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 Innledning  1
UNE behandler søknader etter forvaltningsloven (fvl) § 36 om sakskostnader for avgjørelser 
truffet i UNE, og klager over Utlendingsdirektoratets (UDI) avslag på sakskostnader for 
avgjørelser truffet i UDI. UNEs vedtak om sakskostnader kan ikke påklages. Det helt 
grunnleggende om dekningsvilkårene og behandlingen av slike saker i UNE fremgår av IR-01 
Saksbehandlingen i UNE punkt 8.5, mens nærmere rutiner for behandling av sakene fremgår 
av RB-24 Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – behandlingen i UNE.  

Dersom UNE avslår en søknad (et krav) om dekning av sakskostnader eller ikke tar en klage til 
følge, og mottar søksmålsvarsel etter tvisteloven § 5-2, skal varselet besvares innen rimelig tid. 
Som hovedregel er det tilstrekkelig å vise til vedtaket og gi en kort begrunnelse. Den ansvarlige 
saksavdelingen må vurdere konkret om det er grunn til å gi en mer utdypende redegjørelse, 
f.eks. der parten fremsetter nye anførsler eller opplysninger. Se også rutinene i RB-24 punkt 5 
om omgjøringsanmodninger, som gjelder så langt de passer.  

Vilkårene for å få dekket sakskostnader fremgår av fvl § 36 første ledd. Offentlig rettshjelp skal 
være subsidiær i forhold til andre dekningsmuligheter, også dekning i medhold av fvl § 36. 
Praksis er at UNE vurderer søknader om dekning etter § 36 selv om parten har krav på fritt 
rettsråd i medhold av utlendingsloven § 92 eller statsborgerloven § 27 syvende ledd, med 
mindre parten har foretatt et endelig valg av rettshjelpsordningen som dekningsform. Se det 
RB-24 punkt 3.2 sier om avklaring av partens endelige valg av dekningsform.  

Punkt 5 nedenfor gir en nærmere omtale av forholdet mellom fvl § 36 og rettshjelploven.  

Er annenhåndsbehandleren i tvil om forhold av vesentlig betydning for sakens utfall skal den 
sendes i 360° til tredjehåndsbehandlerne i avdeling for generelle juridiske saker (GJS) for 
gjennomgang. Se rutinene i RB-24 punkt 3.2.     

 Fristen for å kreve sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 og 2
oversittelse av fristen  

Senest tre uker etter at melding om vedtaket er kommet frem til advokaten/parten må kravet 
(søknaden) settes frem overfor den instansen som har truffet vedtaket til gunst for parten. Se 
fvl § 36 tredje ledd. Denne instansen kan i særlige tilfeller forlenge fristen før den er utløpt.  Se 
fvl § 29 fjerde ledd, som etter fvl § 36 tredje ledd gjelder tilsvarende. Videre gjelder fvl §§ 30 til 
32 om klagefrist, oppreisning for oversittet frist mv. tilsvarende i saker etter  
fvl § 36.  

Fvl § 31 første ledd lyder:  

”Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt  
 
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha 
drøyd med klage etterpå, eller  
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.”  

UNE har bare unntaksvis gitt oppreisning for oversittelse av fristen. Dette gjelder først og 
fremst ved kortere oversittelser og når parten har gitt en rimelig forklaring på hvorfor kravet 
ikke er satt frem i tide. Forklaringer om at oversittelsen skyldes feriefravær, sykdom eller en 
spesielt krevende arbeidssituasjon, er normalt ikke tilstrekkelig til å gi fristoppreisning. UNE 
har ellers gitt oppreisning for fristoversittelse der kravet er satt frem innen fristen, men sendt 
til UDI i stedet for UNE, og hvor kravet så først er kommet til UNE etter at fristen er utløpt.  
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 Kravet til dokumentasjon 3
For at UNE skal kunne realitetsbehandle en søknad (et krav) om dekning av sakskostnader, er 
det nødvendig at parten dokumenterer de kostnadene vedkommende krever dekket.  

UNE gir også veiledning om dokumentasjonskravet gjennom standardiserte avsnitt i sine 
endringsvedtak. Vi må kunne forutsette at dette kravet er kjent for advokater, som må antas å 
kjenne regelverk og praksis på områder de tar oppdrag innenfor. Som utgangspunkt er det et 
krav om spesifisert timeliste. Timelisten må vise dato for det utførte arbeidet og en beskrivelse 
av hva som er gjort under de enkelte postene, tidsbruk på hver post og samlet sett samt 
timepris.    

For kostnader knyttet til reisefravær utenom ordinær arbeidstid i forbindelse med 
nemndmøter, krever UNE ytterligere dokumentasjon mv. Se siste del av punkt 4.4.3.1 nedenfor. 

Dersom UNE ikke har mottatt en spesifisert timeliste eller timelisten har vesentlige mangler,  
og saken ikke er en klar avslagssak som omtalt i neste avsnitt, skal UNEs saksbehandler 
kontakte den som har fremsatt kravet. Saksbehandleren setter da en frist på 10 dager fra 
brevdato til å sende inn spesifisert timeliste som nevnt. Er kravet fremsatt av advokat og denne 
ikke sender inn spesifisert timeliste innen den nye fristen, skal UNE som hovedregel avslå 
kravet på det grunnlaget. Det samme gjelder hvis advokaten sender inn en timeliste med 
vesentlige mangler. Dersom parten selv (eller privatpersoner på vegne av parten) har sendt inn 
krav om dekning av sine kostnader, må saksbehandleren etterspørre bedre spesifisering hvis 
timelisten parten har fremlagt på oppfordring er utilstrekkelig. Dette av hensyn til UNEs 
veiledningsplikt og opplysningsplikt. Om UNE har overholdt sin veiledningsplikt mv, vil også 
kunne ha betydning for behandlingen av en eventuell omgjøringsanmodning, se punkt 5 i  
RB-24. 

Rutinene ovenfor gjelder ikke hvis det ut fra UNEs praksis enkelt kan konstateres at kravet 
ikke kan innvilges fordi  
 
1) endringen klart skyldes forhold utenfor forvaltningens kontroll eller  
 
2) det klart ikke er grunnlag for å gi oppreisning for oversittet frist.  

Det samme gjelder hvis fritt rettsråd er benyttet, med mindre det er opplyst at søknaden er 
avslått etter behovsprøving. 

Se også det punkt 3.2 i RB-24 sier om krav til saksutredning mv. 

 Nærmere om forvaltningsloven § 36 første ledd – Dekningsvilkårene 4

 Generelt 4.1
Fvl § 36 første ledd lyder:  

”Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes 
partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre 
særlige forhold taler mot det.”  

Bestemmelsen er en særregulering av det alminnelige offentlige erstatningsansvaret. Den 
inneholder ikke noe krav om skyld, altså at UNE har opptrådt uaktsomt e.l., men det er et 
vilkår at endringen av et vedtak må skyldes forhold som UNE har kontroll over. Bestemmelsen 
gir parten et rettskrav på dekning av vesentlige og nødvendige kostnader dersom alle 
dekningsvilkårene er oppfylt. Det er ikke rom for å nekte eller avskjære kostnader f.eks. ut fra 
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betraktninger om at parten har økonomisk evne til å bære kostnadene selv e.l. 

Vilkåret «eller andre særlig forhold taler mot det» mistet det meste av sin selvstendige 
betydning ved lovendringen i 1995. De forholdene som kunne tenkes omfattet av vilkåret, var 
typisk det som etter lovendringen vil falle inn under «partens eget forhold». Det bør derfor 
utvises stor varsomhet med å anvende dette vilkåret, se også Woxholt 5. utgave s. 596 med 
videre henvisninger.  

