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REDAKTØRENS ORD
Si hva du vil, men ingen kan benekte at Tromsø er en vakker by. Tromsøya ligger midt i en fjord, omringet av høye,
majestetiske fjell. Uansett hvor vi vender blikket, skuer vi
sunn og rå natur. Luften vi puster inn er frisk og klar, vannet vi drikker er rent og skogene er fulle av bær og sopp.
Fjelltoppene som er en kort kjøretur unna, er som skapt
til skiturer og utforkjøring, og vi har et belte med fri-natur
på toppen av øya som alle kan benytte fritt (Lysløypa).
Vi nordmenn vet å verdsette naturen rundt oss, og ta nytte
av den. Vi er dessverre også gode til å utnytte naturen
på en negativ måte, ved å utvinne ikke-gjenbare ressurser som gass og kull, og bruke naturen som avfallsplass.
Konsekvensene av dette er forurensning, økt havtemperatur og mer ekstremvær. Miljøproblemene utgjør en av
de største globale utfordringene i dag, en utfordring som
bare vil ha økende betydning i fremtiden. Av denne grunn
har Jus’t i denne utgaven valgt å sette fokus på miljø og
miljørett.
I disse dager er det stor internasjonal debatt vedrørende
de globale klimaendringene. Enkelte mener klimaendringene er menneskeskapte, og mener at statene derfor må
prioritere omfattende miljøtiltak for å motvirke at klimaendringene kommer ut av kontroll. Andre er sterk motstander av dette, og mener at statenes vekst og økonomi
må prioriteres. Andre stiller seg på sidelinjen og ønsker en
balansegang mellom disse ståstedene.
Det er klart at klimaet har endret seg. Forsking viser at
temperaturen i havet har steget de siste tiårene, og at det
blir stadig mer ekstremvær. Bare i høst har det vært tre
orkaner i USA og mellom-Amerika, som har tatt mange
menneskeliv og medført store materielle skader. Også
forurensning er et sentralt problem. Oljesøl, gassutslipp
og forsøpling av oljebaserte produkter, spesielt plast, skjer
i større grad enn tidligere. Dette får konsekvenser for dyrs
og menneskers liv og helse. Barnehagebarn finner hvaler
og måker i fjernsteinene som er fulle av plast, og det er
reist spørsmål om vi mennesker blir forgiftet av mikroplasten som fisk og dyr spiser.
Den 12. desember 2015 ble Paris-avtalen vedtatt av 165
stater, blant annet USA, Kina og USA. Konvensjonen ble
ratifisert av Norge den 20. juni 2016. Dette er en bindende, folkerettslig konvensjon som tar sikte på å redusere
CO2 utslippene på et globalt nivå. Et av de sentrale målene i avtalen er at det globale samfunnet skal gjøre tiltak
for å sikre at temperaturen i havet ikke skal overstige 1,5
grader celsius, og iallfall ikke over 2 grader celsius.
Spørsmålet er om statene har ønske og vilje om å over-

4

JUS`T

holde Paris-avtalens mål. Naturvernorganisasjoner har
allerede begynt å bruke konvensjonen som et rettslig hjelpemiddel. Se blant annet på side 14-16 om Greenpeace
Norden og Natur og ungdoms stevning mot Staten ved
Olje- og energidepartementet vedrørende vedtakelsen av
den 23. konsesjonsrunde.
Foruten artikler som knytter seg til miljørett og miljøproblematikk, har vi blant annet en A-besvarelse i ex
fac, rettet av avdelingsleder og doktorstipendiat Kristine
Korsnes. Dette er spesielt relevant for deg på 1. og 3. avdeling, men også for øvrige avdelinger.
Den 12. oktober kom regjeringen med et nytt budsjettforslag. Et av disse budsjettforslaget går ut på å redusere
støtten til rettshjelptiltakene i Norge med 15 millioner fra
neste år. Dette har stor betydning for rettsikkerheten til
menneskene som faller midt mellom to stoler, som for
«rik» til å få gratis rettshjelp, men for «fattig» for å betale
for rettslig representasjon. Les om hva «Jus’t mener», en
tekst skrevet av Benedikte, så side 22. Les også Jan Helges
kommentar til det nye statsbudsjettet på side 17.
I denne utgaven har Ellen skrevet en kronikk om NAV og
utøvelsen av skjønnskompetansen i denne forbindelse. I
kronikken fremgår det at skjønnskompetansen i stor grad
automatisert, og dette kan være en trussel mot kravet til
begrunnelse. Les kronikken på side 12.
Videre har vi intervjuet flere interessante jurister i yrkeslivet. Les intervju med tidligere Generaladvokat Arne Villy
Dahl, universitetslektor og stipendiat Marte Kolsum og
senior skattejurist Lone Lysholm Steen. Disse tre representerer ulike yrker, og kan således gi deg bredere innsikt
i jurisbransjen.
Jus’t vil introdusere en ny spalte skrevet av «Marte
Kirkerud». Spalten heter Jurfak and the City, og handler
om hennes første dag som fadderbarn på jussen. Men hva
skjer, og hvem er Tobias? Les mer på side 38.

Mira Horsfjord
Redaktør, student 4. avdeling
just@juristforeningen.eu
tlf. 955 22 383

TIPS OG TRIKS FOR Å
BLI MER MILJØVENNLIG
Tekst: Benedikte Svensson

I det jeg kutter opp og kaster pappen fra esken til de nye skoene
mine i posen for papp og papir,
føler jeg meg mer overbevist enn
noen gang om at min resirkulering er top notch. Når det er
eggeskallene sin tur vurderer jeg
de litt opp og ned før de havner i
grønn, siden de landet i hvit pose i
går. Jeg kunne vel strengt tatt gjort
en del mer for miljøet. De følgende tips og trips krever
ikke mye av deg, og kan til og med føre til at du sparer
noen kroner.
Kildesortering
Kildesortering er allerede et sentralt tema. Om man
setter seg litt inn i sorteringssystemet vet man tidlig at
eggeskall skal i grønn pose, siden det er kategorisert som
matavfall eller våtorganisk avfall, og dermed er organisk
nedbrytbart. Da vet man også at plast og papp må rengjøres før det kastes i posene sine.
Pensumbøker
Selg pensumbøkene dine (etter bestått eksamen)! Dette
sparer miljøet for trykking av bøker, samt at du ender
opp med en økonomisk fordel. Selg bøkene dine like før
avdelingen under har undervisning i faget.
Rennende vann
Ikke la vannet stå å renne når du pusser tennene dine.
I denne utstrekningen vil jeg oppfordre de av dere som
bruker balsam til å slå av vannet i dusjen når denne skal
virke i håret. De ekstra tøffe kan gjerne avslutte hårvasken i kaldt vann. Det følger av meget usikker kilde at
dette skal være veldig bra for håret.
Kollektivtransport
Når du skal reise fra A til B, velg alltid påregnelige
Nobina. I stedet for at 30 personer tar hver sin bil til UiT
og videre betaler 25 kroner timen for parkering, kan vi
alle i fellesskap ta en gigantisk bil (les: buss).
Utskrifter
Dersom du allerede ikke føler begrensninger etter utskriftgrensen på PJ er dette en stor oppfordring til deg:
Skriv ut enda mindre. Du trenger ikke tre utgaver av Rt.
2006 s. 179. En holder lenge.

