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Finn de rette folkene å jobbe med
Jeg valgte å takke ja til tilbud som advokatfullmektig i Haavind på grunn av menneskene
som i dag er mine kolleger. Som trainee innen teknologi, media og immaterialrett i fjor
ble jeg kjent med en gjeng som viste enorm entusiasme for jobben sin, og som hadde de
samme interessene som meg. Det var faktisk på bakgrunn av traineeoppholdet i Haavind
at jeg endelig bestemte meg for å satse på teknologi, media og IPR-retningen. Muligheten
til å jobbe i Haavind innebar en sjanse til å jobbe med noen av de fremste advokatene i
landet på dette området.

JUS`T-redaksjonen

Mira Horsfjord
3. avdeling

Vilde Amundsen Øren
3. avdeling

Oda Loe
4. avdeling

Julie Hegdahl
2. avdeling

Det beste med jobben min er at den er så utfordrende og lærerik. Som forretningsadvokat
er man nødt til å utvikle et bredt spekter av egenskaper både faglig og personlig, og man
må sette seg inn i ulike bransjer. Jeg er dessuten veldig glad for å ha en jobb som er sosial,
hvor jeg møter interessante folk både som kunder og kolleger.

Gjør som Mathias og svært mange andre – bli trainee hos oss!

Harald Lauvås Korsåsen
2. avdeling

Jan Helge Pedersen
1. avdeling

Fatlinda Ajvazi
3. avdeling

Les mer på https://haavind.no/karriere/trainee/
Advokatfirmaet Haavind
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REDAKTØRHJØRNET
Hei du som har tatt deg tiden til å løfte nesen ut av lovboka, og inn i denne utgaven av Jus’t.
Når dette går i trykken er eksamenstiden godt i gang. Bak
oss har vi en hektisk vinter. Det har vært Isbjørnball, Levitur, forhandlingskonkurranse, Piller og paragrafer-fest og
mye mer.
Min favoritt er definitivt arbeidslivsdagen, der flesteparten av oss går rundt som usikre tenåringer i håp om å bli
med i den «populære gjengen». Hvis du ser på side 26, vil
du finne et intervju med ansvarlig for årets arbeidslivsdag,
Maria Skog.
I denne utgaven av Jus’t gir vi deg en oppdatering på saken om fakultetssammenslåingen. Du kan også lese en
A-besvarelse fra fjorårets eksamen på tredjeavdeling, og
Oda på fjerde avdeling har skrevet om praksisordningen.
Mitt tips til deg i eksamenstiden er som følger: sov mye,
husk at det aldri er for sent å dra på skolen og hvis du er en
koffein-junkie som meg, så anbefaler jeg kaffe mocca-en
på mixkiosken.
Til slutt vil jeg si takk til Vilde som har vært en fantastisk
redaktør, og ikke minst takk til de flotte
redaksjonsmedlemmene som får bladet til å gå rundt.

Tiden flyr, det er vår og eksamen nærmer seg med stormskritt. Vi nærmer oss en måned preget av stappfulle lesesaler og stresset stemning på PJ. Heldigvis finnes det
lys i tunellen, når bobla sprekker og alle våkner fra eksamenståka er det sommer og fri!
Jeg vil oppfordre alle til å bruke litt av sin tid til å engasjere seg i omrorganiseringssaken. Universitetsstyret har
avholdt et ekstraordinært møte der det ble bestemt at antall fakulteter ved UiT skal ned. Jurfaks fremtid er dermed
fremdeles usikker og endelig vedtak treffes i slutten av
juni. Les mer på side 10.
I denne utgaven har jeg og Mira samarbeidet om vervet
som redaktør. Etter jul startet jeg i ny jobb hos Jusshjelpa
i Nord-Norge, og tiden har ikke strukket til. Derfor er det
Mira som har gjort den største delen av arbeidet. All ære
til deg Mira, denne utgaven ville ikke eksistert uten din
innsats.
Vervet som redaktør har vært spennende, og jeg er utrolig takknemlig for at så mange har bidratt og dratt lasset
sammen med meg. Tusen takk! Med dette sier jeg takk for
meg, og gir stafettpinnen videre til Mira.
Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle lykke til på
eksamen, dette fikser vi!

Lykke til på eksamen!

Mira Horsfjord
Redaktør, student 3. avdeling
just@juristforeningen.eu
tlf. 955 22 383
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Vilde Amundsen Øren
Avtropppende redaktør,
student 3. avdeling
tlf. 410 91 294

... MEN ALDRI GLEMT
Tekst: Oda Loe, Foto: Pixabay.com
Den er alltid med, men får aldri oppmerksomheten. Den
blir aldri portrettert, men deltar i alle portretter noen gang
gjort av en advokat. Jusstudentens trofaste venn, som alltid er der. Tung, men aldri en byrde. Hva skjuler seg bak
det røde, gyldne ytre?
Vi møtes i champagne-kantina. Her har vi møttes noen
ganger før. Vanligvis ligger du bare i sekken her, eller under et fat med ostesmørbrødet jeg har til lunsj. Dratt opp
hit fordi du måtte være med på forelesning en sjelden gang
og lunsjen ble lagt til rett etterpå. Elsket og samtidig glemt.
- ”Studenter setter litt mer pris på meg enn andre, snart blir
jeg byttet ut med en app. De tar meg ikke like mye for gitt.
For dem er jeg selve livet, det eneste som kan redde en allerede tapt eksamensdag”.
For hvor mange semesteroppgaver har ikke lovverket
skrevet? Hvor mange eksamener har ikke lovverket vært
grunnsteinen? Bautaen i jusstudentens hverdag.
Alltid i sekken, i hånden og på skrivebordet. I alle rettssaler og alle lesesaler. Vår alles elskede lovverk. Et nødvendig
onde å bære på ryggen, og et særdeles praktisk gode når
reelle hensyn var den eneste rettskilden du kunne komme
på, en varm eksamensdag i mai.

- ”Det kan du jo ikke skrive, nå blir jeg jo helt rørt her”.
Men så kommer yrkeslivet for oss og med det Lovdata.
Det som koblet oss sammen med resten av den digitale
verden, men som samtidig koblet oss fra deg. Etter snart
100 år på jorden, en digital og en industriell revolusjon,
to verdenskriger og utallige rettssaker og eksamener er du
her enda, men så ikke lengre. En haug av glemte minner,
i et levd liv.
”Takk for smil og gode stunder, millioner små sekunder, som
Kjersti Aune en gang sa. Jeg finnes fortsatt i bokhyllene deres. Jeg håper dere ikke glemmer meg. Ta meg i alle fall i
bruk under rettssakene. Hvor knatting med tommelen ikke
hører hjemme.” Det er lovverkets siste ord til en jusstudent
på vei mot det siste eksamensbord.
Juni kommer. Lovverket trekker seg igjen tilbake. Slitte
fingermerker og antydninger til forgylte bokstaver i gull.
Det eneste vitnet om det som en gang var. Støver ned i en
hylle, aldri igjen tatt i bruk. Utdaterte lover og for lengst
glemte henvisninger. Knapt nok et komma i evigheten,
men et umistelig utropstegn for en student.
Inspirert av artikkel publisert i Under Dusken 21.03.17 av
Finn Brynestad.
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NYTT STYRE I
JURISTFORENINGEN

LEDER
Tekst: Sander Danielsen Foto:Juristforeningen i Tromsø
Velkommen tilbake kjære medstudenter, tiden flyr og eksamen er rett rundt hjørnet. Det er kanskje sent å si at jeg
håper du fikk hvile i julen, men jeg sier det likevel!
I februar fikk Juristforeningen et nytt styre med undertegnede som leder. Ettersom vår styreperiode allerede er godt
i gang, ble jeg oppfordret av vår kjære redaktør til å si et
par ord om våre planer fremover.
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Leder

Nestleder

Økonomi-sjef

JuVel-sjef

Sander Danielsen

Julie Hegdahl

Mikkel Labahå Johansen

Malene Richardsen

IT-sjef

Fest-sjef

Fadder-sjef

JurCup-sjef

Anders Holberg Hansen

Ingvild Helene
Fredriksen

Sarangan Sivakumar

Thomas Hauan

Isbjørnball-sjef

Alpintur-sjef

Campus-sjef

Jus`t-redaktør

Sara Marie Hanssen

Øyvind Dypvik

Julie Hille

Mira Horsfjord

Etter flere styremøter vil jeg trekke fram to saker som det
nye styret ser på som årets satsningsområde. Den første,
og kanskje viktigste er en videreutvikling av de sosiale arrangementene Juristforeningen allerede arrangerer. Flere
av årets arrangementer ble utsolgt innen kort tid, og vi ser
allerede nå symptomer på at den studentmasse disse inkluderer er for liten. Fra 2014 ble antall studenter som ble
tilbudt studieplass økt betraktelig. Helt frem til 2019 vil
det juridiske fakultet oppleve en økning i studentmassen.
Det er nå viktig at arrangementer med lang fartstid blir
tilpasset for å ta denne endringen i betraktning
Det andre satsningsområdet som Juristforening-styret
har utpekt er en videreutvikling av foreningens faglige
funksjon. Hvor Juristforeningen tidligere har vært preget
av ”festarrangør-stemplet” ser vi nå klare tendenser til at
det faglige blir viktigere. Allerede i år står vi som arrangør
for flere manuduksjoner, og det er vi som er blitt tiltenkt
rollen som arrangør av en prosedyrekonkurranse i samarbeid med ESA. Dette er noe vi virkelig gleder oss til!
Avslutningsvis vil jeg gjerne komme med en oppfordring
til studentmassen ved det juridiske fakultet. Engasjer deg!
En årlig generalforsamling er lite, og vi trenger innspill
året rundt. Er det noe dere ønsker, forslag til campus-aktiviteter, si ifra. Vi eksisterer for å gjøre studiehverdagen
deres bedre, men vi trenger innspill for å klare det.
Da gjenstår det bare å si lykke til på eksamen og på
gjensyn!
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Fjelloven
I februar satte NRK fokus på Fjelloven. Fjelloven, eller
Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsalmenningane, ble vedtatt i 1920 og revidert i 1975. Loven
regulerer retten til allmenningsbruk, og delegerer myndighet til oppnevnte fjellstyrer som skal treffe enkeltvedtak om jakt-, fiske- og landbrukstillatelser. Formålet med
loven er å sikre bygdenes næringsliv og ivareta naturvernog friluftsinteresser.
Dette er jo flott, tenker du. Problemet derimot er at
den ikke gjelder i fylkene Nordland og Troms. Her er
det Statskog SF, statens forvalter av statlige skog- og
fjelleiendommer, som eier alt og tar betalt tilsvarende.
Konsekvensen er at befolkningen i Nordland og Troms
går glipp av innflytelse og inntekter på statens grunn, og
dermed stilles dårligere enn Norges øvrige befolkning.
I mot dette anføres at dagens modell bidrar til utvikling
av Statskogs eiendommer til utbytte for velferdsstaten, og
«det nyter Nord-Norge godt av»1
Så er spørsmålet, er dette rimelig? Skal befolkningen i
Nordland og Troms stilles dårligere enn befolkningen i
Sør-Norge?
1

https://www.nrk.no/troms/sv-vil-ha-loven-inn-i-landbruksmeldinga-1.13383688

Mahad Abib Mahamud kom til Norge i 1986. Han søkte asyl
i 2000 og fikk tildelt statsborgerskap i Norge i 2008. I 2013
fikk politiet mistanke om at Mahamud hadde gitt feil opplysninger om sin identitet. Ved Utlendingsmyndighetenes
undersøkelser fant de det sannsynlig at Mahamud hadde
løyet om hvor han var fra, og at han av den grunn hadde
fått tildelt statsborgerskap på feil grunnlag.

