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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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For en høst! 

Vi har hatt en innholdsrik høst her på 
Jurfak! Så langt har det blant annet blitt ar-
rangert JurCup, JuVel-aksjon, 
prosedyrekonkurranse, fagkritisk rekke og 
Juice-Quiz. Og etter ryktene å dømme blir 
ikke vårsemesteret noe dårligere. Dette 
skaper et godt miljø på fakultetet - vi blir 
kjent med nye folk, uavhengig av avdeling, 
og får en kjærkommen unnskyldning til å 
løfte nesa opp fra bøkene i noen timer. Det 
er viktig å huske at bak dette rike aktivitets-
tilbudet ligger det et stort antall timer ar-
beid. Jeg vil derfor si tusen takk til alle som 
har bidratt, og håper at enda flere kommer 
på banen til neste år! 

Månedene etter studiestart har rast forbi, 
og snart tar vi alle juleferie. Men før den tid 
skal vi på de tre første avdelingene skrive 
semesteroppgave. 

Jeg minnes med skrekk den første gan-
gen jeg skulle skrive semesteroppgave. Vi 
var en gruppe som arbeidet med oppga-
ven sammen, og diskuterte så busta føyk. 
Dette tok naturlig nok mye tid, og resulterte 
i at skrivingen skjedde på nattestid. Tre 
døgn senere, der jeg sammenlagt hadde 
sovet 9 timer, leverte jeg inn oppgaven. På 
det tidspunktet var jeg så sliten at jeg ikke 
husket hva jeg hadde skrevet.  

I ettertid ser jeg at dette var en svært lite 
gunstig måte å jobbe på. Jeg har derfor, 
basert på egen erfaring, samlet noen tips 
til hvordan oppgaveskriving kan bli en ok 
opplevelse: 

1. møt opp i tide (07:00) hvis du vil ha 
grupperom.

2. uten mat og drikke duger helten ikke - du 
trenger mer næring enn det red bull og 
sjokoladeboller tilbyr. Dersom det ikke er 
noe digg i kantina, leverer Pizzabakeren til 
universitetet. Sett alarm til 19:50 (Mix 
stenger 20:00). 

3. sett mobilen i flymodus når du skal 
skrive, dette er ikke tidspunktet for å holde 
seg oppdatert.  

4. ta pauser, få litt frisk luft og sov minst 6 
timer hver natt (verdens kjedeligste tips, 
men det funker) 

5. sørg på forhånd for at du har vasket dine  
mest behagelige klær. Det er kjipt å oppdage 
på dag nummer to at det eneste klesplagget 
du har i skapet, er ekstra skinny jeans. 

Til slutt: stress ned, husk at dette er en 
semesteroppgave og ikke hjemmeeksamen. 
Går det dårlig får du prøve igjen i januar :) 

Lykke til, og (snart) god jul!

Redaktørhjørnet

Vilde Amundsen Øren
redaktør / student 3. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 410 91 294
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Hva skjer fremover?  
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. 

Jussens egen ALD i regi av ELSA avholdes 18. januar
Arbeidslivsdagen

Kurs i Legal English
ELSA , 30.-31. januar

Faste aktiviteter 

Juridisk futsal: Hver fredag fra kl. 10-11:30 i Krafthallen. 

Juridisk fredagspils: Den første fredagen i måneden er alle velkom-
men til Bazinga for fredagspils.

Husk å følge Juristforeningen, 

JSU og ElSA på facebook for å 

holde deg oppdatert! 

Juristforeningens jussfester

Forhandlingskonkurransen i Tromsø
ELSA, Uke 6-9 

I løpet av januar: PJ-fest for juss og psykologi
3. februar: piller og paragrafer, fest for juss og medisin 

Isbjørnballet
Juristforeingen, 11. februar på Ishavshotellet 

Fagkritisk rekke
JSU, 10. februar 

Alpintur til Levi  
Juristforeningen, 10-12. mars

Den nasjonale finalen i Forhandlingskonkurransen
ELSA, 21.-23. mars



JUS’T

6  JUS`T

UiT planlegger å gjennomføre en omorganisering. I den forbindelse fikk NIFU i oppdrag 

å fremlegge en analyse og vurdering av virksomhetens organisasjons- og styringsstruk-

tur, og en anbefaling av ny organisasjonsmodell. Vi gir det et kort sammendrag av rap-

porten, og kommentarer fra Jurfak v/Stig H. Solheim og JSU v/ Patrick Oware.

Om dagens UiT (rapportens side 13-25) 
UiT er en svært kompleks og sammensatt organisasjon, og 
har et bredere fagtilbud enn de fleste andre institusjoner. 
Universitetet har vært i en tilnærmet kontinuerlig fusjons-
prosess siden 2009. Det er utviklet en flercampusorgani-
sering, og UiT har nå campus i Tromsø, Alta, Harstad, 
Narvik, Hammerfest og Kirkenes. 

Som følge av fusjonene er UiT en organisasjon bestående 
av et relativt stort antall fakulteter og flere campuser og 
studiesteder med store geografiske avstander. Universitetet 
har derfor utviklet en kompleks ledelsesstruktur som skal 
ivareta både faglige, administrative og stedlige hensyn. 
Universitetets øverste organ er styret, på nivå 2 finner vi 
UiTs åtte fakulteter, og på nivå 3 ligger instituttene og uli-
ke sentre som er lagt under fakultetene. 

Fakultetene ved UiT Norges arktiske universitet er be-
rørt av de tre fusjonene i ulik grad og på ulik måte. Når 
det gjelder det Juridisk fakultet, som er blant de minste 
fakultetene ved universitetet, har det ikke vært berørt av 
fusjonene. 

Utfordringer ved dagens organisering 
(rapportens side 42-43)
Rapporten trekker særlig frem tre faktorer ved dagens or-
ganisering som er utfordrende. For det første er det store 
størrelsesforskjeller mellom fakultetene, noe som skaper 
utfordringer ved at ressurser fordeles ulikt mellom enhe-
tene. Størrelsen har også betydning for fakultetenes auto-
nomi innenfor universitetsorganisasjonen. For det andre 
er dagens organisasjon preget av en sentrum-periferi di-
mensjon, der Tromsø både representerer et geografisk, ad-

ministrativt og faglig sentrum. Til slutt er skillelinjen mel-
lom de tradisjonelle universitetsfagene og høyskolefagene 
opprettholdt innenfor organisasjonen, noe som kan skape 
en barriere mot integrasjon mellom disse fagmiljøene.

Forslag til løsning 
Det foreslås ulike modeller for organisering for å imøtegå 
dagens utfordringer (se infoboks).
Alle forslagene innebærer å redusere antall fakulteter, 
og medfører at Det Juridiske Fakultet blir omgjort til et 
institutt underlagt et større fakultet. Ved åpent møte om 
NIFU-rapporten ble det presisert at rapporten bare er 
ment å være et innspill til hvordan organiseringen kan 
være. Universitetsstyret skal ta stilling dette forslaget, og 
eventuelt andre, i juni 2017. 

Kilde: NIFU-rapport 2016:30, Gjennomgang av organisa-
sjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet

Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunns-
vitenskapelig forskningsinstitutt. Instituttets visjon er å vi-
dereutvikle studier av utdanning, forskning og innovasjon 
som flerfaglige og tverrfaglige forskningsfelt i globalt per-
spektiv, og gjennom dette styrke instituttets posisjon som 
et av Europas ledende forskningsmiljø på disse områdene.

NIFU

En organisering basert på tre overgripende vitenskaps-
områder, mulig inndeling:
1) samfunnsvitenskap, humaniora og kunstfag 
2) teknologi og naturvitenskap 
3) helse- og sosialvitenskap. 

En faglig samling av disipliner og profesjonsmiljøer, 
mulig inndeling:
1) Fakultet for lærerutdanning, humaniora og kunstfag 
2) Fakultet for jus, økonomi og administrasjon, sosial- og 
samfunnsfag
3) Fakultet for helse- og idrettsfag
4) Fakultet for naturvitenskap, fiskeri, teknologi og 
ingeniør

En tematisk organisering av nivå 2, mulig inndeling: 
1) Fakultet for energi, klima, samfunn og miljø
2) Fakultet for teknologi
3) Fakultet for helse, velferd og livskvalitet
4) Fakultet for samfunnsutvikling og demokratisering
5) Fakultet for bærekraftig bruk av ressurser

Alternative modeller for organisering

Tekst:: Vilde Amundsen Øren

Omorganiseringen ved UiT - slutten for 
Jurfak?
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Kommentar JSU v/Patrick Oware

Juridisk Studentutvalg reagerer på at NIFU i sin rapport i liten grad tar hen-
syn til særegenhetene ved Det juridiske fakultet og det juridiske fagmiljø. 

En av hovedårsakene bak omstruktureringen er flercampusproblematikken, 
hvilket vårt fakultet ikke er rammet av. Det juridiske fakultet i Tromsø fun-
gerer utrolig godt, og undersøkelser viser at studentene er meget fornøyde 
- sammenlignet med de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen. Vi har hatt en 
spørreundersøkelse blant studentene som 173 har svart på. Det kom her frem 
at majoriteten ønsker at fakultetet skal bestå som selvstendig enhet. 

NIFU vurderer ikke hvilke konsekvenser en eventuell sammenslåing av fa-
kulteter vil medføre for vårt fakultet. En rekke studenter frykter at dersom fakultetet blir underlagt en ny tverrfaglig 
enhet, kan det føre til konsekvenser både hva gjelder rekruttering av studenter og ansatte, anerkjennelsen til masterpro-
grammet i rettsvitenskap og studentenes muligheter i arbeidslivet etter endt studium.

JSU arbeider for å ivareta studentenes interesser i saken, og er i løpende dialog og samarbeid med fakultetet.

Jurfak v/ Stig H. Solheim 

Hvordan vil det videre arbeidet med omorganisering foregå, og hvor-
dan vil NIFU-rapporten anvendes i dette arbeidet?
Universitetsstyret har bestemt at det skal treffes endelig vedtak i omorga-
niseringssaken i juni 2017. Dette er en noe lengre tidshorisont enn styret 
først la opp til, og skyldes at styret ønsker at reorganiseringen skal foran-
kres bedre i organisasjonen. Fakultetet har støttet denne beslutningen, da 
vi mener det er sentralt at alle berørte parter - også studentene - blir hørt 
før ny organisasjonsstruktur vedtas. Allerede i november skal det nedset-
tes arbeidsgrupper som skal komme med innspill i saken (mandatet vil 
bli klart samtidig). Vi håper å bli godt representert her, og forutsetter at 
det også vil bli studentrepresentasjon i gruppene. Når det gjelder NIFU-
rapporten er det opp til universitetsstyret hvor mye vekt de vil legge på 
konklusjonene i denne. Slik jeg oppfatter styret anser de den foreløpig som 
bare ett av mange innspill. De er gjort oppmerksom på at konklusjonene 
ikke har noe klart faglig belegg, og at det kan være andre viktige hensyn 
som må tas. Universitetsstyret er da også klar på organisasjonsstrukturen 
ved UiT skal bestemmes utfra hvordan man mest effektivt oppfyller sam-
funnsoppdraget. Siden juridisk fakultet har levert godt på studiekvalitet, 
forskning og formidling, og generelt sett fremstår som veldrevet, taler det 
isolert sett for at fakultet kan bestå i sin eksisterende form.

Hvordan stiller fakultetet seg til en omorganisering der fakultet blir et institutt underlagt et større fakultet?
Fakultetet ønsker å jobbe konstruktivt opp mot universitetsstyret, og da må vi også tåle at vår eksistens som selvstendig 
fakultet blir diskutert. Det er et faktum at vi er en relativt liten enhet ved UiT. Samtidig mener vi at også små enheter 
kan levere godt, og at det finnes erfaring for at det fungerer fint ved andre sammenlignbare universiteter (herunder 
NTNU). Det er videre viktig for oss å peke på at UiT har ett av tre masterstudier i rettsvitenskap, der alle per dags dato 
er organisert som fakulteter. Dersom vi skal organiseres som en mindre enhet under ett større fakultet, f.eks. et institutt, 
er det viktig for oss at universitetsstyret kan peke på hvilke klare fordeler dette vil ha for UiT og for det rettsvitenskape-
lige miljø.

Hvilke konsekvenser vil en slik omstilling ha for ansatte og studenter ved fakultetet?
Dersom en slik omstilling skulle bli gjennomført, vil ledelsen ved fakultetet selvsagt arbeide hardt for at omstillingen i 
minst mulig grad skal berøre ansattes og studenters hverdag. Vi vil fortsatt utdanne gode masterkandidater for lands-
delen, og vi vil fortsatt levere både på forskning og formidling.  Det kan imidlertid tenkes at de to gjenstående juridiske 
fakultetene ved UiO og UiB blir langt mere synlige enn UiT, og at noe av merkevaren jus i Tromsø går tapt.  Det kan 
igjen få betydning for vår mulighet til en mest mulig effektiv rekrutering av ansatte og studenter.
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Har vi også pedagogiske 
utfordringer i voldtektssaker?

Avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett i den såkalte 
«Hemsedal-saken», hvor tre menn ble frikjent for an-
klagen om voldtekt av en tjue år gammel jente, har for 
mange blitt en bekreftelse på at vi i norsk rett har sys-
tematiske utfordringer når det kommer til den rettslige 
behandlingen av saker om seksuelle overgrep. I den of-
fentlige debatten har ulike tiltak for å sikre en riktig og 
rettssikker behandling av overgrepshendelser vært dis-
kutert. 

Fra enkelte hold har synspunktet vært at dommere har for 
lite kunnskap og/eller mangler de riktige holdninger til 
uønsket seksuell omgang. Denne oppfatningen har alle-
rede satt sine spor i politikken. Blant annet har Sosialistisk 
Venstreparti i en uttalelse fra høstens landsstyremøte 
fremsatt forslag om obligatorisk opplæring for dommere. 
Opplæringen skal ifølge uttalelsen ha til formål å bevisst-
gjøre målgruppen på «… hvordan vanlige fordommer og 
holdninger om kjønn og seksualitet urettmessig kan på-
virke domsavsigelsen i voldtektssaker». 

Danningstiltak kan knapt være noen ulempe. Men det er 
vanskelig å tro at uønskede holdninger forekommer oftere 
og er mer fremtredende i noen typer straffesaker enn i 
andre. Dermed er det også vanskelig å tro at opplæring av 
lekdommere og offentlig holdningsgymnastikk er det som 
først og fremst skal til for å løse de utfordringer vi har sett 
i voldtektssakene.

Det er særlig i de voldtektssakene hvor den fornærmede 
har vært ute av stand til å motsette seg den seksuelle 
omgangen at det har vist seg krevende å få realisert 
straffelovgivningen etter sin intensjon. Fra de juridiske 
aktører har det vært antydet at kombinasjonen av en spe 
bevissituasjon og et uklart bevistema setter de såkalte 
sovevoldtektssakene i en særstilling. Dette er en 
observasjon som etter min oppfatning må følges opp. 

Bevissituasjonen i den enkelte sak er det vanskelig å gjøre 
noe med. En uklar lovbestemmelse bør det derimot gjøres 

Anett Beatrix Osnes Fause, Førsteamanuensis ved UiT

Fotograf :Lars Åke Andersen

En kronikk av førsteamanuensis Anett Beatrix Osnes Fause. Tidligere publisert i Dagbladet 

28. oktober 2016, side 36-37
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noe med. 

I disse overgrepssakene er det ofte avklart at seksuell 
omgang har funnet sted. Det retten skal ta stilling til, er 
om fornærmede var fysisk og/eller mentalt ute av stand 
til å motsette seg den seksuelle omgangen. For forsettlig 
overtredelse kreves det i tillegg bevis utover enhver 
rimelig tvil for at gjerningspersonen har holdt det for 
sannsynlig at fornærmede var ute av stand til å motsette 
seg den seksuelle omgangen.

