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DET ER LIKE VIKTIG MED

KARAKTER
SOM MED

KARAKTERER

Hvor du velger å jobbe etter studiene er avgjørende for
karrieren. Hos oss blir man daglig stilt overfor krevende faglige
og menneskelige utfordringer – i møte med klienter i personlige
kriser, komplekse forretningsjuridiske problemstillinger og foran
domstolene. Dette krever mer enn gode karakterer.
Hjort har levert juridisk presisjon siden 1893 og har en unik
sammensetning av kompetanse og erfaring innen straﬀerett,
personjus, forretningsjus og prosedyre. Vi er et firma for
faglig dyktige advokater med integritet og med interesse for
mennesker. Et firma bygget rundt personer med en sterk karakter.
Se hjort.no eller følg oss på Facebook.
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Redaktørhjørnet
Tilbake til hverdagen.
Velkommen til et nytt semester på det
Juridiske fakultet i Tromsø!
Jeg håper våre nye studenter har funnet
seg godt til rette, og at alle er klare til å
ta fatt på et nytt og spennende studieår.
Personlig synes jeg alltid det er litt hardt
å starte igjen etter en lang sommerferie,
men gamle rutiner kommer heldigvis raskt
tilbake.
Jeg vil takke vår tidligere redaktør Karoline
Sandvik for hennes store innsats
i 2015/2016. Jeg overtar vervet med glede
og spenning, og håper at også 2016/2017
skal bli gode år for Jus´t.
Det er alltid deilig å ta sommerferie etter
uendelig antall timer repetisjon og forberedelse i mai. Dessverre hadde ikke alle
muligheten til å legge eksamenstiden bak
seg i år. 4. avdeling fikk oppleve noe av det
verst tenkelige for studenter- annullert
skoleeksamen. Sjokkbeskjeden ble etterfulgt av en kaotisk saksbehandling, preget av et utdatert regelverk og mangelfull
ivaretakelse av rettsikkerhet. Dette kan du
lese mer om på side 16-21
Timene kan bli mange og lange på lesesalen eller PJ. Vi har mye pensum å komme
gjennom, og studiet kan raskt bli altoppslukende. Samtidig er det viktig å nyte studietiden, være sosial og ha det litt gøy. Jeg
vil derfor oppfordre dere alle til å engasjere
dere i høst! Enten for dine medstudenter
gjennom JSU, ELSA, Juristforeningen eller
Studentparlamentet. Eller noe helt utenfor studiet, som Røde Kors, Amnesty eller

Redd Barna. Det finnes mange muligheter!
Hvorfor skal du engasjere deg? Fordi den
største gleden er å glede andre. Dessuten
får du verdifull erfaring, som du kan ta med
deg videre inn i arbeidslivet.
I denne utgaven og utgavene fremover vil
vi presentere noen av mulighetene du har
for å engasjere deg i Tromsø. I bladet du
nå holder i hendene kan du lese et intervju
med Curt A Lier, president i Juristforbundet,
om verdien av verv og frivillig arbeid i en
ansettelsesprosess. Du kan også lese om
Studentparlamentet og
Røde Kors Vitnestøtte.
Det er ikke å legge skjul på at redaktørvervet innebærer mye arbeid. Heldigvis har
mange bidratt med både tekst og innspill
til denne utgaven - tusen takk til dere! Jeg
håper at dere ønsker å fortsette i de neste
utgavene, og at også noen nye kommer til.
Nytt for denne perioden er at vi satser på tre
utgivelser, men for at dette skal være mulig
trenger vi hjelp. Alle er velkommen til å bli
med i vår nye redaksjon, og til å sende inn
bidrag, ideer og innspill. Ikke nøl med å ta
kontakt!

Vilde Amundsen Øren
redaktør / student 3. avdeling
just@juristforeningen.eu
tlf. 410 91 294
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Ledere
Våre fantastiske ledere i JSU, ELSA og Juristforeningen ønsker deg velkommen til et nytt
semester!

Kjære flotte medstudenter!
Først og fremst vil jeg på vegne av styret i Juridisk Studentutvalg Tromsø (JSU) ønske våre nye medstudenter velkommen til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Gamle studenter, dere er ikke glemt, velkommen hjem - det
være lesesalen ved rettssalen eller lesesalen på PJ.
Nå er Fadderuken over for både fadderbarn og faddere, til enkeltes glede og andres fortvilelse. Forhåpentligvis er dere
godt i gang med å fordøye pensum og har allerede fått tilbragt noen timer på lesesalen – som de nye studentene snart
vil erfare henger ikke disse to alltid sammen.
Noen av dere vet kanskje ikke hvem vi er, fortvil ikke. JSU er den øverste studentpolitiske organisasjonen for dere, her på
”Jurfak”. Vi arbeider for at studiehverdagen skal være så bra som mulig og vår hovedoppgave er å ivareta deres interesser.
JSU omtales derfor ofte som ”bindeleddet mellom studentene og fakultetet”.
JSU gleder seg til et nytt og spennende studieår. Forrige studieår var innholdsrikt og vi arrangerte både faglige og
mindre faglige arrangementer. Det største arrangement var ”kampanjen mot negativt karakterpress” som vi arrangerte
i samarbeid med JSU Oslo. Gjennom kampanjen forsøkte vi å realitetsorienterte studentene om bredden i arbeidsmarkedet og hvilke krav arbeidsgiverne stiller til oss som nybakte jurister.
Dette semesteret stiller JSU med nesten helt nytt styre. En flott gjeng fra ulike avdelinger med motivasjon, kompetanse og engasjement - allerede godt i gang med
å arbeide for deres studiehverdag.
Vi har allerede avholdt første styremøte, og de av dere som er skikkelig engasjert har allerede kost dere med referatet. Dette semesteret blir det både
Fagkritisk rekke, bollefredag og allmøte – dere har med andre ord masse
boller å se frem til. Utover det kan jeg ikke røpe så mye mer av hva som vil
skje, men jeg kan love dere at JSU ikke kommer til å hvile på laurbærene
dette studieåret heller.
Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å like vår Facebook-side ”Juridisk
Studentutvalg Tromsø (JSU)” og følge oss på Instagram: jsutromsoe. Dersom
dere ønsker å kontakte oss er vi tilgjengelig både på Facebook og per e-post:
jsutromsoe@gmail.com. Det er selvfølgelig også fullt lovlig å ”huke tak i oss” i
gangen for å slå av en prat, det er bare hyggelig!
Vennlig hilsen
Patrick Oware
Leder – Juridisk Studentutvalg Tromsø
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Kjære medstudenter,
Velkommen til et nytt semester og nye muligheter ved Det juridiske fakultet, UiT.
ELSA Tromsø har startet semesteret med å arrangere et vellykket informasjonsmøte for studentene som ønsker å engasjere seg i ELSA. Vi er meget fornøyd med oppmøtet, og håper de nye studentene ble litt klokere på alle mulighetene i
ELSA nettverket, og hva vi kan tilby i Tromsø. Med vår hovedsamarbeidspartner Steenstrup Stordrange ble det på møtet
utdelt ”goodie-bags”, servert pizza og ikke minst utloddet en iPad.
Det blir en meget hektisk høst for ELSA Tromsø. Allerede 13. september går vår tradisjonsrike prosedyrekonkurranse
av stabelen. Som advokat er prosedyre en del av hverdagen, og denne konkurransen er en unik mulighet for studentene
å få prøve seg. Finalen er 21. oktober, der den avsluttes med en påfølgende fest.
Videre er planleggingen av liten-studietur, manuduksjoner og sosiale arrangement i full gang, der vi håper flest mulig vil delta. På vårsemesteret står den
lange studieturen, Forhandlingskonkurransen og Arbeidslivsdagen for tur.
Til slutt vil jeg oppfordre alle studenter om å engasjere seg i de ulike organisasjonene vi har her på fakultetet. Alle jobber for å gjøre studiehverdagen
din bedre, med sosiale sammenkomster og faglig påfyll. Det vil også være
en mulighet for å bli kjent med studenter på tvers av avdelingene.
Følg med på Facebook-siden vår – ”ELSA Tromsø” – for mer informasjon
om andre arrangementer dette semesteret, og ta gjerne kontakt med meg på
universitetet eller på president.tromso@elsa.no dersom du har noen spørsmål.
Med vennlig hilsen
Fredrik Astad Sve
President, ELSA Tromsø
Kjære medstudenter!
Jeg håper dere alle er godt i gang med semesteret! For dere på første avdeling håper jeg dere kom vel gjennom fadderuken og at den sto til forventningene med festligheter og det sedvanlige rebusløpet. Nå gjelder det bare å stålsette seg for
et høstsemester som ikke bare dreier seg om jus, men de fleste av dere skal i tillegg bryne dere på filosofiens mystikk og
mysterier, som for mange byr på hodebry. Fortvil ikke, det er ikke så ille som det ser ut ved første øyekast.
De aller fleste av oss har nettopp avsluttet en lang og god sommerferie hvor vi har kunne
hatt tankene på alt annet enn jus. Det gjelder dog ikke alle, og jeg vil få uttrykke min
sympati med de berørte av annulleringssaken.
I høst har Juristforeningen flere spennende arrangementer planlagt. Midt på
høsten sparker vi i gang fotballturneringen Jur Cup. Jeg håper flest mulig ser
det mulig å legge fra seg bøkene i noen timer for å møte opp i krafthallen,
som deltaker eller tilskuer. Senere på høsten arrangeres veldedighetsaksjonen JuVel, som strekker seg over en uke og inneholder arrangementer både
av faglig og utenomfaglig interesse. Jeg oppfordrer alle til å bidra til at aksjonen blir en suksess!
Endelig vil jeg takke advokatfirmaet BA-HR og Gyldendal Rettsdata for det
verdifulle samarbeidet i forbindelse med fadderuken.
Følg med på Facebook-siden vår om kommende arrangementer, og ikke nøl med
å ta kontakt på leder@juristforeningen.eu hvis du har spørsmål. Tilbakemeldinger
om fadderuken mottas med stor takk.
Jacob Bergh
Leder, Juristforeningen i Tromsø
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Nytt styre i Juristforeningen

Leder

Henrik Rydland Akslen

IT-sjef

Fest-sjef

Sander Danielsen

Isbjørnball-sjef
Paul Devenish
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Økonomi-sjef

Jacob Bergh

Campus-sjef

Jorun Gulbakke Øiesvold

Fadder-sjef

JurCup-sjef

Ellen Merli

Torbjørn Ingebrigtsen
Grødahl

Alpintur-sjef

Jus`t-redaktør

Veronica Steen Svendsen

JuVel-sjef

Kine Reiert

Vilde Amundsen Øren

Jens Finanger
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Nytt styre i ELSA

President

Secretary General

Treasurer

VP for Marketing

Fredrik Astad Sve

Stine Marie Høgden

Alex Jægersen

Anette Lindberg
Paulsen

VP AA

Social Director

VP S&C

Mia Berthling Herberg

Sigrid Fife Søyland

Linnéa Kjøndahl
Karlberg

Marie Stenhammer
Berntzen

Director for
Studieturer

Director for
Prosedyrekonkurransen -

Director for
Arbeidslivsdagen

Director for
Forhandlingskonkurransen

Rudi Stensvold

Karoline Angell

Maria Skog

VP STEP

Elise Forså
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Nytt styre i JSU

Fra venstre: Sondre Stier Thorbergsen - Representant i fakultetsstyret og fagrådskordinator
Mojdeh Allahpour - Tillitsvalgtansvarlig. Patrick Oware - Leder. Andrea Tolo Alver - Nestleder, markedsføringsansvarlig og velferdsansvarlig. Kristian Wangsfjord - Økonomiansvarlig og ansvarlig for undervisningsprisen.
Ada Lindset - Kontorkaptein. Emil André Krogh - Representant i Studieutvalget og ansvarlig for fagkritisk rekke

Bli studentmedlem
i Juristforbundet
Faglig fellesskap med over
20 000 jurister
Svært gode bank- og forsikringstjenester - blant markedets beste
betingelser på lån
Medlemsbladet Juristkontakt
9 ganger i året
kr

Tilgang til lønnsstatistikk og
lønnskalkulator
Støtte og rådgivning gjennom
studiene og i arbeidslivet

Flere fordeler finner du på www.juristforbundet.no

Nr. 02, 2016

Hva skjer fremover?
Det skjer mye spennende i høst! Her har vi samlet kommende arrangementer i regi av
Juristforeningen, JSU og Elsa. Sett av datoene - du vil ikke gå glipp av noe. Følg også med
på facebook for nærmere informasjon.

