vise til at kom-
munene må lære seg å prioritere innen de rammer som er gitt, viser
kommunene til at de i vesentlig grad er fratatt denne prioriteringsfrihet
gjennom ulike former for rettighetsbasert lovgivning, som binder kom-
munene til å oppfylle visse minimumskrav uansett hvor dårlig kommu-
neøkonomien er.

I forlengelsen av dette fremholdes det også fra kommunalt hold at
rettighetslovgivning og stadig overprøving og kontroll er i ferd med å
undergrave det kommunale selvstyres rasjonale — muligheten til å
prioritere behov ut fra en lokalpolitisk vurdering. Hvis, fremholdes det,
alt de folkevalgte kan foreta seg er å bevilge penger til tjenester som de
selv ikke har nevneverdig innflytelse på innhold og omfang av, er det
bedre at disse tjenestene overføres eller tilbakeføres til staten, på linje
med folketrygden, som administreres av trygdevesenet som er en egen
stadig etat.

Staten er imidlertid ganske avvisende overfor denne argumentasjo-
nen. Man er ikke villig til å ta den politiske belastning ved å oppheve
eksisterende rettighetsbestemmelser, men heller ikke villig til å ta de
administrative og økonomiske byrder ved å overta ansvaret for de ak-
tuelle tjenester. Kommunene føler seg i denne situasjon i stor grad
berettiget til å prøve ut og helst presse de krav som lovverket stiller til
ytelser til borgerne, det være seg spesialundervisning for psykisk utvik-
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lingshemmede, hjemmehjelp og hjemmesykepleie, eller økonomisk so-
sialhjelp. Og dette kan de gjøre i den forvisning at de departementer
som har ansvaret for å passe på at lovens regler følges, i første rekke
Sosial- og helsedepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsde-
partementet, føler Finansdepartementets pust i nakken når de skal ta
stilling til hvor langt man skal gå mht. å stille krav til slike kommunale
ytelser. For Kommunenes Sentralforbund vil vite å presentere staten
for regningen for oppfyllelsen av ulike standardkrav.

Bordet er duket for en til dels lite smakelig kombinasjon av tautrek-
ning og ansvarsfraskrivelse, med den tjeneste- eller bistandsmottagende
borger som en slags svarteper i midten. Vi skal i det følgende se nær-
mere på enkelte trekk ved denne prosessen; først kampen om proses-
suell rettssikkerhet — rettssikkerhetsgarantier, og dernest diskusjonen
om materiell rettssikkerhet — rettigheter.

4. Kampen om rettssikkerhetsgarantier i
kommunalforvaltningen
4.1. Forvaltningslovens rettssikkerhetsgarantier
De grunnleggende rettssikkerhetsmessige krav til saksbehandling som
er knesatt i den norske forvaltningslov er, som vi har vært inne på
tidligere, en forenklet versjon av de krav som stilles til den moderne
domstolsprosess. De sentrale elementer er her:

Det kontradiktoriske prinsipp
Dette omfatter regler som skal sikre at den som er part i saken, får
anledning til og forutsetninger for å uttale seg før vedtak treffes.
Grunnleggende i denne forbindelse er forvaltningens plikt til å under-
rette part som ikke er kjent med at det skal treffes vedtak, og gi ham
eller henne anledning til å uttale seg innen en viss frist (§ 16). Forvalt-
ningen har også plikt til å gjøre parten kjent med viktige nye opplys-
ninger i saken og anledning til å uttale seg om disse (§ 17, 2. og 3. ledd),
og parten har som hovedregel rett til innsyn i alle dokumenter i saken,
og nesten unntaksfritt rett til å bli kjent med alle faktiske opplysninger
som det er grunn til å regne med vil være viktige for avgjørelsen (§§ 18,
20 og 21, jf. §§19 og 22).
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Underretnings- og begrunnelsesplikt
Parten har normalt krav på skriftlig underretning om vedtaket og en
begrunnelse for dette. Slik begrunnelse gis som hovedregel uoppford-
ret samtidig med underretningen (kapittel V).

Rett til overprøving på fritt grunnlag — klagebehandling
Enkeltvedtak kan påklages til overordnet forvaltningsorgan. Ved kla-
gebehandlingen prøves alle sider av vedtaket på fritt grunnlag. Kla-
geinstansens vedtak i klagesaken kan derimot ikke påklages (kapittel V).

Inhabilitetsregler
Den som har en slik tilknytning til en sak eller noen av sakens parter at
det er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, skal ikke
treffe avgjørelse eller tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse (kapittel
II).

Av disse er inhabilitetsreglene generelle og kommer til anvendelse ved
alle avgjørelser som treffes av et kommunalt eller statlig organ.2 Dette
reiser ingen særlige prinsipielle problemer i kommunalrettslig sammen-
heng.3 De tre første rettssikkerhetskravene nevnt ovenfor er derimot
knyttet til begrepet «enkeltvedtak» slik dette er definert i lovens § 2, 1.
ledd, punkt b, jf. punkt a, se §3. Avgjørelser som ikke anses som en-
keltvedtak, f.eks. om kjøp og salg av gjenstander eller ytelser på forret-
ningsmessig grunnlag eller beslutninger som direkte bare angår den
interne forvaltningsorganisasjon, går normalt ikke under disse regiene.
Her gjelder bare lovens kapittel II om ugildhet (inhabilitet) og kapittel
III om alminnelige regler for saksbehandlingen. I disse to kapitlene
finner vi bl.a. en bestemmelse om rett til å benytte advokat eller annen
fullmektig, og de generelle reglene om taushetsplikt i forvaltningssaker.

2 Se Fvl. § 1, 1. setn., jf. 2. setn. Inhabilitetsreglene gjelder både for den som er
med å forberede en sak og for den som treffer eller er med å treffe avgjørelsen
- som tjenestemann eller som folkevalgt. Se §6, innledningen og § 10.