Gjenbruk av poser
Er du som meg lei av å tro du er smart når du overfyller
matbutikken sine plastposer, men kun ender opp med at
varene ligger strødd på bakken på tur til leiligheten din?
Da kan det være lurt å ta med en egen pose hjemmefra.
Jeg er jo ikke den eneste som har flere gigantiske vesker
fra DAY Birger Et Mikkelsen. Disse er perfekte å handle
med, og et er videre alt annet av vesker/sekker/bager
du har liggende hjemme. Ikke bare holder de mange
handleturer, du slipper å kjøpe pose hver gang du er på
butikken.
Reiser
Dersom du skal foreta en reise lengre sør i landet finnes
det noe som ligner på en buss, men som går på skinner.
Denne innretningen tar deg relativt raskt fra destinasjon X til destinasjon Y. Innretningen kalles ”tog”. For å
komme deg til et sted med tog må du derimot benytte bil,
buss, båt eller fly.
Er du kjempelei av å vaske klær?
Miljøet takker deg dersom du venter noen dager ekstra,
og fyller vaskemaskinen opp før du starter den. (Forslag:
Moder jord vil takke deg dersom du venter til vaskemaskinen er full før du vasker klærne dine). Da kan du jo
også legge til jeansen du sølte Jäger på (på) lørdags kveld.
Venter du til maskinen er full bruker du både mindre
strøm og vann.
Tenk over hva du kjøper.
Trenger du toppen fra bikbok i tre farger? Om det viser
seg at du faktisk trenger både rosa, lilla og grønn, kan
det være et alternativ og selge eller gi bort en av disse i
ettertid.
Skal du invitere drømmedama hjem til deg på en koselig date?
Kjøp inn stearinlys. Ikke bare imponerer du henne med
en forførende stemning, miljøet vil også bli forført av
dine flotte handlinger og verdier.
Datomerking på matvarer
Er hvitosten dårlig selv om datoen er gått ut? Et tips kan
være å sjekke matvarene ut fra mer enn datostempling.
Mange vil ha betydelig lengre holdbarhet enn det datomerkingen tilsier. Er hvitosten gått over til å ha en mer
grønnlig farge er det derimot ingen tvil. Kast den.
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JUSS I MEDIA
Tekst: Jan Helge Pedersen
Cappelen og Jensen-saken
Eirik Jensen og Gjermund
Cappelen ble den 18. september
dømt til henholdsvis 21 og 15 års
fengsel for grov korrupsjon og
grov narkotikaforbrytelse. Jensen
ble i tillegg dømt for overtredelse
av tre bestemmelser i våpenloven. Begge har anket dommen.
Cappelen fikk et straffefradrag på
30 prosent for å ha tilstått, og for å ha gitt opplysninger
om Jensens rolle. Det ble ikke foretatt straffeutmåling for
den såkalte oppbevaringssaken, som gjaldt oppbevaring
og salg av hasj. Cappelen er allerede funnet skyldig på
samtlige punkter i tiltalen. Straffeutmålingen foretas når
forhandlingene i saken gjenopptas den 16. oktober.
Uavhengighetskamp i Catalonia
Den katalanske befolkningen er delt i spørsmålet om
Catalonia skal forbli en del av Spania, eller bli en uavhengig stat. 1. oktober ble det avholdt en folkeavstemning hvor 90 prosent av de oppmøtte velgerne stemte
for løsrivelse. Når Jus’t gikk i trykken var det fremdeles
usikkert om de katalanske myndighetene ville erklære
uavhengighet. Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitenskap, sa til Klassekampen at en uavhengighetserklæring
vil være ulovlig fordi den vil innebære at myndighetene
går utenfor de riktige prosedyrene, som i dette tilfellet
er en grunnlovsendring. Fra et folkerettslig perspektiv
forutsetter statsdannelse at vilkårene for dette er oppfylt.
Det følger av folkerettslig sedvanerett at statsdannelse
forutsetter en befolkning, et klart definert territorium
under befolkningens kontroll, et indre selvstyre og et
eksternt selvstyre. I tillegg antas det at statsdannelse
ikke kan skje gjennom tilsidesettelse av grunnleggende
folkerettslige prinsipper, som prinsippet om staters
suverenitet. I dette ligger det en rett for Spania til å nekte
Catalonia løsrivelse.
Påført 80 piskeslag etter tvangsretur til Iran
Iranske Leila Bayat er tilbake i Norge etter at hun ble
tvangsreturnert til hjemlandet og påført 80 piskeslag som
straff for å ha overtrådt sharialovene i landet ved å drikke
alkohol. Bayat ble dømt i 2007, og har siden vært på flukt
fra myndighetene. Hun har oppholdt seg i Norge siden
2009. I mars i år ble hun tvangsreturnert grunnet mistanke av norske myndigheter om at dommen på 80 piskeslag
var falsk. Bayats advokat har sendt en omgjøringsanmodning for avslaget på asylsøknaden, og har gitt uttrykk for
at han mener at den norske staten bør holdes ansvarlig
for å ha sendt henne tilbake til tortur. Opposisjonen på
Stortinget krever gjennomgang av praksis i asylsaker der
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mennesker kan bli returnert til tortur.
USA ut av Paris-avtalen
1. juni ble det avklart at USA ønsker å trekke seg fra
Paris-avtalen. Klimaavtalen ble vedtatt i desember 2015,
og skal blant annet bidra til å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen nede. Etter avtalens art.
28 kan en part trekke seg ut tidligst fire år etter at avtalen
trådte i kraft for vedkommende part. Avtalen trådte i
kraft 4. november 2016. Dette innebærer at USA tidligst
kan trekke seg 4. november 2020, dagen etter det neste
presidentvalget. Bestemmelsen ble lagt inn med vilje av
Obama-administrasjonen. Velges en ny president, kan
denne gjenoppta forpliktelsene etter avtalen etter presidentinnsettelsen, 20. januar 2021.
Ny domstolskommisjon nedsatt
En ny domstolskommisjon ble nedsatt av Kongen i
statsråd 11. august. Kommisjonen får i oppgave å utrede
en rekke forhold vedrørende domstolenes virke – herunder domstolenes oppgaver, organisering og uavhengighet. Dommerforeningen har siden 2010 jobbet for
å få nedsatt en ny domstolskommisjon. Kommisjonen
får 15 medlemmer, og skal ledes av sorenskriver Yngve
Svendsen fra Kristiansand tingrett.
Kopseng mistenkt for ytterligere to voldtekter
Påtalemyndigheten mener at Julio Kopseng har voldtatt
ytterligere to kvinner. Den tidligere tv-danseren ble i
mai 2016 dømt for å ha voldtatt 18 kvinner, i tillegg til et
voldtektsforsøk og mishandling av sin tidligere samboer.
Dette var første gang noen ble idømt lovens strengeste
straff for voldtekt. Statsadvokaten har innstilt de to sakene til prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. En påtaleunnlatelse er en strafferettslig reaksjon som innebærer
konstatering av skyld, uten at tiltale reises. Innstillingen
begrunnes med at Kopseng allerede har fått lovens strengeste straff, og at domstolsbehandling ikke vil ha noen
faktisk betydning. Kopseng har klaget på innstillingen,
og ønsker saken tatt opp til domstolsbehandling.
Juryordningen avvikles som først planlagt
Domstolsadministrasjonen vedtok tirsdag 3. oktober
at juryordningen skal avvikles, og at endringen trer i
kraft fra 1. januar 2018. Tidligere i høst ble det meldt at
opphevelsen måtte utsettes på grunn av tekniske problemer. Vedtaket innebærer at endringen går som først
planlagt. Juryen har som oppgave å vurdere bevisene og
avgjøre skyldspørsmålet i straffesaker som ankes inn for
lagmannsretten, der tiltalte kan idømmes en fengselsstraff på over seks år. Justisdepartementet har enda ikke
tatt stilling til hvordan overgangsordningen blir for saker
som allerede har blitt anket inn for lagmannsretten.

REISEBREV FRA
MALANGEN
Tekst: Jorun Guldbakke Øiesvold, Tillitsvalgt 4. avdeling, foto: JSU

Jeg har fått i oppdrag å skrive et reisebrev fra JSUs
tillitsvalgtseminar på Malangen. Før jeg starter
med brevet og før du spør deg selv, eller andre
medstudenter, hvorfor i all verden jeg skal skrive
et reisebrev fra en todagerstur til Malangen, hvor i
all verden Malangen egentlig er, hva JSU er, og ikke
minst hva et tillitsvalgtseminar er, så tenkte jeg kort
å fortelle litt om det.

har jeg hørt det er god CV-mat). Det samme gjelder
nok et verv i JSU, hilsen gode kilder.
Det jeg kan si om Malangen (eller i hvert fall om
Malangen Resort) er at det er et vakkert sted ved
havet. Ca. en times busstur fra Tromsø. Når jeg googler Malangen får jeg opp at det ligger i Balsfjord
kommune, og at det er et delområde eller en fjord,
men nok om det.

Hvorfor jeg skal skrive akkurat et reisebrev det kan
jeg egentlig ikke si så mye om, det var nå en gang
det jeg ble spurt om. Jeg vet ikke helt hva et reisebrev er eller hvordan man skriver det, men hensikten er nok å friste dere alle til å stille enten som
tillitsvalgt neste år eller å stille til valg i JSU (enten
på allmøte den 24.oktober eller senere). Hvis brevet
ikke skulle fylle sitt formål, vil jeg anbefale alle å
stille til som tillitsvalgt eller verv i JSU. Det å være
tillitsvalgt er i hvert fall gøy og lærerikt (dessuten

JSU står for Juridisk Studentutvalg og er det øverste
studentpolitiske interesseorganet for studentene ved
Det juridiske fakultetet. JSU er bindeleddet mellom
studentene og fakultetet. Deres oppgave er å ivareta våre interesser, både når det kommer til at det
faglige innholdet i studiet holder et høyt nivå og at
studiehverdagen vår skal være best mulig.
JSU består av et styre med styreleder og seks styremedlemmer som alle er valgt inn av studentene ved
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allmøtet. JSU har jevnlig møter med fakultetsledelsen hvor de tar opp aktuelle problemstillinger.
I tillegg arrangerer JSU et tillitsvalgtseminar hver
høst for de nye tillitsvalgte på hver avdeling, samt
styret i JSU. Seminaret går fra lørdag til søndag og
pleier vanligvis å bli arrangert på Sommarøy, men
ikke i år, jf. over. På seminaret skal de nye tillitsvalgte lære hva en tillitsvalgt er, hva jobben som tillitsvalgt innebærer, hva og hvem JSU er, knytte bånd
mellom avdelingene i en sosial setting, herunder
spise god mat og drikke juridiske bobler.
Så var det reisebrevet. Lørdag 23.september, dagen
etter en av mange jusfester, møttes en trøtt, til dels
bakfull og nysgjerrig gjeng ved Prostneset kl 08.45
(alt for tidlig)... Gjengen som besto av styret i JSU,
en ekstern representant for fakultetsstyret og to
ferske tillitsvalgte fra hver avdeling var alle klare for
JSUs eminente TILLITSVALGTSEMINAR! Denne
gangen, som nevnt, i vakre Malangen.
JSUs tillitsvalgtsansvarlig, og reiseplanlegger, Ivanna
Frostad Ulriksen var nok klarest av alle. Blid som
alltid rakk hun å ønske alle velkommen før hver
enkelt fikk øreproppene i og sovnet mens bussen
fraktet oss trygt frem til seminaret. Vel fremme
i Malangen var det fullt kjør med en gang (10:15
Ankomst. 10:30 Fotografering. 11:00 Møtestart
-Presentasjon av JSU og tillitsvalgtopplæring. 13:00
Lunsj. 14:00 Foredrag ved Studentombudet. 14:30
Teambuilding. 16:45 Tidligere tillitsvalgtes erfaring.
17:00 Møteslutt. 19:30 Middag).
Patrick Oware, leder i JSU, og Ivanna sto for gjennomføringen av møtet. De var veldig flinke og jeg
tror alle deltakende fikk en innføring i hva vervet
som tillitsvalgt innebærer. For de som skulle lure,
så er de tillitsvalgte sin ”hovedoppgave å videreformidle studentenes tilbakemeldinger til fakultetet.
Dette foregår gjennom en løpende evaluering av det
faglige opplegget. Løpende evaluering er nødvendig
for å opprettholde og videreutvikle studiekvaliteten. De tillitsvalgte har hvert semester møte med
avdelingslederne, hvor det legges spesielt vekt på
undervisere, undervisningsmateriell, administrering, studentkvalitet og liknende forhold”1. Så husk
og evaluer! Viktig viktig!!
I tillegg fikk vi bryne oss på praktiske oppgaver
både fra JSU og fra Studentombudet. Herunder ulike tenkte situasjoner som kan oppstå som tillitsvalgt
og hvordan vi ville håndtert disse, samt noen ekte
saker fra Studentombudet. ”Studentombudet er en
uavhengig bistandsperson som gir studentene ved
UiT hjelp og veiledning i saker vedrørende deres
studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene

får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt”2. Hovedessensen
fra Studentombudet vil jeg si var viktigheten med
at vi som studenter setter oss inn i eksamensreglementet og kjenner våre rettigheter som studenter,
så vi unngår kinkige og unødvendige situasjoner
som enkelt kunne vært forhindret. Ja, dere vet, det
irriterende arket som blir utdelt på eksamen som
ingen leser over. Det kan det være en idé å faktisk
lese over det.
Da det faglige var over og hodene våre var fylt med
ny kunnskap og en ny giv, var vi ikke bare klare
for å ta fatt på vår jobb som tillitsvalgt, men først
og fremt klare for en pause, før en deilig tre-retters
middag med etterfølgende fest. På menyen sto det i
hvert fall creme brulee til dessert, just sayin’.