Prosedyrekonkurranse

13. september arrangerer ELSA første runde med
prosedyrekonkurranse. Andre runde kommer 2. oktober, og finalen
går av stabelen 21. oktober med finalefest på kvelden

JurCup og JurCup-fest

Jussens fotballturnering arrangeres 30. september i Krafthallen.
Dagen avsluttes med en JurCup-jussfest.

JuVel-aksjonen

Første uka i november. Følg med på Juristforeningen i Tromsøs facebook-side for nærmere informasjon.

Fagkritisk rekke og bollefredag

JSU planlegger å arrangere både Fagkritisk rekke og bollefredag i
høst, følg med på facebook for tid og sted.

Faste aktiviteter
Juridisk futsal: Hver fredag fra kl. 10-11:30 i Krafthallen.
Juridisk fredagspils: Den første fredagen i måneden er alle velkommen til Bazinga for fredagspils.

Jussfester: Følg med på Juristforeningen i Tromsøs facebookside
for tid og sted.
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Hvem er JSU, ELSA og
Juristforeningen?
Det kan være vanskelig å holde styr på de de ulike studentorganisasjonene på Jurfak.
Hvem er det egentlig som arrangerer Alpintur, Arbeidslivsdag eller Fagkritisk rekke? Fortvil
ikke! Her får du en kort presentasjon av JSU, ELSA og Juristforeningen.
Tekst: Lars Petter Wassås Kveinå

JSU er bindeleddet mellom studentene og fakultetet. Deres oppgave er å ivareta studentenes interesser ved Det juridiske
fakultet, UiT.
JSU består av et styre med styreleder og seks styremedlemmer som aller er valgt inn av studentene ved allmøtet. Mellom
allmøtene er styret det øverste politiske organ for studentene ved fakultetet. Styrets medlemmer har ulike arbeidsoppgaver gjennom sine verv.
Hva tilbyr JSU?
JSU jobber i hovedsak for å forbedre det akademiske tilbudet på fakultetet. Dette innebærer fokus på at det faglige innholdet i studiet holder et høyt nivå og for at studiehverdagen skal være best mulig for studentene. JSU har derfor et tett
samarbeid med de ulike avdelingenes tillitsvalgte og fakultetsledelsen for å styrke læringsmiljøet på fakultetet.
JSU står blant annet for:

Representant i Fakultetsstyret,
Studieutvalget og
Juristforbundet student
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Ansvarlig for tillitsvalgte

Undervisningspris

Fagkritisk rekke

Fast lesesalplass

Nr. 02, 2016

TROMSØ
The European Law Students’ Association Tromsø er én av tre lokalgrupper i ELSA Norge. ELSA har 43 nasjonalgrupper
i Europa, og er verdens største uavhengige internasjonale organisasjonen for jusstudenter med ca. 40 000 medlemmer
fra 300 ulike studiesteder. ELSA Norge har tre lokalgrupper ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø.
Lokalgruppen ELSA Tromsø ble stiftet i 1998, og har over 500 medlemmer ved Det juridiske fakultet UiT, Norges
arktiske universitet. Alle studentene på fakultetet er automatisk medlem i ELSA. Medlemskapet innebærer at du har
muligheten til å benytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene ELSA har å tilby både ved eget fakultet, nasjonalt
og internasjonalt.
Hva tilbyr ELSA?
ELSA Tromsø tar i hovedsak sikte på å tilby faglige aktiviteter ved skolen. ELSA Tromsø står blant annet for:

Prosedyrekonkurransen
		
Forhandlingskonkurransen

Arbeidslivsdagen
Manuduksjoner

Studieturer
			
STEP Traineeships

Juristforeningen er en non-profit studentorganisasjon av og for jusstudentene ved det juridiske fakultet på UiT. Styret
i Juristforeningen Tromsø består til enhver tid av de valgte vervinnehaverne. Alle studenter ved Det juridiske fakultet
(UiT) har stemmerett og adgang til å stille til verv.
Hva tilbyr Juristforeningen?
Juristforeningen står i hovedsak for de sosiale arrangementene ved fakultetet, og tilbyr en unik mulighet til å engasjere
seg ved siden av studiet og bidra til det enestående fellesskapet vi har på jussen i Tromsø.
Juristforeningen står blant annet for:

Fadderuka

JurCup og juridisk fredagsfutsal

JuVel

Juridisk fredagspils

Jus’t-magasinet

Isbjørnballet
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Fadderuken
Takk for en fantastisk fadderuke!
Tirsdag 16. august gikk startskuddet for et nytt studieår
ved UiT og over 200 kommende jurfakere sto klar i labyrinten. Der ble de tatt i mot med åpne armer av nærmere
50 faddere som alle gledet seg veldig til Juristforeningens
fadderuke 2016. Årets fadderpåmelding knuste alle tidlige
rekorder da alle fadderplassene var tatt på 42 sekunder.
Det sier litt om engasjementet blant årets faddere!
De nye studentene ble fordelt på 15 forskjellige faddergrupper før det var åpningsfest på Driv som sto for tur.
Åpningsfesten kan en mildt sagt hevde var en suksess.
Resten av fadderuka fulgte utvilsomt i samme spor. På
programmet var det blant annet temafester, grilling, rebusløp og mye mer snadder.
Disse tolv dagene har vært fylt med latter og god stemning. Vi har sett nye vennskap blomstre. Vi håper og tror
at alle og enhver som har deltatt på Juristforeningens fadderuke 2016 har følt seg velkommen på UiT og ser fram
til en fantastisk studietid her i Tromsø. Vi har iallfall fått
gode tilbakemeldinger fra flere fadderbarn, noe som varmer et fadderhjerte! Det er med en liten bismak vi tar
farvel med årets fadderuke, men det blir samtidig godt
å komme skikkelig i gang med lesinga. Uansett kommer
det flere sosiale arrangementer i kraft av Juristforeningen
utover året!
Og til slutt vil bare minne alle nye studenter på at fadderne fortsatt er der selv om de ikke bærer den kledelige
fadderskjorten. Så om du lurer på noe, eller bare har lyst å
spise lunsj med noen så er det bare å ta kontakt!
Takk til Advokatfirmaet BAHR som vi har gjennomført
Juristforeningens fadderuke i samarbeid med.
Takk for oss!
Faddersjef, Torbjørn Ingebrigtsen Grødahl
Nestfaddersjef, Mikkel Labahå Johansen
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Noen fadderbarn om Juristforeningens fadderuke 2016:
Une: ”Alle vors, og spesielt Collegeparty var dritartig!”
Sigve: ”Som stolt eier av rebusløppokalen kan jeg trygt si at rebusløpet var høydepunktet! I tillegg har fadderuka i sin helhet vært fantastisk, alle fadderne har vært inkluderende på tvers av faddergruppene. Kunne ikke forventet eller spurt om
noe bedre!”
Sofie: ”Rebusløpet var helt klart det morsomste! Man ble både kjent med flere og fikk gjøre ting som er litt utenfor komfortsonen, noe som er bra og gjør at man føler seg trygg på andre”
Nikolai: ”Beste minne må nok være ekstremutgaven av human pyramid på rebusen, der vi hadde en fyr i spagaten på
toppen av pyramiden kun iført bokser! Ellers har alt vært hyggelig og morsomt, mange nye mennesker og nye hyggelige
bekjentskaper! Må også legge til at vi hadde en bra faddergruppe som tok godt vare på alle sammen”
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Forhandlingskonkurransen
I Februar er det duket for forhandlingskonkurranse. Gjennom forhandlingskonkurransen
kan man teste sine egenskaper som forhandler og få nyttige tips fra dyktige jurister. I tillegg venter en potensiell premiepenge og nasjonal finale i Oslo til vinnerne. Jus´t tok
kontakt med fjorårets vinnere for en nærmere prat om konkurransen.
Tekst: Sander Danielsen og Brynjar Strømsvik/Vilde A Øren
Foto: privat

Hva fikk dere til å delta i konkurransen?
- Vi meldte oss på konkurransen fordi vi ønsket å finne ut
hva konkurransen gikk ut på.
Så hva går konkurransen ut på?
- Grovt sett går konkurransen ut på at hvert lag opptrer
som representanter for en klient, og har som oppgave å
ivareta sin klients interesser under forhandlingene. Et
dommerpanel bestående av 2 til 5 dommere vil gi hvert
av lagene poengscore, denne regnes ut fra resultatet, etisk
opptreden, forhandlingsferdigheter, kreativitet og hvor
godt man klarte å forholde seg til egen taktikk.

Ville dere anbefalt andre å prøve seg på forhandlingskon
kurransen når denne igjen blir aktuell våren 2017?
- Så absolutt! Tatt i betraktning at forberedelsestiden ikke
er stor, ofte bare et par timer, så påvirker ikke deltakelse i
forhandlingskonkurransen din ”lesehverdag”, såfremt duikke kommer til den nasjonale finalen. Man har rett og
slett ingenting å tape! Vi satt kun igjen med en god følelse
om at vi nå har fått et godt innblikk i en viktig gren av
jurist-yrket, samtidig som vi fikk gjøre noe juss-relatert
som ikke var å ha nesen plantet i en bok.

- Avhengig av hvor langt man har kommet i konkurransen
vil man møte opp en viss tid før forhandlingsstart, alt fra
1 til 3 timer. Disse timene brukes til å sette seg inn i saken,
og klargjøre en taktikk som både skal anvendes under forhandlingene og presenteres for dommerne før forhandlingene starter. Forhandlingene i seg selv er på 1 time,
og etterpå vil dommerpanelet stille spørsmål til hvert av
lagene rundt aktuelle problemstillinger som framkom under forhandlingene.
Hvilke erfaringer satt dere igjen med etter fjorårets
konkurranse?
- Først og fremst satt vi igjen med et inntrykk av hvordan
forhandlinger foregår. Underveis fikk vi også et innsyn i
hvor viktig etikken er i forhandlinger, og de dilemmaene
som oppstår når man må veie denne opp mot klientens
beste.
- Forhandlingskonkurransen var også en øyenåpner.
Under de to første studieårene blir det i stor grad lagt fokus på prosedyrer, og viktigheten av å være flink å prosedere. I realiteten derimot betraktes en rettsak som siste
utvei i en tvist, og de fleste problemene vil nesten alltid gå
innom forhandlingsbordet. Da er det viktig at man som
jurist også har kunnskap om hvordan man best mulig kan
ivareta klientens interesser her, og ikke kun i rettsalen.
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Sander Danielsen og Brynjar Strømsvik, vinnere av ELSA Tromsøs
forhandlingskonkurranse 2016

Alpintur til Levi

Hvert år arrangerer Juristforeningen en alpintur fra fredag til søndag. De siste årene har
denne vært satt til Levi, Finland. Mars 2016 var intet unntak.
Tekst: Andreas Opstad. nestleder i Juristforeningen,
Foto: Thomas Hauan/privat

Etter en trivelig busstur med quiz og boomblaster
hev alle mann seg rundt for å gjøre klart kostymet.
Temaet var «reincarnation», altså kle deg ut som det
du vil bli gjenfødt som. Mange kledde seg ut som
idrettsutøvere og kjendiser, The Kardashians var selvsagt representert - også Caitlyn Jenner. På anlegget
kunne man knapt høre en sang produsert de siste 5
årene, men heller store slagere og allsanger. På lørdagskvelden var det på’an igjen med fest, denne gangen uten tema.
Selv om det er noen fantastisk artige fester i Levi,
ønsker jeg først å fremst å trekke frem det som skjedde «mellom slagene.»