3 Den nye Kommuneloven inneholder imidlertid regler som skjerper habilitets-
kravet i forhold til de generelle regler i Forvaltningsloven; dels generelt ved et
forbud mot at den som har medvirket til forberedelsen av en sak, deltar ved
behandlingen av den som folkevalgt (§ 40 nr. 3 pkt. b), og dels ved en særlig
streng inhabilitetsregel i situasjoner hvor en klage etter Forvaltningsloven over
et kommunalt vedtak skal avgjøres av et annet kommunalt organ - en særskilt
klagenemnd (§40 nr. 3 pkt. c, jf. Forvaltningsloven §28 annet avsnitt).
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De må likevel suppleres med enkelte alminnelige forvaltningsrettslige
prinsipper, som kravet om at saken skal være så godt opplyst som mulig
før vedtak treffes (jf. Fvl. § 17, 1. setn.), forbudet mot å ta utenforlig-
gende hensyn rn.m.

Forvaltningsloven § 17 fastslår i første ledd at «Forvaltningsorganet skal påse at
saken er så godt opplyst som mulig.» Paragrafen står i lovens kapittel IV om saks-
forberedelse ved enkeltvedtak, men det er ikke tvilsomt at denne del av bestemmel-
sen - den alminnelige plikt til en forsvarlig saksutredning - gjelder like mye for
andre avgjørelser som tas, de være seg av privatrettslig eller intern forvaltningsmes-
sig karakter.4 Loven må forøvrig ikke tas helt på ordet her; det er spørsmål om et
forsvarlighetskrav ut fra en avveining mellom på den ene side avgjørelsens karakter
og viktighet og de forventninger man må kunne ha til partenes egen innsats mht. å
opplyse saken, og på den annen hvor byrdefull en ytterligere undersøkelse ville være
for forvaltningen og sakens parter.5

4.2. Diskusjonen om anvendelse av kontradiktoriske r ettssikker hets garantier i
saker om fordeling av knappe ytelser
I følge Forvaltningsloven § 2 er enkeltvedtak en avgjørelse som «treffes
under utøving av offentlig myndighet», og som «gjelder rettigheter
eller plikter til en eller flere bestemte personer». Denne definisjonen
omfatter tilsynelatende klart nok også avgjørelse i saker om tildeling av
ytelser — «rettigheter». Og det har vært ukontroversielt at tildeling av
pengehjelp - herunder økonomisk stønad fra den kommunale sosial-
tjeneste — er enkeltvedtak. Ved tildeling av andre ytelser enn penger har
man imidlertid på et nokså spinkelt rettskildemessig grunnlag utviklet
en lære om at såkalte «serviceytelser» ikke er enkeltvedtak. Dette har
tjent som begrunnelse for en forvaltningspraksis hvor man nokså kon-
sekvent har unnlatt å anvende saksbehandlingsregelene for enkeltved-
tak i saker om tildeling av tjenester (hjemmehjelp, husmorvikar, fri
telefon), og om behandlings- eller omsorgstilbud (legehjelp, hjemme-
sykepleie, fysioterapi, sykehusplass, sykehjemplass, aldershjemplass, av-
lastningsplass m.m.). Dette har imidlertid vært — og er — under stadig og
sterk kritikk fra teorien, hvor man dels har bestridt riktigheten av dette

4 Jf. Frihagen, Forvaltningsrett II ( 5. utg. Bergen 1992) s. 22; «en rettslig bin-
dende ledesnor også for de øvrige sider ved forvaltningens virksomhet».

5 Jf. Frihagen II. s. 25 og Eckhoff, Forvaltningsrett (4. utg. Oslo 1992) s. 492.
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tolkingsstandpunktet, men særlig klokskapen og rimeligheten av en slik
rettsregel.6

Nå var det ikke uten grunn at man var tilbakeholden med å la For-
valtningslovens regler om enkeltvedtak komme til anvendelse her. Et
felles trekk for de fleste av disse sakene er at de involverer til dels
ganske følsomme personopplysninger, og i de saker det her er tale om,
kan Forvaltningslovens regler om kontradiksjon og dokumentinnsyn
lett bli problematiske. Når flere konkurrerer om et gode, er alles søk-
nader deler av én og samme sak etter Forvaltningsloven. Dette betyr at
hvis vi følger lovens regler for enkeltvedtak, har alle krav på innsyn i
hverandres søknader og andre relevante dokumenter, eller i alle fall i
søknader og dokumenter som angår søkere som er kommet foran en
selv i køen.7

Reglene om taushetsplikt gjelder ikke i forhold til de som er parter i
samme sak (Fvl. § 13b nr. 1), og forvaltningen kan derfor bare holde
tilbake slike opplysninger overfor en part hvis det ikke «er av vesentlig
betydning» for denne å få disse (se Fvl. § 19, 2. avsn.). Seiv om dette nok
vil være tilstrekkelig som unntaksgrunnlag i de fleste tilfelle, vil det ikke
kunne påberopes i tilspissede konkurransesituasjoner, hvor poenget
etter Forvaltningslovens system jo nettopp er at andre parter skal ha
innsyn for å kunne argumentere mot konkurrenter og i egen favør. Vi
ser at det lett kan oppstå en ganske skarp konflikt mellom to ulike
rettssikkerhetskrav; Forvaltningslovens prosessuelle krav til saksbehand-
lingen, og taushetspliktreglenes materielle personvern av borgerne.

I arbeidet med den nye Sosialtjenesteloven (lov nr. 81, 1991) ble dette
en sentral problemstilling. Og i dennes § 8-1, 2. avsn. 1. setn. ble det satt
sluttstrek for den teoretiske diskusjon på dette punkt for sosialtjeneste-
nes vedkommende. Her ble det slått fast som et alminnelig prinsipp at
«[a]vgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkelt-

6 Se E. Smith, Rettssikkerhet ved offentlig tjenesteyting (Oslo 1984); St.meld. nr.
32, 1976-77 s. 61-64 og s. 71; Bernt, Rettssikkerhet og ressursbruk i sosialomsorg
og helsevern (Forhandlinger ved det 30. nordiske juristmøte, Del II, s. 295-302);
Kristin Løchen, Rettssikkerhet og helsehjelp (Pasientrettigheter - hva nå, Oslo
1985, s. 62 flg.); Frihagen II s. 79-80; Eckhoff, Forvaltningsrett s. 485-86; Kjøn-
stad, Helserett (Oslo 1987) s. 68-70; og Hove, Forvaltningslovens anvendelse i
kommunal og fylkeskommunal forvaltning (Vedlegg til NOU 1990:13) s. 442-
44.