Tekst: Mira Horsfjord, Foto: pixabay.com, nrk.no

Skyting av ulv
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Formålet med loven er å «i størst mulig grad sikre at områdene som går inn under denne lov, blir nyttet på en måte
som fremmed bygdenes næringsliv, og ivaretar naturvernog friluftsinteressene» jf. NUT 1969:1 s. 11.
Kilder: https://www.nrk.no/troms/sv-vil-ha-loven-inn-i-landbruksmeldinga-1.13383688
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fjelloven/
id174212/

Tilbakekallelse av statsborgerskap

JUSS I MEDIA
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Etter lovens § 2 første ledd ligger «[r]ett til allmenningsbruk (…) til bygd eller grend» som fra gammel tid har hatt
slik rett.

Det siste halvåret har debatten om
skadefelling vært aktuell. I høst
godkjente råviltnemdene med flere søknader om skadefelling av til
sammen 66 ulv. Dette har fått folk
til å rase. Som konsekvens av dette
ble sakene klaget opp til
miljødirektoratet, der tre søknader (per. 06.03.2017) har
blitt avslått med hjemmel i råviltforskriften § 13 første og
siste ledd.

Nå ønsker regjeringen å utvide adgangen til linsensfelling
av ulv, ved å endre naturmangfoldsloven. Det foreslås å
implementere tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldloven, og på denne måte sikre overensstemmelse med
internasjonal rett. Endringen skal ifølge departementets
vurdering medføre en utvidelse av adgangen til lisensfelling av ulv.

I det siste avslaget på søknad om skadefelling av ulv i
Trysil Kommune av 20.02.2017, ble det vektlagt at det ikke
var tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av
skadefelling, og at føre-var-prinsippet da måtte få
vesentlig vekt.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringav-naturmangfoldloven--18-og-rovviltforskriften---lisensfelling-av-ulv/
id2540101/

Høringsresultatene har per 06.03.2017 ikke kommet inn
da dette skrives.

Statsborgervedtaket av 2008 ble av den grunn kjent ugyldig og statsborgerskapet ble trukket tilbake med hjemmel
i statsborgerloven av 2005 § 26 andre ledd jf. forvaltningsloven av 1967 § 35 første ledd bokstav c, og det ble truffet vedtak om utsendelse med varig innreiseforbud etter
Utlendingsloven av 2008 § 66 første ledd bokstav a. Saken
ble klaget opp til Utlendingsnemndas (UNE), som tiltrådte UDIs vedtak.
Den 12 mars traff Oslo Tingrett kjennelse om saken, og
tiltrådte i det vesentlige UDIs vedtak. Spørsmålet for tingretten var tredelt, men mest tvilsomt var spørsmålet om
vedtaket var uforholdsmessig etter utlendingsloven § 70
første ledd jf. Grunnloven av 1814 § 102 og EMK
artikkel 8. Dette var et rettsanvendelsesskjønn som
tingretten kunne prøve fullt ut.

Sentralt i forholdsmessighetsvurderingen sto hensynet til
Mahamuds lange botid i Norge og integrering, mot hans
klanderverdige og straffbare opptreden, der han hadde
brutt tilliten til norske utlendingsmyndigheter. Tingretten
la vekt på at Mahamud hele tiden har visst at hans statsborgerskap var basert på uriktig grunnlag, og at han derfor ikke har hatt en «berettiget forventning» om å ha opphold i Norge, samt at han har en tilknytning til hjemlandet
Djibouti.
Denne dommen understreker hvor strengt en bedømmer
illojalitet overfor utlendingsmyndighetene. Dersom en utlending som søker oppholdstillatelse og statsborgerskap i
Norge lyver om sin identitet, vil det være uten vesentlig
betydning at en har bodd i Norge i lang tid og er svært
integrert.
Kilder:
https://www.nrk.no/norge/mahamud-tapte-statsborgerskapssaken-1.13422564
https://lovdata.no/dokument/TRSIV/avgjorelse/toslo-2016-156090
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WIERSHOLM SUMMER SCHOOL

en uke utenom det vanlige
AUGUST 2017

OMORGANISERINGEN VED
UNIVERSITETET I TROMSØ
Tekst: Vilde Amundsen Øren, Foto: Mira Horsfjord

Under møtet ble det lagt frem et tredje alternativ, som
innebar en mellomløsning av smal og bred modell. Styret
vedtok enstemmig alternativ tre, noe som medfører at
antall fakulteter ved UiT skal ned. Eksakt antall er enda
ikke fastsatt, og Det juridiske fakultets fremtid er dermed
fremdeles usikker.
Av styrets vedtak følger det at alternativer til dagens fakultetsstruktur skal utredes videre. Det skal derfor opprettes
en arbeidsgruppe, bestående av dekanene ved UiT og tre
eksterne representanter, som skal komme med forslag til
endringer. Styret skal på bakgrunn av dette ta endelig stilling til hvordan fakultetsstrukturen skal være i slutten av
juni. Dette gir arbeidsgruppa i underkant av tre måneder
på å gjennomføre utredningen og fremme forslag.
Jus´t møtte Anne Husebekk, rektor ved UiT, en tid før det
ekstraordinære styremøtet. Husebekk kunne da fortelle at
hun ser på Jurfak ryddig og ordentlig fakultet, som
jobber hardt og effektivt for å stadig bli bedre. Hun
uttalte at det arbeidet som er gjort er bemerkelsesverdig, blant annet med tanke på Fyrtårnsmidlene og
Havrettssenteret. Videre fortalte hun at hun hadde stor
respekt for miljøet som sådan, og ikke ønsket å ødelegge
dette eller det gode arbeidet. Likevel fant hun det ikke
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opplagt at juss er så spesielt at det må ha sitt eget fakultet.
Hun stilte også spørsmål ved om juss kunne fungere like
godt som del av et større fakultet.
I ettertid av det ekstraordinære styremøtet har Jus´t stilt
seg spørrende til hvordan styret skal rekke å utrede og
kartlegge konsekvensene av en eventuell endring på så
kort tid. Husebekk erkjenner at tidsplanen er stram, men
ettersom dekanene og erfarne universitetsledere skal sitte
i komiteen, mener hun det er mulig å komme frem med
et eller flere forslag til alternativ fakultetsstruktur på den
tiden som er til disposisjon.
Selv for en svært kompetent arbeidsgruppe må i underkant av tre måneder regnes som knapp tid. Husebekk har
uttalt at hun ikke ønsker å ødelegge for jussens gode miljø
og arbeid, men hvordan skal hun og styret kunne være
sikre, når det er satt av så kort tid til utredning?
Det er fra mange hold fremmet argumenter for hvorfor
nedleggelse av Jurfak er en dårlig ide. Blant annet er det
uttalt at en endring av det Juridiske fakultets status kan
redusere utdanningens status nasjonalt, at gjennomslagskraften for forskningen kan bli redusert og at rettsikkerheten i Nord-Norge trues. Videre har forslaget blitt møtt
med stor motstand fra både studentene og de ansatte på
fakultetet. Omorganiseringsarbeidet ved UiT er ikke begrunnet i økonomiske hensyn. Formålet er å bedre organiseringen. Med et slikt formål, burde det ha blitt satt av
mer tid, slik at man ikke risikerer en forhastet beslutning.
Jurfak er i dag et godt fungerende fakultet, som får svært
gode tilbakemeldinger fra studentene. Skal det rokkes ved
eksisterende tilstand, bør dette være godt begrunnet.
Styrets endelige beslutning juni vil etter planen tre i kraft
01.01.2018.

FOTO ANNETT AABEL

27. mars ble det avholdt et
ekstraordinært universitetsstyremøte ved UiT. På møtet tok styret
stilling til arbeidet videre i saken
om omorganisering av fag og
campus ved UiT. Det var i utgangspunktet lagt frem forslag til vedtak
der styret kunne velge mellom to
alternativer. Alternativ en var å
beholde dagens organisasjonsstruktur, mens alternativ to
var å gjennomføre en utredning av en smalere modell.

Les mer om søknadsprosessen og vårt studentprogram
på wiersholm.no og facebook.com/wiersholm

FORHANDLINGSKONKURRANSEN 2017
Alexandra Olsen og Mojdeh Allahpour tok finaleseieren i ELSA Tromsøs regionale forhandlingskonkurranse.

Tekst: Jan Helge Pedersen, Foto: Alex Jægersen
Det var de to jentene fra tredje avdeling som stod igjen som vinnere
etter at dommerne hadde sagt sitt.
Åtte lag deltok i konkurransen.
Konkurransen gikk over tre runder. To og to lag møttes for å forhandle seg frem til en avtale, mens
forhandlingsteknikken deres ble
vurdert av dommere.
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Forhandlinger er uforutsigbare, og det er vanskelig å forberede seg på dem. At enkelte saksopplysninger ble gjort
konfidensielle, altså utilgjengelige for den aktuelle motpart, medførte dessuten at det kunne dukke opp uventede
opplysninger under forhandlingene.
- Vi lærte mye underveis. I begynnelsen var vi ikke helt
sikre på hvordan vi skulle gå frem. Vi prøvde å lese motpartene, forteller Allahpour.

Dommerne tildelte lagene poeng etter fastsatte kriterier.
Det var de lagene med flest poeng som avanserte i konkurransen. Seieren kom som en overraskelse på jentene.
- Vi meldte oss på konkurransen fordi vi ville øve mer på
å forhandle, og hadde ikke sett for oss å vinne, forteller
Olsen.

ELSA Tromsø skriver på sin nettside at konkurransen var
tilrettelagt for at deltakerne skulle tenke kreativt, praktisk
og kritisk.
- Jeg tenkte mye på mulige scenarioer dagene før forhandlingene. Vi brukte mye tid på forberedelser, men det var
umulig å forberede seg på alt, forklarer Olsen.

Ville øve mer på å forhandle
Et av formålene ved konkurransen var å øve studentene i
forhandlingsteknikk. Mange jurister og advokater bruker
mye tid og energi på forhandlinger. Alle studentene på
tredje avdeling tilbys et tre dagers langt forhandlingskurs.
- Vi lærte mye på forhandlingskurset. Dessuten fikk vi øvd
oss på å forhandle. Vi meldte oss på forhandlingskonkurransen fordi vi ville øve enda mer og få mengdetrening,
forklarer de to vinnerne.