For de som ikke har vært i Levi tidligere kan det meddeles at det er noe helt annet enn Kroken. Det er løyper i alle vanskelighetsgrader, og et stort og relativt
billig utleiesenter. Det kreves altså hverken feit lommebok, tidligere erfaring eller utstyr for å kunne nyte
løypene. Med det programmet som har vært tidligere
år har man både tid til å kjøre mange av de 43 løypene
Levi har å tilby på lørdagen, og samtidig delta på festingen. Det kan være verdt å nevne at alle hyttene er
utstyr med badstue. Dersom mange nok er interessert
i å stå på ski/snowboard vil det kunne forsøkes å forhandle frem en kvantumsrabatt på heiskort og utleie.
Grunnen til at jeg først og fremst ønsker å trekke frem
det som skjer «mellom slagene» er at det er allment
kjent at Juristforeningen er glad i å arrangere fester,
men vi ønsker også å tilby et bredt tilbud for å involvere flest mulig. Vi ser hele tiden på muligheter for å
forbedre tilbudet vårt. I år kjørte vi to busser til Levi
på fredag, rundt 50 personer i hver buss. Det har blitt
forslått å kjøre en buss på torsdag ettermiddag og en
på fredags morgen. Da skapes det fleksibilitet slik at
de som ønsker å stå mest mulig på ski/snowboard
kan dra i forveien. Ingenting er avgjort, vi ønsker å
høre din mening før vi bestemmer oss. Har du andre
tilbakemeldinger angående alpinturen tar vi gjerne
imot det også. Skriv til oss på vår nye Facebook-side
@JuristforeningenTromso eller send mail til alpintur@
juristforeningen.eu.
Jeg ønsker å avslutte med å takke Ida Susanne
Røstgaard for hennes arbeid med alpinturen 2016 og
ønske Veronika Steen Pedersen lykke til med alpinturen 2017.

Annulleringssaken 2016
Tekst: Vilde A Øren
Grafisk: Julie Hegdahl

Saken blir oversendt direkte til
behandling i Universitetets
klagenemnd, i tråd med beskrivelse av saksgang i kvalitetssystemet ved universitetet.

3
1

6. mai
Skriftlig skoleeksamen
for 4. avdeling
(JUR-3003) avholdes.

Jurfak mottar klage på formell
feil ved skoleeksamen. Klagen
var begrunnet med at studentene som fikk informasjon om
hvilket fag de skulle prøves i fikk
anledning til å repetere dette
noe. Ifølge klager medfører
dette en feil som «det er rimelig
å anta at kan ha hatt betydning
for en eller flere kandidaters
prestasjon eller bedømmelsen
av denne»

Jurfak får henvendelser fra
studenter om at eksamensvaktene hadde åpnet konvoluttene
og tatt ut eksamensoppgavene
ca. 45 minutter før eksamen
skulle starte. Dette medførte at
noen studenter fikk se forsiden
på oppgavesettene, og ut fra det
antok at de ville bli prøvd i
valgfag. Dette spredte seg så til
flere av studentene.

2

5

10. mai

Her ble andre feil begått:
saksgangen var ikke oppdatert
iht. endringer gjort i uhl. i 2014.
Fakultetet skulle ha behandlet
saken som førsteinstans. Dette
ville medført at alle kandidater
skulle blitt informert om vedtaket
og gitt klageadgang. Saken
skulle ikke blitt oversendt til
klagenemnda før eventuell ny
klage og ny vurdering av
fakultetet, jf. forvaltningsloven §
33.

Jurfak behandler saken og kom
med følgende vurdering: «Studentens klage over formelle feil
tas ikke til følge og saken
oversendes Universitetets
klagenemnd for endelig behandling».

4

18. mai
Her ble første feil begått:
spørsmålet ble vurdert etter uhl.
§ 5-2 annet ledd. Fordi saken
kunne fått betydning for samtlige
kandidater som var oppe til
eksamen skulle avgjørelsen
vært fattet etter § 5-2, fjerde
ledd.

Klagen blir behandlet av
klagenemnda, som beslutter å
annullere eksamen. Studentene
informeres så i fronter om at
vedtaket er endelig og ikke kan
påklages.

6

27. mai

Saken blir sendt tilbake til
Jurfak for ny behandling som
fatter følgende vedtak: ”klagen
på formell feil ved gjennomføringen av JUR-3003 våren
2016 tas ikke til følge. Vedtaket
kan påklages innen tre uker, jf.
fvl. § 29 jf. § 28. Klageinstans
er Universitetets klagenemnd.
Klage sendes Det juridiske
fakultet.”

7

9
Avdeling for utdanning mottar
en rekke henvendelser. På
grunn av disse ber Universitetsdirektøren om at klagenemnda
behandler saken på nytt.

2. juni
Her rettes både første og andre
feil (i punkt 4 og 5). Vurderingen
gjøres etter uhl. § 5-2 fjerde
ledd og fakultetet treffer vedtak
som førsteinstans.

klagenemnda beslutter at
vedtaket av 27. mai 2016 må
omgjøres, jf. forvaltningsloven § 35, første ledd,
bokstav c.

8

1. juni

Omgjøringen skyldtes at
fakultetet ikke tok stilling til
spørsmålet om annullering
etter uhl. § 5-2 fjerde ledd.
Denne feilen medførte at
studentenes partsrettigheter ikke ble ivaretatt,
noe som hindret
studentenes mulighet til
kontradiksjon. Fakultetet
hadde dermed ikke foretatt
en tilstrekkelig førstegangsbehandling av klagesaken.

11
Klagenemnda tar klagen til
følge, eksamen JUR-3003
annulleres. Ny eksamen
avholdes 6. september, og en
ekstraordinær eksamen 10.
august.

Fakultetet mottar klage på
vedtaket av 2. juni fra to nye
studenter. Fakultetet fastholder
sitt vedtak og oversender
klagen til Universitetets klagenemnd for endelig behandling.

10

22. juni
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Kommentar JSU
v/Henrik Rode
Henrik Rode, tidligere leder for JSU, forteller hvordan studentene har opplevd annulleringssaken. Han beskriver en prosess bestående av feil og mangelfull informasjon, der
studentenes rettsikkerhet ikke ble ivaretatt.
Tekst: Vilde A Øren
Foto: privat

Henrik ønsker først å forklare bakgrunnen for at JSU involverte seg i saken.
- JSU fikk forespørsel fra fakultetet om å koordinere saken på vegne av de berørte studentene. Dette på grunn
av mengden parter å forholde seg til, og hensynet til en
mer ryddig og enkel kommunikasjon. JSU ville helst at de
tillitsvalgte skulle håndtere saken, men besluttet å bistå i
saken på grunn av dens store omfang. JSU´s fremste formål har vært å sikre at saken har gått riktig for seg og at
studentene har blitt hørt.
Formell feil på eksamensdagen
Feilen som utløste klagen var at konvolutten med eksamensoppgavene ble åpnet for tidlig. Dette skjedde i minst
to av eksamenslokalene. Henrik mener det er svært klanderverdig fra universitetets side at feilen ble begått, og stiller seg spørrende til hvordan dette var mulig.
- Det at oppgaven ble åpnet i to av eksamenslokalene tyder på en svikt i eksamensrutinene. Det må grundig gjennomgås hva som har gått galt. Dersom det ikke er tale om
en rutinesvikt, må rutinene endres og eksamensvaktene få
bedre opplæring. Ved evalueringen bør studentene både
delta og få innsyn. Slik kan man betrygge studentene på at
lignende feil ikke skjer igjen.
Behandling av klage
Da fakultetet mottok klagen 10. mai behandlet de saken
og oversendte den til klagenemnda for endelig behandling. Dette medførte nok en feil, fordi lovendringen av
2014 gjør fakultetet til førsteinstans. Henrik beskriver situasjonen som ironisk og paradoksal.
- Universitetet sentralt burde ha oppdatert rutinebeskrivelsen sin. På den annen side har fakultetene selv et ansvar
for å følge gjeldende regelverk, særlig burde dette gjelde
for det juridiske fakultet. Konsekvensen av dette ble fem
behandlinger i stedet for to. Prosessen tok derfor unødvendig lang tid og studentene må nå ta eksamen i høst.
Partsrettigheter ble ikke ivaretatt
Fakultetet varslet ikke studentene om klagen, og mente
saken kunne behandles rent rutinemessig. Dette fremstår
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i ettertid som en svært dårlig vurdering. Studentene ble
heller ikke informert om sine rettigheter.
- Jeg mener dette viser manglende forståelse for forvaltningsloven, særlig med tanke på partsrettigheter og kontradiksjon.
Henrik forteller videre at informasjonen fra fakultetet og
UTA har vært veldig sparsommelig.
- Informasjonsflyten har vært generelt dårlig. Studentene
har måtte etterspørre informasjon og var heldigvis klar
over egne rettigheter. Saken ble til slutt behandlet rett før
fellesferien, hvilket har medført at flere studenter har opplevd det som vanskelig å få svar på henvendelser.
- Hadde ikke partene vært jusstudenter ville de i stor grad
ikke fått sine rettigheter. Alt i alt bærer saksbehandlingen
preg av dårlig forvaltningspraksis. Behandlingen tilfredsstiller ikke kravene til borgernes rettssikkerhet i møte med
forvaltningen.
Utfallet og nemndas vurdering av saken
Henrik ønsker å fremheve at klagemotpart, dvs. studentene som ikke ønsket annullering, synes fakultetets og
UTA´s andre vurdering var grundig og god. Begge konkluderte med at feilen ikke burde medføre annullering.
Klagenemnda vurderte saken annerledes, og vedtok med
endelig virkning at eksamen skulle annulleres.
- Klagenemnda har lagt alt for stor vekt på virkningen av
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feilen, og forholdsmessighetsvurderingen fremstår som
skjev. Det er ut fra nemndas begrunnelse meget usikkert
hvor mange som faktisk kan ha sett forsiden av eksamensoppgaven. Fordelen for disse studentene fremstår som
bagatellmessig, sammenlignet med ulempene for de 100
motklagerne.
Hensynet bak uhl. § 5-2 er like forutsetninger for studentene, og at karakterene skal gjenspeile det faktiske nivå.
Henrik mener annullering fører til at hensynet blir dårlig
ivaretatt.
- Studentene må ta eksamen tre eller fire måneder etter
den opprinnelige eksamen. Med to forskjellige eksamensdatoer får noen studenter lengre tid til å lese, og det er
fare for ulikt vanskelighetsnivå. Dessuten har studentene
ulike forutsetninger for å lese seg opp gjennom ferien og

fram til eksamensdatoene. I eksamensperioden er det like
forutsetninger, mens i ferien har flere jobb og faktisk ikke
anledning til å lese.
Avslutningsvis forteller Henrik at saken har vært meget
belastende for studentene, både for de som klagde og
motklagerne.
- JSU har fokusert på at frustrasjon skal rettes mot prosessen og klagenemndas avgjørelse, ikke mot klagerne. Alle
feil er begått fra fakultetet og universitetets side, studentene er ofre i denne saken. Det har vært viktig for oss at
klageretten ble respektert. Samtidig har jeg forståelse for
at de som klagde har opplevd situasjonen som vanskelig
og ubehagelig. De tok en upopulær avgjørelse, men jeg
håper og tror at de ikke har opplevd noe utover det man
kan forvente i en slik situasjon.