7 Se om dette Frihagen II, s. 36-38.
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vedtak», men med den modifikasjon at når flere konkurrerer om en
ytelse det er knapphet på — herunder institusjonsplass, så regnes disse
ikke som parter i samme sak. Problemet med mulige konsekvenser av
en klageadgang for den som har fått en plass eller en tjeneste i kon-
kurranse med klager, ble samtidig løst ved en særregel (s.st.) om at
klage ikke kan rettes mot den som har fått yteisen. De samme regler ble
knesatt for hjemmesykepleie og ved tildeling av plass i sykehjem, i Kom-
munehelsetjenesteloven (lov nr. 66, 1982) §2-1, 4. og 5. avsn.

Det er imidlertid grunn til å merke seg at dette prinsippet ble gjen-
nomført under til dels sterk motstand fra kommunalt hold. I proposi-
sjonen til loven prøvde departementet å imøtekomme denne motstan-
den ved en bestemmelse om at vedtak om tildeling av eller tap av plass
på institusjon, fortsatt skulle holdes helt utenfor disse rettssikkerhets-
garantiene.

Det var åpenbart noen som følte at det var noe mer enn partenes
personvern som sto på spill. Partsinnsyn og klagerett betyr at mulighe-
ten for ytelsestildeling på noe friere grunnlag, f.eks. ut fra ønsket om å
ta inn noen forholdsvis friske personer på sykehjemmet for å lette
presset på de tilsatte, kan bli vesentlig redusert.

Dette forslaget ble imidlertid avvist av Stortinget. Kommunene må
også her finne seg i at hensynet til rettssikkerhet og likebehandling går
foran deres ønske om fleksibilitet og prioriteringsfrihet.

Viktigere og enda mer konsekvensfylt er imidlertid at denne refor-
men ikke omfatter tildeling av andre typer behandlingstilbud, verken
etter Kommunehelsetjenesteloven eller etter Sykehusloven (lov nr. 57,
1969). Særlig den siste begrensningen er viktig. Den innebærer at fyl-
keskommune og overleger kan nekte å gi begrunnelse for et avslag eller
lav prioritering overfor den som ikke får et behandlingstilbud, og at
enhver åpenhet mht. utvelgelses- og prioriteringsprinsippene for opera-
sjoner, plass på psykiatrisk sykehus, eller andre behandlingstilbud, vil
ha karakter av mer offentlighet, noe fylkeskommunen kan gi, men ikke er
rettslig forpliktet til.

I første hånd er dette et unntak som er begrunnet ut fra hensynet til
de aktuelle beslutningers vanskelige karakter og hensynet til de som
skal stå ansvarlig for dem, i praksis overlegene. Men bak dette ligger
nok også et ønske fra de ansvarlige fylkespolitikere om å være skjermet
mot en for nærgående debatt om prioriteringsprinsippene. Den priori-
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tering som ikke parter og offentlighet kan dokumentere, kan heller
ikke danne grunnlag for politisk kritikk og represalier fra velgerne.

Rent faktisk har vi likevel fått debatt om disse spørsmål, foreløpig i
første rekke på et mer allment prinsipielt plan, men også i noen grad i
forhold til det enkelte sykehus. Vi kan her tenke oss en utvikling hvor
presset på denne beslutningsprosess, og behovet for å legitimere den,
kan bli så stort at man vil foretrekke å møte dette ved økt åpenhet og
kanskje også ved å gi den behandlingssøkende prosessuelle rettigheter
etter modell av dem som er gitt i forhold til bl.a. sykehjemmene. Dette
vil gjøre det lettere å svare på kritikk — hvis man har et godt svar.

Diskusjonen om kontradiktoriske rettssikkerhetsgarantier i den kom-
munale og fylkeskommunale behandlings- og omsorgstjeneste fortset-
ter. Det vil nok ennå gå mange år før koalisjonen av behandlere og
kommune- eller fylkesadministrasjon vil måtte akseptere fulle forvalt-
ningsrettslige partsrettigheter under saksbehandlingen for den som sø-
ker behandling eller bistand. Utviklingen synes imidlertid nokså enty-
dig å gå i retning av slike rettigheter når det gjelder det primære ved-
tak. Vanskeligere er spørsmålet om overprøving og kontroll av slike
vedtak.

4.3. Kontroll og overprøving av kommunale enkeltvedtak
Kravet om rettssikkerhetsgarantier er ikke bare rettet til førsteinstan-
sens saksbehandling. Like grunnleggende er kravet om mulighet til å få
kontrollert og overprøvet det vedtak som er truffet. Her er det spørsmål
både om kontroll med vedtakets lovlighet og om overprøving av den
ikke-rettslige skjønnsutøving —forvaltningsskjønnet. Skillet mellom disse
to typene prøving er grunnleggende for adgangen til domstolsprøving
av forvaltningsvedtak etter den anglo-amerikanske modell vi anvender
i Danmark og Norge.

Muligheten for å kunne gå til domstolene må oppfattes som en mildt
talt marginal rettssikkerhetsgaranti for de saker det her er tale om, både
ut fra sakens karakter og de private parters egenskaper. Skillet mellom
lovlighets- eller rettsanvendelseskontroll og overprøving av forvaltnings-
skjønnet, har imidlertid spilt — og spiller — en betydelig rolle også når
det gjelder forvaltningsmessig overprøving av kommunale enkeltved-
tak.

Utgangspunktet og idealtypen ut fra rettssikkerhetssynspunkt er For-
valtningslovens regler om klage. Her fastslås (§ 28) en alminnelig kla-
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gerett over enkeltvedtak for den som er part eller har «rettslig klagein-
teresse». Utøvelse av denne klageretten innebærer at vedtaket skal prø-
ves av et annet og overordnet forvaltningsorgan, som «kan prøve alle
sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter». Det er
mao. tale om en prøving de novo.