LÆR MED OSS
Den 17. januar tar vi i mot søknader om
traineeopphold og advokatfullmektigstillinger.
Vi ses på Arbeidslivsdagen!
thommessen.no/karriere

Enkelte av oss hadde fått i hemmelig oppdrag ”å drite oss ut” under middagen, som underholdning for
resten. Ikke bokstavelig talt, heldigvis... Jeg, blant
annet, skulle snakke så mye jeg bare kunne om at
jeg nettopp hadde begynt på pilates og av den grunn
hadde blitt veldig myk. Andre skulle snakke om sin
forkjærlighet for Brad Pitt, sin nylige tur til Island
osv. Dette ble gjennomført i varierende grad, men
skapte stemning. For alle som var med og fremdeles
tror jeg var seriøs når jeg viste pilatesøvelser fremfor
alle. It was all a joke. Jeg har enda til gode å teste ut
pilates.
Etter en god middag, en masse juridiske bobler,
samt medbrakt og flerfoldige drikkeleker senere kan
en trygt si at vi hadde blitt bedre kjent, både på godt
og vondt. Intime hemmeligheter ble avslørt, noen
tok steget til å gjennomføre lap dance, det var til
og med en fremvisning av (var det av Nord-norsk
mester?) i riverdance, det ble nattbading i havet og
ja, mer. Ettersom alle de tillitsvalgte skrev under
taushetsplikterklæring på seminaret, inkludert meg,
så jeg kan ikke si mer enn at ”What happens in
Malangen, stays in Malangen”.
Turen var med andre ord en suksess både faglig og
sosialt. Håper alle har fått smaken på tillitsvalgtseminar til neste år. Både tillitsvalgtordningen og JSU
er sosialt, lærerikt og viktig for vår studiehverdag.
Møt opp på allmøte, stem og still til verv!
Fotnoter:
1: Hentet fra JSUs facebookside.
2: https://uit.no/utdanning/art?dim=179016&p_document_id=427113

ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS
OSLO | BERGEN | LONDON
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LEDEREN AV STUDENTPARLAMENTET:

-DETTE GJØR VI FOR
MILJØET
Tekst: Jan Helge Pedersen, foto: Jus`t

Miljøbevissthet har
preget samfunnsdebatten siden
1970-årene. Det store flertallet av forskere og politikere er
i dag enige om at miljøet trues
fra flere hold. Likevel har det
vist seg vanskelig å enes om
effektive tiltak. Miljøvern er
tema for denne utgaven av Jus’t.
I den anledning spurte vi lederen av studentparlamentet, Ida-Elise Seppola Asplund, om hva studentpolitikerne gjør for å ta vare på miljøet.
Hva gjør studentpolitikerne for å ta vare på miljøet?
- Vi har ikke vedtatt noen forslag til miljøtiltak nylig, men vi har vært svært aktive tidligere.
Asplund leder arbeidsutvalget, som er studentparlamentets saksforberedende organ.
Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske
organet ved UiT. Organets vedtak er ikke bindende,
men tas til orientering av universitetsledelsen og
studentsamskipnaden. I tillegg til å legge frem
forslag for beslutningstakerne, velger parlamentet
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representanter til flere av disses styrer, nemnder og
utvalg. Parlamentet har også ansvaret for å fordele
semesteravgiften mellom de ulike studentorganisasjonene tilknyttet universitetet. Organet har derfor
stor faktisk påvirkningsevne.
- UiT er en stor institusjon, og har et stort ansvar.
Studentparlamentets ønsker å føre kontroll med at
universitetets planer for miljø følges opp, og komme
med forslag til nye miljøtiltak.
Pådriver for flere miljøtiltak
Studentparlamentet har tidligere tatt til orde for å
gjøre flere miljøtiltak på campus. Organet har blant
annet gitt studentsamskipnaden klar beskjed om at
studentene ønsker å se mer vegetarmat på menyene i kantinene. Når studentsamskipnaden la frem
planer om en ny vegetarkantine på HSL-fakultetet,
var tilbakemeldingene positive fra parlamentet.
Den nye vegetarkantinen skal etter planen åpnes i
november. Et annet tema som har opptatt studentparlamentet, er bruken av inntektene som fås inn
gjennom parkeringsavgiften. Når parkeringsavgiften
ble innført, lovet universitetsledelsen at 80 prosent
av inntektene skulle øremerkes for miljøtiltak.

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved UiT. Her er leder Ida-Elise Seppola Asplund avbildet foran UiT

Studentparlamentet har etterlyst dokumentasjon på
at midlene brukes som lovet.

må få en oversikt over hvilke mål som faktisk følges
opp.

Asplund mener at det er mer som kan gjøres for en
miljøvennlig studenthverdag.
- Det må bli enklere å kildesortere søppel og pante
tomflasker. Studenter er nødt til å kaste pizzaesker
og tomflasker i restavfallet, fordi det ikke finnes
ordninger for dette på campus. Vi har tatt opp problemet flere ganger, men får ikke gjort noe.

Handlingsplanen inneholder ulike målsetninger
universitetet skal jobbe mot for å bli mer miljøvennlig.

Kommer det flere forslag til miljøtiltak fra studentparlamentet i nærmeste fremtid?
- Jeg har ikke oversikt over hva de ulike representantene vil legge frem eller stemme for, men jeg
ønsker at parlamentet skal være en pådriver for en
mer miljøvennlig studenthverdag. Det er viktig at
studentene engasjerer seg, og viser at miljøet bør
prioriteres. Parlamentet er studentenes organ,.
Hun forteller videre at parlamentet har mange saker
å jobbe med, og at oppmerksomheten rundt miljøsaker har blitt noe mindre etter at Grønn liste ikke
stilte liste ved forrige valg.
Kritisk til universitetsledelsen og
fylkeskommunen
- UiT sin handlingsplan for miljø bør evalueres. Vi

- Enkelte av målene er vanskeligere å måle enn andre. Det er ikke godt å vite om målene om bevissthet og holdningsdannelse følges opp. Vi kan imidlertid finne ut av om målet om å redusere innkjøp
av A4-ark med 10 prosent, holdes. Jeg er ikke så
sikker på om alt faktisk følges opp.
- Universitetet burde også få på plass etiske retningslinjer for innkjøp, slik at vi er sikre på at hensynet til human og miljøvennlig produksjon ivaretas
av produsentene. Et slikt regelverk finnes ikke i dag.
Universitetet har utviklet omfattende regelverk på
andre områder, men ingen som skal sikre en forsvarlig innkjøpsprosess.
- Også fylkeskommunen har et ansvar. Hvis kollektivtilbudet styrkes, vil trolig flere studenter bruke
det, og det er bra for miljøet.
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KRONIKK:

HVERDAGEN I ET AUTOMATISERT OG
EFFEKTIVT TRYGDESYSTEM

mistanke om svindel foretas det heller aldri en konkret
vurdering av sykemeldinger opp mot lovens vilkår i §
8-4. Symptomdiagnoser som for eksempel ryggsmerter,
psykiske lidelser der en kan stille spørsmål ved om man
er syk til ethvert arbeid (se forarbeidene til §8-4) blir
dermed i de klare sakene ikke rettslig vurdert.

Tekst: Ellen Ørebech Sverdrup
NAV kritiseres stadig for sitt
enorme byråkrati og at ytelsene
ikke når frem til de svakeste i samfunnet. Det har også vært kritikk
for at det er umulig å komme gjennom på telefon til saksbehandlere
i forvaltningsenhetene som fatter
vedtak. I et mer automatisert
system blir det desto viktigere
å ha alle papirene i orden for
søknad om trygdstønad. Ikke alle i brukergruppen kan
klare dette, og på den annen side – innenfor NAVs indre
gemakker i lukkete kontorer – er det enda vanskeligere
for saksbehandlerne å utøve skjønn når de ikke kjenner
til virkeligheten til den som søker.
Tjenestemannens lovpålagte skjønnsutøvelse
Som ansatt i offentlig forvaltning er du i medhold av
forvaltningsloven pålagt å utøve skjønn enten det gjelder
tildeling av rettigheter eller inngrep i borgernes rettigheter. I NAV gjelder det tildeling av rett på trygd. I korte
trekk poengteres viktigheten av å utøve skjønn som følge
av at du i din stillingshjemmel som saksbehandler forvalter et begrenset gode. Det er skattebetalernes penger du
forvalter, ikke er Sareptas krukke.
Produksjonsfabrikken NAV forvaltning
Enhetene NAV Arbeid og ytelser er lukkete kontorer,
dvs. at de som jobber der ikke har noen form for kontakt
med publikum, med unntak av telefonvakt fordelt på
medarbeiderne på s.k. kompetansekø. Arbeidsoppgavene
handler om å produsere mest mulig saker på kortest mulig tid. Skjerming av de ansatte dreier seg om at kontoret
må klare å holde restansene nede. Samtidig vet vi at det i
2016 ble betalt ut 418 milliarder kroner av folketrygden.
Og at 50 milliarder utgjorde trygdesvindel. Og det er kun
i avdekkete saker. Så hvilket ansvar innebærer det for den
enkelte saksbehandler? Er saksbehandleren mest fornøyd
ved arbeidsdagens slutt når mest penger er betalt eller
når saken har blitt best behandlet?
I NAV Arbeid og ytelser gjelder å bli fornøyd når mest
mulig penger er betalt og du kan oppgi et gulltall til
sjefen om mange saker unnagjort. Kanskje du har best
sjanser for å få forlenget vikariatet ditt da? Men dette
innebærer også at får du en telefon inn mens du sitter på
kompetansekø med en ”vanskelig” bruker må du også
være fornøyd hvis du klarer å avfeie personen raskest
mulig og å legge på telefonen kjapt. Igjen står mer tid
til produksjon av papirsakene. Og du må for all del ikke
kaste bort tiden med å ringe til brukere for å få opplyst
saken bedre – da det også vil ta tid. Send brev til brukeren eller oppgave til lokalkontoret, skyv problemet videre
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Et tillittsbasert system
Per dags dato har vi et system som baserer seg på tillitt.
NAV har tillitt til at opplysningene stemmer med virkeligheten. Men spørsmålet som må stilles for fremtiden
er om ikke nærhet og tilgjengelige NAV-kontorer for
dem som er syke og arbeidsuføre ville være mer forenelig
med tillittssystemet. At telefonkontakt med brukerne er
nedprioritert er derfor betenkelig med tanke på tillitten
NAV har behov for.