Kommentar UTA,
v/ Heidi Adolfsen
Tekst: Vilde A Øren
Foto: privat

Hvem er ansvarlig for eksamensavviklingen?
-Ved UiT er ansvaret for skriftlige skoleeksamener delt
mellom fakultetene og universitetsdirektøren. Vi yter
en tjeneste for fakultetene og universitetsdirektøren ved
Avdeling for utdanning har bl.a. ansvaret for å reservere eksamensrom og administrere eksamensvakter ved
Campus Tromsø dersom ikke annet er avtalt. Vi er enig
med fakultetet i at det er vårt ansvar å utarbeide en standardisert mal for forsidene og det er allerede gjennomført.
Får eksamensvaktene opplæring i eksamensrutinene?
- Alle våre eksamensvakter gjennomgår opplæring til den
jobben som skal utføres. Det er fastsatt rutiner for avvikling av eksamen, samt instruks for henholdsvis eksamensvakter og hovedvakter som de alle får utdelt. Ved større
endringer i rutiner eller praksis avholdes det fellesmøter
for alle eksamensvakter.
Medførte det et brudd på rutinene at eksamensvaktene
åpnet konvoluttene med oppgaveteksten lenge før eksamensstart?
- Så vidt vi kan se er det ikke gjort noen brudd på rutinene
eksamensvaktene har i dag men i og med at det ble gjort
en formell feil i eksamensavviklingen har vi påbegynt en
grundig gjennomgang av rutinene våre for å se hvor disse
er mangelfulle. Bl.a. var våre rutiner ikke synkronisert
med endringer gjort i fakultetets rutiner for bokkontroll.
Gjennomgangen blir gjort i tett dialog med fakultetene.
Hvilke rutiner har dere for å oppdatere kvalitetssikringssystemet iht. lovendringer?
- Kvalitetssystemet oppdateres av Avdeling for utdanning.

Systemet er bygd opp rundt ulike fagområder, og skal i
prinsippet oppdateres fortløpende i henhold til gjeldende
lover og regler og så fort som mulig etter endring. Vi ser at
vi ikke har fulgt dette opp på en tilfredsstillende måte og
vi vil nå prioritere å gå gjennom våre rutiner.
Studentene synes informasjonsstrømmen fra UTA har
vært dårlig, hva tenker du om det?
- Vi har forståelse for at studentene har opplevd informasjonsstrømmen fra UTA som utilstrekkelig. Etter vedtakene i klagenemda av 25. mai og 1. juni mottok studentene
informasjon i Fronter, som administreres av Jurfak. Vi
samarbeidet tett med Jurfak i fht hva som er lagt ut av informasjon underveis. Hadde det vært gjort på en korrekt
måte, så skulle melding om vedtak og om partsrettigheter
ha vært sendt ut fra UTA direkte, uaktet den informasjon
som Jurfak ga, som mer hadde karakter av ekstra veiledning. Etter siste vedtak fra klagenemnda har UTA selv
tatt ansvaret for all informasjon ut til studentene, og fått
praktisk hjelp fra Jurfak der vi av tekniske årsaker ikke har
kunnet legge ut informasjonen selv.
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Kommentar Jurfak v/
Gunnar Ketil Eriksen
Tekst: Vilde A Øren
Foto: privat

Hvem er ansvarlig for eksamensavviklingen?
- UTA er teknisk arrangør av skoleeksamen, de ansetter og har opplæring av vaktene. Det er derfor fakultetets mening at det er UTAs ansvar å ha gode rutiner ved
gjennomføring av skoleeksamen. Vi mener også at det er
UTAs ansvar å lage standardiserte regler for utformingen
av eksamensoppgaver, all den tid det kan ha betydning
for prosedyrer i forkant av utdeling av oppgavesett i eksamenslokalet.
Etter 6. mai ble det umiddelbart iverksatt endring fra fakultetets side, og alle fremtidige oppgaver fikk forside.
- Vi har også registrert at eksamensvaktene har fått klar
beskjed om at ingen konvolutter skal åpnes før oppgavene
skal deles ut. Vi regner med at disse tiltakene vil forhindre
en liknende feil i fremtiden.
Behandlingen
Da klagen ble behandlet anvendte fakultetet UTAs utdaterte kvalitetssikringssystem. Dette medførte at fakultetet,
i stedet for å treffe vedtak som førsteinstans, ga en faglig
vurdering og sendte saken videre til klagenemnda.
- Når saken ble behandlet for første gang hos oss ble den
behandlet av en saksbehandler. Saksbehandleren forholdt
seg til det gjeldende kvalitetssikringssystemet. Vi er av den
oppfatning av at det er særlig viktig at rutinebeskrivelser
er oppdatert iht. gjeldende regelverk, særlig med tanke på
at de aller fleste saksbehandlere ved UIT ikke har juridisk
bakgrunn.
- Det er naturlig å peke på UTA som det organ som har
overordnet ansvar for å røkte regelverket som følger av
uhl. Det er det beklagelig at vi på fakultetet ikke oppdaget
feilen, men vi mener UTA står nærmest til å sikre at kvalitetssikringssystemet er oppdatert.
Mangel på varsling og informasjon
Det er reist kritikk mot at fakultetet ikke varslet berørte
studenter da klagen ble mottatt. Studentene opplevde også
informasjonsflyten som mangelfull. Gunnar sier at det i
etterpåklokskapens lys ikke er vanskelig å være enig i kritikken.
- Vi vurderte klagen som en ren rutinesak. Det er i ettertid
lett i å si at ting skulle vært håndtert bedre og vært mer
opplyst. Da det viste seg at saken eskalerte til å bli noe mer
enn vi kunne forutse, mener vi at vi kom på banen og ga
tilfredsstillende informasjon.
Kommer fakultetet til å opptre annerledes dersom et lignende tilfelle senere skulle oppstå?
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- Det har soleklart vært mye læring også for oss i denne
saken. Vi har allerede tatt opp saken internt hos oss, samt
med UTA med tanke på å bedre rutinene.
Gunnar mener den mangelfulle informasjonen må må
sees i lys av at saken utviklet seg på en irregulær måte.
- Den manglende oppdateringen av regelverket iht. lovendringen i 2014 førte til en saksbehandlingsfeil. Dette
gjorde situasjonen både uklar, og tidvis uoversiktlig. En
annen sak er at fakultetet ble instruert til at informasjonsstrømmen skulle håndteres av UTA, da klagenemnda første gang vedtok å annullere eksamen.
Utfallet og nemndas vurdering av saken
Klagenemndas endelige vedtak førte til at eksamen ble
annullert. Det har underveis vært stor uenighet om hvor
mange studenter som fikk en fordel, og hvor stor fordelen
eventuelt kan ha vært. Gunnar mener at det usikre faktum
bygger opp under fakultetets og UTAs konklusjon: annullering er etter en helhetsvurdering et uforholdsmessig
stort inngrep. Det er heller ikke sikkert at hensynet bak
uhl. § 5-2 blir best ivaretatt med en annullering.
- Karakterene skal speile et mest mulig riktig nivå av kandidatens kunnskaper. Når vi ser på all den uroen som har
vært, kan det reises en viss tvil om at en ny eksamen er
bedre egnet til å ivareta dette hensynet.
Når det gjelder utfallet av saken sier Gunnar at fakultetet
har valgt å forholde seg til klagenemndas avgjørelse, og at
denne er endelig.
Kunne hele situasjonen vært avverget?
Fakultetet er i ettertid blitt konfrontert med at de skulle
ha blitt varslet morgenen 6. mai vedrørende forholdene.
Dette er noe fakultetet ikke kjenner til.
- Fakultetet fikk først kjennskap til saken etter eksamen
var avsluttet. Vi mail fra en rekke studenter som var svært
opprørt og mente dette var en klar grunn til å annullere.
Gunnar anser dette som henvendelser som kom i affekt.
Når så studentene hadde fått ting på avstand og tenkt seg
litt om, roet situasjonen seg.
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Hva bør studenter gjøre dersom oppgaven blir kjent før eksamen starter?
- Studentene bør i et slikt tilfelle kontakte fakultet.
Hvordan saken blir behandlet vil bero på det konkrete
tilfellet. Dersom noen vet innholdet i eksamen før eksamensstart er dette en klar formell feil, da skal ikke eksamensoppgaven gis. Dersom en slik beskjed kommer før
eksamen er avholdt vil man prøve å få tak i en ny oppgave.
Eksempelvis er oppgaven for konteeksamen ferdig samtidig som den ordinære eksamen.

Studentenes opptreden
Gunnar roser studentenes opptreden etter at de ble varslet
om annulleringen.
- Rett etter beskjeden kom var det mye misnøye blant
studentene, men dette roet seg raskt. Studentene har vist
seg fra en profesjonell side, og fremstår som snart ferdige
jurister. De har forholdt seg til korrekte prosedyrer og har
ikke minst utredet saken grundig og fornuftig.

Uhl. § 5-2:. Klage over fornelle feil ved eksamen
(1) Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over
formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde
vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage må
fremsettes for institusjonen. Institusjonen kan fastsette kortere
klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan
ikke settes kortere enn én uke.

Forkortelser
UTA: Avdeling for utdanning
Jurfak: Det juridiske fakultet
JSU: Juridisk studentutvalg
Klager: studentene som ønsket annullering
Klagemotpart: studentene som ikke ønsket annullering
uhl.: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og
høyskoleloven)

(2) Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket
oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte
arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen
eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 5-3.

UTA
Avdeling for utdanning er en del av administrasjonen ved
UiT. Avdelinga er en servicevirksomhet for studiesøkere,
studenter, forskere og resten av universitetssamfunnet.
UTA ledes av studiedirektør Heidi Adolfsen.

(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen
foreligger.
(4) Finner institusjonen eller klageinstansen at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning
for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne,
kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller avholdes
ny eksamen eller prøve.
(5) Styret selv eller institusjonenes klagenemnd, jf. § 5-1, er klageinstans for institusjonens vedtak etter denne bestemmelsen

Klagenemnda
Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak og andre saker fra studenter og søkere. Andre saker
klagenemnda behandler er klager over formelle feil ved
eksamen. Klagenemnda har 5 medlemmer med
personlige varamedlemmer oppnevnt av
universitetsdirektøren. Leder og varamedlem for leder
skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. To av
medlemmene skal være vitenskapelig ansatte ved universitetet, og to skal være studenter.
Sekretær for klagenemnda er Avdeling for utdanning.