De fremhever et godt samarbeid og en vellykket strategi
som nøkkelelementer i suksessoppskriften. Videre understreker de at de fikk god hjelp av sin veileder, førsteamanuensis Ánde Somby.
- Vi vil rette en spesiell takk til veilederen vår, Ánde
Somby, sier de to vinnerne.

De tror begge at de vil få brukt det de har lært når de skal
ut i arbeidslivet.
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En uforutsigbar prosess
To timer før hver runde ble lagene tildelt faktum og et
dokument med konfidensiell informasjon vedrørende sin
part. Lagene presenterte sine strategier for dommerne før
forhandlingene ble satt i gang. Hver forhandling varte i
én time.

Vil anbefale andre studenter å delta i konkurransen
Vil dere anbefale andre studenter å delta i konkurransen?
- Ja, det vil vi. Vi fikk øvd oss mye i forbindelse med konkurransen, sier Olsen.

De er imidlertid usikre på om de ville vært med i konkurransen om de hadde visst hvor krevende det skulle være.
- Det har vært slitsomt å eksponere seg selv for medstudenter og dommere med mange års erfaring innenfor feltet. En utfordring har vært å ta til seg kritikk uten å la
det gå ut over selvtilliten. På den andre siden har tilbakemeldingene hjulpet oss til å utvikle forhandlingsteknikken
vår, forteller de to jentene.
Nervøse før den nasjonale konkurransen i Oslo
Som vinnere av den regionale forhandlingskonkurransen i Tromsø, får jentene representere Tromsø i den nasjonale konkurransen i Oslo. Der møter de vinnerne av
de regionale konkurransene i Oslo og Bergen. Laget som
går seirende ut av den nasjonale konkurransen får representere Norge i den internasjonale konkurransen, The
International Negotiation Competition.
Den nasjonale forhandlingskonkurransen foregår på engelsk, og skal forberede deltakerne på en eventuell deltakelse i den internasjonale konkurransen. Jentene er forsiktige i sine spådommer før den nasjonale konkurransen
i Oslo.
- Vi er klare «underdogs», og har ikke så store forventninger, sier Allahpour.
Den nasjonale konkurransen har blitt avholdt to ganger
tidligere. Oslo-laget tok seieren begge gangene.
- Jeg har blandede følelser. Dagene før den nasjonale konkurransen blir nervepirrende, avslutter Olsen.
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ÅRETS SEMINARLEDER,
FORELESER OG ISBJØRN
Tekst: Fatlinda Ajvazi, Mira Horsfjord, Foto: Det juridiske fakultet ved UiT

Årets foreleser

Lena Bendiksen ble kåret til årets
foreleser for tredje året på rad. Hun
underviser og jobber som professor på fakultetet, hovedsakelig
innenfor barnerett og barnevern.
Hva er hemmeligheten bak din
suksess som foreleser?
- Jeg liker godt å undervise, og jeg
ønsker at studentene skal lære.
Som underviser er det viktig å tro
på det en sier, og på det en fremfører. Jeg er selv veldig engasjert i
mine fag, og håper at dette smitter
over på studentene.
Hun forteller videre at det betyr mye for henne å vinne
denne prisen
- Det er kjempestas. Jeg legger inn masse tid og arbeid for
å kunne gi det beste til elevene, og denne prisen viser at
det fungerer. Til neste år håper jeg derimot at noen andre av mine kollegaer vinner, da de er mist like flinke som
meg.
Har du noen eksamenstips nå som eksamenstiden begynner å nærme seg?
- Jobb sammen med andre med tidligere eksamensoppgaver, våg å diskuter juss med hverandre og les karakterbeskrivelsene.

Årets seminarleder

Marte Kolsum vant prisen som beste seminarleder for andre året på rad. Hun jobber som universitetslektor i flere
fag, blant annet miljørett, ekteskapsrett og konkursrett.
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Hva er hemmeligheten bak din suksess som seminarleder?
- Først og fremst liker jeg de fagene jeg underviser i, og jeg
liker å undervise. Jeg har et nært forhold til
studentmiljøet, og vet selv hvordan det er å være student
og hva som er vanskelig i de forskjellige fagene.
Hun forteller at hun blir veldig rørt av å få denne prisen,
og at det viser at det hun gjør fungerer.
- Jeg sto klar for å klappe for noen andre, så jeg ble veldig
overrasket da jeg vant prisen. Det betyr ekstra mye når
prisen kommer fra studentene selv. Det gir meg en god
følelse og motivasjon til å jobbe hardere.
Har du noen eksamenstips?
- Tenk på deg selv, og hvordan du lærer best. Ha troen på
deg selv, støtt hverandre og skap et godt miljø. Alle vinner
på det.

Kristian Wangsfjord om prisutdelingen

Til årets pris hadde vi rekord i antall avlagte stemmer, totalt ble det avlagt 421 stemmer av ca 840 registrerte studenter ved Jurfak.
Lena vant fordi hun har et brennende engasjement som er
veldig synlig. Hun engasjerer i forelesning, leverer pedagogikk på høyt nivå og fanger alle studentene i sine forelesninger.
Marte vant fordi hun også har et tydelig engasjement for
undervisning. Man merker at Marte er interessert når hun
kommer inn i seminarrommet. Marte er også dyktig på å
ha en praktisk vinkling av stoffet. Marte er også dyktig på
metode, og fokuserer på det studentene tradisjonelt sliter
med.

Med denne prisen ønsker JSU å sette pris på dyktige undervisere. Mye av arbeidet til JSU handler om å bedre
studiekvaliteten, derfor mener vi at de underviserne som
presterer best - også fortjener honnør for innsatsen sin.
Dyktige undervisere er viktig for god læring og engasjement, og de som legger ned tid og innsats i å forbedre seg
som undervisere fortjener berømmelse for det.

Årets isbjørn

Vinner av årets isbjørn var Henrik Rode. Han fikk prisen
for sitt omfattende arbeid i JSUs kampanje mot negativt
karakterpress.
Da jeg vant ble jeg faktisk umiddelbart litt rørt. Jeg hadde
jo fått høre at jeg var nominert, og da jeg først fikk vite at
jeg vant tenkte jeg at det var en utrolig hyggelig og viktig
anerkjennelse av det arbeidet JSU har gjort de siste årene,
særlig mot negativt karakterpress. En slik støtte fra studentene betyr mye, både for JSU og meg personlig.
Jeg antar at jeg ble tildelt prisen først og fremst på bakgrunn av de tre årene jeg var med i JSU, både som styremedlem og leder. Hva begrunnelsen var er jeg ikke sikker
på, men selv synes jeg arbeidet for podcast, arbeidet mot
negativt karakterpress og annulleringssaken var viktig. I
tillegg håper jeg JSU ble noe mer profesjonalisert i løpet av
min lederperiode, noe som var nødvendig som en følge av
at hvert enkelt verv ble honorert. Det var veldig viktig for
meg at studentutvalget hadde høy tillit blant studentene.
Kampanjen mot negativt karakterpress ble opprinnelig
foreslått av JSU Bergen. Både JSU Oslo og JSU Bergen mistet imidlertid noe interesse etterhvert, slik at JSU Tromsø
etter min mening ble den største pådriveren i arbeidet.
Vi arbeidet ut i fra en hypotese om at karakterpresset hovedsaklig skyldtes de karakterkrav de store advokatfirmaene stiller. Det er ikke et problem i seg selv at enkelte ønsker å jobbe i disse firmaene, tvert imot er disse firmaene
en del av vårt økonomiske system. Problemet slik vi så det

var at mange studenter oppfattet disse aktørene som de
eneste relevante i arbeidsmarkedet, noe som overhodet
ikke er tilfellet.
Som JSU har gjentatt utallige ganger jobber de fleste av dagens jurister i det offentlige. Tanken var derfor at opplysninger om arbeidsmulighetene etter endt utdanning ville
dempe det negative karakterpresset - et press som dessverre kun virker prestasjonshindrende. Vårt hovedpoeng var
at det må være rom for alle ønsker og mål når det kommer
til eksamenskarakterer og arbeid.
Mitt inntrykk etter snart fullført studie er at studentene på
jussen er en like mangfoldig gruppe som samfunnet ellers.
En konform tendens hvor alle skal jobbe og passe inn på
samme sted er både urealistisk, unødvendig og lite samfunnsnyttig. Derfor passer det egentlig ganske godt å oppsummere kampanjen litt klisjefylt med å si: Vær deg selv.
Det er vanskelig å stadfeste om karakterpresset er mindre
nå enn før kampanjen. Vi vet imidlertid at kampanjen fikk
utelukkende positive tilbakemeldinger både fra studenter
og fakultetsansatte, i tillegg til at det var et veldig godt
oppmøte på arrangementene.
Det jeg har merket meg i ettertid som kanskje viktigst og
mest positivt, er hvordan kampanjen omsider klarte å sette
negativt karakterpress på dagsorden. Diskusjonen pågår
fortsatt, også utenfor jussfakultetene. I den forbindelse må
særlig Juristforbundet trekkes frem, som ved hjelp av sine
ressurser virkelig har tatt tak i problemstillingen. Jeg tror
derfor at kampanjen har blitt mer enn et blaff, og håper at
det vil bli jobbet kontinuerlig mot negativt karakterpress
fremover slik at de nye jusstudentene hvert år blir møtt av
et sunt og konstruktivt studiemiljø.
For å ikke gjenta meg selv fullstendig, blir mine siste ord
det tidligere klisjefylte budskapet oversatt til engelsk (riktignok med fare for at det kan bli enda mer klisjefylt): Be
yourself!
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PRAKSISPERIODEN PÅ
4. AVDELING
Tekst: Oda Loe, Foto: Pixabay.com
Valg av praksisplass
Valget av praksisplass skjedde
høsten 2016 gjennom trekning.
Alle studentene blir gitt et nummer fra 1 til antall studenter på
kullet som skal på ut, og man
velger praksisplass i denne rekkefølgen. Selve utvelgelsen skjer på
èn dag fra tidlig om morgenen til
utover ettermiddagen. Det er satt
av om lag 5-10 minutter per student til å velge praksisplass.
I forkant av utvelgelsen legger fakultetet ut en liste med
alle tilgjengelige praksisplasser, slik at man kan ta et bevisst valg av hva man ønsker å prøve ut. Dersom du havner på for eksempel plass 43, som meg, kan det være
lurt å sette opp 43 alternative arbeidsplasser, slik at du
er klar når du kommer inn til selve valgdagen, dersom de 42 foregående mot formodning skulle være tatt.
I mitt tilfelle var omtrent alle advokatfirmaene i Tromsø
fortsatt ledig på det tidspunktet jeg skulle inn, og jeg
hadde ikke foretatt noen god vurdering på hvilke jeg
skulle velge om alle stod igjen. Jeg valgte tilslutt advokatfirmaet Østgård DA. Fakultetet hadde tidligere fått
gode tilbakemeldinger på de, og den forrige studenten
de hadde i praksis var nå blitt ansatt, noe som tydet på
at hun jo hadde trivdes godt. At alle de ansatte så veldig
hyggelige ut på bildene på nettsiden deres hjalp også.
Praksisperioden
Før du skal ut i praksis bør du undersøke arbeidsplassen
godt, slik at du vet hvilke arbeidsområder de jobber med
og hva du bør lese deg opp på igjen før første arbeidsdag.
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En stor ulempe med at praksisperioden ligger på høsten er
at man ikke har hatt sivilprosess, spesielt om du skal jobbe
i et advokatfirma. Dette er ugunstig når du får i oppgave å
skrive en stevning eller en anke. Dersom du har tid og ork
kan kanskje nøtteskallboken i sivilprosess leses i sommerferien. I alle fall bør man gjøre seg kjent med tvisteloven,
og hvordan en stevning, tilsvar og anke skal se ut, det får
du mye igjen for. Det er nemlig stor forskjell på å skrive
en oppgave på studiet, og å skrive en stevning. I oppgaven
skal alle momenter for og imot regnes opp, i en stevning
ønsker du ikke å gi fra deg alle svarene, og fører bare ned
det mest nødvendige for å begrunne/avvise søksmålet.
Når du møter opp på første arbeidsdag så er det viktig å
være frampå og smile! Vis engasjement. Du har lyst til å
være der, og du har lyst til å lære masse og gjøre en god
jobb. Dette er alfa omega for å gi et godt inntrykk på arbeidsplassen, og kanskje sitter du igjen med mulighet
for en traineestilling eller fast jobb etter endt utdanning.