Klageinstansen har også plikt til å foreta en slik overprøving så langt vedtaket er
paklaget, og må rimeligvis alltid vurdere om vedtaket er innholdsmessig lovlig ut fra
de foreliggende opplysninger.8

Etter Forvaltningslovens system prøves saken full ut i klagerunden — klageinstan-
sen vurderer saken på samme måte som om den hadde vært førsteinstans. Klagein-
stansen vil etter eget skjønn kunne trekke på den dokumentasjon og de utredninger
som måtte være gjort i underinstansen, og den må også ha lov til å legge vekt på
underinstansens mening. Men dette skjer i så fall etter klageinstansens eget valg,
fordi den mener det er hensiktsmessig og forsvarlig å bygge på dette materialet,
uten å måtte gjøre hele jobben på nytt. Og vurderingene - både av hva som er et
lovlig vedtak og av hva som er et fornuftig og rettferdig vedtak — må klageinstansen
i siste instans foreta på eget ansvar.9 I motsetning til underinstansen kan klagein-
stansen også endre vedtaket til partens skade.10

I forhold til kommunalforvaltningen har problemet vært hvem som
skulle være klageinstans i forhold til kommunale vedtak. Her viklet
Forvaltningslovens konsipister seg inn i et Catch 22 — et sett premisser
som tilsynelatende med nødvendighet førte til et umulig resultat uan-
sett hvilken vei man gikk inn i problemet:

For det første konstaterte man at kravet om at klageinstansen skulle
være et annet organ enn førsteinstansen, utelukket at klager ble be-
handlet og avgjort internt i kommunen eller fylkeskommunen. Her var
det også et poeng at det øverste organ — kommunestyret eller fylkestin-
get, er ekstremt uegnet til slik klagesakbehandling pga. sin størrelse og
sammensetning.

Dernest konstaterte man at det var uforenlig med det kommunale og
fylkeskommunale selvstyre om man lot et statlig organ, f.eks. fylkes-
mann eller departement, fungere som klageinstans. Dette ville inne-
bære at et organ utenfor kommunen eller fylkeskommunen fikk den

8 Se. Frihagen II s. 248 (jf. Frihagen, Forvaltningsloven, 2. utg. 1986, s. 714), som
er litt forsiktig her: «Utgangspunktet må nok være ...»

9 Se om dette Frihagen II s. 249-50; og Eckhoff, Forvaltningsrett s. 538-40.
10 Se om dette Frihagen II s. 251-53; og Eckhoff, Forvaltningsrett s. 539-40.
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øverste kompetanse ikke bare i den enkelte sak, men ut fra prese-
densvirkninger og kravet om likebehandling, også på hele saksområdet.

Som en konsekvens av dette ble det gjort et generelt unntak fra
Forvaltningslovens regler om klage for vedtak truffet av organ oppret-
tet i medhold av Kommuneloven eller Fylkeskommuneloven. Noe slikt
unntak ble derimot ikke gjort for kommunale og fylkeskommunale
organer opprettet i medhold av særlover som plan- og bygningslovgiv-
ningen, helsetjenestelovene og sosiallovene. Her ble spørsmålet i stedet
løst ved bestemmelser i den enkelte lov om klage, og ut av dette fikk vi
et sett regler som løser spørsmålet på til dels ganske ulik måte, og etter
et mønster som er ganske tankevekkende:

I den ene enden finner vi Plan- og bygningsloven (lov nr. 77, 1985).
Her gjelder Forvaltningslovens regler som utgangspunkt og hovedregel
fullt ut også i klagesaker (§ 15, 1. setn., jf. §27-3 om reguleringsplan).
Den prosessuelle rettssikkerhet er meget god for den borger som får
problemer med de kommunale bygningsmyndigheter. Her har det ikke
vært spart på rettssikkerheten — vi har å gjøre med en klassisk inngreps-
situasjon, og klager fra frustrerte kommunalpolitikere over at fylkes-
mannen griper inn i den kommunale skjønnsutøving, har hatt liten
gjennomslagskraft.

Også Barnevern tjenesteloven (lov nr. 110, 1992) følger Forvaltnings-
lovens system ved klage over vedtak som ikke er av tvangsmessig karak-
ter. I § 6-6 slår loven fast at

«[fylkesmannen prøver alle sider av saken.».

I det opprinnelige utkast til en samlet sosialtjenestelov (NOU 1985:18)
var dette foreslått som en generell regel både for barneverntjenesten og
sosialtjenesten. I Sosialtjenesteloven valgte imidlertid departementet og
lovgiver å opprettholde systemet i sosialomsorgsloven av 1964 med en
sterkt begrenset prøvingskompetanse for fylkesmannen, i form av en
tilføyelse til den tilsvarende formulering i Sosialtjenesteloven § 8-7 som
gjør denne nokså selvmotsigende som helhet:

«Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre vedtaket
når skjønnet er åpenbart urimelig.»

Denne begrensningen er tradisjonelt begrunnet dels i at fylkesmannen
sitter lenger vekk fra saken enn sosialtjenesten, dels i hensynet til det
kommunale selvstyre.
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Ingen av begrunnelsene er særlig overbevisende. Det er ikke noe
særtrekk ved saker om ytelser etter Sosialtjenesteloven at klageinstan-
sen sitter lenger vekk fra saken enn førsteinstansen. Dette er tvert imot
det vanlige i det langt største antall klagesaker, og er et forhold som
klageinstansen forventes å ta høyde for selv i vurderingen av den en-
kelte klage. Og hensynet til det kommunale selvstyre har altså ikke blitt
ansett som et hinder mot at mer ressurssterke parter — i saker etter
Plan- og bygningsloven — kan kreve full overprøving av kommunale
vedtak,11 til tross for at vi her er inne på et område hvor det vel er
lettere å akseptere lokale avvik.

Den begrunnelse som gis i proposisjonen12 for å opprettholde status
quo på dette punkt er da også oppsiktsvekkende summarisk. Den lyder
i sin helhet:

«Departementet legger vekt på at vedtak i slike saker kan få store økonomiske konsekvenser for
den enkelte kommune. Etter departementets syn er en begrenset omgjøringsadgang mer i sam-
svar med prinsippene for det kommunale selvstyre og hensynet til kommunens frihet til å
utforme hjelpetilbud. Det vil være uheldig om utformingen av sosialpolitikken i kommunene i
praksis skulle flyttes fra kommunale organer til en statlig klageinstans. Samtidig er det viktig
å sikre at rettssikkerheten ivaretas.»