Om lovendringen i 2014:
Frem til lovendringen forsto departementet
og Sivilombudsmannen loven slik at klagenemnda i første instans kunne avgjøre at det skulle avholdes ny eksamen etter fjerde ledd. Klagenemndas avgjørelse kunne så
påklages til departementet. Etter lovendringen i 2014 er
regelen at institusjonen avgjør slik klage i første instans.
Etter § 5-2 femte ledd er institusjonens klagenemnd
klageinstans for institusjonens vedtak etter denne bestemmelsen. I vår sak må ”institusjonen” forstås som Det
juridiske fakultet.
Kilde: Norsk lovkommentar nr. 509 til Lov om universiteter og høyskoler, av Jan Fridthjof Bernt, www.rettsdata.no
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Verdien av verv og frivillig
arbeid i studietiden
Karakterer kan være viktig i en ansettelsesprosess, men de betyr ikke alt. Jus´t har snakket
med Curt A. Lier som mener det har en verdi i seg selv at man engasjerer seg i mer enn
bare lesing i studietiden.
Tekst: Vilde A Øren
Foto: Juristforbundet

Hva ser arbeidsgiver etter når de går gjennom søknader?
- Det vanlige i en ansettelsesprosess er at man på forhånd
definerer en kandidatprofil. Denne profilen beskriver hva
slags kompetanse arbeidsplassen er ute etter. Dersom
man eksempelvis skal ansette en politijurist ser man etter
erfaring. Det vil si om man har arbeidet i politiet tidligere,
eller om man har annen relevant erfaring, for eksempel
erfaring i retten.
Curt forteller at det ikke er uvanlig med langt over 100
søkere til en stilling. Med så mange søkere kan ikke alle
bli kalt inn til intervju. Derfor bør du enten ha en søknad
som stemmer godt med kandidatprofilen, eller skille deg
ut, og slik være en spennende kandidat som arbeidsgiver
ønsker å prate mer med.
-Har kandidaten for eksempel arbeidet i Jussbuss, JURK
eller Jusshjelpa, vil den ha tilegnet seg erfaring i praktisk
arbeid med juss. Arbeidsgiver kan også finne annen informasjon spennende, som fritidsaktiviteter eller lignende.
Kunsten er å skille seg litt ut.
Engasjement VS. karakterer
Når det kommer til hvilken verdi erfaring, verv og frivillig arbeid har, sammenlignet med høye karakterer, mener
Curt at dette vil variere ut fra type arbeidsgiver. Han tegner et grovt skille mellom offentlig sektor, og firmaer der
inntjening står i fokus.
- Er det tale om ansettelse i privat sektor, for eksempel et
advokatfirma, der inntjening er viktigst, vil man kanskje
ikke legge så stor vekt på frivillig arbeid og verv. På den
annen side kan arbeid i Jussbuss eller lignende ved siden
av studiene vise at man har stor arbeidskapasitet. Dette vil
være viktig for bedrifter som fokuserer på inntjening, der
arbeidstaker må kunne håndtere store arbeidsmengder.
- I offentlig sektor som for eksempel politiet vil det kunne
være like viktig å vise sosial samvittighet og engasjement,
som å ha gode karakterer. Frivillig arbeid og verv gir ofte
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Curt A. Lier, leder for Juristforeningen

”Det er desverre slik at det ikke er
vanskelig å finne folk som satser på seg
selv. Derimot er det langt færre som
løfter blikket litt, og gjør ting fordi de
mener det er riktig.”

Nr. 02, 2016

verdifull erfaring, man lærer om mennesker, og eventuelt
også om praktisk juss. Det største problemet med nyutdannede er den store forskjellen mellom den teoretiske
jussen man lærer på universitet og den praktiske juss man
må anvende i arbeidslivet. For nyutdannede vil derfor juridisk arbeid ved siden av studiene kunne slå positivt ut.
Hva sier frivillig arbeid og verv om arbeidssøker?
- Det er dessverre slik at det ikke er vanskelig å finne folk
som satser på seg selv. Derimot er det langt færre som løfter blikket litt, og gjør ting fordi de mener det er riktig.
Det sistnevnte er viktig for meg som arbeidsgiver. Særlig
vil det være viktig innenfor den del av det offentlige, hvor
en del av jobben er å ha kontakt med mennesker i vanskelige situasjoner. Jeg menter empati og forståelse er viktige
egenskaper. Derfor beundrer jeg de som engasjerer seg i
samfunnet, og forsøker å løfte frem slike kandidater der
jeg har mulighet til det.
Hvilke verv kan det være verdifullt å føre opp på CV-en?
- Som helt nyutdannet kan det aller meste være verdifullt.
Alle engasjement vil kunne ha en verdi. Har du for
eksempel vært leder for en lokal fotballklubb viser det
at du har bredde og engasjerer deg i noe annet enn deg
selv, og jussen. Dessuten viser det at du liker å arbeide
med mennesker. Har du vært medlem av et borettslagsstyre, viser det at du tar ansvar for fellesskapet, og kanskje
at du har håndtert noen juridiske problemstillinger. Du
har også fått erfaring med å sitte i et styre, hvilket ikke er
så dumt. Har du vært frivillig i organisasjoner som Røde
Kors, Redd Barna eller Amnesty viser du i tillegg at du har
en sosial samvittighet.

ut som at du har betydelig ledererfaring, dersom det ikke
er tilfelle.
Karakterer
Særlig for nyutdannede vil også karakterer spille en viktig rolle. Dette fordi det ofte er lite annet som skiller
kandidatene.
- De med gode karakterer vil lettere oppnå å komme til
intervju, men små forskjeller har ikke mye å si. Man finregner ikke. Jeg synes det er moro å ha noen med svært
gode karakterer på en arbeidsplass. Slike arbeidstakere har
gjennom studiet vist at de har potensial til å kunne jobbe
med tyngre juridisk arbeid, og gå dypt i materien. Dette
kan være viktig på en arbeidsplass med mange jurister.
- Etter som årene går ser man ikke mye karakterene,
man velger heller å fokusere på hvilke resultater søkerne
har oppnådd i de jobber de har hatt. Vi har noen unntak som for eksempel Regjeringsadvokaten, Høyesterett
og Lovavdelingen, hvor det fremdeles stilles strenge krav
til høye karakterer. Men selv her ser man etter hvert en
tendens til at det legges litt mindre vekt på karakterer, til
fordel for erfaring og egnethet.
Curt A. Lier
Leder for Juristforbundet siden 2010.
Påtaleleder ved Oslo Politidistrikt 2001 - 2004
Seksjonssjef ved Oslo politistrikt fra 2010-2013.
Tillitsvalgt i til sammen 17 år
Tidligere medlem av ansettelsesrådet ved Oslo Politidistrikt

- Det er viktig at studenter som utfører slikt arbeid i studietiden skriver det i CV-en. At man kan vise til at man
har gjort noe annet enn å bare studere, har en verdi i seg
selv.
Curt mener at nyutdannede godt kan sette opp det meste
av verv og arbeidserfaring i CV-en. Etterhvert som man
har fått arbeidserfaring kutter man gradvis noe ut.
- Da jeg var nyutdannet sto det for eksempel på CV-en
min at jeg hadde vært leder av et borettslag, men dette har
blitt erstattet med mer relevant erfaring, for lenge siden
nå.
Dersom du fører opp verv og lignende bør du være forberedt på å bli spurt om dette. Da er det viktig å være ærlig
og ikke overdrive.
- Enkelte prøver å blåse opp betydningen av noe som er
i periferien, det er ikke lurt. Ikke prøv å få det til å høres
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Et trygt vitne er et godt vitne
Har du lyst på et frivillig verv ved siden av studiet? Da kan Røde Kors vitnestøtte være noe
for deg.
Tekst: Mira Horsfjord
Foto: privat

Hvert år innkalles rundt 70 000 vitner inn for domstolene. For mange av disse kan møtet med domstolene være
skremmende og forvirrende.
I en undersøkelse gjort av Domstolsadministrasjonen ble
det oppdaget at fire av ti vitner vegrer seg for å vitne. Det
kan være venner og familiemedlemmer som må vitne
mot sine nærmeste, eller en fornærmet som må vitne mot
overgriperen.
For å gjøre det lettere for vitnene, og for å lempe på arbeidsoppgavene til domstolene og advokatene, har Røde
Kors og Domstoladministrasjonen inngått et samarbeid
kalt Røde Kors Vitnestøtte. Ordningen går ut på at domstolene har vitnestøtter til de som skal vitne i retten.
Som vitnestøtte har du som oppgave å tilby deg selv som
samtalepartner for vitnet. Videre skal du bidra med medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp. For eksempel forklare hvor vitnet skal stå i rettssalen, eller hvordan han eller hun skal forholde seg til dommeren.

Røde Kors vitnestøtte
• Røde Kors tilbyr vitnestøtte i 41 domstoler
• Det er ca. 370 frivillige vitnestøtter
• 85% av alle vitner har tilbud om vitnestøtte der de skal
vitne
• I 2015 fikk 10 500 vitner vitnestøtte
Krav til deg som vitnestøtte
For å være vitnestøtte må du kunne norsk og ha fylt 18
år. Du bør også ikke være tidligere straffedømt, eller være
ansatt i domstolene, politiet eller Kriminalomsorgen.
Ønsker du å være vitnestøtte kan du kontakte Kjell Roger
Andersen på e-post: kjell.andersen@redcross.no eller ta
kontakt Nord-Troms Tingrett.
Hentet fra Røde Kors sine nettsteder. https://www.rodekors.no/vart-arbeid/omsorg/sosial-inkludering/vitnestotte/

Hvorfor bli vitnestøtte
Mottoet til Røde Kors Vitnestøtte er «et trygt vitne er et
godt vitne». Vitner er nødvendige for å opprettholde rettssikkerheten i Norge. Hvis vitnene ikke stiller opp og forteller hva som har hendt, kan skyldige gå fri og uskyldige
bli dømt.
Videre er det en gylden mulighet for å «sprite opp» din
CV. Et frivillig verv viser at du engasjerer deg i samfunnet,
og at du ønsker å gjøre en forskjell.
En av disse vitnestøttene er Fredrikke Moldenæs (21) fra
Målselv kommune. Hun går tredjeåret jus, og har vært vitnestøtte siden januar 2016. I den forbindelse har jeg stilt
henne noen spørsmål.
Hvordan ble du aktiv i vitnestøtteordningen og hvorfor?
- Jeg hørte om vitnestøtteordningen gjennom en venninne på jussen, og tenkte med en gang at det hørtes spennende ut. I januar ble jeg kalt inn til intervju hos Røde
Kors, og senere deltok jeg på et dagskurs og fikk omvisning på Tinghuset.
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”Ofte kan det å ha en person tilstede, som du vet er
der for å hjelpe deg, være det lille ekstra som gjør at du
yter ditt beste som vitne”
- Som vitnestøtte har jeg fått et innblikk i situasjonen til de
som skal inn og vitne i en sak. Møtet med disse
menneskene er en god erfaring, som jeg tar med meg videre i livet som fremtidig jurist.
Hva gjør du som vitnestøtte?
- Som vitnestøtte er du der for de som skal vitne i retten.
Kort sagt tar man kontakt med mennesker som dukker
opp på Tinghuset og tilbyr disse sin hjelp. Det er ikke alltid like lett å se hvem som er vitner, men det blir etterhvert
lettere å ”plukke ut” vitnene når man får litt trening.
- Mange som vitner har kanskje ikke vitnet før, eller er litt
usikker på hva man kan forvente seg når man skal vitne.
Noen har praktiske spørsmål knyttet til det å være vitne,
andre ønsker kanskje bare noen å prate med for å få ventetiden til å gå. Ofte kan det å ha en person tilstede, som du
vet er der for å hjelpe deg, være det lille ekstra som gjør at
du yter ditt beste som vitne.
- Vitnestøtten har eget kontor på Tinghuset som kan benyttes både til å holde samtaler med vitner, eller til å studere dersom det ikke skulle være noe behov for hjelp.

Føler du at arbeidet deres nytter?
- Jeg føler absolutt at arbeidet nytter! Bare på den tiden
jeg har vært vitnestøtte, har jeg fått mange positive tilbakemeldinger fra vitner som setter pris på tilbudet. Selv om
ikke alle ønsker hjelp, tror jeg det er fint for alle å vite at
vitnestøtten er til stede.
Hvorfor mener du flere bør engasjere seg som
vitnestøtte?
- Som vitnestøtte får du møte mange ulike mennesker,
og være til nytte i en situasjon som for mange er nokså
krevende. I tillegg får man et innblikk i hvordan Norges
rettssystem fungerer, noe som kan være en nyttig erfaring
for alle. Du velger selv hvor mye eller lite du ønsker å stille
opp, og vervet gir også muligheter for å delta på kurs, lære
nye ting og bli kjent med Tinghuset.
Hvordan går man frem for å bli med?
- Jeg tok kontakt med den ansvarlige for vitnestøtteordningen i Røde Kors, og fikk videre beskjed på mail hvordan jeg skulle gå frem. I tillegg til å delta på intervju og
kurs, må man ha vært tilskuer i en rettssak med vitner.