i systemet, skriv venteperm på søknadsskjema og send
det til arkiv for oppfølging. Ett sekund og ett strek til på
telleskjema i antall saker.
Automatisering
Saksbehandlingen i NAV er automatisert. I korte trekk
betyr det at datamaskinen er programmert etter lovreglene slik at inntektsgrenser og utbetalinger er sperret på
visse beløp. For saksbehandlerne er jobben å plotte inn
opplysningene som er innkommet i dokumentene inn i
databasen, trykke ”Enter” og det er vedtaket og penger
utbetales. Saksbehandlerne vedtar gjennom å kvalitetssikre opplysningene. Hvis opplysningene er mangelfulle
eller skjema ufullstendige sender saksbehandlerne disse i
retur. Det er imidlertid rom for skjønn i loven noe som er
vanskelig å forene med et automatisert system.

NAVs saksbehandlere bør ha fokus på at de vedtak som
gjøres er basert på kvalitet, og ikke bare penger som
trykkes ut etter kvantitetsstyrte effektivitetsmodeller.
Selv om de fleste opplysninger må være skriftlige for
å godkjennes er det utrolig hvor mange opplysninger
som kan oppklare et klientforhold ved å ta en telefon.
Tillittssystemet krever nærhet og tilgjengelighet begge
veie, både for opplysnings- og veiledningsplikten til
forvaltningen og for brukernes mulighet til å gi informasjon. Aldri undervurder en samtale over telefon med en
bruker, selv vedkommende bare trenger noen å snakke
med!

For å ta ett eksempel på sykepengeområdet. Retten til sykepenger reguleres etter kapittel 8 i Folketrygdloven og er
kanskje det området der saksbehandlingen går hurtigst.
I tillegg til øvrige vilkår er det et vilkår i § 8-4 i loven at
sykepenger ytes til den som er arbeidsufør som følge av
en ”funksjonsnedsettelse som klar skyldes sykdom eller
skade.” Hvilke sykemeldinger beviser klart sykdom og
som gjør deg arbeidsufør?
I henhold til lovens ordlyd her er det klart at det ikke er
nok å ha en sykemelding, forvaltningen må vurdere din
situasjon opp mot mulige tilrettelegginger på jobb, se §
8-7. Hva kan NAV gjøre for at du skal kunne stå i jobb
med den sykemeldingen du har? Selv om legene ikke
ukritisk skal skrive ut sykemeldinger er det likevel slik at
forvaltningen også skal gjøre sin del av jobben. Igjen, legens barmhjertighet er ikke premissleverandør for trygd.
Likevel medfører automatiseringen at forvaltningen i de
fleste saker aldri gjør en reell skjønnsmessig vurdering av
tilfellene.
En annen årsak til at reelle vurderinger ikke gjøres, er
at forvaltningen etter interne saksbehandlingsrutiner
er pålagt å sende arbeidsuførhetsvurderinger etter § 8-4
over til lokalkontoret. Dersom forvaltningen ber lokalkontorene vurdere vilkårene nærmere, trekker sakene ut i
tid, restansene bygger seg opp og produksjonen reduseres. Derfor er det et kritisk moment at NAVs forvaltningsenhet ”Arbeid og ytelser” kun sender forespørsel til
lokalkontoret om nærmere utredning av sykemeldingen i
henhold til vilkårene i § 8-4 der saken viser seg tvilsom.
Eksempel på tvilsomme saker er sykemelding i oppsigelsestid, konkurs, vedkommende har eget AS og
underskrevet inntektsopplysninger selv. Dette betyr
med andre ord at i saker der det ikke er grunn til kritisk

Kort om hvordan NAV er organisert
1. Arbeids- og tjenestelinjen: NAV lokal, kontaktsenteret,
Kort om lokalkontoret:
- Det skal være ett lokalkontor i hvert fylke.
-Arbeidsoppgaver: bistå brukere, yte veiledning og
vurdere oppgaver fra forvaltningsenheten.
- Utviklingen går i retning av sammenslåing da
brukere skal finne det meste av informasjonen på
nav.no
2. Ytelseslinjen: NAV Arbeid og ytelser, NAV Familieog pensjonsytelser, NAV Kontroll, NAV Klageinstans
Kort om NAV Arbeid og ytelser:
- forvaltningsenheten i NAV.
- Har spesialisert ytelsene slik at ett kontor behandler en ytelseslinje for flere fylker, f.eks. kun sykepengesaker.
- Målet med sammenslåing og spesialisering er
likere praksis.
- Fatter vedtak, men etter interne instrukser sender
forvaltningsenheten oppgaver til lokalkontorer om
vurdering av enkelte vilkår.
3. Økonomilinjen: NAV økonomi stønad, NAV økonomi pensjon, NAV økonomitjenester, NAV innkreving

Lovavdelingen

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

Hvorfor Lovavdelingen?
•
•
•
•

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

• et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø
• dyktige kollegaer

Praktikantordningen

Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele
året. For deg som er student er et praktikantopphold
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt
eksamen på andre avdeling med svært gode
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold
sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer
på www.lovavdelingen.no

GREENPEACE NORDEN OG
NATUR OG UNGDOM SAKSØKER
DEN NORSKE STAT
Tekst Mira Horsfjord, foto: pixabay.com
Natur og ungdom og Greenpeace
Norden saksøker Olje- og energidepartementet (OED) for gyldigheten av Lisensvedtaket av 10. juni
2016. Saken starter 14. november
2017, og er den første rettssaken
som omhandler Grunnlovens nye
paragraf 112.
Partene i saken er Natur og ungdom og Greenpeace Norden representert ved advokat
Cathrine Hambro v/Wahl-Larsen Advokatfirma AS og
advokat Emanuel Freiberg v/Advokatfirmaet Glittertind
AS, mot Staten ved Olje- og energidepartementet, ved
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted med Advokat Anders
F. Wilhelmsen, og advokatfullmektig Ane Sydnes Egeland
som rettslige medhjelpere.
Denne teksten skal forsøke å gi deg som jusstudent en innsikt hovedtrekkene i stevningen, herunder hva anførslene
er og hva de går ut på. Det vil fokuseres mest på naturvernorganisasjonenes anførsler. Dette er ikke på noen måte en
komplett og utfyllende redegjørelse, men vil forsøke å belyse de overordnede juridiske aspekter ved stevningen.
Sakens bakgrunn
18. mai 2016 åpnet staten den 23. konsesjonsrunde, hvor
Olje- og energidepartementet sendte ut tilbud om 40 blokker fordelt på ti nye utvinningstillatelser. Tre av disse blokkene er i Baretshavet sørøst for Øst-finnmark. Den 10.
juni 2016 fikk tretten selskaper fikk fått tilbud om å kjøpe
andeler.
Ti dager senere, den 20 juni 2016, ratifiserte Norge Parisavtalen. Paris-avtalen er en internasjonal klimaavtale vedtatt den 12. desember 2015, og som inneholder en rekke
bestemmelser som binder medlemsstatene rettslig til å
gjøre tiltak for å redusere utslipp av drivhusgasser, wik43
klimatilpasning og gi støtte til utviklingslands omstilling.
Et av hovedmålene til Paris-avtalen er å redusere den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 grader
celsius, og tilstrebe seg til å begrense en temperaturøkning
på 1,5 %.
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Anførslene
Miljøorganisasjonene hevder prinsipalt at skadevirkningene ved Lisensvedtaket er store, at de er i strid med de
materielle skranker som Grunnloven § 112 setter, og at de
ikke kan forsvares utfra en økonomisk gevist.
Subsidiært hevder Miljøorganisasjonene at vedtaket er
lider av saksbehandlingsfeil, herunder utilstrekkelig utredning av miljøhensyn jf. petroleumsloven § 3-1, forvaltningsloven § 17 og grl. § 112 om krav om «forsvarlig
opplyst» beslutningsgrunnlag. De hevder at vedtaket av
10. Juni 2016 er ugyldig på denne bakgrunn.
Ugyldighetsspørsmålet
Generelt om grl. § 112 som skranke for forvaltningsvedtak
Grunnloven § 112 tredje ledd: «Statens myndigheter skal
iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger»
Greenpeace og Natur og ungdom (NU) har som prinsipal anførsel at Lisensvedtaket er i strider med en absolutte
materiell skranke som følger av grl. § 112 tredje ledd. De
anfører at tredje ledd hjemler domstolens kompetanse til å
overprøve forvaltningsvedtak med henvisning til forarbeidene til det nye menneskerettighetskapittelet og juridisk
teori. Videre hevder de at grl. § 112 hjemler lovgivers plikt
til å vurdere miljøhensyn, og at enkeltindivider kan bygge
rett på bestemmelsen.
Materielt vern
Grunnloven § 112 andre ledd: «Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta
den rett de har etter foregående ledd».
Det slås fort fast at ikke ethvert miljøinngrep er i strid med
grl. §112, og at spørsmålet i denne saken er når et miljøinngrep er brudd på sistnevnte bestemmelse.
Organisasjonene slår fast at det er få klare og konkrete
retningslinjer for anvendelsen av Grl. § 112 jf. andre ledd,
og at en derfor må vektlegge internasjonale rettskilder og
alminnelige miljørettslige prinsipper.