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling (Lovavdelingen) har vurdert «eller andre 
særlig forhold taler mot det» opp mot den situasjonen at en jurist, uten å ha tillatelse fra 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, gir bistand mot betaling og parten krever utgiftene dekket 
etter fvl § 36. Lovavdelingen har vanskelig for å se at det skulle være særlig rom for anvendelse 
av denne unntaksbestemmelsen i disse tilfellene, i alle fall der parten ikke i vesentlig grad er 
medansvarlig for de ulovlige forholdene. Se Lovavdelingens tolkningsuttalelse 13.02.2015 punkt 
7 (andre deler av uttalelsen er omtalt under punkt 4.4.1 om kostnadskriteriet nedenfor). 

Utgifter eller økonomisk tap klageren har hatt i tilknytning til forvaltningsbehandlingen kan 
parten på nærmere vilkår få dekket etter alminnelige erstatningsrettslige regler, se 
skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgiveransvaret. Vilkårene om skyld og 
årsakssammenheng styrer om det er grunnlag for dekning. Som et klart utgangspunkt vil ikke 
sakskostnader kunne kreves dekket etter disse reglene. Krav om dekning av sakskostnader eller 
andre økonomiske tap eller utgifter etter alminnelige erstatningsrettslige regler skal vurderes 
særskilt. Se RB-25 Behandling av erstatningskrav etter alminnelige erstatningsrettslige regler.  

Dersom parten velger rettshjelpsordningen avskjærer dette normalt muligheten til dekning 
etter fvl § 36, se punkt 5 nedenfor. Forholdet til tvisteloven er omtalt under punkt 6 nedenfor. 

 Har det vært en endring til gunst for parten?    4.2
Ett av dekningsvilkårene etter fvl § 36 er altså at et vedtak blir «endret til gunst» for en part.  

Forvaltningsloven (fvl ) § 34 siste ledd sier følgende:  

«Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til 
underinstansen til helt eller delvis ny behandling.» 

Normalt ender klagebehandlingen med at UNE treffer nytt vedtak i saken. Skal fvl § 36 kunne 
komme til anvendelse må det tidligere vedtaket i sitt resultat være endret til gunst for parten. 
Det er ikke tilstrekkelig at UNE har hatt et annet syn på deler av premissene eller har vurdert 
et spørsmål annerledes enn UDI, dersom vedtaket ikke er endret i resultatet.  

Normalt byr det ikke på problemer å vurdere om dette vilkåret er oppfylt:  

• Har UNE gitt parten medhold i klage over avslag på beskyttelse, arbeidstillatelse, visum 
mv. har det vært en endring til gunst. 

• Videre er det en endring til gunst selv om UNE ikke tar klagen til følge fullt ut, f.eks. 
ved å sette ned innreiseforbudets varighet i en sak om utvisning.  

• Tilsvarende vil det være en endring til gunst selv om UNE endrer et vedtak om 
tilbakekall bare for en del av tillatelsen(e) UDI har tilbakekalt.     

Noen praktiske tilfeller har tidligere bydd på utfordringer, men har blitt avklart: 

• Det gjelder for det første de såkalte Dublin-sakene. En endring av UDIs eller UNEs 
vedtak om at en klager er omfattet av Dublinregelverket og skal returneres til et annet 
europeisk land endrer i utgangspunktet ikke klagerens rettslige stilling. Det er ikke tatt 
stilling til asylsøknaden, bare hvor den skal realitetsbehandles. På den annen side kan 
det sies å være en fordel å få sin sak realitetsbehandlet i Norge, og at et slikt 
endringsvedtak derfor er til gunst. UNE har i sin praksis lagt til grunn det siste synet, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---sakskostnader-etter-forvaltningsloven--36-og-forholdet-til-domstollovens-bestemmelser-og-retthjelpvirksomhet/id2396171/
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og ansett omgjøring av Dublinvedtak som en endring til gunst. Etter tidligere å ha hatt 
en annen praksis har UDI lagt seg på samme linje som UNE. Se UDIs reviderte 
retningslinjer UDI 2010-182 punkt 7.1. 

• Et annet praktisk tilfelle er såkalte § 10-saker, det vil si vedtak om at en søknad om 
familieinnvandring kan fremmes fra riket. Her har UNEs praksis vært at når en klager 
får anledning til å fremsette søknad fra riket i medhold av utlendingsforskriften (utf) § 
10-1 femte ledd, innebærer UNEs vedtak en endring til gunst. Dette gjelder uavhengig 
av utfallet av den etterfølgende realitetsbehandlingen i UDI. Retten til å få fremme 
søknad fra riket har så stor velferdsmessig betydning for vedkommende at det må anses 
som en midlertidig endring av rettstilstanden i klagerens favør. Justisdepartementet 
(JD) instruerte  i rundskriv GI-15-2010 UDI og UNE om å anse slike vedtak som en 
endring til gunst og dekke saksomkostninger etter fvl § 36 dersom de øvrige vilkårene 
er oppfylt. Bakgrunnen for instruksen var et brev fra UDI 30.04.2009 til 
Justisdepartementet (JD), nevnt i rundskrivet. UDI har omtalt dette typetilfellet i sine 
retningslinjer UDI-2010-182 punkt 5.1. 

Endrer UNE et vedtak slik at klagerens rettslige stilling kort sagt blir styrket innebærer det 
altså en endring til gunst.  

Videre kan fvl § 36 komme til anvendelse også ved opphevelse av vedtak, altså der vedtaket 
settes til side fordi det hefter ugyldighetsgrunner ved det.  

• At opphevelse anses som en endring til gunst synes ifølge Lovavdelingen uomtvistet 
når den 1) innebærer en endelig realitetsavgjørelse eller 2) midlertidig endrer 
rettstilstanden til fordel for klageren, typisk ved opphevelse av underinstansvedtak som 
pålegger klageren plikter/byrder.  

• Den tredje gruppen er opphevelser som verken medfører noen permanent eller 
midlertidig endring av rettstilstanden i klagerens favør, typisk ved opphevelse av avslag 
på en søknad. Ifølge Lovavdelingen synes skillet mellom klagerens materielle og 
prosessuelle posisjon bare å være av interesse i disse tilfellene. Klagere i gruppe 3 har 
fått medhold i at underinstansens vedtak var feil, og kan dermed innkassere en 
prosessuell seier, men materielt er rettsstillingen uendret. Før søknaden ble sendt 
hadde de ikke det aktuelle rettsgode, de fikk det ikke ved underinstansens avslag, og de 
har det fortsatt ikke etter at avslaget ble opphevet.   

Se Lovavdelingens tolkningsuttalelse 15.02.2011 punkt 2.  

 Skyldes endringen forhold innenfor forvaltningens kontroll? 4.3
For at dekning skal kunne gis etter fvl § 36, må årsaken til endringen til gunst for parten kort 
sagt være forhold som forvaltningen har kontroll over. Dersom årsaken er forhold som ligger 
innenfor partens kontroll, eller som ingen har kontroll over, kan dekning ikke gis. 