I min tid hos advokatfirmaet Østgård fikk jeg både skrevet
tilsvar til anke og en stevning, samt en del rettskildesøk og
flere notater. Jeg jobbet mest med typisk 3. avdelingspensum, og ble stadig overrasket over hvor mye forskjellig folk
plages med. Det mest overraskende var likevel hvor mye
som man i utgangspunktet syntes høres kjedelig ut, kan bli
spennende når det er reelle mennesker man forholder seg
til og når man virkelig får satt seg inn i saken og i jussen.
Jeg var i både jordskifteretten og forliksrådet og fikk delta
i flere klientmøter. Ettersom advokatfirmaet Østgård ikke
prosederte straffesaker tok vi kontakt med en kollega av
veilederen min som jobbet i et annet firma og var fast forsvarer for tingretten, så fikk jeg med meg en spennende
straffesak også.
Jeg anbefaler utplassering i advokatfirmaer generelt videre, og trivdes veldig godt i advokatfirmaet Østgård DA. Et
ungt, kompetent og inkluderende miljø med utfordrende
og spennende saker.
Praksisrapporten
I løpet av praksisperioden skal du produsere en rapport
som sier noe om hva du har jobbet med den tiden du har
vært ute. Den skal si litt om hva du har fått gjort helt generelt, men den viktigste delen er fordypningsemnet; du
skal fordype deg i en rettslig problemstilling som oppstod
i praksis.
Det er lurt å velge problemstilling tidlig, siden du bare har
tilgang på saksdokumentene så lenge du er i praksis. Det
er i utgangspunktet ikke lagt opp til at det skal jobbes så

mye med rapporten i arbeidstiden, men dersom du får en
omfattende sivil sak med tjukke saksbunker så trenger du
jo litt mer tid på å komme igjennom enn dersom du velger en fengslingssak. La ikke dette bli et hinder fra å velge
en spennende problemstilling, bare fordi det er mye sakspapirer. Det er god trening til senere, det er tross alt det
du skal jobbe med. Samtidig er det mye hjelp i mengden
saksdokumenter.
Forhør deg gjerne med veileder i firmaet om hvor mye tid
det er forventet at du skal bruke på rapporten. Du trenger
jo litt veiledning, også må du lese og gjøre noen notater
på saksdokumentene. Å være enige på forhånd gjør at du
slipper å føle at du gjør noe feil når du jobber med rapporten i arbeidstiden. Dersom problemstillingen blir for
omfattende har du fordelen av at du kan skjære til faktum
som du ønsker, slik at rapporten får plass på 10 sider.
Mot slutten av praksisperioden skal du sende inn et første utkast til veileder og få tilbakemelding på dette. Dette
er megagod trening til du neste år skal skrive master, og
den eneste muligheten du har til å få trent på dette. Det
er derfor lurt å ha lange dager etter arbeidstid i starten
av praksisperioden for å få ferdig så mye som mulig av
rapporten før utkastet skal sendes inn. På den måten får
du maks ut av kontaktlærerens tilbakemeldinger, og kan
levere en god rapport til veilederen i firmaet etter endt
praksisperiode. Det etterlater et godt inntrykk, og kanskje
skal saken ankes og rapporten din blir et viktig verktøy i
ankeforberedelsene.
Lykke til!
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USKREVNE REGLER PÅ
JUSSEN

LÆR MED OSS

Det er vel slik på alle studier at man har ulike ”kjennetegn” på at vedkommende går på det nevnte studiet. Om masterstudiet i rettsvitenskap ved UIT har særlig mange slike ”kjennetegn” vet jeg ikke, men så selvironiske og lite nærtagende de fleste jusstudenter er kjent for å være (les sarkasmen mellom linjene takk), så har jeg samlet et lite knippe. Bruk
GJERNE artikkelen om du går 1. Avdeling som en rettesnor til hvordan man skal og ikke skal oppføre seg og ikke på
jurfak (vil settes pris på). Går du evt. alle øvrige avdelinger kan du bruke listen som en check-liste, og se hvor mange
fuckups du har gjort så langt.

Lyst til å delta på faglige seminarer og
få traineeopphold, egen mentor og skriveplass?
Søk på ThommessenAkademiet i juni!

§1

Følg oss på Facebook for mer informasjon,
eller se www.thommessen.no/karriere.

Ikke gå med lovsamlingen under armen i gangene på UIT, ja det gjelder også inne på det juridiske fakultet. Personlig,
som den ekle søringen jeg er, liker jeg helst å bære den under armen da. Om jeg får til å gå med den på en slik måte at
alle lappene til diverse lover stikker ut, er det desto bedre. Har imidlertid forstått at dette er feil. (fuckup nr. 1)

§2

1 avdeling har ingen rett til å sitte på lesesalen ved rettssalen. De skal sitte oppe på PJ-biblioteket hele det første året,
for å slite seg gjennom alt støy og dårlig akustikk. Personlig fant jeg frem til stille lesesal ved rettssalen etter ca. 2 mnd.
på jussen. Der sitter jeg også nå på 2. avd og irriterer meg grønn over alle førstiser som benytter seg av denne lesesalen. Om en førstis i tillegg skulle være så uheldig å sette seg på min faste plass, må jeg ærlig si at vedkommende kan bli
utsatt for et ekstremt stygt blikk. (dette har heldigvis enda ikke skjedd). Nå skjønner jeg hvorfor jeg fikk mange stygge
blikk i fjor.

§3

Alle må ha rugbrød med avokado til lunsj minst to ganger i uken. Det er viktig å ha lyfe on fleek. Har du treningsbaggen diltende ved siden av plassen din på lesesalen i tillegg, woooho 10 fleek-poeng. Av personlig erfaring er rugbrød
diggest med avokado OG egg.

§4

Ikke ha på deg knirkesko på lesesalen. For guds skyld det irriterer noe kraftig og det gjør deg ikke til noen populær
kar/tjei. Tvert imot kan du både risikere noen oppgitte blikk og tunge sukk i det du passerer de rutinerte lesesalnerdene.

§5

Ikke hashtag insta-bildene dine med #lawstudent #lawschool. Ikke legg ut mystory hver gang du starter med et nytt
fag og for guds skyld ikke dryl ut et eneste bilde av den drit-tunge og upraktiske lovsamlingen på Instagram.

§6

Som førsteavdelingsjente anbefales det å holde seg unna 3. avdelingsgutter særlig på jussfester (håper fåtallet gikk på
en smell i Levi). De har som regel rotet rundt i grøten 2 år for mye. Hva gjelder 4. og 5. avdelingsguttene trengs det vel
ikke noe mer utdypelse.

§7

Aldri kall barna dine Peder og Marte. Spesielt ikke om du tilfeldigvis skulle være så uheldig å hete Ås og Kirkerud til
etternavn. Bare plz, dont do it.

ADVOKATFIRMAET
THOMMESSEN AS
OSLO | BERGEN | LONDON

§8

Ikke ta heisen fra 2 til 3 med mindre ”fakultetstrappa er stengt”. Det er faktisk slik at du må velge litt. Enten så spiser
du boller med gult i på hvert eneste foredrag og hver eneste manuduksjon, og så går du fakultetstrappen opp. Eller så
dropper du bollene og kan ta heisen med god samvittighet. Men helt ærlig, vi vet alle at det kun er glutenallergikere
som ditcher de bollene, så bare gå den trappen…
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MØNSTERBESVARELSE
JUR-2503 SKRIFTLIG SKOLEEKSAMEN
3. AVDELING MASTER VÅREN 2016

Kommentert [WU1]: Det første man kan merke seg
med denne besvarelsen, og som typisk også
kjennetegner de sterke besvarelsene, er at kandidaten
gjennomgående lar de rettslige problemstillingene styre
fremstillingen. Dette er et grep som gir en metodisk god
struktur.

Innledende kommentar fra oppgaveretter Marianne Rødvei Aagaard
Jeg har fått i oppdrag fra Jus’t å kommentere denne besvarelsens del I da den skal publiseres som mønsterbesvarelse i
neste nummer. Skoleeksamen på 3. avdeling vår 2016 bestod imidlertid av tre deler.
Det er viktig å huske på at sensorenes karaktervedtak bygger på en vurdering av besvarelsen som helhet. Det
innebærer at styrker på en deloppgave kan veie opp for svakheter på en annen. Å lese bare en deloppgave kan derfor gi
et noe skjevt bilde. Årsaken til at jeg skriver dette er at selv om del 1 i denne besvarelsen er gjennomgående god, finnes
det også noen svakheter. Leser man derimot hele besvarelsen, blir det klart at svakhetene som finnes i del 1 er små
sammenlignet med kvaliteten i besvarelsen som helhet. Det er heller ikke slik at alt må være ”perfekt” for at
toppkarakteren skal være innenfor rekkevidde.

Kommentert [WU2]: Det er veldig fint at kandidaten så
tidlig, og tydelig, får frem både at og hvorfor
spørsmålet er ulovfestet. I forlengelsen oppstiller
kandidaten også en presis og god problemstilling.

Lykke til med innspurten frem mot eksamen, alle sammen!