De hevder at enkelte miljøkrenkelser aldri kan aksepteres under grl. § 112, og at vedtak som utelukkende er
begrunnet i økonomiske interesser er stridende mot bestemmelsen og dermed ugyldige. Det må tas en forholdsmessighetsvurdering, som domstolene har anledning til
å overprøve. Ved forholdsmessighetsvurderingen må en
se hen til fordelene ved vedtaket opp mot for de miljømessige ulempene ved vedtaket. Her mener de føre-varprinsippet ha avgjørende betydning.
Føre-var-prinsippet går det første ut på myndighetene ikke
kan bruke manglende kunnskap som en begrunnelse for å
gjøre inngrep. Prinsippet får videre betydning som en regel om omvendt bevisbyrde – motparten bevise at vedtaket
ikke innebærer gir en negativ miljøkonsekvens.
Et annet moment i forholdsmessighetsvurderingen er
hvorvidt vedtaket vil ha grenseoverskridende miljøskader. De henviser til Forurrensingsloven av 13. mars 1981
nr. 6, hvor det står: «Forurensning og avfallsproblemer som
skyldes virksomhet på norsk område skal motvirkes i samme utstrekning hva enten skadene eller ulempene inntrer i
eller utenfor Norge»
De viser til at bestemmelsen er et utslag av «ikke-diskrimineringsprinsippet» og «no-harm-prinsippet», som
innebærer at Norge er forpliktet til å hindre vesentlige
miljøskader som kan påvirke andre land. Det vises til
internasjonal rettspraksis fra The International Court of
Justice (ICJ), herunder dommen Pulp Mills on the River
Uruguay, der det kreves kun mulighet for vesentlig skade,
og at det ikke er krav til risiko for svært alvorlig eller irreversibel skade. Følgelig mener organisasjonene at miljøskadelige effekter som påvirker andre land enn Norge har
like stor betydning for vurderingen under grl. § 112 som
miljøskadelige effekter som inntreffer i Norge.
Endelig viser de til det menneskerettslige klimavernet, jf.
EMK art. 2 og ØSK art. 12. Organisasjonene siterer en ut-

talelse av 6. mai 2016 sier FNs menneskerettighetsråd, og
mener at denne uttalelsen må få betydning ved vurderingen om Lisensvedtaket bryter med menneskerettighetene.
Sitatet er som følger:
«Since climate change directly contributes to the violation of
human rights, States have an affirmative obligatorin to take
measure to mitigate climate change» (avs. 54).
Subsumsjon: absolutt skranke
Prinsipalt hevder miljøorganisasjonene at de miljøskadelige effektene av Lisensvedtaket er så alvorlige at de
ikke kan forsvares utfra en økonomisk gevinst. Siden
Lisensvedtaket bare er begrunnet i økonomiske hensyn,
så må vedtaket derav være ugyldig.
Hovedtrekkene i naturvernorganisasjonenes argumentasjon er at staten bryter en barriere for arktiske stater for
utvinning av petroleum, ved å godta petroleumsindustri
nordligere en noen gang tidligere. Lisensvedtaket legger
til rette for utvinning langt i fremtiden svært nær havisen,
som vil føre til akselerert smelting av havis.
Videre understrekes det at utvikling av oljefeltet vil medføre større produksjon av CO2, og at det vil medføre forurensning av polområdene. Det vises til forskning, som viser at skadevirkningene av et forurensningene utslipp vil
ha fem ganger så stor effekt i Baretshavet enn tilsvarende
utslipp i andre oljefelt, da økosystemet er særlig sårbart
rundt havisen.
Naturvernorganisasjonene henviser til Parisavtalen og
Klimapanelets rapport fra 2014, og viser at det ikke er
«plass» til karbonet som vil bli utvinnet av oljefeltet i karbonbudsjettet. Endelig trekker de frem Grunnloven § 112
gir norske borgere og fremtidige generasjoner rett til et levbart klima. Organisasjonene mener at Lisensvedtaket går
på tross Parisavtalen og grl. § 112, ved at Lisensvedtaket
tilrettelegger for det ytterligere miljøskade. Dette er i strid
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med den absolutte grense Grunnloven inneholder.
Det konkluderes med at Lisensvedtaket vil overskride
det absolutte forbudet mot klima- og miljøskade som
Grunnloven § 112 innebærer.

Påstand: Staten v/Olje- og energidepartementets vedtak
om tildeling av utvinningslisenser i 23. konsesjonsrunde,
nedfelt i kongelig resolusjon av 10.06.16, er ugyldig.

Subsumsjon; uforholdsmessig inngrep
Miljøorganisasjonene mener at Lisensvedtaket er uforholdsmessig sett opp imot de økonomiske fordeler vedtaket gir. De viser til redegjørelsen om de miljømessige
konsekvenser vedtaket kan medføre på side 26 i stevningen, der det står:

Til den prinsipale anførselen om at vedtaket strider
imot en materiell rettslig grense etter grl. § 112, anfører
Regjeringsadvokaten av Lisensvedtaket er et resultat av
omfattende faglige, administrative og politiske prosesser
i tråd med grunnloven og annen lovgivning. De mener
vedtaket er tilstrekkelig utredet på nåværende tidspunkt,
og vil bli ytterligere utredet, vurdert og regulert etter hvert
som det blir gjort funn i de aktuelle feltene.

«Sentral forskning dokumentere at klimaendringer krever
umiddelbar nedgang i verdens utslipp av CO2, og at fossile energibærere må fases ut. CO2 utslipp fra de ressurser som finnes i felter som allerede er i drift er tilstrekkelig for å «varme opp» verden med enn 1,5 grader celsius.
Lisensvedtaket legger derimot opp til petroleumsutvinning
frem til hundreårsskiftet. […] Karbonbudsjettene, hva enten de er basert på en 2*C grense eller 1,5*C frense, tilsier at
det ikke er «plass til petroleum utvunnet til lisensvedtaket».
På bakgrunn av dette mener organisasjonene at dersom
miljøkonsekvensene skal foretares utfra andre fordelaktige effekter, må disse være «ekstremt positive». De mener
at den økonomiske gevinsten av Lisensvedtaket er svært
tvilsom, og at prosjektet er en av de mest risikable i norsk
oljeindustri sin historie. På grunn av mener de at er vedtaket uforholdsmessig, og derved ugyldig.
Subsidiær anførsel, subsumsjon; ugyldighet som følge
av saksbehandlingsfeil – mangelfull utredning
Med utgangspunkt i grl. § 112 og det sterke miljørettslige
vernet denne oppstiller, mener saksøkerne at det må stilles strenge utredningskrav, og dersom utredningen ikke
skjer godt nok, må det medføre ugyldighet.
De mener at vedtaket er ikke tilstrekkelig utredet, fordi:
1. Det er ikke foretatt en vurdering om vedtaket er i
tråd med Norges og verdens behov for å redusere utslipp av klimagasser for å redusere global oppvarming
og irreversible miljøskader
2. Det er ikke foretatt noen reell drøftelse av om
Lisensvedtakets lønnsomhet i lys av karbonbudsjett
og hvilken betydning dette har for om Lisensvedtakets
nytteverdi rettferdiggjør miljøkonsekvensene
3. Det er ikke foretatt noen drøftelser av hvilken skadevirkning det har at Lisensvedtaket berører områder
som er kategorisert som «Svært Verdifulle Områder»
(kortkortet SVO) og iskantsoner, og om denne skadevirkningen kan rettferdiggjøres.
Organisasjonene mener at de ekstreme miljøkonsekvensene ikke har blitt utredet i tilstrekkelig grad, og at vedtaket aldri ville ha vært fattet dersom staten hadde tatt i
betraktning disse miljømessige konsekvensene. På denne
bakgrunn anfører de subsidiært at vedtaket er ugyldig.
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Regjeringens tilsvar datert 14.12.2016.

Til den subsidiære anførselen mener regjeringsadvokaten
at kravene til saksbehandling som følger av grl. § 112 er
fulgt gjennom plikten til å foreta konsekvensutredninger
etter petroleumsloven § 3-1, samtykkekrav i all aktivitet i
letefasen og adgang til å pålegg ytterligere utredninger og
vurdering før utbygging og utvinning etter § 4-2.
Videre påpeker Regjeringsadvokaten at det foreligger
omfattende politiske prosesser bak vedtaket, og at det har
vært utstrakt behandling av saken på Storting, hvor blant
annet Venstre og Miljøpartiet det grønne har gitt konkrete forslag til å stanse tildelinger av konsesjonstillatelser i
området. Forslagene ble vurdert og nedstemt av et bredt
folkevalgt flertall.
Regjeringsadvokaten mener at naturvernorganisasjonens
anførsel om at vedtaket om 23. konsesjonsrunde vil innebære konsekvenser som samlet sett strider mot en absolutt materiell grense som følger av grl. § 112, ikke har nok
rettskildemessig dekning, da Stortinget på forsvarlig vis
har vurdert og redegjort for de aktuelle miljøkonsekvensene. Dersom så er tilfellet, anfører Regjeringsadvokaten
at terskelen må ligge mye høyere enn det som det som er
sannsynliggjort i denne saken, og at de faglige og politiske
vurderingene som er gjort må vektlegges.
Et av de mest sentrale rettslige argumentene Regjeringsadvokaten fører, er det internasjonale prinsippet om det
rettslige og politiske ansvaret for utslipp ligger på de landene der utslippene (forbruker) skjer, og ikke de landene
som produsere de fossile brennstoffene. På denne bakgrunn mener Regjeringsadvokaten at det ikke kan være
noen saksbehandlingsfeil når hensynet til det globale utslipp ikke har blitt utredet.
Endelig anføres det at vurderingen om utbygging av oljefelt og hvilken påvirkning dette har det globale klima,
må håndteres av faglige, administrative og demokratiske
prosesser nasjonalt og internasjonalt, og at vurderingene
derfor etter sin karakter ikke hører under domstolene.
Påstand: Staten ved Olje- og energidepartementet frifinnes