Et spørsmål er om «forvaltningen» omfatter hele forvaltningsgrenen, eller bare det organet 
som har fattet vedtak i saken. Dette har betydning f.eks. for tilfeller der endringen av vedtaket 
skyldes en endring i regelverket; det ansvarlige departementet på vårt felt er en del av samme 
forvaltningsgren, slik at dersom begrepet tolkes i vid forstand vil regelverksendringer ligge 
innenfor forvaltningens kontroll. UNEs praksis er at endringen til gunst i slike tilfeller skyldes 
forhold utenfor forvaltningens kontroll. Dette spørsmålet er ikke nærmere drøftet i forarbeider 
eller andre rettskilder som vi kjenner til. I det følgende er det lagt til grunn at «forvaltningen» 
må tolkes i snever forstand, slik at begrepet bare omfatter det/de organ som har truffet vedtak 
(UDI/UNE).  

Vurderingen av om kontrollvilkåret er oppfylt skal UNE bare basere på vedtaket og dets 
begrunnelse. Dersom begrunnelsen i vedtaket tilsier at endringen skyldes et forhold innenfor 
forvaltningens kontroll, er det ikke relevant å legge vekt på at saksbehandleren eller den 

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2010-182/#7.1.7.1._Til_gunst_for_en_part
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2010-182/#_Toc358795094
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---forvaltningsloven--36-og-opphevels/id633569/
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aktuelle nemndlederen vet eller mener at det var andre omstendigheter, utenfor forvaltningens 
kontroll, som var avgjørende for utfallet. Dersom begrunnelsen gir rom for tvil om hva som har 
vært avgjørende for utfallet, og om endringen dermed skyldes forhold innenfor eller utenfor 
forvaltningens kontroll, er det i utgangspunktet forvaltningen som må bære den tvilsrisikoen.  
I slike tilfeller skal altså UNE dekke sakskostnader om de øvrige vilkårene er oppfylt. 

For å forenkle saksbehandlingen lister punkt 4.3.1 og punkt 4.3.2 nedenfor opp forhold som 
etter praksis ligger henholdsvis innenfor og utenfor forvaltningens kontroll. Ikke alle 
situasjonene omtalt nedenfor lar seg plassere i bare en av kategoriene, og noen forhold utenfor 
forvaltningens kontroll omtales derfor i sin saklige sammenheng under punkt 4.3.1 og 
omvendt. Noen grensetilfeller omtales i punkt 4.3.3. 

Opplistingen nedenfor er ikke uttømmende. 

 Forhold innenfor forvaltningens kontroll 4.3.1

 Endret skjønnsutøvelse mv. 4.3.1.1
Dersom et vedtak endres som følge av endret skjønn eller bevisvurdering, mens faktum og 
rettstilstand i det vesentlige er uendret etter at det endrede vedtaket ble fattet, skyldes 
endringen forhold innenfor forvaltningens kontroll. 

Grensetilfeller kan oppstå der endringen dels skyldes endret skjønn (eller bevisvurdering), dels 
endret faktum eller et endret rettskildebilde. Saker om lengeværende barn er et typisk 
eksempel: vedtaket endres som følge av tiden som har gått, nye vedtak og dommer har 
kommet til, men for øvrig er situasjonen den samme. Løsningen i slike tilfeller må være å se på 
begrunnelsen i vedtaket, og hvordan de ulike momentene er avveid. Hvor mye skiller saken seg 
nå fra hvordan det var på det forrige vedtakstidspunktet? Saksbehandleren må her som ellers 
gjøre en konkret vurdering. Se mer om dette under punkt 4.3.3. 

 Ugyldighetsgrunner - Saksbehandlingsfeil, feil faktum mv. 4.3.1.2
Dersom et vedtak endres som følge av at forvaltningen har begått en saksbehandlingsfeil, 
utøvd myndighetsmisbruk e.l., er det klart at kontrollvilkåret er oppfylt. 

I tilfeller der UDI har begått en slik feil, vurderer UNE om det skal kreves regress, se punkt 4.5. 

 Brudd på utrednings- og/eller veiledningsplikten etter forvaltningsloven 4.3.1.3
En særvariant er når endringen skyldes nye opplysninger, men den sene fremleggelsen av 
opplysningene har skjedd som følge av mangelfull veiledning eller utredning hos forvaltningen. 

Denne problemstillingen forekommer særlig i ulike oppholdssaker hvor søkeren skal fremlegge 
ulik dokumentasjon. Dersom søknaden avslås som følge av manglende dokumentasjon, og UDI 
eller UNE senere omgjør vedtaket når dokumentasjonen fremlegges, må UNE vurdere om 
veilednings- og utredningsplikten etter fvl §§ 11 og 17 er overholdt. En slik vurdering skal alltid 
fremgå av vedtaket, ved avslag under henvisning til kontrollvilkåret, og ellers av merknader. 

Spørsmålet oppstår først når det er klart at endringen skyldes nye opplysninger. Tvil om 
endringen skyldes nye faktiske opplysninger skal komme parten til gode, og endringen skyldes 
dermed forhold innenfor forvaltningens kontroll. Tilsvarende skal en eventuell påfølgende tvil 
om veilednings- eller utredningsplikten ble overholdt også komme parten til gode. 

Dette spørsmålet kan ikke reguleres fullt ut i retningslinjer eller en veileder. UNE må gjøre en 
konkret vurdering ut fra omstendighetene i den enkelte sak for å klarlegge om forvaltningen 
burde eller kunne ha truffet grep i saksbehandlingen for å bringe de nye opplysningene frem 
tidligere. De utgangspunktene som trekkes opp nedenfor må derfor leses i lys av dette. 

Et utgangspunkt er at det som hovedregel er partens ansvar å gjøre forvaltningen kjent med 
nye opplysninger av betydning for saken. Dersom forvaltningen ikke har hatt noen 
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foranledning til å etterspørre informasjon, vil det som utgangspunkt heller ikke foreligge 
brudd på utredningsplikten. 

Dersom søknaden var mangelfull, er det nødvendig å se på hvilken informasjon og veiledning 
parten fikk av forvaltningen under søknadsprosessen. Informasjon på nett, både generelt og i 
tilknytning til søknadsprosessen, veiledning ved utforming eller fremsettelse av søknaden mv. 
er det relevant å se hen til. Ofte vil den informasjonen som er gitt på nett kunne være 
tilstrekkelig til å si at veiledningsplikten er overholdt, men det må UNE vurdere konkret. Her 
vil det også være relevant om parten var representert ved advokat i perioden før vedtaket fra 
UDI eller UNE som ble endret til gunst.   

Noen ganger er det snakk om nye opplysninger om for forvaltningen kjente forhold, eller dels 
kjente og dels ukjente forhold, så som tidligere anførte helseproblemer hvor det f.eks. har 
kommet til nye diagnoser eller endrede prognoser. UNE må da vurdere konkret om 
forvaltningen burde ha etterspurt oppdateringer e.l. I den vurderingen er det relevant bl.a. å se 
hen til alderen på den informasjonen forvaltningen allerede hadde, om det er nye diagnoser 
eller følgeproblemer som følge av en primærdiagnose etc. Utgangspunktet bør være at parten 
er nærmest til å opplyse om endringer i egen situasjon, men dette må UNE vurdere konkret. 

 Endring av praksis 4.3.1.4
Dersom forvaltningen endrer praksis på en slik måte at vedtak fattet etter tidligere praksis må 
omgjøres til gunst for parten, vil vilkåret være oppfylt. Forvaltningen må anses å ha kontroll 
over egen praksis.  