Den nevnte avgjørelsen fra Borgarting er avsagt og 
begrunnet av stor meddomsrett og gir oss dermed et unikt 
innblikk i rettens skyldvurdering. Avgjørelsen 
viser hvordan skyldvurderingen kan komme på avveie når 
den fornærmede har vært fysisk aktiv under den seksuelle 
omgangen. Avgjørelsen viser hvordan lovens krav om 
forsett kan bli oppfattet slik at den fornærmedes mangel 
på motstandskraft må ha gitt seg utslag i en fysisk maktes-
løshet. Denne forståelsen av skyldkravet kommer tydeligst 
til syne når det drøftes om fornærmede «var med på det». 

Etter lovbestemmelsen er det tilstrekkelig at 
gjerningspersonen har ansett det som mest sannsynlig at 
den fornærmede var ute av stand til å ta stilling til om den 
seksuelle omgangen var ønsket eller ikke. Når lovens 
vurderingstema omskrives til et spørsmål om fysisk 
aktivitet kan oppfattes som et samtykke, fjerner man seg 
fra straffebestemmelsens poeng, som jo er at fornærmede 
av ulike årsaker ikke var i stand til å gi samtykke. 

Når skyldkravet omformuleres på denne måten vil det bli 
lagt et for strengt krav for domfellelse til grunn. En 
lovbestemmelse som ikke makter å binde 
skyldvurderingen til det faktum at fornærmedes samtyk-
kekompetanse var ute av kraft, kan ikke være god nok. I 
lys av dette vil oppfatningen om at dommere regjeres av 

fordommer stå igjen som et uttrykk for det rent 
menneskelige i at egne oppfatninger og holdninger blir en 
reserveløsning når det ellers er uklart hvilke kriterier som 
skal ligge til grunn for skyldvurderingen.

Det er forekomsten av utnyttelse som bærer begrunnelsen 
for å bruke straff i disse overgrepssakene. Det er dermed 
dette utnyttelseselementet som skiller seksuell omgang 
mellom (godt) berusede voksne fra straffbar voldtekt. En 
tydeligere betoning av utnyttelseselementet i lovteksten 
kunne lettet den pedagogiske oppgave det er å veilede 
lekdommerne om grensen mellom straffbarhet og 
straffrihet. Man kunne for eksempel tenke seg en endring 
fra dagens formulering «… ute av stand til å motsette seg 
handlingen», til følgende formulering i strl. § 291 første 
ledd litra b: Med fengsel inntil 10 år straffes den som 
«… har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller 
av andre grunner ute av stand til å samtykke til handlin-
gen». 

Når man først tematiserer lovens formidlingsevne, er det 
også grunn til å reise spørsmål om betegnelsen «voldtekt» 
er en god merkelapp for seksuelle overgrep hvor det ikke 
har vært benyttet vold. I tilfeller hvor det er bevissthetstap 
eller en svekket mental motstandskraft som er utnyttet, 
kan bruken av begrepet «voldtekt» gi assosiasjoner til en 
noe annen handling enn den som står beskrevet i tiltalen. 
Dersom spriket mellom språklig og rettslig meningsinn-
hold skulle skape forvirring, har vi få muligheter til å et-
terprøve at det er lagt en riktig norm til grunn for den 
enkelte dommers vurdering. En høyere grad av språklig 
presisjon vil også kunne gi muligheter for en tydeligere di-
alog i det forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep. Er 
begrepet «voldtekt» godt egnet som et formidlingsverktøy 
i denne dialogen? Klarer vi gjennom dette begrepet å vek-
ke de riktige refleksjonene hos en 18-åring som finner en 
beruset venn i sengen sin etter en fest? 

” Er begrepet «voldtekt» godt egnet som et formidlingsverktøy i denne dialogen? 

Klarer vi gjennom dette begrepet å vekke de riktige refleksjonene hos en 18-åring 

som finner en beruset venn i sengen sin etter en fest?”
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Det var lett å få øye på juristene. De hadde rigget opp 
en eget stand midt inne i hovedhallen på kjøpesenteret. 
Plakater hadde de også tatt med seg. På seg hadde de røde 
t-skjorter, hvor det stod «Juristdagen» med store boksta-
ver.

- Vi er en gjeng som samles hvert år for å gi gratis retts-
hjelp til forbipasserende, forklarer Aleksander Sandtrøen, 
som selv studerer jus.

Han forteller at det både er jurister og advokater med på 
arrangementet. De har erfaring fra ulike stillinger i ar-
beidslivet, noe som kommer godt med når de skal forsøke 
å løse folks juridiske problemer. 

Dette var den årlige markeringen av Juristdagen i Tromsø. 
Juristdagen er et arrangement av Juristforbundet, der ju-
rister, advokater og studenter over hele landet samles ute 
i bymiljøet for å gi forbipasserende tilbud om gratis retts-
hjelp.

En praktisk inngangsvei
- Vi får mange spørsmål om eiendomsrett, familierett, ar-
verett og forvaltningsrett, sier Sandtrøen.
Juristene behandler med andre ord et bredt spekter av ju-
ridiske spørsmål.

- Det er alle slags typer folk som søker hjelp. Folk i alle 
aldre, med alle slags typer problemer, legger han til.
Juristene kan naturligvis ikke behandle alle sakene på ste-
det. Når de får et spørsmål, vurderer de om det er grunn-
lag for å gå videre med det, og eventuelt reise sak.
- Vi tilbyr først og fremst en praktisk inngangsvei for de 
som søker hjelp. Hos oss kan de få vurdert saken sin, og 
om nødvendig få henvisning videre, forteller Sandtrøen.
Han påpeker at Juristdagen er ment som et lavterskeltil-
bud, og sammenligner det med ordninger som Jusshjelpa 
og Gatejuristen.

Lurt å engasjere seg
Det er muligheten til å hjelpe andre mennesker, og det 
å anvende det han har lært på studiet som motiverer 
Sandtrøen til å bidra på Juristdagen.
- Grunnen til at jeg velger å bidra er at jeg vil bruke utdan-
nelsen min til å hjelpe andre, forklarer han.
Vil du anbefale andre med juridisk kompetanse til å bidra?
- Ja, det vil jeg. Jeg har selv opplevd det som positivt å en-
gasjere seg. At flere bidrar vil også føre til at vi kan hjelpe 
flere, påpeker han.
- Dette er en fin mulighet for oss med juridisk utdannelse 
til å gi noe tilbake til samfunnet, avslutter Sandtrøen.

Gav juridiske råd til forbipasserende i 
Tromsø

Tekst: og foto: Jan Helge Pedersen

Lørdag 17. september stod seks jurister på stand på Nerstranda kjøpesenter for å gi juri-

diske råd til forbipasserende. – Dette er en fin mulighet for oss med juridisk utdannelse til 

å gi noe tilbake til samfunnet, sa jusstudenten Aleksander Sandtrøen.

f.v. Aleksander Sandtrøen, Hanne Renate Gillebo og May Elin Olsen
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« Retten til kontradiksjon - 
om informanter som går under jorden 
og gjenoppstår »
Av Tord Pedersen og Simen Angell Nicolaysen.

Innledning
I denne artikkelen vil forfatterne presentere et faglig tema, 
som i hovedsak er relevant for studenter som leser pensum på 
4. avdeling. Motivasjonen til artikkelen oppstod etter avviklin-
gen av hjemmeeksamen våren 2016 for 4. avdeling (JUR-3002). 
Oppgaven omhandlet pensumrelevante temaer fra straffepro-
sess, strafferett og menneskerettigheter. I etterkant av sensuren 
ble det offentliggjort en sensorveiledning til oppgaven.

Temaet vi ønsker å ta opp gjelder anvendelsesområdet til Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 6 
nr. 3 bokstav d med tilhørende rettspraksis fra Den europeiske 
menneskerettsdomstol (EMD). 

Vi vil presisere at artikkelen ikke er ment som noen personlig 
kritikk verken av oppgaveskriver eller sensorveiledning, men 
snarere som et innspill til et faglig relevant tema. 

Presentasjon av problemstilling
Faktum i oppgaven gjaldt en straffesak der det blant annet ble 
spørsmål om å føre et vitne som bevis. Vitnet hadde gått under 
jorden før hovedforhandlingen, og politiet hadde ingen kunn-
skap om hvor vitnet befant seg. Vitnet hadde tidligere avgitt et 
tips til politiet og ikke en politiforklaring. Siden vitnet var fravæ-
rende, ønsket politiet å føre etterforskeren som hadde hørt tipset 
som vitne. Videre ønsket politiet å legge frem etterforskerens 
håndskrevne lapp, som skulle gjengi tipsets innhold. Forsvarerne 
bestred at etterforskeren kunne føres som bevis, fordi de ikke 
fikk anledning til å krysseksaminere vitnet. 

I sensorveiledningen ble det gitt uttrykk for at denne typen vit-
neførsel, der en politietterforsker forklarer seg for retten om et 
tips fra et fraværende vitne, er uproblematisk i rettslig hense-
ende. Sitat fra sensorveiledningen:

«Dette innebærer – hvis jeg har forstått dette riktig – at spørsmå-
let om å tillate at etterforskeren forklarer seg om kontakten med 
Elding [vitnet, informanten], ikke aktiverer EMK artikkel 6 nr. 3 
bokstav d), all den tid forsvaret naturlig nok også får stille spørs-
mål til etterforskeren, se bla. Rt. 2001 s. 29 (på s. 32-33).»

Vi er uenig i det standpunktet sensorveiledningen inntar, og vil 
begrunne dette ut fra nyere praksis fra EMD. Vårt synspunkt er 
at EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d skal anvendes i tilfeller det er 
spørsmål om påtalemyndigheten kan føre en politietterforsker 
som bevis der han forklarer seg om et tips fra et fraværende vitne.

Forholdet mellom EMK og norsk straffeprosess
Etter menneskerettsloven § 2, jf. § 3, gjelder EMK som norsk lov 
med forrang foran annen lovgivning. Dette innebærer i prak-

sis at dersom løsning A følger av EMK, mens løsning B følger 
av norsk lov (med unntak av Grunnloven, jf. lex superior), skal 
løsning A legges til grunn ved norske domstoler. Det er gjort 
en tilsvarende inkorporasjon i straffeprosessloven § 4, som be-
stemmer at «lovens regler gjelder med de begrensninger som er 
anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med frem-
med stat». Det er utvilsomt at EMK er en «overenskomst med 
fremmed stat». Følgelig gjelder EMK på straffeprosessrettens 
område, og er derfor en relevant rettskilde å se hen til ved løs-
ning av rettsspørsmål.

Gjelder EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav (d) vitneførsel fra politi-
mann om tips han har mottatt? 
Artikkel 6 nr. 3 (d) er som nevnt inntatt som norsk lov. På origi-
nalspråket har den aktuelle del av bestemmelsen formulert føl-
gende rettighet for tiltalte:

«to examine or have examined witnesses against him (…).» 

Ordlyden er generelt utformet og gir ingen særlige holdepunkter 
for løsning av vårt spørsmål. EMD har imidlertid uttalt seg om 
bestemmelsens nærmere innhold. 

Domstolen har lagt til grunn at art. 6 nr. 3 (d) må leses i sam-
menheng med art. 6 nr. 1. Etter sistnevnte bestemmelsen må den 
rettslige behandlingen av en straffesak være «fair». Den nærmere 
utforming av bevisregler er overlatt til nasjonale instanser.1

Den særlige bestemmelsen i nr. 3 (d) slår fast prinsippet om at en 
tiltalt i en straffesak normalt skal bli presentert med alle de bevis 
som skal brukes mot ham og dermed sikre en kontradiktorisk 
behandling av saken.2

 
EMD anerkjenner enkelte begrensninger i retten til kontradik-
sjon. Med utgangspunkt i de ovennevnte prinsippene som følger 
av EMK art. 6 nr. 3 (d), har EMD i storkammersaken Al-Khawaja 
and Tahery v. The United Kingdom, presentert vurderingstema 
for hvorvidt bevis kan føres dersom kilden til beviset ikke kan 
imøtegås (indirekte bevisførsel). 

Vurderingstemaet kan kort oppsummeres i tre hovedprinsipper 
som må drøftes dersom påtalemyndigheten eksempelvis vil leg-
ge frem en tidligere avsagt politiforklaring fra et vitne som ikke 
møter i retten. Disse kategoriene er: 

1. Hadde vitnet god grunn til ikke å møte, herunder om alle mu-
lige tiltak har vært gjennomført for å få vitne til å forklare seg 
direkte?
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2. Var beviset, eksempelvis en politiforklaring, det «eneste eller 
avgjørende bevis» for domfellelse av siktede?

3. Har prosessen tilrettelagt for balanserende faktorer som veier 
opp for den manglende kontradiksjonen slik at prosessen totalt 
sett fremstår som rettferdig?3

De tre prinsippene har flere detaljer, men det nærmere innholdet 
i disse er etter vårt syn ikke relevant for anvendelsesområdet for 
art. 6 nr. 3 (d). Etter vår oppfatning er den faglige uenighet mel-
lom oss og sensorveiledningen knyttet til anvendelsesområdet.

Det er bred enighet om at bestemmelsen skal anvendes ved opp-
lesning av tidligere avgitte politiforklaringer. Al-Khawaja and 
Tahery gjaldt fremleggelsen av politiforklaringer der et vitne var 
avgått ved døden, og et annet vitne var redd for å møte i frykt 
for represalier.4

Spørsmålet er om prinsippene også gjelder for andre indirekte 
bevis («hearsay evidence») enn politiforklaringer, herunder for-
klaring om tips fra informant.

I praksis etter Al-Khawaja and Tahery har de fleste sakene om-
handlet sammenlignbare tilfeller. Det er imidlertid to saker som 
skiller seg ut. Vi mener disse to sakene, som skal presenteres 
nedenfor, gir grunnlag for å anvende prinsippene for indirekte 
bevis også ved tips presentert for retten av den politimann som 
mottok tipset, slik faktum var i eksamensoppgaven. 

Den første og mest sentrale saken er Donohoe v. Ireland, avsagt 
12. desember 2013. Saken omhandlet et spesielt tilfelle av indi-
rekte bevis. En spesialetterforsker vitnet i retten om sin oppfat-
ning av hvorvidt klageren, Mr. Donohoe, var medlem av IRA el-
ler ikke. For EMD var spørsmålet om etterforskerens manglende 
vilje til å oppgi sine kilder medførte at rettssaken for nasjonale 
domstoler ikke hadde være «fair».5

Etter først å ha gjennomgått de prinsippene som fulgte av Al-
Khawaja and Tahery, tok EMD stilling til om disse prinsippene 
fikk anvendelse på spørsmålet om hvorvidt etterforskeren kunne 
unnlate å oppgi sine kilder. 

EMD uttalte i premiss 78 at saken skilte seg fra Al-Khawaja and 
Tahery. Det var vitnesbyrdet til den fremmøtte og identifiserbare 
spesialetterforskeren som var til vurdering. Domstolen presi-
serte først at de ukjente kildene ikke i seg selv utgjorde et bevis. 
Kildene begrunnet utelukkende spesialetterforskerens vurderin-
ger. Deretter uttaler EMD:

 «Nevertheless, the Court considers that in view of the potential 
unfairness caused to the defence by the domestic courts’ upholding 
of the claim of privilege in respect of Chief Superintendent PK’s 
sources, it should be guided by the general principles articulated 
by the Court in Al-Khawaja and Tahery in its consideration of the 
applicant’s complaints.»

Som det fremgår av sitatet ville EMD, på tross av at kildene ikke 
ble presentert som bevis i seg selv, benytte prinsippene fra Al-
Khawaja and Tahery for å vurdere om den nasjonale prosessen 
hadde vært «fair». Domstolen mente altså at selv om etterforske-
ren ikke skulle presentere annet enn sine egne meninger, måtte 
prinsippene benyttes. 