Som vi har sett, har man i Barneverntjenesteloven, hvor man ellers
følger Sosialtjenestelovens system nøye, gitt fylkesmannen full overprø-
vingsrett i tilsvarende saker, se § 6-6. Sett i sammenheng med det for-
hold at det pr. i dag ikke eksisterer noen annen mulighet for klagebe-
handling etter Forvaltningslovens regler, er det vanskelig å unnlate å
spørre om det ikke må oppfattes som litt av en anakronisme at vi på
dette ene område — saker om ytelser etter Sosialtjenesteloven — skal et
klagesystem som i beste fall gir mulighet for en helt grovmasket for-
svarlighetskontroll ved siden av den rent rettslige overprøving, og hvor
parten har bevisbyrden for vedtakets urimelighet.

Svaret på dette er etter alt å dømme mer dystert enn en ren henvis-
ning til hensynet til kommunalt selvstyre. Det dreier seg om noe som i
betenkelig grad minner om et ledd i en bevisst strategi for å sikre
kommunene størst mulig handlingsrom i arbeidet for å holde utgiftene

11 Plan- og bygningsloven (lov nr. 77, 1985) § 15. Se nærmere om denne Frihagen,
Plan og bygningsloven Del I (Oslo 1988) s. 298-306; og Eckhoff og Graver,
Regelstyring av lokale forvaltningsvedtak (Oslo 1991) s. 59-72.

12 Se Ot.prp, nr. 29, 1990-91 s. 125.
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til sosialhjelp nede på et for dem akseptabelt nivå. Forskjellen mellom
på den ene side bygnings- og reguleringssaker og barnevernsaker, og
på den annen saker om sosialhjelp, er nemlig ikke at de siste fremtrer
som særlig sentrale under et kommunalt selvstyreperspektiv; den
grunnleggende forskjell er at sosialhjelpen i langt større grad angår den
kommunale økonomi. Det er i prinsippet et enkelt regnestykke å kon-
statere at en styrkelse av sosialhjelpsøkernes rettssikkerhet ved en mer
effektiv klageordning vil kunne påføre kommunene betydelige merut-
gifter, så mye mer som de ytelser som gis i mange kommuner systema-
tisk er lagt så lavt at det i beste fall er tvilsomt om de oppfyller lovens
minstekrav.

Kommunene er altså lite interessert i for nærgående overprøving og
for mye rettssikkerhet i disse sakene. Dette er lite oppsiktsvekkende.
Mer forbløffende er det at departementet til de grader legger seg flatt
for den kommunale motstand på dette punkt. Man ikke bare avviser
forslaget om en mer fullstendig overprøving ved klagebehandlingen,
man stiller seg også meget kritisk til det man oppfatter som en for
nærgående overprøving på det mer begrensede grunnlag som loven gir
anvisning på, både mht. vurderingen av om «skjønnet er åpenbart uri-
melig», og mht. overprøvingen av vedtakets lovlighet.

Her gis det uttrykk for13 at når det er sagt at fylkesmannen bare kan endre vedtaket
når det er klar urimelig, innebærer dette en prøving av om

«det er tatt utenforliggende hensyn ved vurderingen, ... avgjør elsen er vilkårlig eller klart
urimelig, eller ... det er gjort usaklig eller urimelig forskjellsbehandling».

Og
«Når det gjelder kommunens skjønnsutøvelse ved utmåling av økonomisk sosialhjelp, kan
fylkesmannen bare overprøve dette dersom skjønnet er åpenbart urimelig og (uthev, her)
beløpet er så lavt at det ikke gir grunnlag for forsvarlig livsopphold.»

Realiteten i disse synspunktene er en utvisking av grensen mellom prøving av ved-
takets lovlighet og prøving av forvaltningsskjønnets rimelighet, og innebærer at det
siste helt bortfaller som selvstendig vurderingstema. Utgangspunktet er imidlertid
en setning i loven som begynner med ordene «[n]år det gjelder prøvingen av det frie
skjønn», noe som klart nok går på den forvaltningsmessige prøving av skjønnsut-
øvingen innen lovens rammer som er kjerneområdet ved forvaltningsklage. Uttal-
elser i proposisjonen om forståelsen av denne setningen kan med dette utgangs-
punkt ikke brukes som argument for å uthule det som fremtrer som lovens klare

13 A. st. s. 126.
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intensjon. Her har departementet enten glippet eller ganske enkelt gått ut over
grensene for det som kan aksepteres som «lovgivning gjennom forarbeider».

I det hele signaliserer departementet i denne proposisjonen en ganske oppsikts-
vekkende skepsis overfor overprøving av kommunenes utmåling av sosiale ytelser:14

«Det at grensen mellom lovanvendelse og forvaltningsskjønn er uskarpt har medført at
enkelte klageinstanser har gått nokså langt i å erklære vedtak etter lov om sosial omsorg for
lovstridige, ofte basert på at de ikke tilfredsstiller visse veiledende normer. Departementet er
ikke enig i en slik forståelse av lovstridspørsmalet og den er ikke lagt til grunn for forslaget
her.»

Det er litt vanskelig å si hva i lovforslaget departementet mener å vise til som
grunnlag for en innskrenkning av adgangen til rettslig overprøving av vedtak om
ytelser etter sosialtjenesteloven, og det er neppe grunn til å tro at dette kommer til
å bli stående som et av de tunge normdannende utsagn om rettskildebruken ved
tolking av sosialtjenesteloven. Det ligger riktignok et klart prinsipielt poeng i at når
loven forutsetter at det skal foretas en individuell vurdering av den enkelte parts
behov, så kan man ikke nøye seg med å vise til at han eller hun har fått mindre enn
det som følger av en eller annen veiledende sats. Problemet er imidlertid neppe at
vi har så mange avgjørelser hvor parten har fått medhold på dette grunnlag, men
snarere at særlig kommunene, og også til en viss grad fylkesmennene, har en ten-
dens til å nekte å gå inn på spørsmålet om akkurat denne parten har fått det han
eller hun har krav på etter loven, straks det er gitt de ytelser som følger slike
veiledende normer, i praksis fastsatt av kommunen seiv.