Forutsetningen er at praksisendringen ikke skyldes rettslige forpliktelser for UNE, dvs. at UNE 
ikke har et rettslig valg slik som ved endring av skjønn etter en «kan»-bestemmelse hvor ulike 
utfall vil være forsvarlig. Et eksempel er en endret landsituasjon som innebærer et generelt og 
nytt beskyttelsesbehov som parten er omfattet av. I slike tilfeller vil retur være lovstridig, og 
UNE er forpliktet til å endre praksis. I slike tilfeller vil endringen samtidig skyldes endrede 
faktiske omstendigheter, og også av den grunn være utenfor forvaltningens kontroll. Dersom 
UNE velger å endre praksis innenfor en skjønnsbestemmelse som følge av en totalvurdering av 
et endret rettskildebilde/landinformasjonen, og hvor praksisendringen ikke skyldes en rettslig 
forpliktelse, skyldes endringen forhold innenfor forvaltningens kontroll. 

 Nye argumenter 4.3.1.5
Beslektet med endret skjønnsutøvelse eller endret bevisvurdering er tilfeller der UNE endrer 
vedtaket som følge av ny argumentasjon, rettslig eller faktisk, fra parten. Det er UNEs ansvar  
å ha oversikt over jussen og fatte vedtak på et korrekt rettslig grunnlag. Videre har UNE også et 
ansvar for at vedtaket blir fattet på et korrekt faktisk grunnlag. Forutsatt at endringen ikke 
skyldes nye faktiske omstendigheter, eller nye opplysninger fremlagt etter at forvaltningen har 
overholdt sin utrednings- og veiledningsplikt, vil endringen i slike tilfeller skyldes forhold 
innenfor forvaltningens kontroll.  

 Endring av vedtak som følge av en rettsavgjørelse av generell/prinsipiell 4.3.1.6
betydning i  en annen sak 

Det kan skje at en rettsavgjørelse innebærer at UNEs lovforståelse ikke lenger kan 
opprettholdes, og at vedtaket derfor må omgjøres. Dette kan ikke sammenlignes med 
endringer i regelverket som etter fast praksis anses som forhold utenfor forvaltningens 
kontroll. 

Spørsmålet er aktuelt både ved Høyesterettsavgjørelser og EMD-avgjørelser.  

I utgangspunktet vil slike rettsavgjørelser ikke egentlig endre rettstilstanden, men fastslå den 
lovforståelsen som ifølge rettsavgjørelsen alltid har vært den riktige. Når UNEs lovforståelse 
har vært en annen, har UNE normalt gjort feil. Å anvende regelverket på en korrekt måte må 
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sies å være noe UNE er ansvarlig for. Dette gjelder selv om UNE har ment  
å anvende regelverket riktig. En slik feil ligger derfor innenfor forvaltningens kontroll.    

På samme måte vil forvaltningen som utgangspunkt ha kontroll over sin egen tolkning av en 
rettsavgjørelse og hvilken rekkevidde denne bør få for andre saker enn den konkrete saken 
som rettsavgjørelsen har rettskraftvirkning for. Det ligger dermed innenfor forvaltningens 
kontroll å endre vedtak i andre saker enn den rettsavgjørelsen direkte gjelder.  

Unntak fra utgangspunktet kan være aktuelt der rettsavgjørelsene bygger på faktiske 
endringer, f.eks. i det aktuelle landet. Da vil det i realiteten være disse endringene som tilsier 
at vedtakene endres, og dette vil være forhold utenfor forvaltningens kontroll. Det samme 
gjelder dersom rettsavgjørelsen innebærer en rettsutvikling, særlig der praksis hittil har stemt 
overens med tidligere rettspraksis. Slik rettsutvikling skjer først og fremst gjennom prinsipielle 
avgjørelser i Høyesterett, f.eks. der en ny Høyesterettsdom avviker fra en tidligere 
Høyesterettsdom i et prinsipielt rettslig spørsmål, eller der en ny avgjørelse fra EMD avviker 
fra en tidligere avgjørelse fra EMD.  

 En rettskraftig avgjørelse går ut på at vedtaket i den aktuelle saken er ugyldig 4.3.1.7
Utgangspunktet om at en endring ligger innenfor forvaltningens kontroll er nærliggende også 
der en rettskraftig avgjørelse går ut på at vedtaket i den konkrete saken er ugyldig. UNE har 
som policy å forholde seg lojalt til premissene i en slik rettsavgjørelse. Dersom premissene 
tilsier en omgjøring av vedtaket vil UNE gjøre det. Om vilkårene i fvl § 36 er oppfylt må UNE 
vurdere konkret i det enkelte tilfellet. Ettersom UNE plikter å treffe riktige vedtak, vil en 
endring av vedtaket som følge av en rettskraftig dom som sier at vedtaket er ugyldig, i 
utgangspunktet være en endring som skyldes forhold innenfor forvaltningens kontroll.  
 
En dom kan bygge på forhold som ligger utenfor forvaltningens kontroll, f.eks. at det fremkom 
nye bevis/opplysninger under rettssaken, og som UNE ikke i kraft av sin utredningsplikt mv. 
hadde foranledning til å finne ut av tidligere. Da vil det i realiteten være disse endrede/nye 
faktiske opplysningene som tilsier en endring av vedtaket, og kontrollvilkåret er ikke oppfylt. 
Tilsvarende vil unntak som følge av rettsutvikling, se punkt 4.3.1.6, være relevant å vurdere 
også i den konkrete saken som rettsavgjørelsen gjelder.  

 Endring som følge av instruks til UDI 4.3.1.8
Dersom UNE endrer et vedtak til gunst som følge av at departementet har gitt en generell 
instruks til UDI om forståelsen av det aktuelle regelverket, er dette et forhold innenfor 
forvaltningens kontroll. UNE er ikke bundet av instrukser til UDI.Dersom UNE velger  
å legge avgjørende vekt på en slik instruks, kan det ses på samme måte som for rettsavgjørelser 
i andre saker. 

 Forhold utenfor forvaltningens kontroll 4.3.2

 Endringer i lov og forskrift 4.3.2.1
Dersom lovgiver gjør endringer i regelverket som innebærer at det tidligere vedtaket endres til 
gunst for parten, og UNE ikke ville endret vedtaket uten regelverksendringen, må endringen 
ifølge UNEs praksis sies å skyldes forhold utenfor forvaltningens kontroll.  

 Nye faktiske opplysninger 4.3.2.2
Dersom vedtaket endres som følge av at det foreligger nye eller endrede faktiske forhold som 
tilsier et annet resultat, kan sakskostnader avslås under henvisning til kontrollvilkåret. Dette 
stiller seg annerledes der UNE ikke har overholdt sin veilednings- eller utredningsplikt, og 
dette er årsaken til at de nye eller endrede faktiske forholdene ikke har vært kjent tidligere (se 
punkt 4.3.1.3). 
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 Vurdering av grensetilfeller 4.3.3

 Nytt/endret faktum utløser en endret skjønnsutøvelse  4.3.3.1
En ikke upraktisk situasjon er at en faktisk situasjon endrer seg, og det utløser en endring i 
skjønnet, typisk etter utl § 38. Det er her en konkret helhetsvurdering som skal gjøres.Dersom 
et av de faktiske forholdene endrer seg, kan det ”forrykke balansen” i vurderingen.  
Spørsmålet blir da, selv om det endrede faktum i seg selv ikke tilsier et endret vedtak, om 
utfallet av helhetsvurderingen må sies å ligge utenfor forvaltningens kontroll.  
 