For sammenligningen med tilfellet tips som politimannen for-
klarer seg om, er også dommens premiss 91 interessant. Her 
viste domstolen til at spesialetterforskeren ikke påsto at hans 
meninger var fakta, men oppfatninger til en ekspert i lys av sin 
stilling. Domstolen uttalte at dette var et argument for at han 
kunne føres som bevis. 

Domstolen utvider her anvendelsesområde til prinsippene fra 
Al-Khawaja and Tahery til å gjelde også der politiet uttaler seg 
om egne oppfatninger basert på lengre tids informasjonsinn-
henting fra informanter. Her forsvinner etter vårt syn det ene av 
sensorveiledningens argumenter. I veiledningen er det vektlagt 
at:

«Det er rett og slett tale om at politiet forklarer seg om hvilke tips 
de fikk.»

Tips fra hemmelige informanter var nettopp kildene til spesialet-
terforskeren i Donohoe-saken.6 I premiss 91 viste domstolen til 
at spesialetterforskeren ikke påsto at hans meninger var fakta, 
men oppfatninger til en ekspert i lys av sin stilling. Domstolen 
uttalte at dette var et argument for at etterforskeren kunne føres 
som bevis. 

En forklaring i retten om politietterforskerens vurderinger 
på bakgrunn av tips, var altså omfattet av prinsippene fra Al-
Khawaja and Tahery. Når politiet skal forklare seg om hvilke tips 
de har mottatt, bortfaller det selvstendige elementet i forklarin-
gen – nemlig egne vurderinger. Vi beveger oss dermed fra vitne-
førsel om selvstendige vurderinger som i Donohoe, og nærmere 
indirekte bevisføring av fakta. I så fall må også en forklaring om 
hvilke tips avgitt av informanter, herunder innholdet av disse, 
vurderes etter de samme prinsipper. 

I faktum fra eksamen ville som nevnt politiet også legge frem 
lappen som ble skrevet. Lappen gir uttrykk for å være en gjengi-
velse av tipsets innhold, ikke bare politiets oppfatning og mening 
på bakgrunn av tipset.

Sensorveiledningen hevder at betydningen av lappen kun er re-
levant ved spørsmål om bevisverdien av etterforskerens forkla-
ring, og ikke ved spørsmål om anvendelsen av art. 6 nr. 3 (d). 

Igjen kan faktum sammenlignes med Donohoe-saken. I dom-
mens premiss 92 lister EMD opp flere spørsmål som klagerens 
forsvarer kunne spurt for å balansere manglende kontradiksjon, 
for eksempel hvilke kilder etterforskeren benyttet, hvordan han 
gikk frem, hvilken erfaring han hadde med informanter og hvor-
dan han analyserte den informasjon som kom fra informantene. 
Disse spørsmålene ville etter EMDs oppfatning bestemme «the 
reliability of his evidence.» 

For eksamens del ville spørsmål angående lappen selvfølgelig 
kunne påvirke bevisverdien. Som EMD viser skal slike spørsmål 
vurderes som såkalte «balanserende faktorer» i relasjon til at et-
terforskeren presenterer informasjon som ikke stammer fra ham 
selv. At det kan stilles spørsmålstegn ved etterforskeren og den-
nes bevisverdi, vil følgelig ikke være et argument mot at prinsip-
pene fra Al.Khawaja and Tahery benyttes. 

Konklusjonen etter Donohoe må være at prinsippene for indi-
rekte bevisførsel strekker seg til alle tilfeller der kilden til vitnets 
informasjon, uttalelser, meninger eller hva det måtte være, 



Fotnoter:
1: CASE OF SCHOLER v. GERMANY 14212/10 (Scholer), avsnitt 44. 
2: Scholer, avsnitt 45. 
3: CASE OF DONOHOE v. IRELAND 19165/08 (Donohoe), avsnitt 77.
4: Al-Khawaja and Tahery, avsnitt 3
5: Donohoe, premiss 3.
6: Donohoe, premiss 80
7: Scholer, premiss 3
8: Scholer, premiss 24 og 58
9:  Se blant annet domstolens helt generelle kategorisering i premiss 53 
og 61

stammer fra kilder som er andre enn vitnet selv.

Selv om Donohoe-saken etter vårt syn er tilstrekkelig alene til å 
komme til den ovennevnte konklusjon, skal vi også kort presen-
tere en senere avsagt dom fra EMD, saken Scholer v. Germany, 
avsagt 18. desember 2014. 

Saken omhandlet klageren Scholer, som ble dømt i nasjonal rett 
for flere grove brudd på tysk narkotika- og våpenlovgivning. 
Spørsmålet som EMD skulle ta stilling til var om manglende 
kryss-eksaminering av en politiinformant og en politispaner 
medførte at straffesaken ikke hadde vært «fair».7

For sammenligning med faktumet i eksamensoppgaven, er det 
interessante at det - i stedet for informant og spaner - ble to po-
litimenn ført som vitner direkte for retten. Disse politimennene 
uttalte seg utelukkende på bakgrunn av informasjon fra de ano-
nyme informantene. Særlig for den siste av disse to politimen-
nene er vårt faktum sammenlignbart. Politimannen, kalt «officer 
L» i dommen, uttalte seg utelukkende på bakgrunn av spanerens 
tips og rapporter.8 Spaneren avla i motsetning til informanten 
aldri en forklaring. 

Det var til dels store forskjeller på informasjonsinnhentingen til 
politimennene som forklarte seg i retten. Likevel ble begge deres 
vitnemål vurdert som indirekte bevisføring og dermed vurdert 
etter prinsippene fra Al-Khawaja and Tahery.9

Scholer understreker etter vårt syn den rettstilstanden som føl-
ger av Donohoe-saken. Det er ikke avgjørende hva politiet kon-

kret skal uttale seg om eller nøyaktig i hvilken form 
informasjonen er kommet inn. Sentralt står derimot spørsmålet 
om bakgrunnen for forklaringen er en annen kilde enn politi-
mannen selv. Dersom svaret på spørsmålet er ja, må prinsippene 
fra Al-Khawaja and Tahery benyttes. 

Avslutning
Temaet som er drøftet i denne artikkelen er hvorvidt EMK ar-
tikkel 6 nr. 3 bokstav d kommer til anvendelse i et tilfelle der 
en politietterforsker skal føres som bevis i en straffesak, og der 
hans forklaring går ut på å fortelle om et tips politiet har mottatt 
fra en informant. På bakgrunn av nyere rettspraksis fra EMD, 
Donohoe og Scholer, er det gode grunner til at spørsmålet må 
besvares bekreftende. 

EMD har i de senere år satt fokus på at retten til rettferdig ret-
tergang etter EMK artikkel 6 skal styrkes. Blant annet har be-
tydningen av tiltaltes rett til kontradiksjon blitt understreket. 
Denne utviklingen må norske domstoler og andre rettsanven-
dere være oppmerksom på hva angår bevisførsel i straffesaker. 

Lovavdelingen

PRAKTIKANT I LOVAVDELINGEN
Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er 
et juridisk ekspertorgan for regjeringen og depar-
tementene. 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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Frivillig på asylmottak?
Er du interessert i barn og menneskerettigheter? Ble du engasjert av flyktningdebatten i 

fjor høst? Da kan du bli frivillig på asylmottak.

Det har aldri før vært like mange mennesker på flukt. I 
2016 var tallet 52 millioner (!), hvorav halvparten av disse 
var barn. En tredjedel av disse flyktningene er på flukt 
utenfor sitt eget land.

Dette er barn som har opplevd krig og konflikt, og som 
i frykt for eget liv har rømt til et fremmed land. Noen av 
disse flyktningbarna ender opp på statlige asylmottak i 
Norge, blant annet her i Tromsø. 

Barna kommer til Norge alene eller med verger. Mens 
denne artikkelen skrives, sitter det rundt 2000 ensomme 
mindreårige barn på transitt- og asylmottak. (Tall hentet 
fra https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/
beboere-i-asylmottak-etter-uke-2016/)

Å bo på asylmottak kan være vanskelig. Det er lite plass og 
få ressurser, og dermed lite tid til lek og moro. Perioden 
barna bor der kan variere ifra et par måneder til noen år. 
Det er en ny kultur med nye folk og samfunnsnormer, og 
barna blir lett isolert ifra det norske samfunnet. 

For å hjelpe disse barna har Redd Barna og PRESS, Redd 
Barnas ungdomsorganisasjon, etablert en frivillighets-
ordning som aktivt skal arbeide for å bedre hverdagen til 
asyl- og flyktningbarna. 

Som frivillig i besøksgruppa på asylmottak vil du møte 
andre frivillige, og sammen med disse planlegge og gjen-
nomføre aktiviteter med asylbarna. Du vil komme tett 
innpå barn i vanskelige livssituasjoner, og bidra til å bedre 
hverdagen deres. Typiske aktiviteter kan være turer, lek 
inne på asylmottaket eller bibliotekbesøk. 

Videre vil du være et bindeledd mellom barnet og det nor-
ske samfunnet. Du vil fungere som en representant for det 
nærmiljøet som barnet vokser opp i, og på denne måten 
bidra til integrering. 

Dersom dette høres interessant ut kan du sende en mail til 
reddbarna.tromso@gmail.com. Les mer på https://www.
reddbarna.no/engasjerdeg

• Være fylt 18 år. 

• Levere politiattest før man kan starte som frivillig

• Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige

• Være medlem av Redd Barna eller PRESS – Redd Barna 
ungdom

Hentet fra https://www.reddbarna.no/
stoett-redd-barna/stoett-oss-som-frivillig/

aktiviteter-med-barn-med-asyl-og-flyktningbakgrunn

Krav til deg som frivillig på asylmottak

Tekst: Mira Horsfjord
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Det Juridiske Fakultet søkte våren 2015 midler gjennom Fyrtårnprosjektet på UIT for å 

oppnå enda bedre kvalitet på studiet master i rettsvitenskap. Fakultetet fikk tildelt midlene 

de søkte om og ble dermed det første fakultetet som fikk UiTs fyrtårnsmidler for fornying 

av deler av undervisningen. 

Tekst: Julie Hegdahl

Vi har hørt litt rundt med blant annet Lena Bendiksen, 
leder for prosjektet, som gledelig forteller om prosjektets 
planer, mål og hvordan det har gått hittil. Om prosjektet 
forteller hun at det har en todelt målsetning.

–  Det første vi ønsker er en kompetanseheving i lærer-
kreftene. Da snakker vi både pedagogisk og digital kom-
petanse. Vi ønsker å øke bevisstheten om hvordan man 
underviser best mulig, og styrke lærernes kompetanse i 
nye undervisningsformer og digitale muligheter, forteller 
Bendiksen.

I prosjektet har de blant annet ansatt en egen pedagog på 
fakultetet, som setter pedagogikk og undervisningsform 
på dagsorden, både for lærere og studenter. Pedagogen 
tilbyr observasjon av undervisningen til hver enkelt læ-
rer med samtaler og veiledning i etterkant. De har også 
testet ut nye måter å undervise på, med både «live» video 
podcast av forelesninger, samt videopptak av forelesnin-
ger gjort i studio.

 Økt læringsutbytte
– Det andre målet til prosjektet er økt læringsutbytte for 
studentene, forteller Bendiksen.

De har særlig hatt fokus på førsteårsstudentene, da disse 
ofte har vist seg å bruke tid på å sette seg inn i det nye 
fagfeltet. Studentene som startet på det femårige master-
studiet i rettsvitenskap i høst, kunne blant annet nyte godt 
av et digitalt velkomstkurs med video-forelesninger på 
nett allerede før de begynte. Her fikk de info om studiet, 
hva som forventes av dem og innføring i grunnleggende 
metode. 

Slik ble de nye studentene litt bedre forberedt, de visste al-
lerede litt om faget når de startet, og tanken er at lærings-
utbyttet da blir større, forklarer Bendiksen.

Førsteårsstudentene har også blitt tett fulgt opp med be-
gynnerkollokvier i små grupper allerede før forelesnin-
gene begynte, for å forberede dem enda bedre. Da har de 
lært for eksempel hva rettskilder er og hvordan man skal 
bruke lovsamlingen. Disse begynnerkollokviene vedvarer 
hele semesteret ut og fungerer som en slags mentorord-
ning og et trygt, fast knutepunkt for de nye studentene.

Skrivetrening
Videre får de ferske studentene ekstra god oppfølging når 
det gjelder skrivetrening. Dette har de fokus på både i be-
gynnerkollokviene og i seminarundervisninga.

Har dere sett noe tegn på at tiltakene har hatt en god effekt?
– Skrivetreningen ser ut til å ha gjort studentene mer tryg-
ge på å skrive, og antall studenter som leverer inn frivillige 
øvingsoppgaver har nærmest doblet seg sammenlignet 
med tidligere år, forteller en entusiastisk Lena Bendiksen.
 
– Det er dette studentene lærer aller mest av, så det er 
kjempeviktige resultater for oss, understreker hun.

Studentene har også jobbet med å lese gjennom og gi til-
bakemeldinger på sine medstudenters oppgaver. Det har 
gitt mersmak. Hele 90 prosent av studentene svarte at det 
hadde vært nyttig å lese andres oppgaver. 

 – Det er kjempebra at studentene har sett nytten i dette. 
Det er viktig at de blir vant til å vurdere andres tekster 
fordi det gjør at de etter hvert også kan se sine egne tekster 
med mer kritiske øyne. I tillegg ser vi at dette ufarliggjør 
skriveprosessen litt og skaper en samarbeidskultur blant 
studentene  – noe vi absolutt etterstreber på studiet, sier 
universitetslektor og avdelingsleder for første avdeling, 
Kristine Korsnes.

Fra studentene sin side er det gjennomsnittlig gode tilba-
kemeldinger også på begynnerkollokvieopplegget hvor 

f.v. Lena Bendiksen og Kristine Korsnes

Fyrtårnprosjektet 2015-2017
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80% av studentene deltok og 80% oppga i undersøkelsen 
i etterkant at det i stor grad hadde vært nyttig for dem. 
Studentene fikk en rolig start i trygge omgivelser før de 
store forelesningene med over 200 studenter startet opp. 

Alt i alt så ser fyrtårnsprosjektet på Jurfak altså ut til å gi 
mange av de effektene man ønsket. Tiltakene i prosjektet 
har vært gjort på grunnlag av tidligere undersøkelser der 
studentene ble spurt hva de kunne ha ønsket seg som nye 
studenter og hva som kunne forbedres.

Fyrtårnprosjektet er inne i sitt andre og siste år, og det er 
nå gjort ytterligere forbedringer etter fjorårets evaluerin-
ger. 

 – I år har vi blant annet jobbet med å gjøre justeringer 
på innføringskurset med nye videoer. Inkludert inter-
vju med studenter og en omvisning på fakultetet, smiler 
Bendiksen.

Vil fortsette å forbedre seg
Prosjektet har også hatt andre ringvirkninger - faget straf-
ferett på 4. avdeling jus har denne høsten blant annet 
gjennomgått store endringer. I tillegg forsøker studiet å 
videreføre fokuset på skriving inn på de øvrige avdelin-
gene, slik at flere studenter skal levere øvingsoppgaver og 
samarbeide om skriving også der.

- Vi vil bare fortsette å forbedre oss - til beste for 
studentene, avslutter jusprofessoren.

I en årrekke har undervisningen på 4. avd., særlig i fagene 
strafferett og straffeprosess, vært preget av svært lange 
forelesningsrekker og lite studentaktivitet. Nyere pedago-
gisk forskning har lært oss at studenter lærer bedre gjen-
nom jevn og aktiv innsats, og dette var selvfølgelig innsikt 
vi ville dra nytte av. Høsten 2015 søkte vi derfor om midler 
til omlegging og modernisering av undervisningen i straf-
ferett og straffeprosess gjennom prosjektet «Strafferetten i 
ny drakt», forteller Anett Osnes Fause. 