Del I
Peder Ås driver en virksomhet med fem ansatte. I desember 2014 får han tilbud fra det nyoppstartede selskapet
Energisk AS om å inngå en avtale om et treningsopplegg
for de ansatte. Tilbudet omfatter personlig trener for hver
av de fem ansatte en time per uke i ett år, uten videre binding. For dette skal Peder Ås betale kr. 10 000 forskuddsvis per måned, til sammen kr. 120 000. Oppstart er januar
2015. Peder Ås har hatt problemer med høyt sykefravær
i virksomheten og håper at et slikt opplegg kan bidra til
å redusere sykefraværet. Han takker derfor ja til tilbudet.
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Ås tok da umiddelbart kontakt med Energisk AS og krevde heving av avtalen og tilbakebetaling av den delen av
kontraktssummen som allerede var betalt. I tillegg krevde
han renter på beløpet, tilsvarende forsinkelsesrenten, fra
betalingstidspunktet. Som grunnlag for hevingskravet
viste han til at treningstimene etter de to første gangene
hadde vært nærmest uten verdi for hans ansatte.

Opplegget med personlig trener fungerte godt de par første ukene i januar 2015. I månedsskiftet januar/februar begynte det imidlertid å skjære seg. Alle de fem ansatte opplevde at treneren stort sett kom nesten et kvarter for sent
til timen og treningen ble støtt og stadig avbrutt av trenerens lange samtaler i mobiltelefonen. Et par av de ansatte
opplyste at treneren ved flere anledninger hadde foreslått
at de heller enn å trene kunne ta en tur på kafe, noe de
ansatte hadde takket ja til. Peder Ås var fortløpende blitt
orientert om de aktuelle forholdene.

Daglig leder i Energisk AS bestred at det var grunnlag for
hevingskravet. Herunder gjorde han gjeldende at Peder
Ås ikke hadde reklamert i tide. Når det gjaldt innsatsen fra
den personlige treneren, erkjente daglig leder i Energisk
AS at den ikke hadde vært helt etter boken, men han
anførte at vilkårene for heving uansett ikke var oppfylt.
Herunder anførte han at man måtte se bort fra episodene
med kafebesøk siden det var noe Peders ansatte frivillig
hadde gått med på. Subsidiært gjorde han gjeldende at heving bare kunne være aktuelt for den gjenstående delen
av avtalen. Han gjorde for Øvrig gjeldende at det uansett
ikke skulle betales renter da det ikke var rettslig grunnlag
for et slikt krav.

Det hele toppet seg da treneren i midten av april 2015
hadde møtt opp synlig beruset til en treningstime. Peder

Drøft og ta stilling til de prinsipale og subsidiære spørsmål oppgaven reiser.

Kommentert [WU3]: Her redegjør kandidaten ryddig
for avgjørelsen og presenterer rettstilstanden på en god
måte.
Før overgangen til vårt konkrete faktum kunne
kandidaten gjerne også oppstilt en problemstilling. Da
kunne bruken av opplysningene fått mer preg av å
være del av en drøftelse fremfor gjengivelse av faktum.

Kommentert [WU4]: Det er fint at kandidaten
gjennomgående bruker de hensynene som gjør seg
gjeldende i drøftelsen.
Her kunne kandidaten gjerne også fått frem at hva som
er "rimelig tid" vil påvirkes av at det her er snakk om en
næringsdrivende.
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Kommentert [WU5]: Kandidaten er innom gode
argumenter i drøftelsen av om reklamasjonen er gitt
innen rimelig tid. I denne drøftelsen kunne jeg likevel
også ønske meg mer bruk av synspunkter som er
fremkommet i sentral rettspraksis når det gjelder
tidsforløpet.

Kommentert [WU6]: Kandidaten identifiserer på en
god måte det rettslige grunnlaget, og får også frem
sentrale hensyn og terskelen for heving. Her kunne man
likevel ønske at kandidaten også knyttet dette mer
direkte opp mot den avtaletypen vi har med å gjøre i
vår sak. Noe om dette kommer imidlertid i forbindelse
med spørsmålet om hevingen skal skje ex nunc eller ex
tunc.

Kommentert [WU9]: Det er litt uklart hva kandidaten
mener avslutningsvis i dette avsnittet. Det er ikke helt
opplagt hvorfor kandidaten mener en løpende ytelse er
til hinder for at andre misligholdsvirkninger kan være
aktuelle. Retting passer nokså opplagt ikke, men her
kunne kandidaten fått en noe mer balansert drøftelse
ved å se at prisavslag kanskje kunne være aktuelt for
treningstimene som hadde vært mangelfulle. Drøftelsen
kunne også med fordel vært noe tettere knyttet opp
mot det rettslige vurderingstemaet som ble presentert
med utgangspunkt i rettspraksis innledningsvis i
drøftelsen.

Kommentert [WU10]: Her blir kandidaten noe upresis.
Det som står her er ikke nødvendigvis direkte uriktig,
men formuleringen blir uheldig. For heving ex nunc er
det ikke nødvendig (eller relevant) om ytelsene kan
tilbakeføres. Dette er først aktuelt dersom man vurderer
heving ex tunc, altså med tilbakevirkende kraft.
Når det er snakk om en tjenesteavtale er det riktig at
heving ex tunc "tillates i enkelte tilfeller", mens det i
andre avtaletyper er hovedregelen at heving innebærer
restitusjon. Her kunne altså kandidaten vært tydeligere.
Det hadde også vært fint om kandidaten fikk tydelig
frem når heving ex tunc aksepteres i tjenesteavtaler.

Kommentert [WU7]: Det er forståelig at kandidaten
bare behandlet ett av forholdene under spørsmålet om
det foreligger en mangel, men siden det er
kombinasjonen av mangler som danner grunnlag for
vesentlighetsvurderingen, jf. nedenfor, ville det vært
ryddig også å kommentere de øvrige avvikene med
ytelsen.
Kommentert [WU11]: Det er litt uklart hva kandidaten
mener å trekke ut av denne parallellen. Det kan virke
som kandidaten ikke helt får tak på hva som er
vurderingstemaet for å avgjøre om heving kan skje med
virkning ex tunc, men heller går over til å drøfte
utelukkende hvilke pengekrav tjenesteyteren i tilfelle
heving ex tunc har krav på.

Kommentert [WU8]: Her kunne kandidaten også fått
med at bare det at treneren tar initiativet til at de skal
gå på cafè kan anses som et avvik fra det man kan
forvente av en personlig trener.
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JUS`T besøker:

RONNY BRATTEN HOS
FYLKESMANNEN I TROMS
Til denne utgaven av Jus´t valgte vi å besøke Fylkesmannen i Troms for å kaste lys over
arbeidstilværelsen til de hardtarbeidende juristene der.
Kommentert [WU12]: Her blander kandidaten forfallet
med tidspunktet når forsinkelsesrenter begynner å løpe.
Selv om man av sammenhengen forstår hva som er
ment, er det som står her isolert sett uriktig. Forfall er
regulert av gjeldsbrevsloven § 5, som ikke oppstiller en
30 dagers forfallsfrist.
Kommentert [WU13]: Kandidaten er fortsatt flink å
oppstille rettslige problemstillinger, men formuleringen
av denne blir kanskje litt vel preget av det som er
skrevet om forsinkelsesrenter i avsnittene over. Det
sentrale her er om man kan kreve renter allerede fra
tidspunktet egen betaling fant sted. Det er altså "fra
når" man kan kreve renter som er interessant. At dette
blir "før forfall" er riktig, men denne formuleringen blir
upresis.

Tekst: Harald Lauvås Korsåsen, Foto: Fylkesmannen i Troms
Vi møtte Ronny Bratten som har jobbet hos Fylkesmannen i snart ett år.
Han ble uteksaminert fra Det juridiske
fakultet ved Universitetet i Tromsø i
2004, og ble umiddelbart kalt inn til
førstegangstjeneste i forsvaret som
vernepliktig jurist. Etter ett år som
vernepliktig begynte han å jobbe som
advokatfullmektig hos krigsadvokaten
i Nord-Norge. Han meddeler med en
trist mine at hans tidligere arbeidsplass hos krigsadvokaten,
Olavsvern base i Ramsfjord, er nedlagt, og at embetet som
krigsadvokat står i fare for å forsvinne.
Etter to år hos krigsadvokaten jobbet Ronny et par år i et vikariat hos Forbrukerrådet. Etter dette begynte han på NAVs
Hjelpemiddelsentral Troms, hvor han jobbet i hele syv år. Han
påpeker at det var givende å kunne hjelpe funksjonshemmede
og vanskeligstilte, og å se at det ga positive resultater. Muligheten
til å kunne bidra til å oppnå gode løsninger for brukere i vanskeligstilte grupper er noe han savner i jobben hos Fylkesmannen.
Fylkesmannen kunne derimot gi større faglige utfordringer.
Som eneste jurist på NAV Hjelpemiddelsentral, jobbet han heller ikke i et juridisk miljø som han gjør nå.

Kommentert [WU14]: I drøftelsen av om renter kan
kreves fra betalingstidspunkter er kandidaten i det
vesentlige inne på erstatningssynspunkter. Her savner
jeg at kandidaten behandler de kontraktsrettslige
bestemmelsene som inneholder regler om renter.

Besvarelsen fikk karakteren A

24

JUS`T

Vi begynner med å spørre ham det helt åpenbare, og det de fleste ferske jusstudenter lurer på: hvem er egentlig Fylkesmannen?
- Fylkesmannen er kongens - regjeringen og Stortingets - forlengede arm i fylket. Fylkesmannen er både et embete og en
person. For øyeblikket er Bård M. Pedersen konstituert fylkesmann, men til høsten overtar Elisabeth Aspaker, etter å ha sittet
som statsråd.

og spørsmål om tjenester etter sosialtjenesteloven.
Fylkesmannen er også førsteinstans på en rekke områder.
Vergemålssaker, som tidligere har blitt behandlet på kommunalt nivå, behandles nå først av Fylkesmannen. Fylkesmannen
er også førsteinstans i spørsmål om fri rettshjelp. Og visste du at
dersom du skal kremeres og ønsker å spre asken et spesielt sted,
må du henvende deg til Fylkesmannen? Askespredningssaker er
faktisk ikke så uvanlige, meddeler Ronny.
Ronny forteller at en typisk arbeidshverdag som regel består av
saksbehandling fra åtte til fire. Mandagen starter gjerne med et
saksbehandlingsmøte hvor de går gjennom hva som har blitt
gjort forrige uke, og hva man har satt seg som mål å gjennomføre den kommende uka. Han håndterer innkommende saker,
svarer publikum på generelle spørsmål om vedtak og klage.
Ellers er han i løpende kontakt med ansatte på avdelingen, og
med partene i de forskjellige sakene som er under behandling.
Sammen med nærmere 130 ansatte, jobber Ronny hos
Fylkesmannen i Troms. Det er en utfordrende og viktig jobb
som krever dyktige medarbeidere i fremtiden.
Den private sektoren har hittil fått mye oppmerksomhet av jusstudenter. Det er på tide vi retter et fokus mot det offentlige,
som dessverre overses og glemmes altfor ofte. De juridiske kreftene bak forvaltningsapparatet er kanskje ikke like synlige som
toppadvokatene fra det mest overprisede advokatfirmaet, men
oppgavene de gjør og ansvaret det innebærer krever minst like
mye juridisk presisjon og dyktighet.