Det blir en for enkel slutning å si at en endring her er innenfor forvaltningens kontroll bare av 
den grunn at det dreier seg om en skjønnsmessig vurdering. Selv for skjønnsmessige 
vurderingers del er det rammer å forholde seg til, bl.a. hensyn til likebehandling. Forvaltningen 
kan heller ikke vurdere helt fritt.  
 
Det sentrale vurderingstemaet blir om endret faktum hadde utslagsgivende betydning for 
utfallet, m.a.o. at vedtaket ikke ville blitt endret om det ikke hadde vært for det endrede 
faktumet. Hvis det er tilfelle skyldes endringen forhold utenfor forvaltningens kontroll, se også 
nedenfor.  

 Vedtaket endres som følge av at et annet vedtak er truffet eller omgjort 4.3.3.2
Det skjer ofte at UNE omgjør et vedtak som følge av at et annet vedtak er truffet eller omgjort, 
f.eks. omgjør et utvisningsvedtak som følge av (eller i forbindelse med) at vedkommende er 
gitt en tillatelse. 

Utgangspunktet er at der UNE endrer sitt vedtak i en sak som en konsekvens av at UNE har 
endret vedtaket i en annen sak på samme person, skyldes endringen av vedtaket i den siste 
saken forhold innenfor forvaltningens kontroll dersom endringen av vedtaket i den første 
saken gjør det. 

Dersom UNE endrer sitt vedtak som følge av at UDI har endret/truffet vedtak i en annen sak 
på samme person, vil UDIs (endrede) vedtak være et nytt faktum i relasjon til den saken UNE 
har avgjort. Endringen skyldes da forhold utenfor forvaltningens kontroll. 

Dersom UNE endrer et vedtak som følge av at UDI eller UNE har endret et vedtak til gunst i en 
sak på en annen person (f.eks. et familiemedlem), vil også dette i utgangspunktet være et nytt 
faktum i relasjon til det siste vedtaket. Presisering: Et nytt vedtak for et familiemedlem 
aktualiserer «nytt faktum» først når vedtaket fattes i en annen prosess (annen sakstype e.l.), og 
ikke når en familie får f.eks. søknader om beskyttelse behandlet samtidig. I sistnevnte tilfelle 
vil vurderingen av kontrollvilkåret bli tilsvarende som der UNE har endret sitt vedtak til gunst 
i en annen sak på samme person, se ovenfor.  

 Foreligger det vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret 4.4
vedtaket? 

  Kostnadskriteriet 4.4.1
«Kostnader» betyr at det parten krever dekket må være reelle økonomiske utgifter. Fvl § 36 
åpner ikke for å gi erstatning for partens egen tidsbruk ut fra et vederlagssynspunkt. Videre 
forutsetter tapt arbeidsfortjeneste for tiden parten har brukt på å få vedtaket endret til gunst, 
at parten har lidt et krav til økonomisk tap. Adgangen til å få dekning etter fvl § 36 på dette 
grunnlaget antas å være snever i praksis. Se Lovavdelingens tolkningsuttalelse 18.03.2015.  

Videre innebærer kostnadskriteriet at parten bare har rett til dekning etter fvl § 36 av 
kostnader som kan regnes som partens egne. For at kostnader skal kunne ses på som partens 
egne må parten normalt ha en plikt til å betale den som har bistått parten i sakens anledning. 
Samtidig er ikke ordlyden i fvl § 36 første ledd til hinder for at parten inngår betingede avtaler 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---dekning-av-sakskostnader-etter-forvaltningsloven--36---partens-eget-arbeid/id2401313/
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om kostnadsdekning med en medhjelper, f.eks. slik at parten kun skal dekke medhjelperens 
utgifter dersom vedtaket blir endret til gunst for parten. Betingelsen kan også gå ut på at 
betaling (refusjon) kan kreves så langt parten får medhold i et krav om dekning av 
sakskostnader for den aktuelle bistanden. Se Lovavdelingens tolkningsuttalelse 15.11.2017.    

I forlengelsen av dette blir det et spørsmål om en advokat også kan kreve dekning for 
salærkostnader etter denne ordningen dersom oppdraget er utført etter en ren pro bono-avtale 
med parten, slik at parten ikke i noe tilfelle skal betale for advokatens bistand. En litt annen 
variant er såkalte fastprisavtaler, der advokat og klient avtaler en fast pris for oppdraget, mens 
advokaten krever dekning også for overskytende beløp medhold av fvl § 36. Svaret vil etter 
UNEs tilnærming i utgangspunktet være det samme for i begge tilfeller, nemlig at salæret kan 
kreves dekket etter § 36 (men fremdeles bare i den grad kostnadene kan anses nødvendige for 
å få endret vedtaket til gunst, se punkt 4.4.3 nedenfor).  

Det at en jurist som yter rettshjelp ikke har advokatbevilling eller tillatelse fra tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet, betyr ikke uten videre at partens utgifter til bistanden ikke kan dekkes 
etter fvl § 36. Forutsetningen er at den privatrettslige avtalen mellom parten og den som yter 
bistanden mot betaling er gyldig, samtidig som forvaltningsorganet ifølge Lovavdelingen 
neppe kan ha noen særlig plikt til å foreta undersøkelser i så måte. Videre har Lovavdelingen 
antatt at det som utgangspunkt ikke er adgang til å legge vekt på om den som yter rettshjelp 
har brutt vilkår eller plikter i domstolloven eller advokatforskriften, selv om disse vilkårene 
eller pliktene har forbindelse med rettshjelpvirksomheten. Se Lovavdelingens 
tolkningsuttalelse 13.02.2015. Det Lovavdelingen sier under punkt 7 i tolkningsuttalelsen, ad 
unntaket «andre særlige forhold taler mot det», er omtalt under punkt 4.1 ovenfor.   

Kostnadskriteriet har også en side til partens valg av dekningsordninger. Se punkt 5 om 
forholdet til rettshjelploven og punkt 6 om forholdet til tvisteloven nedenfor. 

 Vesentlighetskriteriet 4.4.2
Kostnadene som kreves dekket må totalt sett være av en viss størrelse (et kvantitetskriterium). 
Se punkt 3 i Lovavdelingens tolkningsuttalelse 22.06.2005. I praksis vil dette vilkåret normalt 
ikke by på tvil, og det vil bare helt unntaksvis være behov for å avslå kostnadskrav grunnet 
manglende oppfyllelse av vesentlighetskriteriet. Advokatkostnader vil for praktiske formål 
alltid være vesentlige. 

 Nødvendighetskriteriet 4.4.3
 

Nødvendighetskriteriet innebærer ikke at det skal gjøres en vurdering av hva som objektivt sett 
har vært nødvendig for å få endret vedtaket. Som et utgangspunkt legger UNE til grunn 
partens pretensjoner med hensyn til hva som har vært nødvendige kostnader, altså hva parten 
selv med rimelighet mener var nødvendig å gjøre underveis i saksgangen. UNE må ha særskilt 
grunn til å avskjære enkeltposter i kravet eller gjøre en skjønnsmessig avkortning.  

 Kostnader som (normalt) dekkes etter fvl § 36 4.4.3.1
Forutsetningen i det følgende er at også øvrige dekningsvilkår er oppfylt.  

I UNEs saker vil kostnadene som regel være knyttet til advokatbistand. Slike kostnader vil som 
sådanne normalt anses som nødvendige i fvl § 36 sin forstand, men det må gjøres en konkret 
vurdering av kostnadenes nødvendighet også her. Utregningen skal baseres på den faktiske 
timesatsen, og ikke offentlige salærsatser. Bare i helt unntaksvise tilfeller kan en svært høy 
timepris i seg selv anses unødvendig og medføre avkortning på det grunnlag.  