Søknaden resulterte i betydelig med friske midler til for-
nying og modernisering av strafferettsundervisningen. 
Det ble nedsatt en intern arbeidsgruppe som siden års-
skiftet 2015/2016 har jobbet med å utarbeide en ny regi 
for høstsemestret på 4. avd. Prosjektet er et sideprosjekt til 
Fyrtårnprosjektet. Lena Bendiksen har det administrative 
ansvaret mens Anett Osnes Fause har det faglige ansvaret. 

Det overordnede målet for prosjektet har vært å lage et 
så helhetlig og ferdighetsrettet undervisningsopplegg som 
mulig i fagene strafferett, straffeprosess og menneskeret-
tigheter. Vi har konkretisert den overordnede målsettin-
gen i noen undermål som vi antar er særlig viktig for å 
skape nødvendig engasjement og læringsinteresse hos den 
enkelte student:
• å redusere antall timer forelesning
• å øke graden av studentaktivitet, både skriftlig, muntlig 
og praktisk
• å knytte undervisningen nærmere til praksisfeltet
• å utnytte digitale læringsressurser
• å gi legge til rette for innblikk i straffesaksbehandlingens 
omland, gjennom utvalgte hovedtema (alternativ kon-
fliktløsning, etterforskning, sakkyndighet, etikk og prak-
tisk prosedyre). Vi ønsker med dette å belyse strafferettens 
og straffesaksbehandlingens funksjon i samfunnet.

 

Den største utfordringen har vært å anlegge en «to-di-
mensjonal» rekkefølge på behandlingen av faglige spørs-
mål som både har og fortjener en samtidig behandling i 
mange dimensjoner. Det har derfor blitt anlagt en tradi-
sjonell rekkefølge, hvor «fagene» behandles etter tur.

Faglig ansvarlig, Anett O. Fause har gitt oss noen tilbake-
meldinger om prosjektet så langt. 

Fakulteter ønsker å vise at det nytter å forstå prosess.
– det fører til at man i arbeidslivet ser flere muligheter og 
slik blir en bedre jurist. 

Det nye prosjektet skal gi studentene knagger å henge 
teorien på, motivasjon til å lære faget godt og 
forhåpentligvis at flere ønsker å jobbe med det i ettertid. 
Strafferetten har videre blitt mer komplisert blant annet på 
grunn av økning i internasjonale regler osv. – dette krever 
økt engasjement fra studentene, skal de få forståelse må 

«Strafferetten i ny drakt» på 4. avdeling
Tekst: Julie Hegdahl

Anett Osnes Fause
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de stå på. 

På grunn av en uheldig pensumsituasjon, med teori som 
ikke helt henger med i utviklingen er det nødvendig å se 
på nye måter å lære faget strafferett på. Dette prosjektet 
krever mer av studentene i arbeidsinnsats enn tidligere år, 
men dette er ifølge Anett helt bevist fra fakultetets side. 

Mål og virkninger av prosjektet
Målet til fakultetet er at studentene skal bli så kompetente 
at de kan dra ut og arbeide som politiadvokater 
eller forsvarere etterpå. For å oppnå dette har studentene 
ved to anledninger mottatt en bunke dokumenter fra en 
straffesak, og gitt forholdsvis kort tid til å forberede seg 
for fengslingsmøte. Dette skal gi studentene forståelse for 
saksbehandlingen og evne til å finne den relevante 
informasjonen i de mange papirene.

Pensum er ikke så oppdatert eller veldig pedagogisk, 
derfor mener Anett at opplegget utfordrer studentene til å 
forholde seg mer til fri og kritisk til pensum. Studentene 
må lære dagens rett, og da må de lese i andre kilder. 

Studentene må videre lære seg evnen til å holde seg 
oppdatert på egenhånd, uavhengig av lærebøker. Ikke alle 
fag har gode nok lærebøker. Man må legge bort boka en 
gang. 

Har blitt anklaget for å ”ta lett på pensum” 
– dette gjør vi fordi vi mener det er andre måter som er 
bedre å lære seg faget på. Man lærer best i en skrivepro-
sess, når man setter seg litt fast og sliter. Anett sier at 
prosjektet virker. Studentene som har tatt utfordringen og 
deltatt på opplegget er nå (september) på høyde med det 
fjorårets studenter var i april. Prosjektet er hardt arbeid, 
men det skal være hardt arbeid å studere juss! Studentene 
har tre måneder på tre fag. I tillegg har de praksis, men 
det klarer de. 

Likevel understreker Anett at prosjektet er nytt, så det vil 
ta litt tid før man ser en eventuell effekt. Anett forteller 
videre at hun er imponert over måten de fleste studentene 
har tatt imot utfordringen på!

De tillitsvalgte på 4. Avd har også en kommentar om 
saken.

Det nye strafferettsprosjektet har vekket et stort 
engasjement blant studentene på 4. avdeling. Som tillits-
valgte har vi mottatt en rekke tilbakemeldinger, og vårt 
inntrykk er at studentenes meninger rundt det nye under-
visningsopplegget er noe delte. Studentene har i 
utgangspunktet vært positiv til at det prøves noe nytt og 
har hatt forståelse for at denne type endringer nødvendig-
vis også fører med seg enkelte utfordringer i innførings-
fasen.

Vår oppfatning er at det også har vært en positiv holdning 
til at det tidligere høye antallet timer med forelesning 
er søkt erstattet gjennom andre undervisningsformer. 
Forelesning innebærer en passiv rolle for studentene og 
mange oppgir å ha et begrenset læringsutbytte av denne 
type undervisning. Studentene har imidlertid ikke vært 
like positiv til at antallet seminartimer har vært redusert. 
Det er på dette punkt vi har mottatt absolutt flest tilba-
kemeldinger. Mange oppgir at det er seminarene som er 
den beste arenaen for læring og har savnet flere timer med 
ordinær seminarundervisning. 

På bakgrunn av det høye antallet tilbakemeldinger tok vi 
initiativ til et møte mellom de tillitsvalgte og fakultetets 
prosjektgruppe. Møtet ble avholdt i september og vi fikk 
videreformidlet tilbakemeldingene vi hadde fått fra stu-
dentene på 4. avdeling. Vi ble tatt veldig godt imot av pro-
sjektgruppen og opplevde at også fakultetet fant det nyttig 
å lytte til studentenes meninger. Kontakten med fakultetet 
resulterte blant annet i at det ble satt opp noen ekstra se-
minartimer, samt at våre tilbakemeldinger vil bli tatt med 
under evalueringen av prosjektet, og ved planleggingen av 
neste års undervisning.

Videre har vi notert oss at mange synes det har vært posi-
tivt med et mer variert undervisningsopplegg, med særlig 
fokus på skrivetrening og annen eksamensrettet under-
visning. I tillegg har det vært spennende med andre inn-
slag, som besøk på politihuset, fagdag og debatt. Alt i alt 
er meningene om prosjektet  blant studentmassen på 4. 
avdeling noe varierende. Vi håper og tror at prosjektet har 
bidratt til økt læringsutbytte, slik at vi vil være godt rustet 
både for eksamen og det senere arbeidsliv. Avslutningsvis 
vil vi takke alle studentene som har gitt oss tilbakemeldin-
ger, samt fakultetet for godt og konstruktivt samarbeid.

Anna Maria Feodoroff og Ingrid Skjelmo
Tillitsvalgte på 4. avdeling

4. avdeling om prosjektet



Rettsikkerhetsprisen gis til personer, institusjoner eller 
organisasjoner som på ulike måter har bidratt til å styrke 
rettsikkerheten i landet. I år tildeles Lovdata rettsikker-
hetsprisen på grunn av sin allmenngjøring av norske og 
internasjonale rettskilder. 

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse: «Etableringen 
og utviklingen av Lovdata har vært viktig for å sikre likhet 
for loven. Lovdata bidrar til bedre og mer kunnskap om 
rettsregler og praksis, også utenfor juristkretser». Videre 
påpeker de følgende: «Lovdata bidrar til å opplyse be-
folkningen om rettsregler, teori og praksis. Nettsiden gir 
oversikt og kunnskap om både internasjonale og norske 
rettskilder», og «Det er grunnleggende i en rettstat at be-
folkningen har kunnskap om sine rettigheter og plikter».

Lovdata skriver følgende på sin hjemmeside: «Lovdatas 
bidrag til rettssikkerhet har særlig vært å gi borgerne 
enkel tilgang til lover og forskrifter. Vi ga myndighetene 
oversikt over hvor mange forskrifter vi faktisk har i Norge 

og hvilke som gjelder. Ikke minst har Lovdata bidratt til 
rettsenhet og likebehandling hos ulike myndigheter og i 
rettsvesenet.».

Digitaliseringen av lovverket har vært et viktig ledd i 
denne allmenngjøring av retten. Lovdata har mellom to 
og fem millioner oppslag hver måned, og har på årsbasis 
passert 50 millioner oppslag på gratissidene sine. Lovdata 
er med dette landets ledende formidler av kunnskap om 
rettsregler. De nevnte opplysningene er hentet fra juryens 
begrunnelse.

Prisen ble mottatt under Rettssikkerhetskonferansen, den. 
27. september. Juryens begrunnelse kan i sin helhet leses 
på juristforbundet.no. Lovdatas respons til tildelingen kan 
leses på lovdata.no.

Lovdata tildelt Rettssikkerhetsprisen for 2016

Tekst: Jan Helge Pedersen

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

 

R E G J E R I N G S A D V O K A T E N 
 
Gjennom Regjeringsadvokatens praktikantordning kan jusstudenter få innblikk i ulike deler 
av embetets virksomhet, inkludert gjennomføring av rettssaker. Praktikantoppholdene er 
vanligvis på fem uker og lønnes i lønnstrinn 34. Søkere bør ha fullført 3. studieår og ha 
oppnådd gode resultater. Neste søknadsfrist er 1. mars 2017. Vi vil da ansette praktikanter 
for perioden mai til desember 2017.  
 
Mer informasjon finnes på våre nettsider (www.regjeringsadvokaten.no). Henvendelser kan 
rettes til advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland (ase@radv.no). 
 
 
 
ADR.: REGJERINGSADVOKATEN, POSTBOKS 8012 DEP, 0030 OSLO, TLF: 22 99 02 00 

 
 

Juristforbundet tildeler Rettsikkerhetsprisen for 2016 til Lovdata. Det er Lovdatas allmenn-

gjøring av norske og internasjonale rettskilder som står sentralt i begrunnelsen.
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Guide til innarbeidelse av hjelpemidlene

Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap 
§ 10 siste ledd:

”Det er lov å streka under og i margen i hjelpemidla, eller utheva 
tekst på anna måte, t.d. med gjennomsiktig tusj, i lovsamlinga 

og eventuelle andre hjelpemiddel. Det er også lov å visa til andre 
stader i hjelpemidlet, eller til dei  andre tillatne hjelpemidla. 

Illojal understreking/utheving og  tilvising er ikkje lov. Det er t.d. 
ikkje lov å understreka/utheva einskildbokstavar i ord.”

God innarbeidelse av hjelpemidlene kan spare deg for mye tid på eksamen, og virker 

som en livbøye hvis hjerneteppet skulle komme snikende. Vi har stilt eksamensansvarlig 

Kristin Johanne Bye en rekke spørsmål om hvordan det er tillatt å markere i 

lovsamlingen. Til slutt har vi samlet noen tips og triks til innarbeidelse.

Tekst:: Vilde Amundsen Øren
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Det er altså forbudt å notere i 
lovsamlingen, og lage koder for eksempel ved å understreke 
enkeltbokstaver. Men det er masse som er lov! 

Du kan ha et fargesystem for markering, for eksempel 
rosa for hovedregel, oransje for unntak og grønt for vil-
kår. Videre kan du bruke en farge for å huske at det var en 
viktig dom, og en annen farge for at det står noe spesielt 
i forarbeidene. 

For å huske at noe skal tolkes utvidende eller innskren-
kende, kan du ha en lang eller kort strek under det. 

Alle ordene i bestemmelsen er viktige, men noen er det 
ekstra greit å se. For eksempel kan det i noen bestemmeler 
være lurt å understreke ”eller” for å huske at det er tale om 
alternative vilkår. 

Bruk blyant der det er mulig, så kan du viske ut ting du 
angrer på. Det er også lov med korrekturlakk, men husk å

la det tørke før du lukker boka. Markeringstusjer av stan-
dard størrelse blir fort litt heftig for det tynne papiret, de 
trekker lett gjennom og kan lage hull. Bruk i stedet tynne 
tusjer (som på bildet), de selger dem på Akademika. 

Du kan markere fortløpende gjennom året, eller gjøre det 
som eksamensrepetisjon. Husk at nytt kalenderår betyr ny 
lovsamling, så hvis du markere fortløpende kan du måtte 
overføre mellom lovsamlingene. Skriv ned hvordan du 
markerer, og hvilke farger du bruker for hva. Skal du ha et 
fargesystem må du gjennomføre det konsekvent.

Korte lover kan skrives ut og ”prøvemarkeres” i. Dessuten 
kan du notere ved siden av bestemmelsen, noe som kan 
være fint å ta opp igjen i eksamensperioden. 

Ikke overdriv! Finn en måte å markere på som funker for 
deg, og hold deg til den. Store mengder markeringer av 
ulike farger kan være veldig forvirrende, og tar fokuset 
bort fra selve lovteksten. 

”Streke under og i margen”
• Er det lov å understreke enkeltord, 
f.eks. understreke bare ”bør” i en set-
ning? - Ja
• Er det lov å ha flere streker under 
samme ord/setning? - Ja
• Ordlyden taler for at det bare er lov å 
ha strek under ord, er det også lov å ha 
strek over? - Ja 
• Hvordan er det tillatt å streke i mar-
gen? - Det er tillatt å bruke forskjellige 
farger, linjene kan være så lange som 
man vil og man kan ha flere linjer på 
samme side. Videre kan man streke 
både vannrett, loddrett og på skrå. 
Strekene kan være rette, stiplet eller 
bølget. 

”Utheva tekst på anna måte, t.d. 
med gjennomsiktig tusj”
• Er det lov å markere samme ord/set-
ning med flere farger? - Ja
• Er det lov å markere enkeltord i set-
ninger? - Ja
• Er det lov å stryke over ord/setnin-
ger med tusj eller korrekturlakk, slik at 
man ikke kan se hva som står? - Ja

Fingermarkører
• Er det bare tillatt å ha fingermarkør 
i begynnelsen av en lov, eller kan man 
også ha det midt inni en lov? - Den 
kan også stå midt i en lov.
• Er det lov å ha fingermarkører uten 
tekst? - Ja

”Visa til andre stader i hjelpemidlet, 
eller til dei  andre tillatne hjelpemidla”

• Hvilke henvisningsord kan man bru-
ke? - ”jf.”, ”sml.” og ”se”
• Er det lov å markere egne henvisnin-
ger med markeringstusj? - Ja
• Er det lov å skrive henvisninger i uli-
ke farger? - Ja

”Illojal understreking/utheving og  
tilvising”
• Hva er typiske eksempler på ulovlig 
innarbeidelse? - Henvisning til dom-
mer og understreking av enkeltbok-
staver
• Hvordan tolker dere ”illojal utheving 
og tilvising”? - Illojal utheving eller 
henvisning betyr at den som har gjort 
uthevingen/henvisningen kan lese 
noe annet ut av henvisningen enn det 
andre kan. En slags koding.
• Hva er den vanligste form for feil-
markering/juks dere oppdager? 
- Henvisning til dommer, piler fore-
kommer også innimellom, noen har 
små huskelapper skrevet i margen

Hva skjer hvis du blir tatt for ulovlig 
innarbeidelse? 
- Eksamen regnes som startet ved 
innlevering av hjelpemidler til bok-
kontroll om morgenen eksamensda-
gen. Ulovlige hjelpemidler eller ulov-
lig innarbeidede hjelpemidler blir 
derfor inndratt og studentene gjen-
nomfører eksamen med lånte hjel-
pemidler. Besvarelsen blir sendt til 
sensur og sensurprosessen påvirkes 
ikke. På fakultetet er det et utvalg som 
håndterer uregelmessigheter i forbin-

delse med eksamen. Dersom utvalget 
beslutter at uregelmessighetene er av 
en slik art at det skal reises fuskesak, 
oversendes saken til Universitetets 
klagenemnd. Saken forberedes av 
Avdeling for Utdanning og avgjøres 
i Klagenemnda. Disiplinære reaksjo-
ner er annullering av den aktuelle ek-
samen, utestenging fra universitetet, 
og studenten kan fratas retten til å av-
legge eksamenen ved alle institusjoner 
under universitets og høyskoleloven i 
inntil ett år, jf. Eksamensforskriften § 
20.  