Tvetydigheten i departementets posisjon kommer også til uttrykk i
holdningen til spørsmålet om innføringen av en intern kommunal kla-
geordning. I forbindelse med vedtagelsen av den nye Kommuneloven
(lov nr. 107, 1992 om kommuner og fylkeskommuner) ble annet ledd i
Forvaltningsloven § 28 endret slik at unntaket fra lovens klageregler ble
erstattet med en bestemmelse om særregler ved klage over vedtak truf-
fet av kommunalt organ. Slik klage skal gå til en særskilt kommunal
eller fylkeskommunal klagenemnd.15 Her er det særlig strenge inhabi-
litetsregler som skal sikre at ingen som har hatt å gjøre med saken i
første instans, deltar ved saksforberedelse eller avgjørelse i klagerun-
den (Kommuneloven §40 nr. 3, pkt. c). Hvis hensynet til det kommu-
nale selvstyre var det dominerende, skulle man tro at man ville gripe
denne nyskapningen med begge hender. I et høringsnotat om tilpas-

14 A. st. s. 125.
15 Hvis ikke slik finnes, går klagen til kommunestyret eller fylkestinget. Dette kan

være aktuelt for de minste kommunene.
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ning til den nye kommuneloven går imidlertid Sosialdepartementet inn
for å opprettholde dagens system med en begrenset overprøving av et
statlig organ - fylkesmannen - i stedet. Og her hører det altså med i
bildet at denne overprøving kan departementet tilsynelatende ikke fått
gjort smal nok.

Det kan etter dette se ut som om henvisningen til det kommunale
selvstyre her i realiteten langt på vei er et skalkeskjul for andre typer
vurderinger som man ikke så gjerne målbærer i et offentlig dokument.
Før vi gir oss ut på spekulasjoner om hva det egentlig er som ligger
under, skal vi imidlertid prøve å ta pulsen på den andre viktige disku-
sjonen om rettssikkerhet for borgerne ved kommunenes forvaltning
av velferdsstatlige ytelser; debatten om materielle rettigheter for borg-
erne.

5. Rettigheter og prioriteringsfrihet
Positive materielle velferdsstatlige rettigheter for borgerne er ingen
tankemessig nyskapning, heller ikke i norsk rett. I skolevesenet har
således rettighetstenkningen ganske lange røtter for grunnskolens ved-
kommende. Her har vi en rekke dommer hvor det er gitt erstatning for
manglende oppfølging av den enkelte elevs undervisningsbehov. I de
senere år har det imidlertid blitt en god del uro omkring denne delen
av rett til opplæring. Dette skyldes for en stor del integreringen av
psykisk utviklingshemmede i det alminnelige skolevesen, og tilbakehol-
denhet med å ta barn med adferds- og læringsvansker ut av den almin-
nelige undervisning, noe som betyr at kommunene må finne rom til
spesialundervisning som før for en stor del ble gitt på spesialinstitusjo-
ner, på sitt alminnelige skolebudsjett. Dette har ført til at kommunene
stadig oftere hevder at det blir for kostbart å gi den enkelte elev det
spesialtilbud han eller hun må ha for å ha fullt utbytte av undervisnin-
gen, og det er også eksempler på at det har vært vanskelig å få kom-
munene til å etterleve de retningslinjer for dette som er blitt formulert
av domstolene.

I trygderetten er den materielle rettighetsmodell veletablert, nær-
mest etter modell fra den private forsikringsrett. Forsøk fra Stortinget
og Regjeringen på å svekke rettigheter etter Folketrygdloven (lov 17.
juni 1966 nr. 12) uten å gå veien om lovendring, er hittil blitt avvist av
Trygderetten. I Norge har som bekjent statsbudsjettet ikke lovs kraft,
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og kan derfor ikke tjene som grunnlag for begrensninger i lovfestede
rettigheter. Men også her kan vi registrere et ikke ubetydelig påtrykk
for å svekke rettighetspreget av enkelte typer ytelser, og vel særlig
uføretrygden og ytelser til enslige forsørgere.

I sosial- og helseretten ellers har rettstilstanden til dels vært mer
uklar. For viktige ytelser som sykehusbehandling og avlastningstiltak
overfor pårørende til syke og omsorgstrengende, er det generelle ut-
gangspunktet det motsatte av det vi møter i trygderetten; det lovverket
etablerer er tilbud som skal fordeles mellom borgere som trenger det så
langt ressursene rekker. Borgeren har mao. kun en rett til å stå i kø.

Unntak fra dette er for det første retten til øyeblikkelig hjelp, som gjelder i forhold
til leger og helseinstitusjoner uavhengig av om disse er private eller offentlige
(Legeloven - lov nr. 42, 1980 - § 27, Sykehusloven § 6, jf. § 1, siste ledd, og Lov 28.
apr. 1961 nr. 2 om psykisk helsevern § 2, siste ledd). Dernest er retten til å få utført
svangerskapsavbrudd når lovens vilkår for dette er til stede, fastslått i Abortloven
(lv nr. 50, 1975) § 14.

For andre typer bistand, som økonomisk sosialhjelp, ikke institusjons-
basert helsehjelp, og ulike former for hjelp, omsorg og pleie i hjemmet,
har rettighetstenkningen fått et formelt gjennomslag i lovverket, i form
av bestemmelser i Sosialtjenesteloven (§§4-3 og 5-1) og Kommunehel-
setjenesteloven (§2-1). Den rettslige og praktiske realitet av disse ret-
tighetene har imidlertid vært og er til dels fremdeles usikker og om-
stridt.

Samtidig har presset på den offentlige økonomi, og ikke minst på
utgiftsrammene for slik på kort sikt «uproduktiv» offentlig ressursbruk,
etter hvert blitt formidabelt. Dette har gitt utgangspunkt for til dels
skarpe diskusjoner om materielle rettigheter i sosial- og helseretten —
både de lege lata og de lege ferenda. De klassiske posisjoner i denne
debatten er på den ene side bekymring for at for sterke rettigheter for
visse grupper vil virke ødeleggende på muligheten for en forsvarlig
økonomiforvaltning innen utilstrekkelige rammer, og på den annen
forsvar av bistandsmottagernes interesser.