Kostnader for advokatbistand under nemndmøte med personlig fremmøte må i sin helhet 
anses nødvendige, så lenge advokaten ikke fakturerer for mer enn den tiden møtet faktisk tok.  

Klientkonferanser og annen klientkontakt må normalt godtas i stor utstrekning. Sakens 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---tolkning-av-forvaltningsloven--36-forste-ledd/id2578925/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---sakskostnader-etter-forvaltningsloven--36-og-forholdet-til-domstollovens-bestemmelser-og-retthjelpvirksomhet/id2396171/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---dekning-av-tapte-renteinntekter-ve/id456291/
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kompleksitet, en vanskelig faktum- og bevissituasjon, vanskelige juridiske spørsmål mv. er 
forhold som kan rettferdiggjøre en større innsats enn enkle saker uten større utfordringer. En 
advokat som tar en høy timepris må forventes å levere tjenester effektivt og av høy kvalitet, og 
derfor trenge mindre tid på saken enn en advokat som tar en mer moderat timepris. Men dette 
betyr ikke at fvl § 36 gir rett til å få dekket ekstrakostnader som følge av at advokaten 
(advokatfullmektigen) er uerfaren med den aktuelle sakstypen, og dermed fakturerer for tiden 
til å sette seg inn i rettskildene og praksis. Se også nedenfor om skjønnsmessig avkortning. 

Der advokaten og klienten har avtalt en fast pris for oppdraget, er det grunn til å være mer 
kritisk i vurderingen av kostnadenes nødvendighet. Her må UNE kunne forutsette at 
advokaten som profesjonell aktør i forkant av å påta seg oppdraget har gjort en saklig og 
nøktern vurdering av hvor mye arbeid saken vil kreve, basert på dens kompleksitet og egen 
erfaring. Dersom de faktiske kostnadene parten krever dekket langt overstiger den avtalte 
fastprisen, bør det være gode grunner for det dersom UNE ikke skal avkorte kravet. 
Fastprisavtaler er også omtalt under punkt 4.4.1 om kostnadskriteriet ovenfor.  

Advokatbytte er noe UNE må vurdere særskilt. Kostnader til mer enn en advokat kan dekkes 
etter fvl § 36, så langt tilsvarende kostnader hadde vært nødvendige hvis parten bare hadde 
benyttet en advokat. Det som normalt ikke kan anses nødvendig etter fvl § 36 er 
ekstrakostnader som følge av at parten velger å bytte advokat. Ekstrakostnader på grunn av at 
den nye advokaten må sette seg inn i saken må parten dermed selv bære, med unntak av der 
parten godtgjør at det var helt nødvendig å bytte advokat. Et advokatbytte kan være helt 
nødvendig f.eks. ved langvarig sykdom hos advokaten eller opphør av advokatens praksis, eller 
hvis parten flytter til en annen del av landet.  

Se punkt 5 nedenfor for de tilfellene der parten har byttet advokat i klageomgangen og har 
benyttet fritt rettsråd.  

For salærkrav knyttet til advokatens reisefravær i forbindelse med nemndmøte med personlig 
fremmøte, hvor reisen er foretatt utenfor ordinær arbeidstid (kl. 08.00 - 16.00) og hvor 
nemndmøtet ikke strekker seg utover ordinær arbeidstid, må advokaten i tillegg til spesifisert 
salæroppgave (se punkt 3 ovenfor) legge frem følgende for at kravet skal anses tilstrekkelig 
dokumentert og spesifisert:  
 
1) Faktura som viser at klienten må betale for reisefravær utenfor ordinær arbeidstid eller, om 
advokaten fakturerer etterskuddsvis,  
2) bekreftelse på at klienten vil bli belastet for reisefraværet.  
 

I tillegg skal advokaten ha gitt en kort redegjørelse som viser at reisen er skjedd på den for 
klienten rimeligste måten, det vil si den kombinasjonen av billettpris mv. og tidsbruk som 
samlet sett er rimeligst for klienten.  

Se punkt 3 ovenfor ad når UNE (saksbehandleren) skal etterspørre ytterligere dokumentasjon 
dersom den som sendes inn sammen med kravet ikke er tilstrekkelig. 

I noen tilfeller krever parten også dekning for kostnader til lege eller annet helsepersonell, eller 
andre sakkyndige som har vært konsultert i forbindelse med saken. Har disse kostnadene vært 
nødvendige, dekkes også disse. 

Gebyrer og andre offentlige avgifter som måtte være betalt i forbindelse med 
saksbehandlingen, kan også kreves dekket etter fvl § 36. 

Vesentlige og nødvendige kostnader knyttet til klage over UDIs avslag på dekning av 
sakskostnader etter fvl § 36 kan kreves dekket på vanlig måte, dersom UNE endrer UDIs 
vedtak i sakskostnadssaken til gunst for parten. Det beløpet som eventuelt tilkjennes skal da 
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utbetales av UNE. Om UNE skal kreve regress vurderes ut fra de retningslinjer som følger av 
punkt 4.5 med henvisninger nedenfor.  

Hvis UNE endrer sitt sakskostnadsvedtak til gunst for parten, kan vesentlige kostnader som 
har vært nødvendige for å få endret UNEs opprinnelige sakskostnadsvedtak kreves dekket. 

 Kostnader som normalt ikke dekkes etter fvl § 36 4.4.3.2
Formålet med fvl § 36 er ikke å holde parten økonomisk skadesløs generelt, se Lovavdelingens 
tolkningsuttalelse 15.05.1999. Blant annet vil enkelte kategorier kostnader sjelden eller aldri 
kunne anses nødvendige etter fvl § 36.  

Kostnader forbundet med å fremsette krav om sakskostnader kan ikke kreves dekket. Heller 
ikke kostnader knyttet til arbeid etter at vedtaket er endret til gunst kan kreves dekkes. Dette 
vil typisk være advokatens arbeid med å informere sin klient om vedtaket. Kostnader påløpt 
før UDIs vedtak kan heller ikke dekkes. Kostnader forbundet med purringer til 
forvaltningsorganet om å få avgjort utlendingssaken dekkes i utgangspunktet ikke, da en 
purring sjelden kan anses nødvendig for å få endret et vedtak. Hvis UNEs saksbehandling 
trekker ut, og parten ikke har blitt underrettet om ny saksbehandlingstid, kan kostnader for 
purringer likevel dekkes. Det vil være naturlig og rimelig at parten i slike tilfeller anser det 
nødvendig å etterspørre en avgjørelse.  

I flere saker har advokater krevd forsinkelsesrenter fordi behandlingstiden i fvl § 36-saken er 
blitt uforholdsmessig lang. Krav om dekning etter fvl § 36 forfaller ikke ved påkrav, eller ved 
den datoen en advokat (part) eventuelt har satt som forfall. Så lenge UNE (forvaltnings-
organet) ikke har tatt stilling til kravet er det ikke forfalt, se Lovavdelingens tolkningsuttalelse 
6.9.2001. Vilkårene for forsinkelsesrente i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter 
ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) er da ikke til stede, se loven § 2. Videre er 
det ikke grunnlag for å dekke «gebyr» fra advokater knyttet til purringer for å få utbetalt krav 
som ikke er forfalt, sml. det som er sagt ovenfor om kostnader forbundet med selve purringen. 