Lovavdelingen

PRAKTIKANT I LOVAVDELINGEN
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er
et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale
rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket
og bistår regjeringen og departementene i juridiske
spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om
gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike
internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU.

Hvorfor Lovavdelingen?
•
•
•
•

arbeid med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål
arbeid med internasjonale rettsområder
unikt innblikk i politiske beslutningsprosesser
høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning

• et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø
• dyktige kollegaer

Praktikantordningen

Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele
året. For deg som er student er et praktikantopphold
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt
eksamen på andre avdeling med svært gode
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold
sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer
på www.lovavdelingen.no
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En oppdatering fra
JuVel-aksjonen 2015
Teamet for fjorårets JuVel-aksjon var digital mobbing. De innsamlede midlene gikk til
Utekontakten Tromsø som anvendte dem til et program på Kroken ungdomsskole. Jus´t
har snakket med Tone Bakke, leder for Utekontakten, og Birgit Ovesen, rektor på Kroken
ungdomsskole, om programmet og aksjonen.
Tekst og foto: Vilde A Øren

Tone, leder for Utekontakten, forteller at mobbing er en
av de største risikofaktorene unge blir utsatt for. Mange
av ungdommene Utekontakten arbeider med har erfaring
med mobbing. Digital mobbing er et nytt fenomen, og
Tone mener det er viktig at samfunnet arbeider med å tilegne seg kunnskap og holdninger rundt temaet.
- Det spesielle med digital mobbing, sammenlignet med
”tradisjonell mobbing”, er at det skjer i det skjulte, og derfor er vanskelig å oppdage. Det er også et problem at unge
er utsatt for dette døgnet rundt, fordi de alltid er pålogget.
Utekontakten avgjorde at midlene skulle anvendes til et
program om digital mobbing på Kroken ungdomsskole.
Tone forteller at Utekontakten allerede hadde et samarbeid med skolen, og at tre ansatte ukentlig driver oppsøkende arbeid der.
Programmet
Programmet som ble anvendt på Kroken ungdomsskole
var i regi av Barnevakten. Birgit, rektor på Kroken ungdomsskole, beskriver en svært positiv opplevelse med
programmet, der temaet var generell nettbruk, med fokus
på digital mobbing. Både elever, foreldre og lærere fikk,
gjennom dialog og refleksjon, viktig kunnskap om digital
mobbing.

Tone Bakke, leder Utekontakten, og Birgit Ovesen, rektor på Kroken
ungdomsskole

Denne metoden kan skape en svært god dialog med forelBirgit forteller at de først gjennomførte opplegget med drene, og åpner opp for gode samtaler i hjemmene. Unge
elevene på dagtid.
kan ikke være alene i den digitale verden, derfor er er det
- Utviklerne av programmet
viktig at vi voksne får kunn”Unge kan ikke være alene i den skap og tar ansvar.
hadde foredrag og samtale med
elevene klassevis. Elevene vet ofte
digitale verden, derfor er er det
langt mer enn vi voksne, og fikk
Tilbakemeldingene fra elevene
gjennom dialog mulighet til å re- viktig at vi voksne får kunnskap og har vært positive, de hadde en
flektere over viktige spørsmål.
fin dag og synes det var et intar ansvar.”
teressant tema å jobbe med.
På kvelden ble det holdt foredrag og gjennomført samtale - Elevene oppleve økt refleksjon ved å prate om temaet.
med foreldrene. Der videreformidlet foredragsholderne Det var svært nyttig at foredragsholderne var i dialog med
elevene, i stedet for å være belærende forelesere.
de erfaringene de hadde gjort med elevene.
- Fordelen med denne løsningen er at vi får vite en del
om barnas hverdag gjennom samtaler på dagtid, som kan
være nyttig for foredraget på kvelden.
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- Programmet førte til at både elever, foreldre og de ansatte på skolen fikk økt kunnskap. Vi tar arbeidet og erfaringene med oss til neste skoleår, og skal jobbe videre med
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nettvett og digital dømmekraft.
Ikke mulig uten JuVel
For JuVel-aksjonen er det viktig at midlene brukes til et
konkret prosjekt, og ikke til daglig drift. Tone forteller at
uten fjorårets aksjon ville de ikke fått gjennomført programmet på Kroken ungdomsskole.
- Gjennom programmet har både skolen og Utekontakten
fått erfaring og kunnskap vi kan bruke i videre arbeid.
Utekontakten håper å kunne bidra på andre skoler, og vi
fortsetter arbeidet på Kroken.
Birgit roser også JuVel-aksjonen. Hun mener det er viktig
at både foreldre og andre samfunnsaktører kommer på
banen.
- Skolen blir ofte ansvarliggjort for mange problemer
i samfunnet, men vi klarer ikke dette arbeidet alene.
Nettopp derfor var det veldig bra at jusstudentene ved
UiT bidro og tok ansvar.

Utekontakten
Utekontakten er et forebyggende og frivillig tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år, med særlig fokus på unge utsatt
for risiko.
Den viktigste metoden for å rekruttere ungdom er gjennom
oppsøkende arbeid, både på skoler og i Tromsø sentrum.
Utekontakten tar imot ungdom i egne lokaler og tilbyr
samtaler, praktisk hjelp, samt holdningsskapende diskusjoner i et sosialt fellesskap med deltakende voksne.
Utekontakten er organisert i Rus og psykiatritjenesten i
Tromsø Kommune.

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor. Vi tilbyr våre ansatte et variert sakstilfang
fra en rekke ulike rettsområder som forvaltningsrett, tingsrett, erstatningsrett, skatterett,
kontraktsrett, EØS-rett og menneskerettigheter. En betydelig del av arbeidet er prosedyre for
nasjonale og internasjonale domstoler.

REGJERINGSADVOKATEN
Vi har en løpende praktikantordning hvor vi ansetter studenter hele året med unntak av
rettsferiene. Det er et mål at praktikantene får innblikk i de ulike delene av vår virksomhet,
og at de får følge rettssaker. Som regel ansettes studenter for en periode på fem uker og
lønnes i lønnstrinn 34. Søkere bør ha avlagt eksamen på 3. avdeling, med gode resultater.
Neste søknadsrunde vil ha frist 30. september 2016. Praktikantoppholdet vil gjennomføres i
påfølgende vinterhalvår.
Nærmere opplysninger finnes på våre nettsider (www.regjeringsadvokaten.no) eller ved
henvendelse til advokat Magnus Schei (msc@radv.no, 22 99 02 53).

ADR.: REGJERINGSADVOKATEN, POSTBOKS 8012 DEP, 0030 OSLO, TLF: 22 99 02 00
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Årets JuVel-aksjon
Årets JuVel-aksjon er det Jorun Guldbakke Øiesvold som leder. Vi tok en prat med henne
for å høre litt mer om årets aksjon.
Tekst og foto: Julie Hegdahl

Hvilket tema har dere valgt å fokusere på i år?
Tema for aksjonen i år er litt uklart enda, men vi kan si så
mye som at det dreier seg om asyl.
Hvilken organisasjon får de innsamlede midlene i år?
I år har vi valgt å samle inn penger til en helt nyoppstartet
organisasjon her i Tromsø som heter SEIF,
e n
organisasjon for selvhjelp for innvandrere og flyktninger. SEIF ble opprettet i 1986 og har seks kontorer
rundt om i landet, med stor pågang fra de fleste innvandrerog flyktningmiljøene. SEIF
bistår med alt fra informasjon om regelverk, praktisk
hjelp med søknader, til direkte representasjon i form
av utarbeidelse av klager og
følge i eventuelle nemndsmøter i Utlendingsnemnda
(UNE) for innvandrere og flyktninger i Norge. SEIF har i tillegg
vært involvert i flere saker for retten, blant annet Maria-saken (Rt 2015
s. 93), avgjort av Høyesterett i januar 2015.
Hvordan reagerte organisasjonen på at de var valgt ut
som årets formålsorganisasjon?
Seynab Mikalsen som er vår kontaktperson i organisasjonen ble utrolig glad da vi overleverte de gode nyhetene til
henne. Hun er veldig på tilbudssiden med hva som skal
stelles i stand til aksjonen og gleder seg stort til å komme i
gang med forberedelsene. Hovedstyret i Oslo har også fått
informasjon om at vi har valgt ut SEIF som formålsorganisasjon og synes det var en strålende god ide.
Hvordan blir programmet i år?
Programmet kommer selvfølgelig til å beholde noen faste
tradisjoner med foredragsholdere, en debatt og ikke minst
JuVel-bingo. Jeg vil anbefale alle studenter å komme på
det første foredraget som skal være en presentasjon av
organisasjonen og årets tema for å bli enda bedre kjent
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med JuVel. Samtidig vil vi prøve å gjøre noe nytt som
kan bidra til å realisere årets mål med aksjonen. Vi vil få
JuVel-aksjonen til å bli en mer synlig aksjon, ikke bare her
på fakultet, men også på resten av UIT og i studentbyen
Tromsø.
Hvorfor ville du lede JuVel-aksjonen?
Siden jeg startet på 1. Avdeling har
jeg hatt lyst til å være med og bidra
med noe positivt. Det å endelig
få være med på å gi noe tilbake
til studentbyen Tromsø er
veldig gøy. JuVel-aksjonen
er en aksjon som jeg synes
støtter hjelpeorganisasjoner
på en utrolig bra måte. Det
er selvfølgelig mye ansvar
å lede en slik aksjon, men
lysten til å gjøre det bra som
leder er stor. Det er særlig gøy
i år å få være med og hjelpe en
nyoppstartet organisasjon til å
komme mer frem i lyset. I tillegg
har jeg veldig lyst til å få aksjonen vår
større og mer synlig utenfor Tromsø. Slik
at også andre enn studentene her kan se at Det
Juridiske Fakultet i Tromsø er en bidragsyter på frivilligsiden og til hjelpeorganisasjoner.
Hva vil du si til publikum i forkant av aksjonen?
ALLE må komme og bidra – gi penger til årets formål!
Dette er noe vi i komiteen ikke klarer alene og det er et
viktig budskap til alle studenter. Årets komite er kun bestående av jenter og mitt ønske er at vi til neste år skal
få med oss flere gutter på laget. Dersom noen gutter har
lyst til å være med i år er det også bare å kontakte meg på
Facebook, så er det mange oppgaver å gripe fatt i!
Årets aksjon vil finne sted første uken i november. Så kjære medstudenter – sett av datoen og hjelp oss med å samle
inn penger til SEIF.
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Påskeeggjaka
15. mars arrangerte Juristforeningen påskeeggjakt på PJ. Eggene var fylt med godteri,
og ble gjemt i kriker og kroker på biblioteket. En ivrig gjeng møtte opp kl. 10:00, og 17
minutter senere var alle eggene funnet. Jus’t var selvfølgelig til stede for å dekke moroa
(og for å lete etter egg).
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Studentparlamentet
Har du stilt deg selv spørsmål som «hvorfor har vi ikke studentpriser på busskort»? Eller «hvorfor bygges det ikke flere studentboliger»? Stine Marie Høgden, student på Jurfak og leder for
Sosialdemokratene, valgte å engasjere seg i studentpolitikken nettopp på grunn av slike spørsmål.
Tekst Stine Marie Høgden/ Vilde A Øren
Foto: Vilde A Øren

