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Lærebok i forvaltningsrett forklarer på en pedagogisk måte oppbygningen av forvaltningen og hvordan
forvaltningen skal gå frem for å treffe vedtak.
Den viser sammenhengene mellom kravene til forvaltningens utøvelse av kompetanse og konsekvensene av at
forvaltningen går utenfor kompetansen.
Tematisk tar boken sikte på å dekke aktuelle læringskrav i alminnelig forvaltningsrett.
Boken bruker mange eksempler fra miljøforvaltningsretten og velferdsretten for å vise samspillet mellom de
generelle reglene i forvaltningsretten og de spesielle reglene på enkelte områder.
Boken benytter også i stor grad utdrag fra aktuelle dommer for å vise sammenhengen mellom juridisk metode
og rettsreglene i forvaltningsretten. Bokens oppbygning og form er i stor grad bygget på Morten Walløe
Tvedts undervisningsopplegg ved Atlas undervisnings kurs i Brasil. Forfatteren brenner for at studentene skal
bli gode i jusen, i metodebruk og i det å skrive god jus.
Lærebok i forvaltningsrett er tilpasset alle som ønsker å lære seg alminnelig forvaltningsrett, enten det er som
student ved et universitet eller høyskole, eller det er som del av en tilleggsutdannelse for deg som arbeider i

forvaltningen.
Steinar Taubølls fagsider for jus ved NMBU Dette er nettsidene for 2016. Oppdatering for 2017 pågår.
JUS201 - Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett Rettslære 2 Rettslære 2, 3. utgave. av Hasse Bergstrøm.
Papir BM ISBN 978-82-1102169-4 Kr 565,-Brettbok BM ISBN 978-82-1102253-0 Kr 235,- inkl. mva.
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. Folkeuniversitetet - Kveldskurs, dagskurs, nettkurs. Finn
et kurs som passer til deg! Nå får du Universitetsforlagets blå kommentarutgaver på nett, jevnlig oppdatert av
forfatterne. Ta med deg de velkjente blå på toget, i retten og til klienten. Etter dekningsloven § 2-2 kan
kreditor ta beslag i formuesgoder som tilhører skyldneren på beslagstilpunktet.
Men hva når skyldners handlinger som fremstår som.
Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen.
Organisasjonsnummer:. Telefon: 55 38 88 00. E-post: post@fagbokforlaget.no Fagbøker, skolebøker,
læreverk og digitale læremidler for barneskole, ungdomsskole, videregående (vgs), fagskole, universitet og
høgskole. Finn din pensumbok.