Han opplyser videre at Fylkesmannen består av syv fagavdelinger som utfører Fylkesmannens oppgaver innenfor hvert sitt
respektive område. Selv tilhører han justis- og kommunalavdelingen.
Ronny jobber med tilsyn og kontroll innenfor avdelingens faglige område. Han behandler særlig klager på kommunale vedtak,
ettersom Fylkesmannen i mange saker er klageinstans.
- Som klageinstans for kommunale vedtak opplever jeg at det
stilles høye krav til juridisk presisjon. Han behandler for det
meste klager vedrørende plan- og bygningsrett, krav om innsyn
JUS`T
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stress. ALD minner oss på at det ikke er så lenge til vi skal
ut i arbeidslivet, og det kan gi ny motivasjon!
Over 100 invitasjoner ble sendt
Maria har lagt ned mange timer med arbeid for å få så
mange bedrifter som mulig til ALD.
-Vi sender invitasjoner til en masse bedrifter, og jobber
hardt for å selge produktet. Vi ringer, sender mail og
forklarer hvor gunstig det er for bedriftene å komme i
kontakt med studenter og å være synlige. Studenter søker gjerne til bedrifter de allerede har hørt om, og her i
Tromsø er ALD en viktig arena.

Årets arbeidslivsdag for studenter ved det Juridiske fakultet ble avholdt 18. januar i regi av
ELSA. I den forbindelse har vi snakket med Director for Arbeidslivsdagen, Maria Skog, om
dagen og hennes verv.
Tekst: Vilde Amundsen Øren Foto: ELSA Tromsø, pixabay.com
Maria kan fortelle at både hun og
resten av ELSA er godt fornøyd
med årets ALD.
- Arbeidslivsdagen gikk kjempebra, og over all forventing! Vi
er fornøyd med både prosessen i
forkant og selve gjennomføringen.
Det var godt oppmøte, og vi har
fått gode tilbakemeldinger fra
aktørene og studenter.
Selv om dagen i hovedsak gikk knirkefritt, opplevde Maria
at det var noe utfordrende å få studentene til å delta på
bedriftspresentasjonene.
-Det var noe variert oppmøte på presentasjonene, på enkelte var det bra, men vi ønsker at flere skal delta. Vi prøver forskjellige tiltak, i år mikset vi private og offentlige
aktører sammen i bolkene dessuten loddet vi ut premier.
Maria mener at presentasjonene kan være relevante for
studenter på alle avdelinger.
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- Alle kan få et innblikk i hva bedriftene har å tilby, og
for de som er i søkeprosessen kan presentasjonene være
gunstige for å se hvilke bedrifter det er mest interessant å
søke hos.
ALD har noe for alle avdelinger
Hvordan dagen kan og bør utnyttes kommer an på hvor
langt du er kommet i studieløpet, mener Maria.
- For de på de tidligere avdelinger kan dagen gi et innblikk
i noen av mulighetene man har etter endt studietid. Det
som er viktig å huske er at det bare er et knippe bedrifter som deltar på ALD, variasjonen der ute er derfor mye
større.
For de som er kommet noe lengre gir ALD en gyldig mulighet til å levere søknader til bedrifter du ønsker å jobbe
hos. Du kan snakke med potensielle arbeidsgivere og
knytte kontakter. Kanskje du får komme til intervju, og er
du ekstra heldig får du tilbud om trainee eller skriveplass
til master.
-Dagen gir mulighet til et avbrekk fra lesesal og eksamens-

aktører, og man får god kontakt med arbeidsmarkedet.
Maria kan fortelle at det har vært hektisk til tider, men at
det har gått fint å kombinere vervet med studiet. Hun har

jobbet med Arbeidslivsdagen siden høsten 2016.
-Jeg har ikke hatt en komité, det vil jeg anbefale nestemann som får vervet til å ha. Jeg har samarbeidet tett med
markedsføringsansvarlig, men det har blitt mye jobbing
på egenhånd.
Nå er Maria klar til å gi stafettpinnen videre, og ønsker
Sigrid Marton lykke til med ALD 2018.

Maria forteller at det var langt flere bedrifter som ble invitert, enn de som valgte å stille. I år ble det sendt ut over
100 invitasjoner til ulike bedrifter.
-Vi jobber kontinuerlig med å få flere til å delta, slik at
vi får enda bedre variasjon. Vi inviterer blant annet forsikringsselskaper, eiendomsmeglere og bankaktører, men
så langt har det vært dårlig respons.
-ALD er stadig i utvikling, og har de siste årene fått en
langt mer profesjonell profil. Vi får god respons fra de
som kommer, og håper at dette sprer seg til fler.
I år var det 29 aktører som kom til UiT for å møte studenter, holde presentasjoner og gjennomføre intervju. Av
disse var 14 fra offentlig sektor og 15 fra privat sektor.
-Vi syns vi har hatt bra utvalg fra det offentlige i år. Det
har vært grei variasjon, men det er alltid rom for forbedring og bedre utvalg.
Store offentlige intuisjoner som Fylkesmannen, Politiet,
Konfliktrådet og NAV ble alle invitert. Maria sier det har
vært jobbet mye for å få dem og andre offentlige til å delta,
blant annet tilbys offentlige aktører gratis standplass.
-Det er vanskelig å si hvorfor de ikke kommer. Mange sier
at det er på grunn av tidsklemma. Videre er det noen offentlige aktører som mener det ikke er nødvendig å delta,
fordi de allerede er så synlige som arbeidsplass.
Vervet som Director for Arbeidslivsdagen
Maria har vært med i ELSA i to år, det første året som
aktivt medlem og i år som Director for Arbeidslivsdagen.
-Vervet innebærer å bygge relasjoner, sending av mail og
å selge inn ALD. Du bør være glad i planlegging, organisering og tilrettelegging, og være ville villig til å hjelpe aktørene som kommer. Jeg synes vervet har vært fantastisk
å ha! Det er dette vervet som har mest kontakt med ulike
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ER DET SÅ LURT Å DRA
PÅ UTVEKSLING?
6900 norske studenter var i 2016 på utveksling ved et utenlandsk universitet, ifølge en rapport fra SIU. Internasjonal koordinator ved Det juridiske fakultet ved UiT, Lene Emilie Øye,
vil at flere studenter skal gjøre som dem. Tall fra NHO peker imidlertid på at internasjonal
erfaring er lite etterspurt i arbeidsmarkedet.

Tekst: Jan Helge Pedersen, Foto: pixabay.com
Mange studenter vurderer å reise
på utveksling til utlandet. Det er
gjengs oppfatning at utenlandsopphold på CV-en gir et fortrinn
på arbeidsmarkedet. 6900 norske
studenter var i 2016 på utveksling
ved et utenlandsk universitet, ifølge en rapport fra SIU. Rapporten
taler om de studenter som hadde
kortere utvekslingsopphold i utlandet som ledd i utdannelse påbegynt ved et norsk universitet. Studenter som tar
hel grad i utlandet er ikke medregnet i antallet.
Internasjonal koordinator ved Det juridiske fakultet ved
UiT, Lene Emilie Øye, mener at jusstudenter bør reise på
utveksling til utlandet.
- Arbeidslivet har et stort behov for folk med internasjonal
erfaring. Reiser man på utveksling, får man sjansen til å
tillegge seg nye språkferdigheter og perspektiver, og man
får muligheten til å utvikle seg både faglig og personlig,
sier Øye.
Tar emner i både internasjonal rett og nasjonal rett
Hun forteller at det er vanlig at utvekslingsstudenter tar
emner i både internasjonal rett og det aktuelle utvekslingslandets nasjonale rett.
- Mange tar emner i internasjonal rett. Det er videre ikke
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noe i veien for å ta emner i det aktuelle utvekslingslandets
nasjonale rett, hvis den aktuelle kandidaten skulle være
interessert i det, forteller Øye.
Jussen har rykte på seg for å være et nasjonalt anliggende.
Alle land har sine egne rettsregler og domstoler, anføres
det. Øye mener at bildet er mer nyansert, og tror at en del
kan komme til å få bruk for fagene de tar under utvekslingsoppholdet når de senere skal ut i arbeidslivet.
- Det er vanskelig å si om utvekslingsstudentene vil få bruk
for akkurat de fagene de tar når de skal ut i arbeidslivet.
Det kommer helt an på hvilken jobb de ender opp i. Det
er likevel utvilsomt at veldig mange vil komme i berøring
med internasjonal rett, og på den måten få brukt kompetansen sin. Videre er det viktig å huske på at jurister jobber
med mye forskjellig, slik at for de fleste vil kanskje selve
erfaringen med å reise ut, stå på egne ben, utvide komfortsonen, møte nye kulturer, takle nye utfordringer og få
mange nye opplevelser, være det de drar aller mest nytte
av for videre arbeidsliv og i livet generelt, forklarer hun.
- Alt i alt kan det vel uansett ikke være feil å velge den
retningen i studieløpet man har lyst til. Kan ikke skjønne
annet enn at det må kunne lede til en jobb man liker, sier
Øye.

Internasjonal erfaring på bunn i NHOs
kompetansebarometer
NHOs medlemsbedrifter ble spurt hvilken betydning ulike kompetanser har ved ansettelse av nye medarbeidere.
Kun 4 prosent av bedriftene svarte at internasjonal erfaring har stor betydning når de ansetter nye medarbeidere.
19 prosent svarte at internasjonal erfaring har en viss betydning. 77 prosent av de utspurte bedriftene legger ikke
vekt på internasjonal erfaring når de ansetter nye medarbeidere.

Internasjonal erfaring kan være en fordel
Kan det tenkes at disse vidt ulike oppfatningene bunner
ut i en grunnleggende uenighet mellom akademia og bedriftene om hvordan internasjonal erfaring bør vektlegges
i ansettelsessituasjoner?

Dette kommer frem i NHOs kompetansebarometer for
2016. - Det høres litt rart ut, sier Øye.
Hun forteller at hun får andre signaler i møte med arbeidslivet.

Han mener, i likhet med Øye, at spørsmålet om vektlegging er nyansert.
- Det kan være en fordel å kunne vise til et utvekslingsopphold i utlandet på CV-en. Hvordan dette slår ut i den
konkrete situasjonen, vil avhenge av hvor kandidaten har
vært, hvor langt utvekslingsoppholdet var og hva kandidaten gjorde under utvekslingsoppholdet, forklarer Årstad.
Han forteller at firmaet hans ikke legger særlig stor vekt på
internasjonal erfaring ved ansettelser.
- Vi driver ikke så mye internasjonalt. Hadde vi gjort det,
ville vi nok lagt en del vekt på internasjonal erfaring ved
ansettelser, sier han.

- Tvert om er det et ønske fra arbeidslivet om at flere har
internasjonal erfaring fra studiene sine. De fleste oppfordrer studenter til å reise på utveksling, påpeker hun.
Tallene taler mot den utbredte oppfatning om at utenlandsopphold på CV-en gir et fortrinn på arbeidsmarkedet.
Av et utvalg av 10 kompetanser, er internasjonal erfaring
det færrest av NHOs medlemsbedrifter legger vekt på ved
ansettelser. Øverst på listen over hva bedriftene vektlegger
troner praktisk erfaring og kommunikasjonsevner.
Det må imidlertid bemerkes at utvalget for undersøkelsen er nettopp NHOs medlemsbedrifter. Tallene favner
således om arbeidsmarkedet som helhet, og begrenser seg
ikke til bedrifter som ansetter jurister.