Fra den ene side fremholdes det at med det press som vi har på den
offentlige økonomi, både pga. generelle nedgangstider og pga. krav om
reduksjon av skatter og avgifter, må kommunene «fristilles» i mye større
grad enn det som nå er tilfelle, mht. på hvilken måte og på hvilket nivå
de vil imøtekomme det lokale behov for slike ytelser og tjenester. Det
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vises også til at rettighetsbestemmelser i lovverket kan ha en uheldig
vridningseffekt svake grupper imellom, og være til skade for forebyg-
gende og mer generelt rettede tiltak. Når de som har rett til ytelser på
et bestemt nivå har fått sitt, vil andre svake grupper være skjøvet enda
lenger bak i køen, og de utilstrekkelige økonomiske ressursene vil bare
gi rom for ren «brannslukking», og ikke for en mer helhetlig helse- og
sosialpolitikk i den enkelte kommune.

Pr. idag er dette i første rekke en diskusjon om kommunenes hand-
lefrihet. Med unntak av folketrygden, som er et statlig anliggende, er
den vesentlige del av dagens rettighetsbestemmelser rettet mot kom-
munene. Det foreligger imidlertid et forslag til en pasientrettslov (NOU
1992: Lov om pasientrettigheter) som hvis det blir satt ut i livet, vil ha
en tilsvarende sterk ressursstyrende effekt for det fylkeskommunale
helsevesen.

Det finnes åpenbart ikke noe enkelt allmenngyldig svar på dette di-
lemmaet. Problemet er åpenbart at rettighetsbestemmelser anvendt på
rette måten kan være et effektivt politisk styringsinstrument, men at
dette virkemidlet også kan være så kraftfullt at det under gitte omsten-
digheter kan virke destruktivt på rasjonaliteten i den politiske og faglige
prioriteringsprosess. Samtidig er det imidlertid åpenbart at diskusjonen
om bruk av rettighetsbestemmelser og de konsekvenser dette har for
det kommunale selvstyre, er noe langt mer enn en diskusjon om rasjo-
nelle styringsordninger. Den angår grunnleggende verdivalg i en vel-
ferdsstat under beleiring av økonomiske og ideologiske krefter. Vi skal
avslutningsvis prøve å identifisere og kommentere enkelte av disse ver-
divalgene.

6. Avslutning. Et spill om verdier
6.1. Det kommunale selvstyre i krise?
Norske kommuner har i store perioder levd et ganske bortgjemt liv i
norsk politisk og forvaltningsmessig virkelighet. De oppgåver de har
vært pålagt eller har engasjert seg i, har vært forholdsvis begrensede, og
de økonomiske rammer for virksomheten til dels svært stramme. Det er
problematisk å snakke om krise i det kommunale selvstyre idag, hvis vi
med dette mener at det kommunale selvstyre fungerte så mye bedre
tidligere. I et lite land som Norge er det vanskelig å finne økonomisk og
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politisk rom for en omfattende «kommunalisering» av den offentlige
forvaltning og den politiske prioriteringsprosess.

Når vi likevel hører om krise i kommunaldemokratiet og kommunal-
forvaltningen, avspeiler dette paradoksalt nok at kommuner og fylkes-
kommuner er blitt så mye viktigere ledd i vår forvaltning enn de var
tidligere. Dette skyldes dels en voldsom vekst i volum og ambisjonsnivå
på områder som tradisjonelt har ligget til kommuner og fylkeskommu-
ner, som undervisning, sosialvesen og samferdsel, og dels en «kommu-
nalisering» og «fylkeskommunalisering» av den kanskje største vekstsek-
toren av alle; et tidligere i vesentlig grad privat eller statlig helsevesen.
Velferdsstaten er i vesentlig grad blitt et kommunalt og fylkeskommu-
nalt ansvar.

Når vi til dette legger økende forventninger og ikke minst økt av-
hengighet fra borgernes side mht. de ytelser og tjenester det her er tale
om, og blander dette med en løpende og vanskelig diskusjon om sam-
funnets økonomiske bæreevne og prioritering av ressurser, er det duket
for en uryddig og vanskelig beslutningssituasjon, forvaltningsmessig og
politisk. Denne blir så ytterligere komplisert av kommunenes økonomi-
ske avhengighet av staten; det er duket for en løpende debatt om hvem
som har ansvaret for sviktende ytelser og tjenester; kommunen som skal
forvalte og prioritere, eller staten som setter de økonomiske rammer
for denne virksomheten.

6.2. Kommunalt selvstyre som skinnargument?
I dette spillet opptrer verken stat eller kommune i et enkelt bestemt
rollemønster. Tvert imot har forholdet litt preg av et sjakkspill hvor
egne posisjoner bestemmes av motstanderens trekk. Diskusjonen om
statlig normering av den økonomiske sosialhjelp er et illustrerende
eksempel på dette:

Lenge var det slik at staten med utgangspunkt i den da gjeldende Lov
om sosial omsorg presset på kommunene for at disse skulle fastsette
generelle normer for disse ytelsene med utgangspunkt i en behovsprøv-
ing basert på minsteytelsene etter folketrygden. Dette presset var basert
på kunnskap om stor ulikhet i ytelsene kommunene imellom, og til dels
om ytelser som lå på et betenkelig lavt nivå i forhold til de føringer som
var lagt i loven og dens forarbeider. Kommunene avviste lenge dette,
bl.a. under henvisning til at loven tilla den enkelte kommunes sosial-
tjeneste å utmåle slik hjelp ut fra en individuell vurdering av den en-
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kelte søkers behov, og med rom for lokal variasjon mht. profilering og
samspill med andre virkemidler.

I Sosiallovutkastet (NOU 1985:18) ble det så foreslått lovfestet en
normering av den økonomiske sosialhjelp, knyttet til folketrygdens
minsteytelser. Det var ventet at kommunene ville avvise dette kategorisk
på prinsipielt grunnlag, men i stedet signaliserte disse en viss åpenhet
for en slik løsning, under forutsetning av at de ble tilført økte økono-
miske ressurser til å dekke merutgiftene. Men dermed ringte åpenbart
alarmklokkene i Finansdepartementet, og resultatet ble at Regjeringen
— ut fra omsorg for det kommunale selvstyre og hensynet til lokal til-
pasning, valgte å opprettholde det gamle system med en uspesifisert
rett til økonomisk stønad til «den som ikke kan sørge for sitt livsopphold»
(Stjl. §5-1).

