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Förvaltningsrätten tillämpas av myndigheterna, som har till uppgift att genomföra statsmakternas politiskt
fattade beslut. Lagar som är tillämpliga i allmänhet är förvaltningslagen (FL) och förvaltningsprocesslagen
(FPL). FL reglerar i huvudsak förvaltningsmyndigheternas verksamhet och FPL förvaltningsdomstolarnas
rättskipning. I det förvaltningsrättsliga området ingår även kommunalrätten. Hit hör regler om de kommunala
organen, deras sammansättning och verksamhetsformer, vilka finns i kommunallagen (KomL).
Läs mer
Den här boken ger en översiktlig och lättillgänglig redogörelse för det förvaltningsrättsliga området. Vi får
bland annat följa ett ärendes väg från tidpunkten då det väcks, genom t.ex. ansökan, anmälan eller ex officio,
fram till det att ärendet slutligen avgörs i Högsta förvaltningsdomstolen.
Förvaltningsrätt in nuce kan användas som lärobok inom juristutbildningen, men också inom andra
utbildningar/kurser som behandlar förvaltningsrätt.
Om författarna
STEFAN ZETTERSTRÖM är universitetsadjunkt vid Uppsala universitet.

Steinar Taubølls fagsider for jus ved NMBU Dette er nettsidene for 2016. Oppdatering for 2017 pågår.
JUS201 - Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett Oversikt over kurs og konferanser i regi av Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF). Kurs og konferanser innenfor temaene revisjon, regnskap, jus og
organsasjon og ledelse. Besøksadresse: Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo JUS er Advokatforeningens og
Juristforbundets egen organisasjon for etterutdanning og. Mer om Frederik Barth Faglige kompetanseområder
Forståelse av og tiltak for å høyne de sivilt ansattes faglige kompetanse, utarbeiding av studieplaner i. Advokat
Bergen Harris er et fullservice advokatfirma med hovedkontor i Bergen med fokus på å gi klienter både
RETT og RETNING gjennom juridisk bistand. RELEVANT ERFARING: 2011 - Partner, Advokatfirmaet
Mageli ANS 2010 - 2011 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS 2008 - 2009 Advokatfullmektig,
Advokatfirmaet. Bakgrunn.
Morten Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008.
Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi. Forhandlinger er en
undervurdert disiplin innen rettsvitenskapen og kan spare samfunnet og partene for store kostnader. Norge
ligger etter mange andre land med både.
Sørlandsadvokatene er ett av sørlandets største og eldste advokatfirmaer.
Vi har erfaring og kunnskap om hvilke rettigheter du har. Få en vurdering av din sak. Jusinfo.no er laget for å
være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde.