Eddie Årstad er partner i advokatfirmaet Bull Årstad DA,
som holder til i Sandnes og Stavanger. Advokatfirmaet har
13 advokater, og yter bistand innenfor de fleste rettsområder.

Er det lurt å ta emner i internasjonal rett eller utenlandsk
rett når man kan ta emner i norsk rett her hjemme?
- Det kommer an på hvor man ser for seg å jobbe, og hvilke ambisjoner man har. Hvis man ser for seg å jobbe i et
av de store firmaene, er det nok et pluss. Mindre advokatfirmaer har nok ikke det samme behovet for folk med
internasjonal erfaring, avslutter han.
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JURISTFORENINGENS
ALPINTUR 2017
Hvert år har alle elevene på jurfak mulighet til å sikre seg billett til en årlig alpintur i Mars.
Som årene før, gikk årets tur til Levi, Finland som er Lapplands største og mest populære
vinterland.

Tekst og foto: Øyvind Dypvik
Med to stappfulle busser på vei mot Levi for årets kuleste
event, var alle godt i siget med god stemning, høy musikk
og alkoholkonsum. For de fleste gikk bussturen unna på et
blunk med allsang, juristforeningens bussquiz og et generelt godt selskap med hverandre.
Etter ankomst i Levi, var det rett i gang med å forberede
kveldens festligheter. Årets tema var «Domsfest», hvor alle
skulle kle seg ut som en dom. Det må nevnes at mange av
kostymene var godt tillaget og vanvittig bra gjennomført.
Her kunne vi se alt fra klassiske dommer som «sykejournal» «innekatt» og «sinnsykes ankerett» til litt mer ukjente
dommer.
For mange er fest, fyll og sene kvelder høydepunktet for
levituren. Men for andre er høydepunktet å stå opp tidlig for få med seg alt Levi har å tilby på dagtid. I Levi kan
du gjøre alt fra å ta deg en tur med langrennsski, kjøre
med hundespann, kose seg i badeland eller stå på ski eller snowboard i Finnlands største alpinanlegg. Bakken har
noe å tilby for enhver smak. Du kan ta gondolheisen helt
til topps for den lengste nedfarten i tråkket løype, eller så
kan du kjøre deg vill i skogen i puddersnø. Er du mer av
den vågale typen, kan du utfordre deg i parken med hopp
og rails i alle vanskelighetsgrader. Når du trenger en pause
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kan du slappe av i en av de mange cafeer i bakken med god
mat, øl og minuttkakao.
Etter siste tur i bakken, dro vi rett i badstua for litt kvalitetsavslapping og snøbading. Siste kveld ble det arrangert
fest med ullundertøy og skiklær som dresscode. Mange
dro også ut å spise mat på ulike restauranter, testet utelivet
og tok seg en øl på en av Levis mange barer.
Turen i år hadde avreise fredags morgen og hjemreise tidlig på søndag. Til neste år planlegger vi å utvide dette til en
tredagerstur, ved at vi arrangerer avreise med én eller begge bussene på torsdag. Her kan du være med å bestemme.
Mer info om dette kommer senere på Juristforeningens
facebookside. Dersom du har noen innspill eller idéer for
hvordan vi kan forbedre neste års levitur, send oss en melding på vår facebookside @JuristforeningenTromso eller
kontakte en av årets styremedlemmer på facebook. Alle
innspill er gode innspill.
Til slutt vil jeg på vegne av alle deltakerne på turen bringe
en stor takk til årets alpintur ansvarlig, Veronika Steen
Pedersen, og til alle øvrige som var med å bidra til en fantastisk tur.
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STUDIETUR TIL
WASHINGTON MED ELSA
I januar 2017 arrangerte ELSA sin årlige 10-dagers studietur til en forlokkende by utenfor
Europa. Denne gangen falt valget på Washington DC i USA.
Tekst og foto: Julie Hegdahl
10 dager med både faglig, kulturelt og sosialt opplegg ventet på
oss, på andre siden av dammen.
Forventningene til turen var store.
Alle 16 deltagere var klare som
egg på Langnes Lufthavn så tidlig
som 0500 om morgningen 20 januar. Etter litt om og men, kom vi
oss ikke lengre enn til København
dag 1. Dette var likevel ikke noe
minus da vi fikk et døgn i Skandinavias kanskje fineste
by. På kvelden dro alle sammen til et koselig bar-område
i København sentrum. Selv om både telefoner ble stjålet,
bankkort sånn halvveis mistet og nach varte litt vel lenge
for noen, var det en fin start på turen videre til USA.
Washington DC er som mange vet rettsinstitusjoners
mekka. Med Det Hvite Hus, United States Capitol og The
Washington Monument bare for å nevne noen få severdigheter, var mulighetene mange.
Studieopplegget
I løpet av de 10 (redusert til 9 ila stopp i køben) dagene vi
hadde i Washington hadde vi (et) relativt lite studieopplegg. Vi hadde et møte med den norske ambassaden hvor
vi fikk god informasjon om deres arbeid. I tillegg fikk vi
en oversikt over hvilke veier man kunne gå, for å få seg en
jobb på ambassaden og en liten prat om det nylige valget.
Videre hadde vi en guidet tur både i Supreme Court og The
Capitol hvor kongressen sitter. Til slutt var vi på besøk ved
Georgetown University Law Center. Her holdte den mest
energiske foreleseren noen sinne en kort presentasjon om
mulighetene til å ta en LLM-grad ved Georgetown, samt
en omvisning på skolen.
Det sosiale og kulturelle
Hver dag hadde vi mye fritid, så vi hadde goood tid til å
plyndre den koselige handlegaten i Georgetown (et sted
som anbefales om man skal til DC), spise ekstreme mengder med pizza og dra ut på kveldene. I tillegg til dette
besøkte vi en del museer. Washington DC har en enorm
mengde (enormt mange) med flere fantastisk fine museer.
Det er noen som er mer verdt et besøk enn andre, som

for eksempel National Air and Space museum, National
Gallery of Art og International Spy museum. Om man
først har tenkt til å ta turen til USA og har litt god tid er
kanskje det kuleste å dra på kino!! Kinosalene i USA er
helt annerledes enn i Norge. Stolene er sykt chill og man
kan lene dem helt bakover sånn at det nesten blir en seng
med benstøtte til. Lyden på filmen er også sykt mye bedre
og hele atmosfæren er egentlig bare veldig kul.
Julie Hille forteller om New York:
Den siste helgen på studieturen bestemte vi oss for å dra
til New York. Vi stod opp grytidlig på morgenen, tok en
Uber til bussen, og etter en fire timers lang busstur dukket
endelig den fantastiske skylinen opp. Det var med dette
ingenting å spare på, attraksjonene sto på rekke og rad, og
det var mye vi ville få med oss!
I løpet av de to dagene vi var der rakk vi blant annet å få
med oss utsikten fra Rockefeller Center, musikal på Times
Square, minnesmerket etter 9/11 og diverse annen sightseeing. Noen av oss tok også turen innom Central Park og
fikk hilst på koalabjørnene som bodde der, mens andre
tok seg en tur med båt fra Brooklyn og rundt øya når mørket hadde senket seg.
Når vi først var i New York måtte vi selvfølgelig også teste
utelivet. Dette var noe helt for seg selv, og kleskoden var
helt ekstremt streng. Vi fikk engang ikke komme inn om vi
hadde på oss Yeezy – altså Kanye West sine egendesignete
sko! En del av jentene havnet også på en av New Yorks
største nattklubber omfavnet av kjente DJ-er og ”free bar”.
Den korte bussturen til New York var virkelig en mulighet
som var verdt å gripe. New York hadde helt andre ting å by
på enn Washington D.C., og det gjorde at reisen ble utrolig
variert og morsom!
Avslutningsvis:
Alt i alt var studieturen med ELSA en fin opplevelse. De
fleste på turen savnet nok litt mer faglig innhold, og dette
er noe ELSA har lovet å forbedre til neste år. Det ryktes
også at tidenes reiseentusiast og stemningsbombe blir
neste års reiseansvarlig – noe som gjør at jeg med hånden
på hjertet kan anbefale å bli med på neste års turer!
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Bokanmeldelse:

POLITIRETT I ET
NØTTESKALL
Anmeldt av Fredrik Hemmingsen, Foto: Gyldendal
Boken Politirett i et nøtteskall
er skrevet av Tor-Geir Myhrer
og Steinar Fredriksen. Begge
forfatterne er fast ansatt ved Politihøgskolen der de underviser i strafferett, straffeprosess og politirett, som de begge har
utgitt flere bøker om. I likhet med de andre bøkene i nøtteskall-serien er ‘Politirett i et nøtteskall’ både kortfattet og lettlest, og gir en innføring i faget politirett.
Politirett kan kort defineres som læren om politiet som forvaltningsmyndighet og straffeforfølgningsmyndighet. Faget
kan derfor anses som en form for spesiell forvaltningsrett
med fokus på det som særlig faller inn under politiets virksomhet, herunder om de rettsreglene som organiserer politiet, og som beskriver og regulerer de funksjonene eller oppgavene etaten har. Politiretten er et juridisk fagområde der det
over de siste årene har skjedd en del endringer. ‘Politirett i et
nøtteskall’ er i stor grad ajourført med de viktigste endringene
som er relevant for politiretten, herunder ikrafttredelse av ny
straffelov, vedtagelse av politiregisterloven og politireformen
av 2015/2016.
Det er i særlig grad politiet som forvaltningsmyndighet som
er behandlet i boken. Ikke overraskende ligger bokens tyngdepunkt på politiloven kapittel II som omhandler ‘utførelsen
av polititjenesten’. Det er her blant annet politiets inngrepshjemler og reglene for når politiet har adgang til å anvende
fysiske makt er regulert.
Boken åpner i kapittel 1 med en innledende redegjørelse for
politirettsbegrepets avgrensning og en redegjørelse for rettskildesituasjonen på politirettens område. Deretter er boken
inndelt i tre hovedtemaer i de påfølgende kapitlene. Det første hovedtemaet er de generelle reglene om polititjenestens
innhold og utførelse. Det andre hovedtemaet tar for seg inngrepshjemlene i politiloven kapittel II. Det siste hovedtemaet
er reglene om politiets adgang til å bruke fysisk makt i sin
tjenesteutførelse.
De innledende kapitelene tar for seg politiets oppgaver og organisering, begrepet politimyndighet og plikter og rettigheter
i polititjenesten. Deretter følger en rekke kapitler om ‘utførelsen av polititjenesten’, nærmere bestemt om grunnprinsipper
for utøvelse av politimyndighet, inngrepshjemlene og adgangen til å benytte fysisk makt. Avslutningsvis er det et kapittel
om politiets behandling av personopplysninger.
Det hensiktsmessige med denne oppbygningen er at leseren
får presentert politirettens hovedtemaer i en logisk rekkefølge,
noe som bidrar til at man enklere ser sammenhengen med de
ulike temaene. Et eksempel er forholdet mellom begrepet «po-
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litimyndighet» og politiets fullmakter. «Politimyndighet» brukes som betegnelse på den samlede kompetanse/myndighet til
å gi påbud og foreta inngrep overfor publikum, om nødvendig
med makt, som er særegen for politiet. Inngrepshjemmelen
angir således rettsgrunnlaget for inngrepet, mens politimyndigheten angir tjenestepersonens rettslige makt til å effektuere
inngrepet. Et annet eksempel er at det i politiretten er viktig å
ha klart for seg forholdet mellom politiets inngrepshjemler i
politiloven §§ 7-13 og grunnprinsippene i § 6.
I gjennomgangen av de ulike inngrepshjemlene til politiet
skisserer boken kort og greit opp de relevante vilkårene og
vurderingene som ligger til grunn. Underveis foretas det presise begrepsavklaringer og kortfattede eksempler. Dette bidrar
til en pedagogisk fremstilling av reglenes vilkårs- og følgeside.
Boken bidrar således til at det er enkelt å henge med, samtidig
som at det ikke blir for detaljert eller inngående.
Bokens svakeste side er naturligvis at det meste blir svært generelt og til tider litt overfladisk. Likevel er det begrenset hva
man kan forvente av en bok på ca. 230 sider. Boken er ment
som en ‘innføring i norsk politirett’, og utfører nettopp det
den er ment for; «å gi en kortfattet innføring i sentrale emner
i innen norsk politirett’, jfr. forordet. Gjennom henvisninger
viser boken til mer dyptgående fremstillinger i både standardlitteraturen og mer spesifisert litteratur om enkeltemner.
Boken kunne med fordel også tatt for seg politivirksomhetens
mål, jfr. politiloven § 1. På denne måten ville leseren trolig
fått et bedre grep om politilovens materielle spektrum, samt
bidratt til å gi et mer overordnet perspektiv på politiets virksomhet. I politiretten er det grunnleggende å forstå den faktiske og rettslige sammenhengen mellom politiets mål, oppgaver og fullmakter. Politivirksomhetens mål angir etatens rolle
eller funksjon i samfunnet, politiets oppgaver refererer seg til
de gjøremål og plikter som politiet må ivareta for at målet skal
bli realisert, mens politiets fullmakter (politimyndighet sammenfattet med inngrepshjemlene) gir rettslig grunnlag for de
tiltak som er påkrevd for å effektuere de pålagte gjøremålene
i det enkelte tilfellet.
Boken er ikke særlig relevant for det obligatoriske løpet i masterstudiet i rettsvitenskap, og er trolig mest aktuell for de som
er særlig interessert i politiets virksomhet som sådan. For fjerdeårsstudenter kan boken gi et lite innblikk i avgrensningen
mellom polisiær virksomhet og straffeforfølgning etter straffeprosessloven, men har ellers liten relevans for faget på fjerde
avdeling. Boken kan anbefales for de studentene som vurderer å ta faget politirett som spesialemne på femte avdeling,
samt de som ønsker å arbeide som politijurist eller forsvarer
etter studiet.

OPPSKRIFT:
SPANSK OMELETT
En spansk omelett er et riktig mettende og husmannskostelig måltid som kan nytes like godt kald som
varm. I en krevende studiehverdag er det lov å unne seg en siesta-ish lunsjpause. Denne oppskriften er
kanskje tidkrevende, men vil ikke kreve mye av oppmerksomheten din. Hvis du tar deg tid til å røre rundt i
stekepannen en gang i blant — men ikke for mye — er det stort ikke mye å gjøre.

Tekst og foto: Harald Lauvås Korsåsen
Ingredienser:
• 3 egg
• 1 liten potet
• 1/2 løk

• 1 tommel chorizo
• Salt
• Sort pepper
• Olivenolje

Skjær poteten i tynne skiver og stek den på middels høy
varme i litt olivenolje. Husk at poteten er hard og utilgivelig — den trenger tid i pannen. Når poteten har fått
rundt fem minutter alenetid i pannen, har du oppi løken.
Beskjært etter egne preferanser, men ikke i altfor store
biter. Løken skal etter rundt ti minutter bli myk og karamellisert. Poteten skal óg på dette tidspunktet begynne å
bli godt stekt. Da det totalt har gått omtrent femten minutter legger du oppi chorizobitene. En tommel chorizo
(målestokk etter størrelsen på din egen tommel) høres lite
ut, men på studentbudsjett må man være sparsommelig.
Chorizoen setter utrolig mye smak, så det er unødvendig
med for mye. Når det har gått fem minutter har chorizoen
smakssatt poteten og løken med alt det deilige, oransje og
arterieblokkerende fettet.
Når poteten, løken og chorizoen har surret seg ferdig i

pannen tilsetter du det (mens det er varmt) i en bolle med
eggene. Tilsett litt salt og pepper, og miks det sammen.
Ikke vær altfor nøye med å blande eggehviten og plommen. Husk at det skal være robust husmannskost, ikke
gourmet. La denne miksen stå å hvile i ti til femten minutter.
Når eggemiksen har stått på kjøkkenbenken i opptil et
kvarter skal den ha fått en mer seigtflytende konsistens.
Da er det på tide å lage omelett av den. Sett stekepannen
på middels varme (ikke altfor høy) og hell miksen oppi. La
den stå til den er gjennomstekt, akkurat til det punktet eggene ikke er rennende. Legg et lokk eller en heldekkende
flate over pannen, så blir den jevnere og fortere stekt. Eller
så kan du snu den midtveis under steking ved å legge en
tallerken over stekepannen og snu den slik at omeletten
havner opp ned. Deretter skyver du den ned på pannen
igjen slik at den ustekte siden får kontakt med pannen.
Om omeletten blir litt herpet ved de første forsøkene, fortvil ikke. Matlaging er like mye trial and error som alt
annet. Velbekomme!
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Avsluttende ord fra

ØYSTEIN WOLDEN
KANDIDATER VÅREN 2017
Foto: Lars Åke Andersen, Frifoto.
Foran fra venstre:
Sara Larsen Magee (Tromsø), Camilla Kristoffersen (Hammerfest), Nora Balteskard (Harstad), Anne Birgitte Herstad
(Hemnes), Ingvild Myrvang (Målselv), Vibeke Kristin Morken (Tromsø), Anniken Krane Plener (Narvik)
Rad to fra venstre:
Renaz Horori (Bodø), Shanaz Horori (Bodø), Hanne Åsli (Narvik), Malene Holand (Tromsø), Stine Parten (Narvik), Ida
Elisabeth Berg (Tromsø), Tone Jæger Karlstad (Hammerfest), Cecilie Korneliussen (Skjervøy), Heidi Mari Kristiansen
(Rana), Mari Lovise Marum (Tromsø)
Rad tre fra venstre:
Gro Elin Sæther Sønderland (Trondheim), Eirik Wold Sund (Oslo), Kim-Runar Dalberg Olsen (Tromsø), Øystein
Tordahl (Sortland), Emma Victoria Hovig Frigland (Oslo), Vilde Brunstad Riiser (Oslo), Ada Lindset (Oslo), Ida Ytrebø
(Tromsø), Francesca Vyvial (Målselv)
Bakerst fra venstre:
Fredrik Storø (Narvik), Harald Olsvik (Tromsø), Ole Nikolai Tellemann Hemnes (Oslo), Lars Olav Wilhelmsen
(Bærum), Tord Eirik Moen (Tromsø), Borgar Sandvik (Drammen), Marius Henriksen (Øksnes)

36

JUS`T

Hvordan føles det å være ferdig med jusstudiene?
Det synes jeg er en uvant og litt merkelig følelse. Etter fem
travle år er man på mange måter tilvent å ha en fast ordning å forholde seg til, men etter avslutningen konfronteres man med det motsatte, mange valg og muligheter.
Når det er muligheter er det også konkurranse om mulighetene. Å konkurrere i ansettelsesprosesser mot andre
som har en langt større arbeidserfaring enn deg, gir en litt
annen form for konkurranse enn det man er vant med fra
studiet, hvor alle stiller likt fra start. Jeg tror følelsen kan
oppsummeres som en spenningsfølelse.
Hva kommer du til å savne med å være student?
Jeg kommer selvsagt til å savne menneskene jeg har blitt
kjent med og den friheten som følger med å være student.
Å studere rettsvitenskap gir også mange muligheter til å
utfordre seg selv på forskjellige fagfelter man ikke nødvendigvis får prøve i arbeidslivet. Også kommer jeg til å savne
alle de sosiale arrangementene som Juristforeningen arrangerer, spesielt Leviturene!
Hva kommer du til å savne minst?
Jeg har stort sett gode minner fra studiet, undervisningen
og eksamener. En ting jeg synes universitetet kan forbedre
seg på er kvalitetskontroll og oppfølgningen av eksamenssensorer. Jeg opplever at enkelte av sensorene kan være for

lojale mot sensorveiledningene. Det hender også litt for
ofte at man klager karakteren opp, noe som kan tyde på at
førstegangssensuren ikke alltid har vært tilfredsstillende
gjennomført.
Hva er planen videre?
Jeg har deltatt i noen intervjuprosesser i det siste, både i
store og mindre advokatfirmaer. Det kan se ut som jeg blir
nødt til å flytte sørover om jeg får en av disse jobbene. Det
kan bli litt rart å forlate Nord-Norge etter å ha bodd her
så lenge, men jeg kjenner meg også veldig klar for nye utfordringer. Før dette blir det en tur til Malaga der jeg skal
besøke noen venner og ta en liten ferie!
Har du noen tips til oss som enda har et par år foran
oss?
Det er fordelaktig å planlegge noe frem i tid når man studerer. Selv om man ønsker å fokusere all sin energi inn
mot neste eksamen er det viktig å tenke strategisk på studiet som helhet og hva man ønsker å oppnå. For eksempel
er det lurt å planlegge masteren ganske tidlig, da mange
veiledere fort blir opptatt med andre ting. Man bør også
prøve å få litt praktisk erfaring på siden av studiet, her er
Jusshjelpa og prosedyrekonkurransene gode muligheter
som alle kan oppsøke.
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SMALL TEAMS
FOR BIG MATTERS
Hvem trives best hos oss? Du er nok over gjennomsnittet dedikert, nysgjerrig på å lære og vant til
at det skal fokusert innsats til for å oppnå gode resultater. Du trives som lagspiller, søker utvikling i
samspill med andre og inspireres av muligheten til å arbeide med mer erfarne advokater i profilerte
og ofte vanskelige saker. Du er interessert i samfunn og næringsliv i tillegg til jussen. Du er ikke redd
for å ta ansvar. Og du synes det er moro å yte det lille ekstra for å løse en sak best mulig.
Velkommen til BA-HR!
Les om vår traineeordning og seminarer på bahr.no