Er det ingen andre hjelpemiddel enn de 
som er listet i § 10 som er  tillatt? 
- Nei, kun de oppgitte hjelpemidlene 
er tillatt

Er f.eks. kalkulator forbudt? 
- Ja, det er vanskelig for oss å ha kon-
troll dersom studentene har andre 
ting på bordet. En kalkulator kan 
dessuten fungere som en elektronisk 
fuskelapp. 

Kristin Johanne Bye
Rådgiver

776 44553
kristin.bye@uit.no
TEO-H4 4.423

Tips og triks
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Forfatter er Hans Fredrik Marthinussen. Boken er utgitt 
som 1. Utgave av Cappelen Damn.

Temaet for boken er tredjemannsproblemer og dets me-
todiske særtrekk. Tredjemannsproblemer er de problemer 
som oppstår når det foreligger kolliderende rettighetskrav 
i samme rettsobjekt.

Boken er ikke å betrakte som et fagspesifikt verk ei heller 
en ren metodebok. Boken må tolkes å være en krysning av 
disse to innenfor sitt spesifikke tema. 

Form og oppbygning 
Tredjemannsproblemene er en lettlest bok. Sammenlignet 
med de ordinære pensumbøkene jusstudenter forholder 
seg til er den å betrakte som kort. 

Som leser vil man fort skjønne hvordan Marthinussen 
forsøker å formidle stoffet. Han gjennomgår de problem-
stillingene han ser på som mest sentrale for tredjemanns-
spørsmål og forklarer samtidig den tilhørende metoden.

Det som skiller seg ut, samtidig som det  gjør boken mer 
lettlest og forståelig er den omfattende eksempelbruken. 

Ved de mer enkle problemstillinger bærer eksemplene 
preg av en oppsummerende funksjon. Når problemstil-
lingene øker i kompleksitet så vil eksemplene presenteres 
tidlig slik at man aktivt kan bruke eksempelet for å skjøn-
ne den videre teoretiske fremstillingen.  

Marthinussens kildebruk er av en omfattende karakter. 
Forfatteren analyserer de fleste sentrale rettsavgjørelsene 
på området, og viser gjennom dette hvordan våre dom-
stoler håndterer de særlige metodiske utfordringer som 
tredjemannsspørsmålene reiser. 

Relevans for tredje avdeling
Tredjemannsproblemer er en stor del av den dynamiske 
tingsretten, pengekravsretten og panteretten. Dette vi-
ser seg blant annet i henvisningene som blir gjort, bla. 
Falkanger/Falkangers Tingsrett, Nygaards Rettsgrunnlag 
og standpunkt og Skogøys Panterett, hvor alle overnevnte 
bøker er gjeldende pensum for tredje avdeling. 
Boken er basert på seminarundervisningen som blir gitt 
på UiB i faget dynamisk tingsrett. Kunnskapskravene for 
UiT i dynamisk tingsrett er i grove trekk like som de på 

UiB, og selv om boken ikke kan erstatte gjeldende pen-
sum, behandler den relevante problemstillinger også for 
studenter ved UiT.

For den som allerede sliter med å komme seg gjennom 
gjeldende pensum kan det være et poeng at dette burde 
prioriteres. 

Boken behandler en del problemstillinger metodisk som 
pensum ikke gjør, og fungerer derfor godt som tilleggslit-
teratur. 

”Tredjemannsproblemene” gir en pedagogisk fremstilling 
i faget, samtidig som boken forsøker å øke leserens meto-
diske bevissthet ved løsninger av slike problemstillinger.
 
Har du holdt av 399,- til å bruke på tilleggslitteratur ved 
tredje avdeling, tror jeg du ikke vil angre på akkurat dette 
bokkjøpet. 

Anmeldt av Sander Danielsen

Tredjemannsproblemene
Om formuerettslige argumentasjonsmønstre

Vi er i vekst og ser etter flere dyktige kolleger

Vi er stolte av å være ett av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer. 
Hos oss verdsettes engasjement og initiativ, våre advokater utfordres faglig 
hver dag og som nyansatt advokatfullmektig hos oss får du vokse i rollen 

med økende ansvar og spennende kunder og saker.

Vi ser etter deg som er faglig sterk og har god kommersiell forståelse. 
Du er nysgjerrig og entusiastisk, har stor arbeidskapasitet og gode 

samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vil du bli en del av laget vårt? Se våre karrieresider på Haavind.no 
for søknadsskjema og ta gjerne kontakt med senior HR-konsulent 

Christine Stray, c.stray@haavind.no for mer informasjon.

Bokanmeldelse:
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Du har alltid Juristforbundet i ryggen. Men hva be-
tyr egentlig det? Hva kan du få ut av medlemskapet 
ditt? 

Som student – både individuelle og kollektive goder
Rundt om på studiestedene organiserer Juristforbundet – 
Student ulike foredrag og arrangementer for medlemmer. 
Det er faglige foredrag og manuduksjoner, møter med 
ulike juridiske arbeidsplasser og sosiale arrangement. I 
tillegg arbeider dine tillitsvalgte, seksjonsstyret, for at jus-
studentenes vilkår skal bli best mulig. Dette gjelder for 
eksempel politiske saker og ting som angår deg som jus-
student. Du kan ta kontakt med dine tillitsvalgte om det er 
saker som engasjerer deg. Sakene kan være lokale på ditt 
studiested, relevante for studentmedlemmer som helhet 
eller for jurister i et større perspektiv. 

Dine tillitsvalgte representerer studentene i hovedstyret og 
andre deler av organisasjonen. I 2016 er Mathilde Nerland 
Lie leder av studentseksjonen og sitter i Juristforbundets 
hovedstyre. Jacob Bergh og Alexander Rygh Pedersen re-
presenterer Universitetet i Tromsø i studentenes seksjons-
styre.

Vår samarbeidspartner Danske Bank tilbyr gratis stu-
dentprogram med mange fordeler, som gratis PC/MAC-
forsikring. Et godt tips er at også studentmedlemmer 
får Norges beste bankavtale for jurister. Juristforbundet 
Forsikring tilbyr gode betingelser og rådgivning om ulike 
forsikringsordninger. Studentmedlemmer har full tilgang 
til Juristforbundets rabattavtaler på leiebil, hotell og lig-
nende. 

Nyttige artikler, jusrelaterte nyheter og annet kan du lese 
i Juristkontakt som kommer i posten ni ganger i året. 
Oversikt over mulige skriveplasser og traineestillinger lig-
ger tilgjengelig på våre nettsider. I tillegg til studentarran-
gementer kan du også delta på Juristforbundets arrange-
menter over hele landet, til en sterkt redusert pris. Der kan 
du bygge nettverk med erfarne jurister, en god investering 
i din juridiske fremtid. I år stiller ca. 20 studentmedlem-
mer på JuristKongress og våre engasjerte studentmedlem-
mer bidro sterkt til at Juristdagen ble gjennomført over 
hele Norge. 

I 2017 er Juristforbundet vertskap for International 
Negotiation Competition for Law Students (INC), som er 
finalen for vinnerlag fra nasjonale forhandlingskonkur-
ranser. Over 100 juridiske talenter fra 26 land deltar. 

Som arbeidssøker, nyutdannet eller fersk jurist
I denne fasen av arbeidslivet kan det være nyttig å vite 
hva du skal forhandle med arbeidsgiver. Du kan ta kon-
takt med Juristforbundet for råd og støtte om ansettelses-, 
lønns- og arbeidsforhold, for eksempel gjennomgang av 

arbeidsavtalen din. Du kan også bruke verktøyene våre, 
som å sammenligne lønnen i stillingen din mot andre ju-
rister. Juristforbundet samler årlig inn informasjon slik at 
vi alltid tilbyr oppdatert lønnsstatistikk og lønnskalkula-
tor. 

I Juristkontakt og nyhetsbrevene fra Juristforbundet fin-
ner du en god oversikt over ledige juridiske stillinger i alle 
sektorer. Uansett hvilken fase av arbeidslivet du er i, kan 
du bestille time hos Karrieretelefonen og få personlig råd-
givning. 

Du har også mulighet til å delta på arrangementer som 
JuristKongress, JuristForum, Juristdagen og ulike kurs hos 
Juristenes Utdanningssenter (JUS). 

Som erfaren jurist
Gjennom hele arbeidslivet kan du få gratis juridisk bi-
stand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Mange av 
medlemmene forteller at denne tryggheten er en av de 
viktigste grunnene til å være medlem.  Juristforbundets 
advokatkontor er et kompetansesenter innen arbeidsrett 
og juristers arbeidsliv. 

Du kan gjennom hele karrieren benytte deg av medlems-
fordelene som lønnsstatistikk, veiledning i forbindelse 
med bytte av arbeidssted og ny arbeidsavtale, eller andre 
vilkår. Juristforbundet synliggjør betydningen av juridiske 
kompetanse i alle deler av samfunnet. Vi er medlem av 
Akademikerne, og arbeider for at medlemmene skal få 
best mulige lønns- og arbeidsvilkår. De ulike seksjonene 
og foreningene i Juristforbundet arbeider både for å gjøre 
det best mulig for jurister i de ulike sektorene og lokalt på 
arbeidsplassene. 

Det er derfor svært viktig at Juristforbundet har over 21 
000 medlemmer. At de aller fleste juridiske studenter, ju-
rister og advokater er medlemmer gir oss bedre forhand-
lingsmuligheter. 

Hva betyr det å ha Juristforbundet i 
ryggen?
Tekst: Ingvild Tørlen, Juristforbundet

Seksjonsstyret 2016 for Juristforbundet Student
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Skal du lære familien litt ekstra om 
bytte- og angrerett i juleferien? Se her!
Vi har laget en liten oversikt over hva, når og hvordan du kan bytte og angre dine kjøp 

både før og etter julegavene er lagt under årets juletre.

Tekst:: Julie Hegdahl

Illustrasjon: pixabay.com                 

Den kleine ”jeg-angrer-på-at-jeg-kjøpte-en-pysj-til-dama-på-
nettet-i-julegave”, og bytte-perioden fra 26-31 desember er 
rett rundt hjørnet. Når man først skal få byttet en gave el-
ler angre et kjøp man selv har gjort, er det viktig å vite litt 
om hvilke rettigheter man har som forbruker. Samtidig er 
det digg å kunne breefe litt med hva tante Marte Kirkerud 
og onkel Peder Ås faktisk kan få byttet bort av julegavene 
sine. Derfor har vi laget en liten oversikt over hva, når og 
hvordan du kan bytte og angre dine kjøp både før og etter 
julegavene er lagt under årets juletre. 

Bytterett
De fleste butikker lar deg få bytte det du har kjøpt, så sant 
det er ubrukt og uskadet. Dette er ingen lovbestemt rett, 
men god service fra butikken. Ta vare på kvitteringen eller 
byttelappen, og hold fristen som står på den. Det er opp 
til butikken å sette betingelsene. Det kan være at du ikke 
kan bytte i forbindelse med salg, og hygieniske artikler er 
som regel unntatt. Du kan ikke kreve å få pengene tilbake, 
men som oftest kan du få en tilgodelapp du kan handle 
for en annen gang. Den kan du bruke i tre år, hvis det ikke 
står noe annet.

Angrerett
Når du handler i vanlig butikk, er du prisgitt butikkens 
bytteregler. Du har kun angrerett når du handler utenfor 
fast utsalgssted, slik som internett og dørsalg. Angreretten 
gjelder i alle EØS-landene. Du trenger ikke å oppgi noen 
grunn for å bruke angreretten, men du må holde fristen. 
Normal angrefrist er på 14 dager. Selgeren kan ikke ta noe 
gebyr for at du angrer. Du har krav på å få tilbake alle kro-
nene du har betalt, men det er du som må betale returen, 
så sant du fikk beskjed om det på forhånd, eller dere ikke 
har avtalt noe annet.

• Be alltid om byttelapp
• Ta vare på alle kvitteringer
• Spørr gjerne om det er mulig å utsette byttefristen noen 
dager
• Hør om det er mulig å få pengene tilbake, i så fall innen 
hvilken frist?
• Kjedebutikker lar deg ofte bytte innen 30 dager mot 
byttelapp/kvittering.

Tips og triks når du skal kjøpe gaver
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Alle som vurderer å dra på utveksling: gjør det – og for 
de som allerede har bestemt seg for å dra, er det bare å 
glede seg! Jeg elsker livet i Beijing, og som student ved 
Peking University. Akkurat nå har jeg ikke det minste 
lyst til å reise hjem om noen måneder, til tross for at jeg 
savner melkesjokolade, hvitost, litago, ren luft, norsk 
vinter og nordlyset.

Jeg dro til Beijing noen uker før registrering for å få på 
plass alt det praktiske. De første dagene var selvfølgelig 
preget av mye frustrasjon. Bare det å skaffe seg et mo-
bilabonnement er et stort prosjekt når man ikke forstår 
ett ord kinesisk. Det største prosjektet ble imidlertid å 
finne seg en leilighet. Etter fire forskjellige utleiebyråer og 
utallige oppganger som luktet urin, fant jeg endelig – et-
ter flere dagers leting - en leilighet i universitetsområdet 
Wudaokou. Leiligheten var helt grei, og etter en flaske klor 
på badet, tre runder gulvvask, IKEA og en blomsterbutikk 
ble den mye bedre.

Første dagen på universitetet sa en av professorene at vi 

måtte benytte den første tiden til å oppleve Kina og nyte 
alt landet har å by på. Noe som betyr at november og de-
sember blir mye mer hektisk hva skole angår enn de tre 
første månedene. Det går imidlertid veldig bra å sitte inne 
de siste månedene, ettersom forurensningen blir verre og 
verre med vinteren. For min del blir det litt som i Tromsø; 
man nyter høsten også får man heller trekke inn når mør-
ketiden kommer.

Utover det at Beijing er en storby som selvfølgelig har mye 
å by på, er det mange aktiviteter man kan melde seg på. 
Jeg spiller blant annet fotball, danser salsa og har tre timer 
undervisning kinesisk hver uke. Av litt større utflukter har 
jeg blant annet overnattet på den kinesiske mur, vært i 
Pingyao, Indre Mongolia, Tianjin og Shanghai.

Som student blir det selvfølgelig en tur eller to på byen 
i løpet av uka. I Beijing bruker jeg sjeldent mer enn 20 
kroner på byen, og det er inkludert 5 kroner til nattmat. 
Så om du er lei av Gründer, Compagniet, Solid og Circa er 
utelivet i Beijing å anbefale.

Reisebrev fra Beijing
Tekst og foto av Julie Charlotte Aaheim
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Apropos mat - kjøkkenet i leiligheten er veldig lite brukt. 
Hovedsakelig fordi det er så billig å spise ute, men også 
delvis på grunn av ren latskap. Et måltid koster alt fra 6 
kroner i kantinen til 100 kroner ute i Wudaokou. Som 
oftest møtes vennegjengen i Wudaokou og spiser og tar 
noen øl sammen. Ett semester uten å lage middag er nok-
så deilig, og jeg nyter det til de grader.