KOMMENTAR:

EN RETTSSTAT UNDER
PRESS?
Tekst: Jan Helge Pedersen
Siv Jensen smilte bredt da hun 12.
oktober la frem regjeringens forslag til statsbudsjett. Det hadde
hun ingen grunn til.
Det kom som et sjokk at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett
valgte å kutte i bevilgningene til
flere av de tiltakene som skal sikre
rettshjelp til hele befolkningen. Budsjettforslaget gir uttrykk for en systematisk nedprioritering av flere viktige
rettssikkerhetstiltak.
Regjeringen foreslår for det første å kutte støtten til fri
rettshjelp med 15 millioner kroner. De studentdrevne
rettshjelpsorganisasjonene vil nå oppleve budsjettkutt på
opptil 50 prosent. Flere har varslet om nedbemanning.
Jushjelpa Midt-Norge er blant dem som har gitt uttrykk
for at det kan bli aktuelt å legge ned. Også det offentliges rettshjelpstilbud rammes av kuttene. Oslo kommune
fri rettshjelp melder at de nå må se seg nødt til å halvere
antallet ansatte advokater.
For det andre viser budsjettforslaget at salærsatsen for advokater heller ikke kommer til å bli prioritert i år. Dagens
sats på 1020 kroner per time videreføres. Salærsatsen er
prisen det offentlige betaler for advokattjenester til personer som har rett til å få dette dekket, og skal blant annet dekke utgifter til husleie, pensjon, telefon og litteratur.
Den har lenge vært et stridstema. For lave økninger tidligere år har ført til at satsen har tapt seg mot den alminnelige prisstigningen. Enkelte frykter at det over tid vil bli
mindre attraktivt for advokater å jobbe med saker på of-

fentlig salærsats, og at særlig de mer erfarne advokatene
vil skygge unna oppdragene.
Regjeringen foreslår for det tredje å øke rettsgebyret fra
1049 til 1130 kroner. Rettsgebyret brukes som grunnlag
ved beregning av betaling for visse tjenester i offentlig
virksomhet. Inngangsgebyret for behandling av sivile saker i tingretten angis for eksempel som 5R. Økningen vil
gjøre det vanskeligere for ressurssvake personer å passere
inngangsporten til rettsvesenet, og er enda et uttrykk for
at rettssikkerheten nedprioriteres av regjeringen.
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen forsvarer regjeringens
prioriteringer overfor Advokatbladet ved å vise til at regjeringen har foreslått økte bevilgninger til digitalisering
av domstolene, finansiering av vergemålsordningen og
styrket beredskap. Tiltakene er gode, men prioriteringene fremstår som svakt funderte. Økt bruk av fjernmøter
og digitalisering av saksdokumenter er nok noe som vil
komme godt med hos domstolene, men tiltakene hjelper
ikke dem som ikke har råd til å få saken sin tatt opp til
behandling.
Rettsstaten bygger på ideen om at rettsreglene skal verne
individene mot overgrep og vilkårlig maktbruk fra myndighetene og andre individer. Tilstedeværelsen av visse
rettsregler er ikke tilstrekkelig til å anse noe som en rettsstat. Karakteristikken forutsetter også at individene har
mulighet til å sette seg inn i hva rettsreglene går ut på, og
til å påberope seg det som fremgår av dem.
Det gjenstår å se hvordan det endelige statsbudsjettet vil se
ut. Regjeringens forslag er ingenting å smile av.

Hvis du vil sette deg mer inn i saken, kan du finne naturvernorganisasjonenes stevning og Regjeringsadvokatens tilsvar på Greenpeace sine nettsider.
JUS`T
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de fleste telefonsamtalene og den store mengden skriftlig
kontakt med skyldnere.

INTERVJU:

LONE LYSHOLM STEEN

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?
Min typiske arbeidsdag er å balansere tiden mellom konkrete klagesaker, utredninger og møter.
For eksempel kan dagen starte med at jeg svarer en saksbehandler på hvorfor en inndragning vi krever inn har
fem års foreldelse, mens en annen, mot samme skyldner,
har ti års foreldelse.

Tekst: Lone Lysholm Steen og Mira Horsfjord, foto: privat
Fortell litt om deg selv
Jeg er 39 år, og er fra Mo i Rana
og jobber her. De to første studieårene gikk jeg i Oslo: Jeg fortsatte
i Tromsø da jeg ble samboer og
flytta nordover da han starta på sitt
studie der. Jeg var ferdig, cand. jur.,
som det het, høsten 2003.

Deretter er det møte i en arbeidsgruppe som redigerer
våre retningslinjer for størrelsen på boutgiftene vi legger til grunn i saksbehandlingen vår. Etter en felles lunsj
med juristgruppa behandler jeg en klagesak som skal til
tingretten, hvor skyldner mener vi ikke kan motregne i
skattepengene hun har til gode, eller at vi ikke kan ta utlegg i en ideell andel av huset som er registrert på kona til
skyldneren.

Etter at jeg var ferdig med jusstudiet, som da var på 6 år, jobbet jeg litt i administrasjonen
på fakultetet i Tromsø. Deretter jobbet jeg for Lånekassen
og på skattekontoret før vi flyttet til Mo I Rana hvor jeg
startet på min nåværende jobb ved Statens innkrevingssentral.

Hvorfor ville du jobbe på SI?
Da SI ble opprettet var jeg gammel nok til å forstå at ”her er
det mye juss”. Derfor var jeg nysgjerrig på SI som arbeidsplass da jeg var ferdig å studere. SI er en pionèr i Norge.
Bedriften startet med å kun kreve inn bøter og erstatning
gitt ved domstolene eller politiet, til å samle inn en rekke
ulike krav som studielån, nrk-lisens, voldsoffererstatning
osv. SI har vunnet service-priser ved flere anledninger, og
har gjennom 20 år effektivisert innkrevningsprosessene.

Hva er Statens innkrevingssentral (SI)?
SI er et stort offentlig inkassobyrå med 365 ansatte. Vi krever inn penger tilkjent staten. For eksempel dersom noen
ikke betaler studielånet sitt, da sender Lånekassen saken
over til oss. Alle bøter i Norge kreves inn av SI.
Det som er litt særegent, er at vi også krever inn en type
krav til private. Det er erstatninger tilkjent i straffesaker.
Ofte er dette erstatning tilkjent etter voldshandling. Det
er bra at ikke de som er skadet må drive inkasso på disse
kravene selv, når det er gjerningsmannen de må kreve inn
imot. Til sammen har SI ansvar for over 220 kravtyper, og
krever inn beløp på over 4 milliarder kroner i året.
Hvilke arbeidsoppgaver har du for SI?
Jeg har flere oppgaver ved SI. Stillingen min er seniorskattejurist. Høres ut som jeg er gammel (og det er jeg nok
også i studenters øyne), men tittelen avspeiler at jeg har
drevet med innkreving i noen år og har fått erfaring.
Juristene ved SI er de som skal forberede saker for tingretten når noen vil klage på tvangsinnkrevingen vår. For
eksempel når SI har besluttet trekk i lønnen til en person
eller bedt banken om å sperre et beløp på kontoen hans.
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Vi jurister gir også råd i enkeltsaker under saksbehandlingen, f.eks. om skyldnere fyller vilkårene for å få avdragsavtale med SI; når de klager på grunnlaget fordi de mener
kravet mot dem er feil, vurdering av gjeldsordningsavtaler
og foreldelse. Med dette følger også at vi har opplæring,
stikkprøvekontroller av saksbehandlingen og vi deltar
i prosjekter hvor SI f.eks. utvikler nettløsninger for våre
brukere.

Det er strenge regler for hvordan vi skal gå frem når vi skal
bruke tvang. Og dette er vi jurister med å ta ansvar for; å
passe på at praksisen vår er korrekt og at vurderingene vi
tar er ”innenfor skjønnet” som vi har etter loven.
Sakene SI har for retten er hovedsakelig skriftlig behandling. Jeg har normalt ikke så mye telefonkontakt i hverdagen, men det hender skyldnere eller advokater ringer i
saker vi har for retten, eller for å få veiledning om innkrevingen vår. Ellers er det saksbehandlerne ved SI som har

SI har også en stor fordel med at mange jurister jobber
sammen. I vårt juridiske team er vi derfor en stor diskusjonsgruppe, med ulike syn og erfaring å spille på hos
hverandre. Når vi står overfor nye problemstillinger er vi
gode rådgivere for hverandre, og i en del saker får vi prøvd
vår praksis og lovforståelse for retten. På den måten får
vi være med og drive rettsutviklingen i Norge på våre arbeidsområder.
Hvilke fordeler gir det å jobbe i en statlig etat?
Vi er ikke i direkte konkurranse med noen i hverdagen. Og
jeg må ikke tenke på at all tid jeg er på arbeid bør kunne
knyttes til en sak som skal faktureres en annen part. Selv
om offentlig forvaltning opplever effektiviseringskrav og
årlige nedskjæringer, opplever jeg at arbeidsplassene våre
er mindre berørt og dermed ikke så sårbare ved