 Konkret sluttvurdering/skjønnsmessig avkortning 4.4.3.3
En skjønnsmessig avkortning må være knyttet til nødvendighetskriteriet, og partens 
pretensjoner skal være førende. Det er altså som utgangspunkt ikke adgang til en 
skjønnsmessig avkortning bare ut fra hva UNE mener ville vært en fornuftig tidsbruk eller et 
rimelig kostnadsomfang. 

UNE bør likevel ikke dekke kostnader for arbeid forbundet med anførsler som klart ikke kunne 
føre frem eller opplysninger som klart var unødvendige, f.eks. mye generell landinformasjon 
uten betydning for den konkrete saken. Se her også punkt 8 med henvisninger under omtalen 
av fvl § 36 i Woxholths kommentarutgave til forvaltningsloven. UNE bør også foreta en 
reduksjon i beløpet som er krevd dekket når advokaten har brukt uforholdsmessig lang tid på 
en eller flere arbeidsoppgaver, eller på saken generelt, så som når det er ført opp flere timer til 
arbeid som ikke er synliggjort i form av f.eks. nye opplysninger/anførsler i DUF-saken.  

En skjønnsmessig avkortning kan være aktuelt også når salærkravet er så lite spesifisert at det 
ikke er mulig å vurdere nødvendigheten av det arbeidet det er krevd dekning for. I slike tilfeller 
må det vurderes om kravet, etter at UNE har forsøkt å få en bedre spesifikasjon av dette, er så 
lite spesifisert at det skal avslås eller avkortes i betydelig grad på det grunnlaget. Se punkt 3 
med henvisninger ovenfor.  

 Skal UNE kreve regress fra UDI? 4.5
Når vedtaket i sakskostnadssaken innebærer at UNE utbetaler kostnader som har vært 
nødvendige for å få endret underinstansens vedtak til gunst, kan vi kreve regress dersom 
kostnadsansvaret har sitt grunnlag i mangel ved vedtaket eller saksforberedelsen i 
underinstansen, se fvl § 36 tredje ledd.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---anmodning-om-uttalelse---forvaltni/id456308/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---krav-om-morarenter-av-sakskostnade/id456306/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---krav-om-morarenter-av-sakskostnade/id456306/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-12-17-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-12-17-100
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Forutsatt at det er aktuelt å innvilge kr. 10.000 eller mer, se RB-24 punkt 7, bør UNE i 
utgangspunktet kreve regress såfremt endringen til gunst skyldes hjemmelsmangler, 
myndighetsmisbruk, feil i det faktiske grunnlaget eller saksbehandlingsfeil fra UDIs side. 
Dersom grunnlaget for endringen er endret skjønnsutøvelse eller bevisvurdering, bør UNE 
bare kreve regress der UDIs vurdering åpenbart har vært uriktig.  

Gjør UNE regress gjeldende vil utlegget til sakskostnader bli tilbakebetalt. Det er viktig at 
UNEs budsjett ikke belastes med utgifter som etter fvl § 36 tredje ledd kan kreves dekket av 
UDI. Når UNE dekker sakskostnader skal det derfor alltid fremgå av merknadene i saken at 
regresspørsmålet har vært vurdert, eller at det ikke er aktuelt å vurdere regress fordi 
dekningsbeløpet er under kr. 10.000. 

 Forholdet mellom forvaltningsloven § 36 og rettshjelploven 5
Fvl § 36 gjelder også i saker der parten har krav på fritt rettsråd etter rettshjelploven § 11 første 
ledd nr. 1, se utlendingsloven § 92 og statsborgerloven § 27 syvende ledd. Parten kan dermed 
avstå fra å benytte ordningen med fritt rettsråd og kreve alle sine sakskostnader dekket etter 
fvl § 36 ved en endring til gunst for parten. Det har ikke betydning for valgfriheten at 
advokaten har forpliktet seg til å utføre oppdraget som fritt rettsråd.  

Når UNE anser det aktuelt å innvilge dekning av sakskostnader etter fvl § 36 i saker der parten 
har krav på fritt rettsråd uten behovsprøving (rettshjelploven § 11 første ledd nr. 1), skal 
saksbehandleren kontakte partens advokat for å få rede på om det er søkt fritt rettsråd. Se det 
som står i RB-24 punkt 3.2 om avklaring av endelig valg av dekningsform.  

Dersom partenssendelige valg av dekningsordning er fri rettshjelp (fritt rettsråd), vil parten i 
utgangspunktet ikke kunne kreve dekket kostnader i medhold av fvl § 36. Dette skyldes at 
rettshjelploven § 3 annet ledd avskjærer advokaten fra å kreve eller motta ytterligere vederlag 
fra parten. Parten har i disse tilfellene ingen faktiske utgifter som kan kreves dekket etter fvl § 
36. I tråd med langvarig og fast praksis vil UNE avslå slike søknader i sin helhet.  

Hvis parten har benyttet fritt rettsråd bare for perioden før UDIs vedtak vil det likevel ikke 
være til hinder for dekning etter fvl § 36. Dette skyldes at kostnader påløpt før UDIs vedtak 
ikke anses som nødvendig for å få endret UDIs vedtak til gunst. Slike kostnader vil dermed 
ikke kunne dekkes etter fvl § 36, i motsetning til kostnader for arbeid utført etter UDIs vedtak, 
og hensynet mot dobbeltdekning vil dermed ikke gjøre seg gjeldende. 

Videre gjør hensynet mot dobbeltdekning seg aldri gjeldende hvis UNE har omgjort sitt eget 
vedtak, og parten bare har krevet dekket kostnader etter fvl § 36 for arbeid utført etter UNEs 
vedtak. Dette skyldes at en omgjøringsanmodning anses som en «ny sak» i relasjon til 
forvaltningsloven § 36, samtidig som retten til fritt rettsråd uten behovsprøving i de aktuelle 
sakstypene bare gjelder perioden frem til klagen er avgjort. Men gjelder partens krav både 
arbeid med omgjøringsanmodningen (e) og arbeid i klageomgangen, samtidig som parten 
endelig har valgt fritt rettsråd for klageomgangen, vil bare kostnadene knyttet til 
omgjøringsanmodningen kunne dekkes etter fvl § 36. 

Også for saker hvor fritt rettsråd er behovsprøvd, og det ikke foreligger en rett til dekning etter 
rettshjelploven, modifiseres utgangspunktet om at kostnader ikke kan kreves dekket etter fvl § 
36. På bakgrunn av uttalelse og henvendelse fra Statens Sivilrettsforvaltning, som er 
klageinstans for avslag fra Fylkesmannen på søknad om fritt rettsråd, gjorde UNE medio mai 
2014 en praksisjustering som kort sagt innebærer følgende: Der UNE vet at søknad om fritt 
rettsråd er avslått, skal UNE ikke avslå krav om dekning av sakskostnader etter fvl § 36 under 
henvisning til at fritt rettsråd er "benyttet". Hensynet mot dobbeltdekning av kostnader gjør 
seg da ikke gjeldende, selv om parten i utgangspunktet har valgt et annet dekningssystem enn 
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det som følger av fvl § 36.  