Jeg har møtt så mange fantastiske mennesker, og er utro-
lig takknemlig for alt jeg får oppleve her i Beijing. Så som 
sagt: ikke nøl! Kom deg ut og opplev verden, den har så 
vanvittig mye mer å by på enn lille Norge. Nå skal jeg nyte 
de to siste månedene til det fulle. Lykke til videre med stu-
diene i Tromsø, og ta en titt på fakultetets hjemmesider 
eller inviter deg selv på en kopp kaffe hos Lene Emilie Øye 
i fjerde etasje for å høre mer om utvekslingsmulighetene!

Zàijiàn!
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NOREGS HØGSTERETT

STUDENTVIKARIAT
JURIDISK UTGREIINGSEINING

Utgreiingseininga førebur alle saker for Høgsteretts ankeutval. Ved anke over dom skal utgreiinga avklare  
om saka er så viktig eller prinsipiell at den bør behandlast av Høgsterett. Ved anke over orskurd eller vedtak  
er ankeutvalet siste rettsinstans og treff endeleg avgjerd i saka. Utgreiinga rettast inn mot dette. I alle saker  
vert både prosessuelle og materielle spørsmål utgreia. Utgreiarane yter òg bistand til dommarane i saker  
som ankeutvalet har fremja til behandling i Høgsterett.

Vi tilsett 1-2 juridiske studentvikarar for ein periode på 4-6 veker i sommarferien.

Søkarar bør ha fullført 3. studieår med gode resultat før tiltreding.

Lønn i lønnstrinn 34.

Søknadsfristen er 1. mars. Send søknad pr. e-post til post@hoyesterett.no

***

Utgreiingsleiar Øistein Aamodt og nestleiar Birthe Aspehaug Buset kan gi nærare opplysningar om stillinga  
på telefon 22 03 59 00.

Høgsterett er den øvste domstolen i landet. Hovudoppgåva til Høgsterett er å arbeide for   
rettseining, rettsavklaring og rettsutvikling. 

Høgsterett har ei juridisk utgreiingseining der du får

  • spennande juridiske arbeidsoppgåver innafor eit breitt saksfelt
  • arbeide for nokre av dei fremste juristane i Noreg
  • arbeide i eit ungt og triveleg miljø
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ELSAs prosedyrekonkurranse 2016

Tekst og foto: Ask Bankerud

Begge lag presterte på et høyt nivå, og fikk velfortjent 
skryt av dommerne. Til slutt var det guttene på 2. avde-
ling Robert Hov Grønbech, Bendik Midtkandal og Elias 
Undersåker Enga som ble kåret til vinnere av årets regio-
nale prosedyrekonkurranse og 10 000 kroner. Vilde Dyb 
på motstanderlaget ble kåret til finalens beste prosede-
rende. 

Guttene var lettet og glade etter seieren. «Det var jevnt, 
men utrolig godt å vinne. Vi har jobbet hardt for dette» 
fortalte Bendik Midtkandal. De fortalte at prosedyrekon-
kurransen har vært tidskrevende, men samtidig en unik 
erfaring. «Prosedyrekonkurransen har gitt oss en unik 
innsikt i en måte å arbeide med jussen, som vi ikke har så 
mye av gjennom den ordinære undervisningen». 

Veilederen de har hatt er de veldig fornøyde med. «Han 
hjalp oss å se problemstillingen fra flere vinkler, og det er 
alltid nyttig». Den nasjonale prosedyrekonkurransen har 
de imidlertid ikke tenkt mye på. «Oslo tar vi som vi kom-
mer, vi har egentlig gjort dette for å forbedre oss som ju-
rister. Men det blir sikkert stas» fortalte de glade guttene. 
Da gjenstår det bare å ønske guttene lykke til på den na-
sjonale prosedyrekonkurransen i Oslo, hvor de skal for-
svare Tromsøs ære. 

Fredag 4. november ble årets regionale prosedyrekonkurranse arrangert foran et nesten 

fullsatt auditorium. I tradisjonens tro besto ELSAs dommerpanel av et utvalg dyktige juris-

ter, med blant annet høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy

f.v. Robert Hov Grønbech, Bendik Midtkandal 

og Elias Undersåker Enga
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Når dagene på lesesalene blir lange, og 
eksamenstiden setter inn
Hvis du (ved et mirakel) har ekstra tid på siden av studiene, så kan du ta deg fatt og bruke 

ovnen til noe annet enn grandis. Nå som julen er like rundt hjørnet, kan det være herlig 

med litt julebakst. Her har vi samlet tre oppskrifter du kan prøve deg på.

Tekst: Mira Horsfjord

Illustrasjon: pixabay.com                 

Klassikeren, som aldri går av moten.

Noe som aldri (og jeg mener aldri) slår feil er brownies. 
Brownies med daimbunn kan i hvert fall ikke slå feil. 
Oppskriften er en kombinasjon av en gammel og kjær 
oppskrift som jeg har brukt mange ganger, og en fantastisk 
ide ifra en god venninne av meg. 

Det du trenger er: 
• Daim
• 3 egg
• 4 dl sukker
• 3 dl hvetemel
• 2 ts vaniljesukker
•  2 ts kanel (for litt ekstra julesmak)
•  4-5 ss kakao ++ 
•  150 g smeltet smør

1. Visp eggene lett, ha i sukkeret og bland godt
2. Bland sammen mel, vaniljesukker, kanel og kakao. Jeg 
bruker å ha i ekstra kakao for en kraftigere sjokoladesmak.
3. Bland sammen det tørre og det våte, og tilsett smøret. 
Pass på å ikke rør for lenge. 
4. Finn frem en ildfast form eller en liten langpanne, og 
legg daimplatene i bunnen
5. Hell røra over daimplatene, og stek i 20-30 minutt på 180 
grader. Av erfaring tar det litt lengre enn oppskriften sier, 
så se dette an.
5. Spis, eventuelt med is eller krem 

Hvis du er ekstra fancy, kan du pynte brownies med litt 
melis eller sjokoladeglasur. 

Oppskrift er hentet fra http://mushom.blogg.
no/1307641231_oppskrift_enkel_og_su.html

Brownies med daimbunn

Risboller er min «all time favorite» julekake. I tillegg til at 
de er supergode, er de også superenkle å lage. Jeg liker også 
å tro at sunne, men jeg tviler på at ernæringsfysiologene er 
enig.  

Ingredienser
• 250 gram delfiafett
• 200 gram kokesjokolade
• 2 stk. egg
• 2 dl sukker
• 3 ss kaffe, sterk 
• 100 gram puffet ris (jeg bruker å ha dobbel mengde puffet 
ris)

Dette gjør du
1. Smelt delfiafettet og sjokolade sammen. Avkjøl.
2. Pisk eggedosis av egg og sukker. Rør inn kaffe og 
defiafett/sjokolade-blandingen 
3. Elt inn puffet ris. Sett boller i muffinsformer. 
Avkjøl – og så er du ferdig!

Oppskrift hentet fra http://oppskrift.klikk.no/
risboller/2869/

Risboller med sjokolade
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Ingredienser 

• 250 gram sukker
• 2 dl lys sirup
• 1 ss kanel
• ½ ss malt ingefær
• ¼ ss nellik
• 250 gram smør
• 1 ss natron (merk: hornsalt er ikke det samme 
som natron. (Jeg gikk på en liten bommert der.)) 
• 2 egg
• 650 – 800 gram hvetemel
• Melis til pynt

Hjemmelagde pepperkaker
Har du noen gang forsøkt å lage pepperkaker fra bunnen av? Det hadde ikke jeg. Så i et ambisiøst og dels kreativt øyeblikk 
inviterte jeg hele Just-redaksjonen på pepperkakebaking.  Nå skal sant sies at det var litt forvirrende å bake pepperkaker i 
starten av oktober, men det resultatet ble overraskende bra. 

1. Ha sukker og sirup i en liten kasserolle, og gi det et for-
siktig oppkok 
2. Tilsett kanel, malt ingefær og nellik og rør godt sammen. 
Det er her julesmaken kommer frem, så det er viktig å 
ikke «skippe» dette punktet. 
3. Rør inn natronet i sirupsblandingen og rør fort og godt 
sammen. Blandingen blir nå lysere og eser litt.
4. Hell den varme sirupsblandingen umiddelbart over 
det kalde smøret, som du har gjort klart på forhånd i en 
stor bolle. Rør til alt smøret er smeltet og til blandingen er 
kald. Det kan være kjekt å være to om røringen.
5. Visp sammen eggene og rør de inn i blandingen. Tilsett 
deretter melet, litt etter litt, til du får en jevn og relativt fast 
deig. Jeg brukte litt mer mel enn det som var i oppskriften. 
Sett deigen kaldt noen timer, gjerne over natten.

6. Ha deigen på lett melet bakebord, kjevle ut og stikk ut 
pepperkaker i ulike fasonger. Legg kakene forsiktig på ba-
kepapirkledt stekebrett. For å få et bra resultat er det viktig 
at kakene er omtrent like tykke og store, slik at de er fer-
digstekt omtrent samtidig.
7. Stek pepperkakene ved 200-225 grader (over- og un-
dervarme), midt i ovnen, til kakene er ferdigstekt, etter 
ca. 7-10 minutter, avhengig av stekeegenskapene til ovnen 
din. Følg med mot slutten av steketiden.
La pepperkakene hvile på stekebrettet et par minutter, før 
du avkjøler de videre på rist. Oppbevar de avkjølte kakene 
i tett kakeboks.

Oppskrift hentet fra http://trinesmatblogg.no/2011/12/02/
verdens-beste-pepperkaker-ingefaerkaker/



JUS’T

32  JUS`T

Oppskrift: Couscous-salat

De fleste er kanskje altfor godt kjente med tørre og kjedelige salater, enten om du har laget den selv eller plukket av salatba-
ren i kantinen på skola. Mange spiser salat fordi det er sunt, men tråkker i salaten (la ordspillet synke inn) når de dynker 
den i dressing. 

Men salat kan være både godt, og sunt! Vedlagt er en personlig favoritt som er sunn, mettende og utrolig smaksrik. Det er 
ikke noe problem hvis du ikke har mye av dette tilgjengelig. Alle salater består i grunn av grove komponenter: søtt, salt, surt, 
friskt og fett. Feta-osten er både fet og salt, og kan lett erstattes med all annen ost eller salt kjøtt (som bacon eller chorizo). 
Rosinene er søte, og man kan heller bruke annen tørket eller fersk frukt for den saks skyld. Sitronen er syreelementet, men 
lime, appelsin og balsamico-eddik funker like bra. Bare fantasien setter grenser - bruk det du har og ha det gøy.

Ingredienser
• En håndfull couscous
• Ca 1/8 rød paprika i små terninger
• Ca 1/8 grønn paprika i små terninger
• 1 liten sjalottløk, finhakket
• 10-12 tynne agurkskiver
• 3-4 blader av hjertesalat, vasket og skjært 
i strimler
• Ca 60 gram kikerter (fra hermetikk tren-
ger de strengt tatt ikke å kokes, kun skylles; 
om de er tørket må de kokes opp! 
— Les pakkeanvisning her)
• En liten håndfull rosiner
• 3-4 soltørkede tomater i olje
• Ca 20-30 gram feta-ost (omtrent størrelsen 
på en finger)
• Litt hakket persille
• En liten klype tørkede chiliflak
• En liten klype fennikelfrø
• Saften fra en kvart sitron
• 2-3 spiseskjeer olivenolje
• Smak til med salt og pepper

Ha couscousen i en bolle med litt salt og pepper. Hell kokevarmt vann over (omtrent 1 centimeter over couscousen), 
dekk til og la stå i 10 minutter — helt til couscousen har sugd opp alt vannet, svellet til nesten dobbel størrelse og er 
“luftig” når du bryter den opp med en skje (la den heller stå for lenge om du er usikker; bløt couscous gjør salaten 
dvask og uappetittelig). I mens preparerer du alt annet som skal med i salaten, og det fine med dette er at alt gjøres 
på den tiden det tar for couscousen å bli ferdig. Når couscousen er ferdig blander du det godt sammen. Den holder 
seg bra i tupperware til dagen etterpå eller dagen etter der, og kan selvfølgelig spises med en gang. God fornøyelse! 

Tekst:: Harald Lauvås Korsåsen
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JuVel-aksjonen 2016
JuVel-aksjonen ble avholdt 31. oktober – 4. november. De innsamlede pengene fra årets 

aksjon går til SEIF, selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

Startskuddet for aksjonen gikk mandag 31. oktober med 
foredraget ”Asyl – rettssikkerhet og menneskerettighe-
ter”. Foredragsholderne var Seynab Mikalsen og Georg 
Schjerven Hansen fra SEIF, og Ole Gunnar Solheim fra 
Amnesty. 

SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, 
Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan 
henvende seg med sine problemer. Fra 1. februar 2016 
har Seynab vært medarbeider for SEIF i Tromsø. Hun er 
foreløpig den eneste ansatte, og arbeider i hovedsak med 
å bistå ungdom i Nord-Norge berørt av problematikken 
tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

Seynab forteller at hun for tiden har for liten kapasitet, og 
at det er ønskelig med både kontor og flere medarbeidere. 

Hva er fremtidsplanene for SEIF Tromsø?
- Etterhvert å ha nok midler til å kunne åpne eget kontor, 
og å ha kapasitet til å håndtere alle henvendelsene vi får 
uten å måtte henvise til Seifs avdeling i Oslo.

Er det mulig for studenter å arbeide frivillig for dere?
- Vi ønsker at frivillige studenter skal kunne hjelpe oss så 
snart vi har kontor.

Hva vil pengene fra årets aksjon brukes til?
- Vi er veldig takknemlige for at Juvel-aksjonen har valgt 
å støtte arbeidet til Seif. Vi ønsker å bruke de innsamle-
de pengene til informasjonsarbeid, for å synliggjøre Seif 
Tromsø.

Tekst:: Vilde Amundsen Øren

Foto: Jorun Guldbakke Øiesvold og Vilde Amundsen Øren

f.v. Ole Gunnar Solheim, Georg Schjerven Hansen og 

Seynab Mikalsen
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Etter Seynab, overtok Georg med et gripende foredrag. 
Georg er uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo, og 
arbeider for SEIF Oslo. Han forteller hvordan det er å 
arbeide med utlendingsrett, og beskriver et område der 
vilkårlighet og flaks/uflaks hersker. Et av mange eksempel 
på dette er Maria-saken, der Høyesterett enstemmig kjente 
UNEs utkastelsesvedtak ugyldig, og i strid med EMK art. 
8. Denne saken hadde aldri kommet for retten, hvis det 
ikke hadde vært for at professor Mads Andenæs ved UiB 
tok saken for tingretten, og advokat Rasums Asbjørnsen 
tok den videre til Lagmannsrett og Høyesterett. Begge 
gjorde arbeidet gratis. 

Georg beskriver videre mildt sagt kritikkverdige forhold 
for innvandrere og flyktningers rettsikkerhet. UDI og 
UNE følger en ”etablert” praksis som er veldig streng sam-
menlignet med andre lands praksis. Videre har asylsøkere 
få muligheter til muntlig kontradiksjon, og det kan virke 
som at UNE og politiet samarbeider for å sende ut folk i 
skjul, slik at ingen rekker å reagere før det er for sent. 

Hva mener du er grunnen til at rettssikkerheten til innvan-
drere og asylsøkere er svært begrenset i Norge? Og hva me-
ner du må til for å bedre situasjonen? 
- Det virker å være et nedprioritert område på mange 
måter, og det hjelper selvfølgelig ikke at den generelle 
retorikken mot innvandrere og flyktninger har blitt verre 
over flere år. Det gis lite fri rettshjelp på området, og 
innvandrere og asylsøkere vet ofte ingenting om norsk rett 
selv, slik at de ofte har liten eller ingen mulighet til å se hva 

som egentlig blir gjort i sakene deres. Og selv om det fin-
nes samvittighetsfulle advokater på området, er det alt for 
mange som tar saker i utlendingsrett uten kunnskap eller 
vilje til å gjøre en god jobb. Her burde UDI kunne gjort 
noe, for asylsøkere får oppnevnt advokat av nettopp UDI 
og dessverre ser vi at flere av UDI-advokatene gjør dårlig 
arbeid i sakene uten at de blir fjernet fra UDIs 
tildelingslister. 