konjunkturer.
Hva er mest givende i ditt yrke, og hva er det mest utfordrende?
Når vi finner gode løsninger for saksbehandlingen vår, får
avklart prinsipielle problemstillinger i retten, forbedrer
språket i brevene våre og lager gode nettsider som publikum kan bruke, da er det givende å jobbe ved SI.
Det er fint å oppleve at min utdannelse gjør meg i stand til
å finne løsninger på problemstillinger i jobben min. Vi er
gjennom studiet blitt godt drillet på å føre diskusjoner og
kna argumenter.
Og når vi diskuterer enkeltsaker med saksbehandlere, har
vi bruk for å formidle resonnementer og gode begrunnelser for den praksisen vi utøver. Samtidig lærer vi av den
erfaringen saksbehandlerne har med den store skyldner/
brukerkontakten de har i hverdagen.
Det er derimot utfordrende å se skyldnere som har mistet
kontroll over økonomien sin og føler seg umyndiggjort i
møte med kreditorene. Jeg er ikke i posisjon til å hjelpe
disse på annen måte enn å gi de en korrekt behandling
hos oss innenfor våre rammer, og eventuell kort veiledning om hvor de de søke hjelp til økonomistyringen. Det
er behov for en god kommunal økonomisk rådgivning, og
det er viktig å senke terskelen for å ta kontakt for å få slik
rådgivning.
Hvordan var du som student?
Jeg hadde deltidsjobb ved siden av studiene. Men deltok
på alle forelesninger og kurs/gruppeundervisninger. Jeg
var med i kollokviegruppe og hadde stor nytte av det.
Siden jeg jobbet i studietiden fikk jeg en myk overgang fra
student- til arbeidsliv.
Da jeg var på forelesninger i statsforfatningsrett i Oslo
(høsten -99 til våren 2000), studerte Håkon Magnus samtidig. Det var en interessant opplevelse å bli forelest om
”kongens makt”, samtidig som den som i fremtiden skulle
innta denne posisjonen satt i samme rom som oss og innimellom spiste Dundersalt.
Da jeg bodde i Oslo deltok jeg også som medarbeider på
flere studentfestivaler. Ellers husker jeg fra studietiden at
det var morsomt å sitte ved biblioteket i Tromsø og lese
entrepriserett og samtidig se entreprenørene sette opp nybygget på utsiden.
Om jeg hadde vært jusstudent nå, hadde jeg søkt meg til
jusshjelpa. Grunnen til dette er at jeg har hadde stor nytte av - den gang 6 uker lange - praksisperioden min, og
jeg tenker at praksis på jusshjelpa utvilsomt hadde gitt et
praksistilfang som jeg ville ha hatt nytte av, spesielt tidlig
i arbeidslivet.
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INTERVJU:

ARNE WILLY DAHL
Tekst: Oda Loe, foto: privat
Arne Willy Dahl var Norges
generaladvokat i perioden 1988
– 2014, med noen få avbrytelser.
Han befinner seg i Tromsø nå i
forbindelse med K.G. Jebsens senter
for Havretts seminar om ”At-Sea
Enforcement and Naval Warfare”
den 20. September i år.

INTERVJU:

MARTE KOLSUM
Tekst: Ellen Ørebech Sverdrup, foto: Det juridiske fakultet, UiT
Fortell litt om deg selv
Jeg er født og oppvokst i Tromsø,
på øya. Jeg har en samboer som
heter Håkon. Vi skal kanskje få oss
hund, og da skal den i så fall hete
Marco.
Hva skrev du master om?
Jeg skrev en liten masteroppgave
om selfangst, tittelen var «Regional og nasjonal regulering av selfangst - En analyse av reguleringen av selfangst
og omsetningen av selprodukter i Norge og EU».
Har du noen hobbyer?
Dette minner om spørsmål man svarte på i vennebøker, da brukte jeg å skrive «fotball, samle på bilder i
SpiceGirls-album» osv., men jeg har lagt både fotballen
og samlingen på hylla. Jeg har heller ikke startet med
andre former for lagspill eller samlinger. Men jeg har
blitt ganske god til å se serier. Jeg så alt som er kommet
av Game of Thrones (syv sesonger) på to og en halv uke.
For øvrig går jeg på Tromsdalstiden én gang i året!
Hva jobber du med på fakultet?
Jeg har ganske nylig gått over i en stipendiatstilling, hvor
jeg har en mindre del undervisning og ellers jobber jeg
med forskningsprosjektet mitt. Overgangen fra stillingen som universitetslektor er ganske stor, jeg holdt
jo så mye undervisning tidligere. Som lektor underviste
jeg i erstatningsrett, ex.fac., ekteskaps- og samboerrett,
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forvaltningsrett, miljørett, EU-/EØS-rett, GoT, gjeldsforfølgningsrett, rettssosiologi og folkerett.
Hvilke rettsområder jobber du innenfor?
Jeg holder seminarundervisning i erstatningsrett og
forsker innen erstatningsrett. Det er særlig skade i erstatningsretten som interesserer meg for øyeblikket.
Du har vunnet prisen som beste seminarleder flere år
på rad nå. Hva er det du gjør som studentene liker?
Vanskelig spørsmål. Jeg prøver å imøtekomme studentene der de er i læringsprosessen. I tillegg forbereder jeg
meg alltid godt og jeg pønsker mye på hvilke pedagogiske grep jeg kan gjøre i seminarundervisningen. Noen
ganger slår jeg av en vits, men det er ikke alltid de ler.
Vi har miljø som gjennomgående tema i denne utgaven av Jus’t. Hva tenker du er de største miljøutfordringene i dag?
Jeg tenker at den største miljøutfordringen er å få global
anerkjennelse av miljøproblemene og internasjonal vilje
til å tenke langsiktig uten hovedfokus på økonomisk
gevinst. Dersom det blir enighet om målet tror jeg neste
problem blir å få enighet om virkemidlene.
Hvor går fremtiden?
Når det gjelder jobb, så har jeg en plan fire år frem i tid.
Det er den lengste planen jeg har hatt siden jeg skulle
fullføre jusstudiet.

Hva jobber egentlig Norges Generaladvokat med?
Norges Generaladvokat jobber med militære straffesaker og
såkalte disiplinærsaker, altså saker hvor noen menes å ha
gjort noe galt. I disiplinærsaker får de en refselse som ikke
kommer i strafferegisteret, mens i militære straffesaker er
det litt mer alvorlig enn som så. I forlengelsen av straffesaker
så ligger jo også muligheten for krigsforbrytelser, og da må
man beherske også krigens folkerett.
Hvilken sak er den mest spennende saken du har jobbet
med?
Jeg tror den mest spennende saken var den såkalte
Etterretningsbataljonsaken, om vi skal kalle den det. Det var
avdekket at det var registrert noen journalister i forsvarets
etterretningssystemer, og det skulle ikke blitt gjort. Det vi
ikke visste var om dette var én enkeltstående glipp, eller om det var toppen av et isfjell. For å finne ut av det så
måtte vi med militærpolitiets hjelp dykke inn i hemmelige servere, noe politiet ikke ville fått lov til. Men det fikk
militærpolitiet lov til fordi Forsvarssjefen gav dem lov til
det. Militærpolitiet er innenfor forsvaret system og kan bli
klarert for den slags. Da var vi veldig spent på hva de kom
til å finne. Først så søkte de på 90 journalistnavn som hadde
hatt med forsvaret og gjøre og som kunne tenke seg å være
registrert, men fant ingen registreringer.
Det ble også søkt på en del andre passende søkeord uten
resultat. Den datamengden som ble søkt igjennom var så
stor at hvis det hadde vært skrevet ut på A4-ark og satt i
ringpermer så ville det vært 25km hylle! Det som var det
spennende var jo om det ble funnet noe, men også det rent
prosessuelle var interessant; for første gang var det gjort en
etterforskning i så hemmelig materiale, at selv ikke politiet
ville sluppet inn der!
Har du noen tips til jusstudenter som ønsker å jobbe med
internasjonale spørsmål?
Ett forslag er jo å ha en periode som studentpraktikant hos
Generaladvokaten. Det er det flere som har gjort, og noen
har jo endt opp som vernepliktige jurister etterpå. Blant
annet har vi hatt en kvinnelig student fra Tromsø som endte
opp som vernepliktig jurist.
Ellers så jobber jo blant annet Røde Kors med internasjonale spørsmål som går i litt andre retninger. Også Senter
for Menneskerettigheter jobber på området. Det som er
fornuftig, før man bruker mye tid på å lese, er å bruke tid på

Etterretningsbataljonsaken
Etterretningsbataljonsaken var en sak i media i 2013 hvor
Forsvarets Etterretningsbataljon ble anklaget for å ha
kartlagt journalister og deres arbeid i deres etterretningssystemer, trolig fordi de skrev om krigføring eller hadde
forsøkt å få tak i informasjon om bl.a spiongruppen E-14
som opererte i Bosnia.
I Personopplysningsloven §8 er det nedfelt eksplisitt at
etterretningstjenesten ikke skal samle informasjon om norske borgere, uten hjemmel i lov. Saken ble utsatt for sterk
kritikk av media. Det ble også spekulert i om dette går på
kant med journalisters kildevern, og det ble stilt spørsmål
ved at kritisk journalistikk førte til ulovlig kartlegging, som
jo vil være meget demokratisk betenkelig.
Generaladvokat Dahl ble satt til å etterforske saken, og
oppfordret journalistene til å anmelde forholdet.

å finne ut hvordan dette funker i praksis, og er egentlig dette
noe for meg?
Hva er den mest spennende stillingen du kunne tenkt deg
hvis du fikk velge fritt over hele verden?
Midtveis i løpet som generaladvokat så tok jeg meg permisjon. Da jobbet jeg som statsadvokat med noe mord og
narkotika og sånne greier. Jeg var ett år leder for juridisk
avdeling i Forsvarets Overkommando til det ble lagt ned. Og
jeg var ett drøyt år i jobb hos Riksadvokaten med krigsforbrytelser. Men da spørsmålet ble om jeg vil fortsette i det
sporet eller tilbake i Generaladvokatstillingen, så valgte jeg å
gå tilbake. Og da har du egentlig svaret på spørsmålet der!
Hva er ditt beste studietips til studenten?
Mitt beste studietips er å gjenfortelle for seg selv det man har
lest. Når du har lest et kapittel anbefaler jeg at du lager deg
et lite resymé, da tvinger man seg selv til å sjekke at man har
skjønt det som stod der, og da husker man det mye bedre
enn om man bare har lest det.
JUS`T
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en uke utenom det vanlige