Departementet erkjente imidlertid at systemet med en rent individu-
ell eller rent lokalt standarisert vurdering innebærer et rettssikker-
hetsproblem for sosialhjelpsøkerne. Dette hensynet ønsket man å kunne
tilgodese ved et noe mykere virkemiddel:

«Behovet for bedre rettssikkerhet bør ivaretas gjennorn statlige veiledende retningslinjer.»16

I Stjl. §5-1 3. ledd ble det derfor fastsatt at departementet kan gi vei-
ledende retningslinjer om stønadsnivået.

Slike retningslinjer vil ikke være formelt bindende for den enkelte
kommune, verken ved utformingen av generelle kommunale regler
eller ved den enkelte støttetildeling. Det vil fortsatt være rom for et
kommunalt skjønn, også til søkerens skade. Men slike veiledende satser
vil få stor tyngde som uttrykk for en «normalregel» og et utgangspunkt
for det individuelle skjønn som det ikke vil være kurant å fravike. Avvik
fra standardsatsene vil mao. kreve en solid begrunnelse, hvis ikke vil
vedtaket eller de lokale regler måtte anses som lovstridig. I praksis er
det vel vanskelig å tenke seg at det vil være mulig å opprettholde kom-
munale standardsatser som systematisk gir klientene vesentlig mindre
ytelser enn det som er angitt i slike stadige veiledende retningslinjer.

I skrivende øyeblikk17 ser det imidlertid ikke ut som om det vil bli gitt
slike veiledende satser. Årsaken til dette er formodentlig i første rekke

16 Ot. prp. nr. 29 1990-91 s. 79.
17 Januar 1993.
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frykt i Finansdepartementet for at slike satser vil utløse nye økonomiske
krav fra kommunene pga. merutgiftene ved å legge seg opp til et slikt
nivå. Det er nok mange som vil anse det som sterkt kritikkverdig hvis
dette syn slår igjennom. Det betyr at departementet unnlater å oppfylle
det klare løfte i proposisjonen om at slike retningslinjer ville bli gitt, et
løfte som det var naturlig å oppfatte som et bærende element i begrun-
nelsen for å skrinlegge forslaget om standariserte støttesatser i loven.
Hvis begrunnelsen for dette er frykt for merutgifter, er dette forholdet
enda mer problematisk; man sier én ting mht. hva loven skal gi sosial-
hjelpsøkerne, og motsetter seg deretter det tiltak som er nødvendig for
å realisere dette, av frykt for merutgifter.

Hvordan man enn vil forholde seg til det politiske valg som her er
foretatt, så er det i alle fall et klart poeng at dette har lite med kom-
munalt selvstyre å gjøre. Her har Sosialdepartementet vært lite apen og
redelig i sin argumentasjon og strategi.

6.3. Det kommunale selvstyres legitimitet
Vi har sett at bildet av rettssikkerhetskrav som trussel mot det kommu-
nale selvstyre er ganske misvisende. Det er basert på en isolert betrakt-
ning av en ressursknapphetssituasjon, uten blikk for den bredere poli-
tiske og forvaltningsmessige virkelighet denne inngår i. Kommunene
oppdager nå i stigende grad at de er brikker i et politisk spill, ikke om
kommunalt selvstyre, men om vesentlige trekk ved vår velferdsstat — et
spill som litt kynisk kan beskrives som kunsten å skjære ned på den
velferdsstatlige ytelser uten å bli sittende med ansvaret for konsekven-
sene.

I dette spillet kan det synes å være en sentral målsetting for statsfor-
valtning og rikspolitikere at veien fra kritiker til ansvarlig er tilstrekke-
lig lang, kronglete og ugrei til at ansvaret pulveriseres på veien. I denne
sammenheng er både rettighetsbestemmelser og rettssikkerhetsgaran-
tier problematiske fenomener, fordi disse nettopp tar sikte på å klar-
gjøre vurderingstema og ansvarsforhold.

Denne strategien er destruktiv for det kommunale selvstyre fordi den
bidrar til undergrave kommunalforvaltningen og kommunalpolitiker-
nes troverdighet. Kommunalpolitikerne ber om politisk handlingsrom
og får det i en viss grad i form av uklare rettighetsbestemmelser og
ufullstendige rettssikkerhetsgarantier. Men prisen for dette er at man
aksepterer at kommunalforvaltningen blir presset inn i et handlings-
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mønster hvor man hele tiden føler det som en nødvendighet å prøve å
holde tilbake på eller begrense borgernes rettigheter. Vi opplever dels
at talsmenn for kommunalforvaltningen står fram og forteller at de
ikke kan gi f.eks. den spesialundervisning som en elev har krav på etter
loven, dels at man saboterer klare rettsavgjørelser om slik rett til spe-
sialundervisning, dels at man stenger sosialkontorer i lengre perioder
fordi man ikke har penger til å bemanne dem, og dels at man innieder
rene korstog mot sosialklienter med et stort hjelpebehov for å få dem
inn på institusjon eller på annen måte over i en rimeligere omsorgs-
form.

Det er dette uverdige spillet som er den største trusselen mot det
kommunale selvstyre; ikke fordi det foretas innsparinger som rammer
enkeltpersoner, men fordi disse skjer i politisk klima preget av en frap-
perende dobbeltretorikk. Vi skal sikre svake gruppers rettigheter og
rettssikkerhet, men koster det for mye, så gjemmer vi oss bak det kom-
munale selvstyre.

Summen av dette er at vi står i fare for å ofre det kommunale selv-
styres troverdighet på den politiske bekvemmelighets alter: Rettssikker-
het er ikke en trussel mot det kommunale selvstyre, men en forutset-
ning for dets legitimitet. Vi må ikke la rikspolitikerne få lov til å gjøre
kommunene til velferdsstatens nattmenn i en vanskelig politisk og ver-
dimessig prioriteringsprosess.