Hva er Studentparlamentet?
I Universitets- og høgskoleloven står det
at alle utdanningsinstitusjoner skal ha et
studentdemokrati.
Studentparlamentet (SP) er det
øverste studentpolitiske organet
ved UiT – Norges arktiske universitet og er valgt for å jobbe for
studentenes interesser ved UiT.
Studentparlamentet består av 31
valgte studenter.
15 studenter velges fra ulike lister
som for eksempel Sosialdemokratene,
Moderat liste, Grønn liste,
Sosialistisk studentlag og
Arktisk liste. Disse listene
er litt som politiske partier
med forskjellig program.
Som student har du mulighet
til å påvirke hvem av disse
som skal ha representasjon i
Studentparlamentet. Dess flere stemmer en liste får desto
flere av de 15 plassene får de tildelt.
De øvrige 16 medlemmene er
fakultetsrepresentanter
og representanter fra
Campus Narvik,
Campus Harstad, Campus Alta og
International Students Union.
Hva gjør Studentparlamentet?
Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes
interesser ved universitetet. Dette kan gjelde
saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT,
læringsmiljø, internasjonale
studenter, utveksling eller
fakultetsspesifikke saker. SP
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møtes minimum fire ganger hvert semester.
Hvert år vedtar studentparlamentet ulike
saker de kjemper for, og for å utføre disse sakene velger de ut et Arbeidsutvalg
(AU). AU er Studentparlamentets
utøvende organ og jobber på heltid med den daglige driften av SP.
Blant annet gjennom et arbeidsprogram vedtar SP hvilke saker
AU skal jobbe med, og hva slags
politikk AU skal føre.
En av de viktigste oppgavene til
Studentparlamentet er å representere
studentenes
interesser i de ulike organ på
UiT. Derfor velger SP representanter til flere av universitetets, Samskipnadens (SiTo)
og studentorganisasjonenes
styrer, samt nemder og utvalg.
Studentene ved UiT skal være
representert med 20 % i alle
råd og utvalg. SP er også en
viktig høringsinstans for SiTo i saker
hvor studentens mening veier tungt.
En annen viktig oppgave er å fordele semesteravgiften i den store og
lille semesteravgiftsfordelingen,
der de største mottagerne blant
annet er Studentsamfunnet Driv,
Tromsøstudentenes idrettslag
(TSI) og DebutUKA.
Sakene som vedtas skal de tillitsvalgte
fronte overfor blant andre ledelsen på
Universitetet, i Studentsamskipnaden
og Norsk Studentorganisasjon (NSO).
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Hvordan ble du aktiv i studentpolitikken og hvorfor?
- Sosialdemokratene er uavhengig, men har tilknytning til
AUF, så da jeg begynte å studere ved UiT ble jeg kontaktet
av noen i Sosialdemokratene som lurte på om jeg ønsket
å engasjere meg på UiT og stille på liste. Det takket jeg ja
til, men det var ikke før jeg hadde studert en stund at jeg
begynte å engasjere meg. Det er mye lettere å ville gjøre
en forskjell når man vet hva studenttilværelsen innebærer. Spørsmål som ”hvorfor har vi ikke studentpriser på
busskort? Hvorfor bygges det ikke flere studentboliger?
Hvorfor er det ikke podcast av forelesningene?” gjorde at
jeg ønsket å engasjere meg og gjøre en forskjell.
Hvilke saker er du mest opptatt av?
- Jeg er opptatt av studiekvalitet og studentvelferd. Jeg
ønsker digitalisering i alle ledd, fra undervisning til eksamen, og på tilbakemelding når sensuren har falt. I tillegg er jeg opptatt av å jobbe for å få studentpriser på
kollektiv- og kulturtilbudet i Tromsø. Lik alder betyr ikke
nødvendigvis lik inntekt, og det er i dag flere studenter
som går utenfor kategorien ”ungdom” og ”ung voksen” på
periodekortet. Tromsø er en av få studentbyer uten studentpriser på buss.

Hvorfor mener du flere bør
engasjere seg i studentpolitikken?
- Å engasjere seg ved siden av studiene gir verdifull erfaring. Det er givende å få oppleve at det man jobber for
blir en realitet. I tillegg er det veldig sosialt å engasjere
seg i studentpolitikken. Man møter mennesker på tvers av
studieretninger og partipolitisk tilhørighet. Jo flere som
engasjerer seg i studentdemokratiet desto større gjennomslagskraft har Studentparlamentet.
Hvordan går man frem for å bli med?
- Det er flere måter å engasjere seg i studentpolitikken,
og mange muligheter for hvordan man kan bli med uavhengig om man har en partipolitisk tilhørighet eller ikke.
Man kan enten engasjere seg som medlem i en politisk
liste (for eksempel Sosialdemokratene) og stille til valg
i Studentparlamentet. I tillegg er det mulig å engasjere
seg i studentutvalget ved sitt fakultet. Ved Det juridiske
fakultet har vi Juridisk studentutvalg (JSU) som jobber
for å bedre jusstudentenes studiehverdag og som velger
en fakultetsrepresentant på sitt allmøte som skal sitte i
Studentparlamentet på vegne av jusstudentene.

- Noe av det som engasjerer meg mest er boligsituasjonen
for studentene i Tromsø. Hvert eneste år er det flere hundre studenter i boligkø ved semesterstart, og i takt med
at UiT vokser og flere studenter flytter til Tromsø for å
studere, så må det bygges studentboliger. Ellers er drømmen å få realisert en kaffekoppavtale på campus og få til
et bedre og billigere mattilbud i kantinene.
Hvordan arbeider dere i parlamentet for å få gjennom
saker?
- Studenter, parlamentsrepresentanter eller lister kan
sende inn forslag i forkant av et studentparlamentsmøte.
Dersom det blir vedtatt skal Arbeidsutvalget jobbe for at
det blir en realitet. For å få gjennom sakene er man avhengig av å få et flertall av stemmene i parlamentet, og for å
få flertall må man ha et godt samarbeid på tvers av lister,
fakultet og campus.

Hilde Larsen (Moderat liste), Daniar Ramak (AU, Grønn liste) Stine Marie
Høgden (Sosialdemokratene) og Kristoffer Wilhelmsen (AU, Moderat liste)

- Alle sakene som er på dagsorden blir sendt ut sammen
med innkallelse en uke i forveien. Hvis noen ønsker å ta
opp en sak skal den tilsendes AU to uker før møtet slik at
AU kan skrive en innstilling. Tidspunkt for samtlige parlamentsmøter blir vedtatt på det første møtet i semesteret.
Nytter arbeidet deres?
- Studentparlamentet har hatt et tverrpolitisk samarbeid
og aktivt jobbet for blant annet digitalisering av eksamen,
bygging av Kraft 2 og flere studentboliger. Som medlem
av NSO har kravet om økt studiestøtte og 11 måneders
studiefinansiering blitt hørt av Stortinget. Engasjement
nytter!
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Mye jobb, men en fantastisk erfaring, mener jusstudentene om jobben på Jusshjelpa. Fra v. Mathilde Morel Daasvatn og Lise Helen Larsen (t.h.) I midten
står daglig leder ved Jusshjelpa, Eirin Wilhelmsen. Foto: Trude Haugseth Moe

Har gitt fri rettshjelp i 50 000 saker
Jusshjelpa har siden 1988 gitt gratis rettshjelp til mennesker med behov for det. Nå har
de passert hele 50 000 saker.
Tekst og foto: Trude Haugseth Moe, Det juridiske fakultet, UiT

tsbrev fra UiT Norges
Tips: abonner på Nyhe
arktiske universitet!
s
Gå til uit.no/nyheter/rs

– Velkommen til Jusshjelpa! Daglig leder Eirin Wilhelmsen
tar imot med et stort smil og kaffe i Jusshjelpa NordNorges lokaler i Terminalgata i Breivika.

Påtrengende behov
Også dekan ved Det juridiske fakultetet, Gunnar Eriksen,
er fornøyd.

I hylla ved sofakroken står flere takkekort. Ett er vedlagt
en hjemmehekla gryteklut med ei rød rose på. Inni kortet
står det «Takk for at dere vant saken for meg.»

– Siden oppstarten har Jusshjelpa fylt et påtrengende behov for rettshjelp til svakere stilte i samfunnet som har falt
utenfor de ordinære ordningene, sier dekan ved Det juridiske fakultetet, Gunnar Eriksen.

Rettshjelpstiltaket Jusshjelpa har siden 1988 blitt drevet av
viderekomne jusstudenter ved UiT. Og i løpet av sommeren ble altså sak nummer 50 000 passert.
– Vi er stolte over å se tilbake på et så stort antall saker. Det
viser at Jusshjelpa er et tiltak som driver jevnt og trutt, og
som med tiden har bygget seg opp betydelig med kunnskap og erfaring, som kan komme enda flere til gode i
fremtiden. Vi er klare til å ta imot de neste 50 000 sakene,
sier en stolt daglig leder.
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Han er imponert over antallet saker.
– 50 000 saker er et vitnesbyrd i seg selv – det er mange saker. Og foruten å strekke ut ei hand til de med mest behov
for det, har Jusshjelpa gitt jusstudentene verdifull trening
både i tvisteløsning og i å behandle mennesker med rettshjelpsbehov på en god, respektfull og profesjonell måte,
sier dekanen.
Ikke alle har råd til advokat
– Hvem er det som kontakter Jusshjelpa?
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– Det er alle mulige folk egentlig. Alt fra folk som ikke eier
egen telefon, til direktører. Men målgruppa vår er jo de
med særskilte behov, så noen må vi avvise, forklarer Eirin
Wilhelmsen.

jusstudiet på UiT. De jobber 56 % stilling på Jusshjelpa ved
siden av studiene. Stillinga er delvis betalt, delvis frivillig.

Med særskilte behov mener hun dårlig økonomi, lite nettverk, at man ikke kan norsk eller kjenner det norske systemet. Jusshjelpa kan også hjelpe personer som akkurat
havner utenfor inntektsgrensa for fri rettshjelp, som er
relativt lav.

– Det er tøft å jobbe her – du har arbeid til opp over ørene.
Men det gir en helt unik arbeidserfaring. Det er artig å
observere at studenter som starter opp her, usikre med litt
bøyd hode, går ut herfra nærmest med armene over hodet,
fulle av mestringsfølelse, smiler Wilhelmsen, som selv er
utdannet jurist fra UiT. Hun jobbet selvsagt på Jusshjelpa
under studiene.

– Det kan jo fort koste noen tusenlapper å ta opp telefonen og ringe en advokat. Ikke alle har råd til det, sier
Wilhelmsen.

Studentene får jobbe på Jusshjelpa i tre semester hver, så er
det noen nye som får sjansen. Til enhver tid jobber rundt
20 studenter på Jusshjelpa.

– Hvilke saker går det mest i?
– Det er mye problemer med husleie i leide boliger, arvesaker og arbeidsrettigheter. Og så har antallet saker i utlendingsrett økt veldig de siste årene.

Mer meningsfullt
Mathilde Morel Daasvatn og Lise Helen Larsen har jobbet
her i henholdsvis ett og halvannet år.