Dersom parten bytter advokat i klageomgangen og det tidligere er utbetalt fritt rettsråd i 
saken, gjelder stykkprisforskriften § 3 om advokatbytte og salærforskriften § 12. I saker der den 
første advokaten har sendt inn salæroppgave etter rettshjelploven, følger det av § 3 at parten 
ikke kan kreve overskytende salærkrav dekket. I saker der fri rettshjelp (fritt rettsråd) er 
partens endelige valg av dekningsordning har parten ingen reelle utgifter som kan dekkes etter 
fvl § 36. Det samme gjelder for utgifter som relaterer seg til bytte av advokat. Er partens 
endelige valg dekning etter rettshjelploven, binder dette også ved advokatbytte, og 
salærforskriften og stykkprisforskriften kommer til anvendelse ved fastsettelse av det samlede 
salæret for saken.  

Er partens endelig valg dekning etter fvl § 36, kan ikke salærforskriften og stykkprisforskriften 
anvendes direkte ved fastsettelse av det samlede salæret ved bytte av advokat. Både for advokat 
nr. 1 og advokat nr. 2 må salær fastsettes ut fra hva som anses nødvendig etter fvl § 36. Dette 
antas ikke å være til hinder for at praksis etter salærforskriften og stykkprisforskriften kan 
være veiledende for vurderingen av hva som anses som nødvendige utgifter etter fvl § 36. Ifølge 
fylkesmannen i Oslo og Akershus følges det en streng praksis i slike tilfeller. Den nye 
advokaten får bare dekning når byttet av advokat anses absolutt nødvendig, og i slike tilfeller 
skal det som hovedregel foretas en skjønnsmessig avkortning i den nye advokatens salær, se 
salærforskriften § 12 første ledd.  

*Når UNE helt eller delvis dekker kravet om sakskostnader etter fvl § 36 i saker der parten har 
krav på fritt rettsråd uten behovsprøving, skal vedtaket ta uttrykkelig forbehold om at parten 
ikke har mottatt eller mottar dekning etter ordningen med fritt rettsråd. Mottar parten fritt 
rettsråd, må det utbetalte beløpet betales tilbake til UNE. Dette gjelder også i saker der parten 
har byttet advokat, se foran, og det skal da også tas forbehold om at parten heller ikke under 
tidligere advokat har mottatt dekning etter ordningen med fritt rettsråd.  

Til orientering skal advokaten sende et eventuelt salærkrav om fritt rettsråd til fylkesmannen i 
partens bostedskommune. Ordningen med fritt rettsråd innebærer at fylkesmannen bare vil 
behandle søknaden i de tilfellene der parten ikke har søkt dekning etter fvl § 36 eller ikke er 
blitt tilkjent dekning etter denne bestemmelsen. Dersom UNE anser bare en del av 
sakskostnadene som vesentlige og nødvendige for å få endret vedtaket, er det ikke anledning 
for parten til å få innvilget de resterende kostnadene gjennom rettshjelpsordningen. Bistanden 
i klagesaken betales enten med en stykkpris eller ved skjønnsmessig salærfastsetting, se 
stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 1 og siste ledd.  

Forholdet mellom fvl § 36 og rettshjelploven er også omtalt i Statens sivilrettsforvaltnings 
rundskriv SRF-1/2017 punkt 3.4 (erstattet Justisdepartementets rundskriv G-12/2005). 

 Forholdet mellom forvaltningsloven § 36 og tvisteloven 6
I enkelte saker oppstår spørsmål om hvilke kostnader klageren kan kreve dekket i medhold av 
fvl § 36, og hvilke kostnader som hører under tvistelovens regelverk. Dette kan oppstå når 
UNEs vedtak blir brakt inn for retten, men hvor søksmålet trekkes/saken heves før 
hovedforhandling fordi UNE omgjør vedtaket. I andre tilfeller kan et søksmål være varslet, 
men ikke bli fulgt opp med stevning fordi UNE omgjør det aktuelle vedtaket.  

UNE anser et varsel om søksmål, se tvl § 5-2, som en omgjøringsanmodning.Se IR-11 
Håndtering av rettssaker i UNE og RB-26 Rutiner for håndtering av rettssaker i UNE. Dermed 
kan utgifter knyttet til et varsel dekkes etter fvl § 36. I disse tilfellene vil det ikke være påløpt 
kostnader til domstolsbehandling, heller ikke rettsgebyr, siden retten ikke har hatt befatning 
med saken. Et krav om dekning av sakskostnader må da settes frem innen fristen, se fvl § 36, 
og vilkårene for øvrig må være oppfylt.  
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Tvisteloven og forvaltningsloven gir i utgangspunktet anvisning på to ulike og selvstendige 
dekningsordninger, og må derfor vurderes hver for seg. Men parten står fritt til å kreve dekket 
de kostnader han/hun mener har vært nødvendige etter begge ordningene. Skillet mellom hva 
som er kostnader påløpt i forvaltningssaken og hva som er påløpt i tvistesaken er heller ikke 
vanntett. Det avgjørende må være at kravene behandles i rekkefølge, blant annet for å sikre at 
parten ikke får dobbel dekning for noen av kostnadene. 

Dersom domstolen ikke tilkjenner dekning av kostnader påløpt i forbindelse med en rettssak, 
eller avkorter kravet, kan parten dermed i prinsippet kreve dekning etter fvl § 36. 
Forvaltningen må vurdere et slikt krav selv om domstolen har vurdert de samme kostnadene 
etter tvistereglene men avkortet kravet. I praksis er likevel vurderingskriteriene noenlunde 
samsvarende i tvisteloven og forvaltningsloven, da tvisteloven § 20-5 (1) inneholder et vilkår 
om «nødvendige kostnadene ved saken». En nødvendighetsvurdering vil derfor lett kunne få 
samme utfall i en eventuell § 36-sak som i rettssaken. Se punkt 1 under omtalen av fvl § 36 i 
Woxholths kommentarutgave og Lovavdelingens tolkningsuttalelse 15.07.2004.  

Kostnader som bare er knyttet til forvaltningssaken, f.eks. utgifter til advokat ved utforming av 
omgjøringsanmodning parallelt med utforming av stevning, kan parten uansett kreve dekket 
etter fvl § 36 på vanlig måte. 

Se også IR-11 Håndtering av rettssaker i UNE punkt 2.8 og tilsvarende punkt i RB-26 Rutiner for 
håndtering av rettssaker i UNE. 

 Rettskilder – videre lesning 7
Fvl § 36 er omtalt blant annet i Geir Woxholts og Frihagens respektive kommentarutgaver til 
forvaltningsloven, i Eckhoff/Smith Forvaltningsrett, av Graver i hans forvaltningsrettsbok og i 
Norsk lovkommentar. De mest sentrale lovforarbeidene til bestemmelsen er Ot.prp. nr. 27 
(1968-69), Ot.prp. nr. 3 (1976-77), Ot.prp. nr. 75 (1993-94) og Innst. O. nr. 4 (1994-95).  

Videre har Lovavdelingen gitt en rekke uttalelser om forståelsen av fvl § 36, som er tilgjengelig 
under regjeringens oversikt over tolkningsuttalelser om forvaltningsloven. På 
Sivilombudsmannens nettsider finnes det også uttalelser om sakskostnader etter bl.a. fvl § 36. 
Se også UDIs retningslinjer UDI 2010-182 (en rettskilde, men ikke bindende for UNE).  
 

 

Sonja Engen Siewert (sign.) 
avdelingsdirektør 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-36---forstaelsen-av-forvaltningsloven--/id456298/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/tolkningsuttalelser/forvaltningsrett/forvaltningsloven/id449157/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/?search_referer=statements&s=&case_type=alminnelig-forvaltningsrett&period=&sub_case_type=sakskostnader
https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2010-182/
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