Hva tenker du om at UiO er det eneste studiet som tilbyr 
utlendingsrett som valgfag?
- Det sier jo sitt om at området er nedprioritert, sær-
lig med tanke på at mange, både innen forvaltningen og 
innen advokatstanden, kommer til å jobbe med 
utlendingsrett i løpet av karrieren sin. Det er paradoksalt 
at et felt med så mange saker vies så lite oppmerksomhet 
av universitetene. 

Hva var det som inspirerte deg til å begynne å jobbe med 
utlendingsrett? 
- Jeg studerte juss ved siden av å jobbe på SEIF, så man kan 
vel si at det kom naturlig.

Har du noe tips til jusstudenter som er interessert i å lære 
mer om utlendingsrett? 
- Ikke glem loven og forskrift til fordel for UDIs og UNEs 
praksis. Og ikke vær redd for å jobbe med noen saker, for 
eksempel gjennom studentorganisasjoner som yter 
rettshjelp.

JuVel-bingo

Tradisjonen tro ble det arrangert JuVel-bingo på Bazinga! Jus`t kan melde om godt oppmøte, god stemning, 
bra premier og underholdende bingoverter. 
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Lovdata er de aller fleste jusstudenter blitt kjent med, men Rettsdata, derimot, har fær-
re hørt om og enda færre tatt i bruk. Rettsdata er et prosjekt av Gyldendal, som på samme 
måte som Lovdata, samler alle lovbestemmelser, forarbeider og rettspraksis i et digitalt arkiv, 
tilgjengelig for alle som bedriver juss. Rettsdata har enda ikke like mye materiale som Lovdata, 
men har et knippe ekstra funksjoner som veier opp for denne mangelen. I Rettsdata er ordlyden 
i lovbestemmelser, utsagn i dommer og mye mer kommentert. Er du usikker på hva lovgiver 
mener med en paragraf, klikk på kommentarene og se hva forarbeidene sier om den aktuelle 
bestemmelsen og eventuelt hva Høyesterett har slått fast om hvordan den skal tolkes. 

Det gleder nok ikke fakultetsstaben på UiT å høre at jusstudentene deres 
benytter seg av podcaster fra et annet universitet. De har lovet oss pod-
caster en gang i fremtiden, men i mellomtiden får vi nøye oss med pod-
castene Juridisk fakultet ved UiO produserer. Det finnes flertallige klipp 
fra forelesninger i tilsvarende emner vi på UiT har. Jo, de har små for-
andringer i pensum, men overordnet er ikke jussen så annerledes i Oslo 
fra den her. Disse podcastene finner man på hjemmesiden til UiO, og 
er uvurderlig når eksamenstiden kommer og repetisjon blir nødvendig.
jus.uio.no/studier/ressurser/podcast/

Domsguiden er en app sponset av Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Denne er genial 
og tidsbesparende. Du bruker lang nok tid på å lese (og forstå) dommer, men denne appen 
forenkler prosessen og gir deg det du strengt tatt trenger å vite om dommen. Den oppsummerer 
dommen raskt, forklarer dens relevans som rettspraksis og hvilken relevans den har på eksamen. 
Appen har også kategorisert dommene etter hvilket universitet og avdeling man er på, og etter hvilket 
rettsområde/fag den dukker opp i. Uheldigvis, ikke alle dommer er arkivert i Domsguiden, men 
de som er det gjør livet ditt som jusstudent litt enklere. Den skal være tilgjengelig for alle 
smart-telefoner – last den ned nå!
Tilgjengelig i AppStore og Google play.

R
ettsdata.no

JUS`T anbefaler: digitale verktøy for 
jusstudenter 
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Tekst:: Harald Lauvås Korsåsen
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Planlegging av kollokvier og gruppesamarbeid kan vise seg å være en vanskelig og 
tidkrevende oppgave i seg selv. Om man er en stor gruppe er det ikke uvanlig at man 
nærmest bruker like lang tid på å planlegge og samle ”saueflokken” som man bruker 
på å studere sammen. Å gjennomgå den samme ”frem og tilbake”-kommunikasjonen 
for å finne et passende møtetidspunkt for alle gang på gang, er ikke særlig produktivt. 
Med Doodle kan man sette opp flere alternative tidspunkt for møte og maile dette 
skjemaet til alle i gruppa. De krysser av alle tidspunktene de kan, og tidspunktet med 
flest avkrysninger blir neste kollokvie. Raskt og effektivt.
doodle.com

RealtimeBoard er appen for de viderekomne og oppdaterte i informasjonstids-
ald Dette er verktøyet for deg og dere som vil være ekstra fleksibel. Dropp booking 
av grupperom med tavle eller whiteboard; gå heller online og samarbeid via en digital 
arbeidsflate. Med RealtimeBoard kan flere samtidig redigere på en stor ”tavle” med å skrive 
inn tekst, tegne figurer, legge inn modeller, bilder, videoer, linker og mye mer. Her kan man lage 
store tankekart for hvert fag og fylle inn kilder, utdrag og bilder til man ikke orker mer. Det kjipe 
med en ordentlig tavle er at man ofte begynner med å skrive for stort – så stort at en gren av 
tankekartet blir knotete lite og presset inn i hjørnet av tavla. Med RealtimeBoard er tavla 
så godt som uendelig, så her kan man ikke begynne for stort. Gi det et forsøk!
realtimeboard.com

Dette tipset er for de som virkelig sliter med prokrastinering og til stadig-
het blir distrahert i studiehverdagen sin. Denne appen koster penger, men 

før du hopper over: det er ikke mye det er snakk om hvis du har et seriøst pro-
blem. Kaster du bort mesteparten av dagen din på Facebook, YouTube, nettaviser 

eller mobilspill, kan du investere 2.42$ US dollar (omtrent 20,- NOK) per måned for et 
årsabonnement med applikasjonen Freedom. Den kan, etter hva som distraherer deg mest, 
stenge av enkelte nettsider og apper som ellers tar deg ut av en effektiv studiehverdag. Innen 

et tidsrom du selv bestemmer blir disse nettsidene umulig å åpne – og da er du fri (i ap-
pens forstand) til å fokusere på ordentlig arbeid. Hvis du er nysgjerrig, men ikke klar 

for å legge Freedom inn i studentbudsjettet, har de en gratis prøveversjon du kan 
begynne med. freedom.to

Doo
dle

R
ealtim

eBoard

Fre
ed

om



JUS’T

38  JUS`T

JUS`T besøker kommuneadvokaten 
i Tromsø 

Jeg tok turen til Tromsø Rådhus for å besvare noen av dis-
se spørsmålene. Her ble jeg møtt av Morten Hermansen, 
kommuneadvokaten i Tromsø kommune. Han gikk ut 
som jurist ved Universitet i Tromsø i 2004, og har siden 
jobbet i det offentlige og det private næringsliv.  
Dette er en person som må ha svar, tenkte jeg.  

Hva er kommuneadvokaten? 
- Kommuneadvokatens kontor hører administrativt un-
der stab for politisk og administrativ ledelse, og utøver 
rådgivning og prosedyre på uavhengig faglig grunnlag 
innenfor rammen av vanlige advokatetiske prinsipper. 
Vi er bygd opp og fungerer som et alminnelig advokat-
kontor, og jobber på egne advokatbevillinger. Dette inne-
bærer blant annet at kontoret alltid skal være uavhengig i 
saker og rettsprosesser som kontoret håndterer, noe som 
utelukker at kontoret kan påta seg oppdrag som medfører 
saksbehandling. Det som skiller oss fra et privat advokat-
kontor, er at våre klienter utelukkende er kommunale en-
heter og virksomheter. Vi har en delegert kompetanse til å 
representere kommunen i rettslige tvister.  
 
Hvilke saksområder behandler dere? 
- Vi har et vidt spekter av saker innenfor en rekke sivil-
rettslige områder. Saksfeltene omfatter både privatrett og 
offentlig rett. Det er kontraktsrett, entrepriserett, barne-
vern, arbeidsrett, erstatningsrett med mer. Vi bistår po-
litisk og administrativ ledelse med råd og betenkninger 
om juridiske spørsmål i prinsipielle og kompliserte saker, 
typisk innenfor kommunelov og forvaltningslov. All råd-
givning utøves på uavhengig faglig grunnlag, det vil si at 
vi gir en rettslig vurdering som klienten kan ta med seg i 
beslutningsprosessen. Vi kan også delta i forhandlinger. 
Straffesaker inngår vanligvis ikke i porteføljen. 
 
Hvordan jobber dere? 
- Vi har oppdrag fra kommunale organer, enheter og fore-
tak. Det starter for eksempel med at noen sender prosess-
varsel eller tar ut søksmål mot kommunen. Deretter må vi 
sette oss inn i faktum og diskutere med klienten den vi-
dere fremdriften i saken. Vi prosederer kommunens retts-

Det er allment kjent at juss er en av de mest teoretiske fagene en kan studere. Vi sitter i 

gjennomsnitt seks til åtte timer hver dag på lesesalen, og får begrenset innsikt i hvordan 

fagene fungerer i praksis. Hva ønsker jeg å jobbe som? Hvor mange arbeidstimer i uken 

må beregnes? Hvordan er en arbeidshverdag i den offentlige sektor? 

Tekst: Mira Horsfjord

Foto: privat
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saker for de alminnelige domstolene og fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker, og hver enkelt advokat har 
rundt 30 rettsdager i året.  
 
Hvordan var du som student? 
- I begynnelsen av studiet hadde jeg mest lyst å bli profe-
sjonell fotballspiller, så det tok litt tid før jeg kom i gang 
med studiet på en ordentlig måte. I de første årene på stu-
diet bar det derfor preg av skippertak på slutten av året. 
På slutten av studiet var jeg mer strukturert og brukte da-
gene godt. Ellers likte jeg å være student, og jeg deltok en 
del i det sosiale til tross for at jeg kommer fra Tromsø. 

- Ellers hadde jeg et verv der jeg deltok i et studentutvalg 
som jobbet med fagsammensetning og undervisning i det 
nye masterstudiet som skulle etableres.  
 

Hvordan opplevde du overgangen fra studiet til jobb? 
- Jeg var klar for arbeidslivet. Det føltes naturlig og jeg var 
veldig glad for å begynne å jobbe. Den første jobben jeg 
hadde etter studiet var på et trygdekontor i Bodø, og etter 
noen måneder begynte jeg å jobbe for et advokatkontor i 
Stavanger. Etter å ha jobbet litt over ett år for dette  
advokatfirmaet, fikk jeg stilling som politiadvokat for 
Troms politidistrikt. 
 
Hvordan er en vanlig dag på jobben for deg? 
- Jeg står opp ganske tidlig, da jeg har Kvaløya-forbindelsen 
og barn å forholde meg til.  Vi har en fleksitidordning, 
så de fleste på kontoret er her mellom halv åtte og ni på 
morgenen og drar i firetiden. Jeg sitter selv relativt ofte på 
kveldstid. Hvor lenge jeg jobber utover kvelden varierer 
etter hvordan min portefølje ser ut og hva behovet er. I 
gjennomsnitt sitter jeg på kontoret rundt 40 timer i uken.  
 
Hva er det mest givende i ditt yrke? 
- Det mest givende er å komme frem til et godt resultat, 
enn om det er en dom eller om det er avtale. Spesielt hvis 
en føler at en selv har vært konstruktiv, og har sett 
muligheter. Det er mye spennende jus og mange 
spennende folk.  
 
Hva er mest utfordrende? 
- Vi står ovenfor en del vanskelige og store saker med 
komplisert faktum og lange hovedforhandlinger i retten 
hvor faktumet må systematiseres og fremlegges for retten 

på en pedagogisk bra måte. Det kan være tekniske for-
hold som er vanskelig å sette seg inn i, for eksempel hvor-
dan prosessen er med å legge et rør i forbindelse med en 
rørentreprise. Jussen kan også være nokså komplisert. 
Videre er utspørring av vitner noe en aldri kan bli god 
nok på.  

- Etikk er veldig viktig når en jobber som advokat, enten 
det er i det offentlige eller private. Kommunen er en 
offentlig aktør som fordeler goder og byrder til 
befolkningen, og da må en stille nokså strenge krav til 
ryddighet og etisk atferd. Det viktigste for kommunen er 
å få et riktig resultat i saken, ikke nødvendigvis å vinne. 
Til syvende og sist er det klienten som velger 
fremgangsmåten, men vi må i vår rådgivning gjøre 
klienten oppmerksom på etiske problemstillinger og 
sørge for at kommunen fremstår som etisk og ryddig 
utad. Vi må også alltid vurdere vår uavhengighet ved vår 
rådgivning.  

Hvordan er det å jobbe i kommunen i forhold til å job-
be i privat virksomhet? 
- Vi fakturerer i utgangspunktet ikke. I vår rådgivning er 
vi mer opptatt av å få et riktig resultat i saken enn å vinne. 
Vi har muligheten til å være grundig uten å tenke på 
inntjening, og det er stort fokus på kvalitet. Inntekten vår 
er fast og tidspresset mindre enn i det private næringsliv. 

- I forhold til påtalemyndigheten har jeg bedre tid til å 
arbeide grundigere, da det er færre saker. Jeg prosederte 
mye da jeg jobber for påtalemyndigheten, men jeg 
prosederer også her en del.  
 
Avsluttende, hva er det du husker best fra studietiden? 
- Det jeg husker best er livssituasjonen, både selve 
studiene og det sosiale i hverdagen med pauser i den blå 
sofaen utfor Universitetsbiblioteket. Flere av mine beste 
venner i dag, er de jeg møtte på studiet.  

Morten Hermansen 
Er fra Tromsø 

38 år, gift og har tre barn 
Ferdig utdannet som jurist ved UiT i 2004 
Kommuneadvokat for Tromsø Kommune 

Personalia

«Det viktigste for kommunen er å få et 
riktig resultat i saken, ikke nødvendigvis 

å vinne.»
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”Du er jo jusstudent…” - Hva svarer du 
når noen spør deg om husleie?
Tekst: Oda Loe  

Foto: pixabay.com                

”Du er jo jusstudent…” 
Det er greit å vite selv hvilke rettigheter man har som leie-
taker, for det er mange kjipe utleiere på markedet. I tillegg 
er det greit å ha litt oversikt når venner og familie spør 
jusstudenten sin hva som egentlig er greia. Her er ei lita 
oversikt over hva som ofte blir spurt om, og hva du som 
jusstudent bør svare da.
 
Bud nr. 1
Det første man bør vite er at Husleieloven regulerer alle 
avtaler om utleie av bolig mot vederlag, med noen få unn-
tak såklart.

Det kan ikke avtales vilkår som er mindre gunstige for lei-
etaker enn det som står i husleieloven, og dersom ingen-
ting er avtalt vil husleieloven regulere også der, jf. husll. § 
1-2.

De vanligste problemene
Når noen spør ”hva kan egentlig huseier ta betalt for?” 
Så svarer du at: ”Jo nå skal du høre! Det er som hovedregel 
bare ett beløp å forholde seg til, og det er husleien. Men 
det er to unntak fra dette i husll. §3-1:
- Du kan måtte betale for strøm i tillegg.
- Du kan  måtte betale for vann og avløp i tillegg, men kun 
dersom det er installert måler som sier hvor mye du har 
brukt. 
For at utleier skal kunne ta betalt for strøm og vann så må 
dette stå i leieavtalen.”  

Så da bør du saumfare leieavtalen for å se om dette står i 
avtalen. Står det ikke kan utleier heller ikke ta betalt for 
det.