Ville sette bort barn
– Er det noen saker som har gjort spesielt inntrykk på deg
personlig?
– Det må kanskje bli den gangen det ringte en mann som
hadde giftet seg med en utenlandsk dame. Hun hadde
imidlertid et barn som han ikke var interessert i, som han
ville sette bort. Han ringte og spurte hvordan dette kunne
ordnes. Det var en trasig sak.
– Hva gjør dere i slike tilfeller?
– I slike saker handler det mye om å virkelighetsorientere;
rett og slett fortelle at det er en grense for hvor langt man
kan gå, forklarer Wilhelmsen.
Meglere
Mesteparten av rådgivninga foregår over telefon.
– Noen ganger skal det lite til fra oss for å løse «floken»,
for eksempel i arve- og familiesaker. Ofte fungerer vi som
meglere, og man klarer å løse en konflikt før det blir rettssak. Partene unngår dermed påkjenninga det er å være i
rettssystemet, forteller juristen.
Spisser seg inn på målgruppene
I tillegg til å hjelpe de som tar kontakt, jobber Jusshjelpa
også utadrettet og prøver å spisse seg inn på målgruppene
sine. blant annet med orienteringsforedrag om gjeldsrett
for tidligere innsatte. De holder også foredrag på voksenopplæringa for nye landsmenn, om mange av våre rettsområder.
– Slik kommer vi mer ut til de vi har til hensikt å nå, forklarer Eirin.
Jusshjelpa i Nord-Norge gjelder for hele regionen, så de
ansatte reiser rundt i hele landsdelen med oppsøkende
arbeid.
Jobb til over ørene
Saksbehandlerne på Jusshjelpa er studenter som går på

– Å jobbe her gir ei praktisk tilnærming til jussen. Det er
noe helt annet og mer meningsfullt enn å lese, når du får
hjelpe de gruppene som ikke har tilgang til hjelp ellers,
sier Mathilde og Lise, som nå skal begynne på 4. og 5. året
av masterstudiet i jus.
– Man får veldig bred erfaring innen praktisk jus; man er
for eksempel innom forliksrådet, er med på forhandlinger,
man lager prosesskriv, er i kontakt med forskjellige verv
og styrer, man holder foredrag…, ramser Mathilde opp.
Psykologer
– Det blir mye kommunikasjon med mennesker, og vi
møter folk i situasjoner vi ellers ikke ville møtt – som for
eksempel folk som er i fengsel, forteller Lise.
– Blir dere nærmest psykologer også?
– He he, ja, noen ganger blir vi nesten det, hvis vi har tid.
Folk bli veldig takknemlige hvis vi har tid til å lytte til deres historie. Og ofte trenger de bare det og litt realitetsorientering – så slår de seg til ro med det.
Står om livet
– Det som har gjort mest inntrykk til nå, er utlendingssaker. Da kan det nærmest stå om livet, forteller studentene.
Det er ofte tunge saker, for eksempel når det er snakk om
familiegjenforening.
– Når folk har barna sine i andre land og barnet ikke blir
fulgt opp i hjemlandet… Da virker arvefeider og slikt litt
smått i forhold, sier Mathilde.
– Og som regel skulle vi gjerne gjort mye mer, men det har
vi ikke alltid tid til, dessverre, sier Lise.
De innrømmer at det er mye jobb ved siden av fulle studier.
– Men alt er verdt det! Man blir mer rusta til arbeidslivet,
rett og slett. Det er en fantastisk arbeidsplass, konkluderer
Lise.
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Visste du at du kan ta hele eller
deler av 5. avdeling i utlandet?
Frister det å studere ved et annet universitet, i en annen by, i et annet land? Hvor bonusen er styrkede
språkkunnskaper, andre akademiske perspektiver, og i tillegg et nettverk av venner rundt omkring i verden.
Kanskje kan du i lunsjpausen surfe på stranden i Australia, eller slappe av på en koselig café i en eller annen
brosteinsgate i sør-Sverige. Nysgjerrig? Ta kontakt med Internasjonal koordinator Lene Emilie Øye for å få
informasjon slik at du kan reise på utveksling til det universitetet som passer for akkurat deg.
Tekst og foto: Lene Emilie Øye

Du kan reise langt, kort, dyrt og billig – det er helt opp til
deg. Fakultetet arbeider kontinuerlig med å utvikle avtaleporteføljen, slik at vi kan tilby attraktive og gode faglige
avtaler for våre studenter og fakultetets fagmiljø. Her er
en oversikt over utvekslingsavtalene som er tilgjengelige
per høsten 2016;
Bilaterale avtaler:
University of California, Los Angeles (UCLA), USA
Bond University, Australia
Swansea University, Wales
University of Dundee, Skottland
Peking University, Kina
Avtaler gjennom ERASMUS+ nettverket:
Université Montpellier I (Frankrike)
Toulouse 1 Capitole University (Frankrike)
Universitat de València (Spania)
Universität des Saarlandes (Tyskland)
Justus-Liebig-Universität Giessen (Tyskland)
Masaryk University (Brno, Tsjekkia)
University of Ljubljana (Slovenia)
Lazarski University (Warszawa, Polen)
Avtaler gjennom Nordplus nettverket
Sverige: Göteborg Universitet, Örebro Universitet
Lunds Universitet, Stockholms Universitet
Umeå Universitet, Uppsala Universitet
Danmark: Århus Universitet,
Syddansk Universitet, Odense, København Universitet
Finland: Turku/Åbo Universitet, Lapplands Universitet
Island: Islands Universitet, Reykjavík Universitet
Litauen: Mykolas Romeris University, Vilnius
Estland: University of Tartu
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Faktaopplysninger
Fakultetet har et bredt utvalg av avtaler med partneruniversiteter, slik at alle som har lyst kan reise på utveksling uavhengig av karaktersnitt
Du kan velge mellom å ta halve eller hele 5. avdeling
i utlandet
Reiser du et semester tar du spesialfagene i utlandet
og skriver masteroppgave hjemme som vanlig. Du kan
selv velge om du vil reise høst- eller vårsemesteret
Ønsker du å være på utveksling et helt år vil du ved
noen av våre partneruniversiteter kunne gjennomføre
et Master of Laws (LL.M) program, hvor du både tar
spesialfag og skriver masteroppgave, og avslutter studiet med to mastergrader.
Søknadsfrist for utreise i høstsemesteret: 15. februar
Søknadsfrist for utreise i vårsemesteret: 15. september
Kontaktinfo
Internasjonal
koordinator:
Lene Emilie Øye
lene.e.oye@uit.no
Telefon: 776 25 224
Kontor: 4.434
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Hvorfor du bør dra på utveksling
Tekst og foto: Harald Olsvik

fordype deg i fagområder som ikke tilbys i Tromsø. Dette
kan gi deg muligheten til å spesialisere deg i et område
du ønsker å jobbe med senere og ettertraktet kunnskap på
arbeidsmarkedet.

Som student ved Det
juridiske fakultet
har du mulighet til
å ta hele eller deler
av femte avdeling
i utlandet. Høsten
2015 dro jeg til
Stockholms universitet hvor jeg tok 30
studiepoeng i EU
rett og europeisk immaterialrett.

For min del merket jeg at fagområder som EU rett fikk
en ny dimensjon ved å diskutere det med medstudenter
fra bl.a. Frankrike, Belgia, Italia, Tyskland og Nederland.
Sammensetningen av flere nasjonaliteter i studiemiljøet
lærer deg toleranse, skaper nysgjerrighet og evnen til å se
problemer fra nye sider.

Som utvekslingsstudent vil du få mange nyttige erfaringer
som kommer godt med i senere utdanning og arbeidsliv.
Først og fremst vil du lære å tilegne deg informasjon og
kommunisere fagstoff på et fremmedspråk, noe som utvilsomt er ettertraktet og nødvendig i dagens arbeidsmarked. Det juridiske fakultet ved UiT er det studiestedet i
rettsvitenskap som ennå ikke krever engelskspråklige emner eller utveksling i mastergraden. Ved å reise ut sikrer
du deg viktig språklig kompetanse.
Du vil også ved å reise på utveksling få muligheten til å

Selv om det er faglig mye positivt med å reise på utveksling var det for min del det sosiale som ga mest inntrykk.
Du blir kjent med masse nye mennesker og du opplever
nye steder. Som utvekslingsstudent er du del av et stort
nettverk av andre i samme situasjon og det sosiale blir ofte
det viktigste i hverdagen enten det er kollokvier eller en
tur på studenthuset etter forelesning.
Det kan være skremmende å forlate trygge omgivelser for
å forsøke noe nytt, men erfaringen ved å takle utfordringer gjør deg ofte tryggere på deg selv sosialt og faglig.
Livet er for kort til å kun sitte på lesesalen, dra på utveksling og lær juss i en internasjonal kontekst.

VIRKELIGHETEN PÅ NÆRT HOLD
Et traineeopphold er en gyllen anledning til å utvikle seg faglig samtidig som man
får oppleve i praksis hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig.

Trainee i Wiersholm?
Som trainee i Wiersholm får du:

Interessante, varierte og utfordrende oppgaver
Innblikk i spennende og komplekse saker
Jobbe i team med dyktige advokater
En dedikert fadder som følger deg opp
Løpende konstruktive tilbakemeldinger
Delta på alle faglige og sosiale arrangementer
HR: OLE KRISTIAN JONSRUD OG PIA-MARIA SJØLIE ØNSKER NYE TRAINEER VELKOMMEN!

Jurfak
Artig at folk som har studert jus
tror de kan alt om:
- Psykologi
-Sosiologi
-Historie
Økonomi
Filosofi
-Livet
2

Overhørt i gangen nedenfor
aud. 3: Dæven nu trur alle at vi
går jus sia vi kommer ned
derfra.
3h

23

5

102
Tromsø

93
Tromsø

Når en kar prøver å smalltalke
med deg og spør om du
studerer, og isåfall hvilket studie
du går.
71

...
Studiet står med store bokstaver
på fadder t-skjorten min.
10h

1

Tromsø

7h

7h

13

139

13

19
Tromsø

Jeg bruker 7 markeringstusjer av
forskjellig kaliber. 1 er blå og for
tvetydige paragrafer, 2 er lilla og for
spesielle (eller ekstraordinære lover
som jeg liker å kalle det), 3 er rosa
og for hovedregler, 4 er gul og for
ekstra grumsete rettspraksis (eks: 197
stringbar-dommen), 5 er rød og for
lover vedtatt av AP, 6 er grønn og
lover jeg tenker er miljøvennlige, 7
er orange og for lover jeg er sterkt
imot på onsdager!
Håper det gjør lovsamlingsmarkeringen litt klarere på en mandag:)
Haha elsker fadderuka! Update
fra driv: faddern min på jus
spydde over baren og på
bartenderen
1h

Observerte tidenes kleineste
gjeng på jurfak i dag. 4 stk. i blå
Ralph Lauren skjorte som stilte
seg opp til gruppebilde. Moro
for de, bekrefter mine forventninger til jurfak...

Tromsø

Tips til innarbeidelse av lovsamlingen? Hvilke farger benytter
dere til hva?

Tromsø

Tenkte jeg skulle anmelde
Debutuka for overlagt drap av
leveren min.

2h

8

102

85

Hvis man blir gravid under
fadderuka, blir det da et
fadderbarn? hm
17h

Høyeste

Mest kommenterte

Nyeste

1h

768

Min karma

2

99

Tromsø

Tror ikke Julie på 1. avd tar seg til
rette og reserverer plass på en
åpen jusslesesal igjen

-4

(For en føn joke 18. mai - hilsen Julie 1. avd)
Tromsø

1h

2
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Ønsker du å engasjere deg og
bli en del av Jus`r redaksjonen?
Har du interesse for journalistikk, annonsesalg, bildetaking,
layout eller rett og slett bare har lyst til å engasjere deg? Vi tar
i mot alle som ønsker å bidra med åpne armer!
Det er kjempegøy, og du får muligheten til å være med og lage
et tidsskrift som det juridiske fakultet i Tromsø er veldig stolt
av!
Meld din interesse til just@juristforeningen.eu, eller send en
sms til redaktør Vilde på tlf: 410 91 294

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