Når noen spør; ”Strømregningene fra huseier er så 
høye, hva skal jeg gjøre? Jeg tror han lurer meg!” 
Da bør du svare at ”En gang i året kan du be om at utleier 
legger fram et regnskap som viser størrelsen på kostna-
dene og fordelingen av kostnadene på eiendommens hus-
rom, så kan du sjekke om du betaler mer enn de andre, 
eller mer enn du burde.”

Andre utgifter dekker utleier selv Dette betyr at utleier 
ikke kan ta betalt for noe annet. Ikke eiendomsskatt, reno-
vasjon, feiing, kabel-tv, forsikring, vaktmestertjenester el. 
Dette kan utleier selvfølgelig innbake i husleia fra starten 
av, det vet vi jo ikke noe om. Men når du har fått en pris og 
avtalen er signert kan dette ikke slenges på etterpå.

Når noen spør ”Utleier satte nettopp opp husleien. Det 
ekke greit! Hva gjør jeg?”
Da svarer du at det er som hovedregel ikke lov. ”Når avta-
len er signert er husleien satt.” Så spør du om dette skjedde 
1 eller 3 år etter innflyttingsdato, for noen unntak er det. 
Reglene om dette står i husll. Kap. 4.

Økning etter konsumprisindeks
Utleier kan sette opp husleien èn gang i året etter økning 
konsumprisindeksen. Dette tilsvarer vanligvis om lag en 
200-lapp, men kan bli mer. Du må få skriftlig beskjed om 
dette èn måned i forkant av økning. Du kan sjekke hva 
økningen skal være på htu.no sin indekskalkulator.

Økning etter ”gjengs leie”
Utleier kan også tilpasse husleien til ”gjengs leie”, altså det 
liknende boliger leies ut for på liknende vilkår, men kun 
etter at man har bodd der i 3 år. Man må få beskjed om 
at han har tenkt å gjøre det 6 måneder i forkant. Er ikke 
beskjed gitt 6 måneder i forkant, må utleier vente det halve 
året med å sette opp leia.

Her kan du være litt showoff og avslutte med ”Er leiepri-
sene i området gått ned, kan også du kreve husleien satt 
ned til gjengs leie.” 

• Gratisrettshjelp.no
• Leieboerforeningen.no

• HTU.no
• Jusshjelpa.no

• Forbrukerradet.no

Nyttige nettsteder:
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Når noen sier ”Jeg skjønner meg ikke på depositums-
greiene”
Så kan du svare at ”Et depositum skal inn på en særskilt 
konto i ditt navn, og beløpet skal aldri være mer enn 6 
måneders husleie. Utleier skal betale gebyret for å opp-
rette kontoen. Det er ikke lov å kreve at du betaler kon-
tant, eller at du setter pengene inn på utleierens konto, 
eller konto i utlandet”.

Videre bør du presisere at ”Beløpet på kontoen skal aldri 
brukes før leieavtalen sies opp. Da kan utleier bruke belø-
pet til å dekke skyldig husleie, skader på boligen, utgifter i 
forbindelse med utkastelse og andre krav etter leieavtalen 
jf. husll. §3-5”.

Du kan også brife litt med å si: ”Visste du at du også kan 
kreve de opptjente rentene på depositumet utbetalt til deg 
jf. husll. §3-5? Banken plikter nemlig å utbetale ved hen-
vendelse fra leieren. Det burde du!”

Når noen spør ”Hvordan får jeg depositumet mitt 
tilbake?”
Så bør du svare at: ”Når leieforholdet er avsluttet ber 
du utleier om depositumet utbetalt. Når han samtykker 
skriftlig vil banken utbetale det. Dersom utleier ikke sam-
tykker må du gå til banken og be de utbetale det. Da står 
det i §3-5 at banken vil gi utleier beskjed om at de vil be-
tale ut depositumet til deg innen 5 uker hvis:
- Han ikke kan dokumentere at du skylder han husleie.
- Han ikke har reist søksmål om kravet.

Når noen spør ”Hvordan kommer jeg meg ut av 
kontrakten min?”
Så spør du om de har en tidsbestemt eller en tidsubestemt 
leieavtale. 

Tidsubestemte kontrakter
Dersom de har en tidsubestemt leieavtale så må du se i 
kontrakten hva som er avtalt. Er ingenting avtalt er det  3 
måneders oppsigelse, jf. husll. §9-4 jf. 9-6. Leier de en del 
av utleiers bolig som han også bor i er fristen istedet èn 
måned. 

Tidsbestemte kontrakter
”I en tidsbestemt leiekontrakt kan man ikke si opp før den 
går ut av seg selv,  med mindre noe annet er avtalt. Det 
betyr at om du har leid en leilighet for 3 år, og det ikke 
står noe om oppsigelse i kontrakten, så må du faktisk bo 
der i 3 år!” 

Likevel finnes det noen måter å komme seg ut av kon-
trakten på. 
Sjekk at spesifikt står i kontrakten at den er uoppsigelig. 
Etter § 9-2 må nemlig utleier opplyse om at kontrakten er 
uoppsigelig. Det presiseres i forarbeidene til paragrafen at 
dersom utleier ikke har opplyst om dette så kan leieavta-
len sies opp av leieren. 

Du kan også sjekke at kontrakten er inngått for minst 3 
år. Er den ikke det kan du si den opp med 3 måneders 
oppsigelse. 

Dersom uhellet er ute
”Det er tre måter å få avgjort en tvist om husleie: 
Husleietvistutvalget og forliksrådet.  Det første du bør 
råde noen til å gjøre er å rådføre seg med en av disse in-
stitusjonene og deretter ta kontakt med utleier og forsøke 
å løse problemet uten eksterne aktører. Det er her lurt å 
sikre og ta vare på dokumentasjon som bilder, SMS og e-
post.

Husleietvistutvalget behandler alle tvister dersom du leier 
av et selskap, eller en privatperson som driver et selskap 
som driver med utleie”. 

Dersom du leier av privatperson direkte må saken kla-
ges inn for forliksrådet. Men bor du i Oslo, Akershus, 
Hordaland, Sør-Trøndelag eller Nord-Trøndelag vil HTU 
behandle saken din uansett hvem utleier er. 

”Husleietvistutvalget hjelper deg å klage inn utleier, og 
forsøker å mekle slik at dere blir enige. Funker ikke dette 
kan både HTU og Forliksrådet avsi ”dom” i saken. Det er 
lurt å være litt blid og medgjørlig på dette stadiet. Det kan 
få betydning senere, ved fordeling av saksomkostninger, 
dersom det faktisk blir en sak i rettssystemet av dette”.

Du kan også tipse om at Jusshjelpa i Nord-Norge har en 
egen gruppe som jobber med bl.a husleierett og kan ta sa-
ken gratis.

1. 
Når du skjønner at noe ikke er som det skal er det lurt å 

ta alle forholdsregler. La all kommunikasjon skje skriftlig, 
også eventuell oppsigelse. Sikre bevis, let opp SMS, e-pos-
ter, finn frem leieavtalen og  viktigst; oppfør deg pent. Ikke 

tenk at siden utleier er en idiot, så kan du også være det. 

2. 
Når husleien forfaller på en helg eller helligdag utskytes 

frist til helgen er over, eller dagen etter helligdagen.

3. 
Studentsamskipnader har noe andre regler enn de reglene 

som øvrige utleiere må forholde seg til. De som leier av Sito 
el. Må forholde seg til andre regler.

4. 
Leier du leilighet med venninnene dine kan du høre med 
utleier om leieavtalen kan inneholde en pro-rata-klausul 
slik at du ikke hefter for at venninnen din knuser dusjen. 
Gjør man ikke det er det solidaransvar som er hovedrege-
len og da kan utleier be deg dekke hele eller deler av alle 
skader. Følgelig slik at vanlige regler om regress gjelder.

5. 
Det er foreløpig usikkert om utleier har lov til å si opp lei-
eavtalen skriftlig gjennom SMS eller epost. Saken har ikke 

vært oppe for høyesterett, og i loven står det bare ”skriftlig”, 
så det er usikkert om dette kan tolkes utvidende til også å 

gjelde elektronisk kommunikasjon.

Fem finurlige fakta:
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JurCup 2016

1. plass 2. plass 3. plass

30. september
Foto: Kine Reierth            
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Frøken Justicia svarer
Tekst: Anonym

Et kjært magasin har sin egen klara klok-spalte. Her svarer Frøken Justicia på forvirrede 
jusstudentenes mange spørsmål. 

Hva er greia med heisen?

NOEN har markeringsbehov – det er det ingen tvil om. 
Litt sånn ”tisse på lyktestolpen” greie har det blitt blant 
fakultetets mannlige studenter. Fotavtrykk - overalt, på 
hele døren og i taket? Dette burde vi få en slutt på. Da har 
jeg noen ”tiltak”, som jeg for så vidt også bruker på 
hunden min når han absolutt må tisse så høyt opp som 
mulig på lyktestolpen utenfor leiligheten. 

For det første ville jeg hatt faste rutiner på lufting av 
mannfolket. Ta dem med i kaffebaren 10.00, lunsjpause 
11.30, varm-bolle-på-mix-pause 14.00 osv. Sørg for at 
mannfolket ikke får være helt alene i heisen og helst bærer 
på en kaffekopp (eller to). Så ville jeg begrenset adgangen 
deres til heisen. Enten ved bruk av trapper eller ved å sette 
opp hinder foran heisen. Og følg dem som en hauk! Og 
stopp dem dersom du ser tegn på at de skal markere (inne 
i heisen). Et høyt og bestemt NEI burde være nok. 

Får vi jusstudenter mer stipend enn vanlige studenter?

Spørsmålet har faktisk en HELT naturlig forklaring tro det 
eller ei! Jusstudenter får ikke mer stipend, men vi ser på 7 
796,25 kr på en litt annen måte enn vanlige studenter. Det 
har helt klart en nær sammenheng med at vi ikke i det 
hele tatt kan matematikk. Vi tror videre at det er viktig å 
oppføre seg som om vi allerede tjener 567 000 i året etter 
skatt og allerede er nyutdannede jurister selv om vi kun 
er midtveis på 2. avdeling. Vi bruker penger på dyr cham-
pagne, uten å engang vite hva som egentlig er forskjellen 
på champs og prosecco. Vi spiser salat til lunsj (med avo-
kado seff) og drikker kaffe mocca to ganger dagen, uten 
at vi tror det merkes på budsjettet. Dette medfører at vi 
sitter med skjegget i postkassa 19 dager før neste stipend 
blir utbetalt. Når vi finner ut at det er alt for lenge til neste 
stipend kommer, går vi i en såkalt ”har-alt-for-mye-å-gjø-
re-må-sitte-på-stillesalen-uten-å-ta-lunsj-med-venner-
modus”. Denne modusen går vi inn i for å unngå at folk 
ser at vi spiser tørre rugbrød (uten avokado) og havregryn 
med vann til lunsj. 

Når de 19 dagene er omme, vi er helt utmagret og stipendet 
endelig kommer – ja da errre påen igjen! WIIHOOO som 
det skal brukes penger. WIIIIHOOO som det kommer til 
å fosse ut av konto. Helt til vi igjen går inn i ”har-alt-for-

mye-å-gjøre-må-sitte-på-stillesalen-uten-å-ta-lunsj-med-
venner-modus” for å ikke gå på en heidundrende smell 
økonomisk sett. Om vi i verste fall skulle gå på den 
økonomiske smellen likevel da…. så har vi jo alle en fæffæ 
med vipps på telefonen vi kan ringe 

Hvem har rett på armlenet på flyet? 

Enkelte mener man har krav på venstre armlene i situa-
sjoner hvor det er 3 seter og 3 armlener. Jeg mener at den i 
midten har krav på begge armlenene på hver sin side. Men 
hva er egentlig rett?

Personen med vindusplass har gjerne det beste sete. Da 
kan du lene deg mot vinduet eller veggen, og har større 
anledning til å slappe av og hvile. Midtgangen har større 
plass til bena og kan lene seg mot ut mot gangen.

Den i midten har ikke all verdens plass. Det hevdes ofte at 
personen i det midterste setet har krav på begge armlene 
på grunn av plassmangel. Men er dette riktig? 

Her befinner vi oss i et rettstomt rom. Det kan argumen-
teres med at den folkerettslige tanken om ”terra nullius” 
(herreløst land) kan få anvendelse. Dette ville medføre et 
prinsipp om førstemann til mølla. En interesseavveining 
kan på den annen side tale for at den i midten har rett på 
begge armlenene. Jeg velger å ikke ta stilling til disse to 
mulige rettsgrunnlagene, og gir deg i stedet min vinner-
oppskrift på en behagelig flytur:

Det siste året har jeg, som den hjemmekjære personen jeg 
er, hatt ca. 15 flyreiser hjem til Oslo og 30 anledninger til 
å krangle med den ukjente sidemannen om hvem som har 
rett på armlenet. Min taktikk uavhengig av om jeg sitter i 
midten eller innerst (hater å sitte i midtgangen) er ganske 
rett frem. Jeg gjør akkurat slik man må gjøre ute i arbeids-
livet for å komme seg opp og frem. JEG KRIGER. Enten 
legger jeg beslag på et ledig armlene, eller så presser jeg 
meg til å få et opptatt ett. Selvfølgelig må pressingen skje 
gradvis og det tar ca. 7minutter å fullføre oppgaven. MEN 
når du først har fått armlenet er det så veldig verdt det. 
Så mitt tips…. Bare press på - press så mye du kan uten å 
eie skam, så vil du få den mest behagelige flyturen på din 
seterad  



Tromsø3h

102

8

Tromsø7h

19
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Jeg trodde jeg hadde sett det 
meste, men idag så jeg en fyr i 
BLAZER på MH

Jusstudent som har forvillet seg 
bort dit. 

Jurfak
Min karma
1078

Tromsø1h

85

2

Nyeste Mest kommenterte Høyeste

Å studere er litt som å gå i 
barnehage. Du har ikke penger, 
du forstår ikke hva som skjer og 
du savner mamma.

Til alle studenter på 2 avd: Take 
a chillpill and make love, not 
war!

Tromsø2h

93

5

Tromsø10h 1

I sommer fortalte jeg bestefaren 
til typen om at jeg studerer juss. 
Svigerfar fortsatte så med å 
gjøre narr av jurister og        
dommere og sa de var            
overbetalte papir�yttere. I dag 
ringte han meg for å få hjelp 
med en tvist på jobben. 

Tromsø1h
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Tromsø1h
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5Tromsø7h

139

13

Tromsø17h

107
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Min søster studerte på uit. Det er 
kjempegreier, for hver gang hun 
er på jobb får jeg gratis mat på 
Big-Bite.

Tromsø1h

209

Dag 44 på juss, prøver å passe 
inn. 

Prosecco og Cava lagt på is, 
limousin bestilt og ingen blir 
med fordi det ikke er ekte     
champagne. 

15

På en skala fra 1 til jusstudent, 
hvor selvgod er du?

#uit

Jeg elsker å lære! Wikipedia? 
Jeg leser hele dritten. Doku-
mentar om Hitler? Ser på det 
hver dag.

Forelesning i statsrett? Jaja, 
trodde den ble podcastet ikke 
sant...

“Tinder er forøvrig sykt kleint.”
- Dennis, 20 år, jusstudent. 

I pro�len sin på tinder...

Tromsø3h

205

8

Dag 56 på juss; har nå skjønt at 
det handler om å tolke hvert 
eneste ord i lovteksten. 
Jeg har også skjønt hvorfor det 
er 80% jenter her.... 



Vil du støtte JuVel-aksjonen 
2016?

Fikk du ikke støttet JuVel-aksjonen? Frykt ikke! Du kan 
overføre valgfritt beløp til kontonummer: 4750 27 15999. 
Merk betalingen med “JuVel”.

Les mer om JuVel-aksjonen på side 34, og sjekk ut deres 
facebookside! 



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 