REGJERINGENS MANGLENDE
VERDSETTELSE AV RETTSSIKKERHET
Tekst: Benedikte Svensson
Hvis du i år tjener 100.000 kroner og
lever relativt greit, hvordan ville din
livssituasjon bli i 2018 dersom du
måtte klare deg med 66.000? Dette er
realiteten for flere av de frivillige rettshjelptiltakene etter regjeringens forslag
til statsbudsjett for kommende år. Det
er flere enn meg som er bekymret for
hvordan neste år vil se ut med et budsjett som er 15 millioner mindre. Dette
dersom forslaget skulle bli en realitet.
Det følger av Grunnlovens § 2 at det norske samfunnet har tre
sentrale verdigrunnlag. Disse tre er ”demokratiet, rettsstaten
og menneskerettighetene”. Det er nettopp dette vårt samfunn
bygger på. Det er altså dette vi verdsetter og synes er viktig.
Det foreligger ingen tvil om at den norske stat er en rettsstat.
Vi er i verdenstoppen når det kommer til velutviklede og siviliserte rettssystemer. Vi bygger på prinsippene om legalitet,
rettssikkerhet og maktfordeling, og det grunnleggende demokratiske prinsippet er viktig for oss. I en rettsstat er rettssikkerheten det viktigste vernet den enkelte borger har. Dette vernet
ivaretar de plikter og rettigheter borgeren har etter loven.
Jonas Gahr Støre omtaler de aktuelle postene i statsbudsjettet
som en lang rekke av smålige og usosiale kutt etter Stortingets
spørretime 18. oktober. Det presiseres at kuttene rammer frivillige organisasjoner hardt, men ikke utgjør store penger på
budsjettet. En gruppe frivillige organisasjoner som rammes er
rettshjelptiltakene.
Som følge av regjeringens forslag melder blant annet Jushjelpa
i Midt-Norge og Barneadvokaten at de må legge ned sin virksomhet dersom forslaget blir en realitet. De konsekvenser som
følger av dette er utvilsomt alvorlige. Konsekvensene rammer
ikke de som allerede har krav på fri rettshjelp, eller de som kan
rusle ned på Aker brygge og runde hjørnet mot kontorene med
de store glassvinduene. De som rammes av forslaget er ”Stine”
som allerede sliter med å få endende til å møtes i hjemmet etter
at barnefar over en lengre periode har unnlatt å betale barnebidrag. ”Stig” som føler seg krenket av fengselsledelsen etter at
han for tredje gang har fått avslag på permisjon for å møte sin
syke mor på hennes 70-årsdag. ”Sarah” som har fått avslag på
sin søknad om asyl, uten å kunne forstå hva avslaget bygger
på. Og de er bare tre av mange mennesker som vil rammes av
forslaget.
Selv om flere av de aktuelle organisasjonene vil bestå, vil kuttet
også ha en betydning her. Jussbuss har i VG uttrykt at forslaget
fører til at de må nedbemanne, og at det dermed
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Grensen for fri rettshjelp er i dag 246.000 kr (inntekt) og
100.000 (formue), dersom du er enslig. Ordningen for fri
rettshjelp skal gi advokatbistand som helt eller delvis dekkes
av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri
sakførsel.
Realiteten er at det er hulrom mellom de som har krav på fri
rettshjelp og de som har råd til advokat. I tillegg er det bare
enkelte saksområdet som dekkes av fri rettshjelp.
Rettssikkerheten til personene som befinner seg i disse
”hulrommene” ivaretas i dag av de ulike rettshjelptiltakene.
Det eneste rettshjelptiltaket nord for Trøndelag er Jusshjelpa
i Nord-Norge.

dermed vil bli redusert saksbehandlingskapasitet. Dette vil føre
til at de som enten ikke har tid til å vente på at sin sak blir
behandlet, eller at de ikke får saken behandlet i det store og
hele blir rammet. Dette er personer som ikke har mulighet til
å oppsøke advokat for å få behandlet saken sin. Disse menneskene har da ikke mulighet til å få prøvd sin sak eller klaget
på sitt vedtak.
Dersom kuttene representerte en omorganisering i ordningen
for fri rettshjelp ville ikke konsekvensene vært så betydelige.
Når det gjøres kutt hos retthjelpstiltakene skulle man anta at
andre ordninger for fri rettshjelp ble styrket. Dette er imidlertid ikke tilfellet, for også Kontoret for fri rettshjelp i Oslo har
fått et kutt i millionklassen. Dette hos en ordning som ikke har
fått økte midler på lengre tid. Så svaret er ikke at regjeringen
har gått inn i rollen som Robin Hood, for å gi pengene til de
som trenger det mer og kan utrette en større forskjell.
Flere har forsøkt å begrunne disse kuttene, og det har vært
mange sterke reaksjoner. Til Universitas har jussprofessor
Mads Andenæs uttalt at forslaget om kutt er en hevnaksjon
fra Justisdepartementet. Bakgrunnen mener Andenæs er retthjelpstiltakenes kritiske høringsuttalelser som retter seg mot
departementets politiske ledelse. Leder i Juristforbundet,
Curt A. Lier, uttaler at regjeringen vil kvele frivillig rettshjelp.
Hvilken rettskildemessig vekt vi skal gi disse mennene kan diskuteres, men i den politiske diskusjon rundt dette temaet er de
uten tvil tungvektere.
Denne artikkelen skal ikke gjenta det messende budskap om
skattekutt til de rikeste. Men en må spørre seg hvordan disse
kuttene hos de svakeste i samfunnet kan forsvares på noen som
helst måte. Jeg har ikke kommet med noen god løsning for regjeringen sine kutt. Dette fordi det ikke finnes noen.

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

DINE RETTIGHETER I DELTIDSJOBBEN,
OG HVORDAN DU GÅR
FREM VED KONFLIKT

Tekst: Benedikte Svensson og Ellen Ørebech Sverdrup, illustrasjon pixabay.com
Ikke nok med at vi skal sitte på lesesalen fra 08.15-16.00 jf. Jussens
uskrevne regler § 11 (Jus’t, utgave
nr. 2, 2017, s. 25). I tillegg har mange av oss også en deltidsjobb ved
siden av studiene. Enten du er i et
slikt arbeidsforhold nå, eller vurderer å skaffe deg en deltidsjobb
er det enkelte rettigheter det kan
være greit at du har oversikt over.
Arbeidsmiljølovens regler omfatter de fleste arbeidsplasser, likevel
kan det være lurt av deg i tillegg å
ta en kikk i arbeidskontrakten din
angående tilknytning til tariffavtale eller andre særegne reguleringer.
Videre følger noen utvalgte rettigheter som kan være lurt å oversikt
over dersom du er deltidsansatt ved siden av studiene.
Arbeidskontrakt
Mange tenker at det ikke er så utrolig nøye med arbeidskontrakt. Du skal kanskje ikke jobbe så lenge på arbeidsplassen, og tenker at det kan være like greit. Det sies
gjerne i den sammenheng at da kan du jo bare droppe å
komme på jobb. I realiteten er vel dette noe de færreste av
oss faktisk hadde gjort.
Det som derimot er veldig lurt med å ha kontrakt er at du
faktisk har krav på arbeid tilsvarende kontrakten, og i de
fleste tilfeller er du også sikret arbeid en viss oppsigelsestid. Dersom din kontrakt har fastsatt timeantall per uke
vil du også kunne ha krav på lønn for antall timer, selv
om arbeidsgiver ikke har arbeid til deg alle de timene. Og
hva er vel bedre enn lønn for timer du har brukt på kafé
eller kino?
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Lønnsslipp
Arbeidsgiver plikter å gi deg lønnsslipp. Dette vil også
være veldig kjekt for deg å ha. Skulle det for eksempel
skje at du ikke får utbetalt feriepengene dine i juni året
etter, og du har regnet med disse pengene når du skal til
Ibiza sammen med David Guetta, står du i en liten knipe.
Da kan det være greit å kunne vise til utregning fra siste
lønnsslipp for å fortelle arbeidsgiver hvor mye penger du
skulle hatt utbetalt. På lønnsslippene står det som regel
også antall timer du har fått betalt for, noe du kan kontrollere opp mot det antallet du faktisk har jobbet.
Pause
Hvis arbeidsdagen din er lengre enn 5,5 timer har du krav
på pause. Du skal derimot bare ha betalt i denne pausen
dersom du er tilgjengelig for arbeid samtidig som pausen
foregår. Om du skal rett på vors etter jobb og står på pauserommet for å legge den perfekte sveisen med voks, er
ikke dette noe du skal ha betalt for.
Tillegg
Det er faktisk ikke lovpålagt at du skal ha ekstra betalt for
arbeid på kveldstid, natt eller i helger. De fleste arbeidsplasser med slike arbeidstider er imidlertid tilknyttet en
tariffavtale som sier noe om dette, eventuelt er det inntatt
i arbeidskontrakten hva disse tilleggene skal være på.
Sykepenger
Når du har vært ansatt i en måned har du krav på sykepenger. Hvis du for eksempel brekker en arm og tar med
legeerklæring til din arbeidsgiver vil du få utbetalt sykepenger selv om du ikke kan jobbe. Når du har jobbet i to
måneder har du rett til å ta tre dagers egenmelding. Dette
er noe mange ikke tenker så mye på, siden de fleste av oss
i stor grad er friske. Men skulle det skje noe er dette greit
å ha i bakhodet. Spesielt dersom du tenker at det er ditt
ansvar å finne noen andre til å ta kveldsvakta på onsdag,

siden du har 40 i feber.
Når det så har kommet så langt at du føler deg utnyttet av arbeidsgiveren din og rettighetene dine ikke blir
hørt, er det noen steg du kan ta.
Det lureste du gjør er å spørre arbeidsgiver om et møte.
Dette er en arena hvor du og din arbeidsgiver kan lufte
ting dere tenker på. Arbeidsgiveren din vil i de fleste tilfeller oppleve dette som profesjonelt fra din side, og vil da
være mer velvillig til å høre på hva du har å si. Dette er
mye lurere enn å slenge inn hint her og der om ting man
er misfornøyd med.
De fleste arbeidsplasser har tillitsvalgte. Disse skal være
et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Dette er tillitspersoner som gjerne har litt fartstid i bedriften, og i
mange tilfeller vil nok disse ha gode råd å gi deg rundt en
situasjon du finner vanskelig.
Hvis du sitter med følelsen av at du ikke selv ønsker å ta
tak på arbeidsplassen din vil det være et alternativ å ta
kontakt med arbeidstilsynet. Her kan du levere en anonym klage angående arbeidsplassen din. Etter tilstrekkelig
antall slike vil arbeidstilsynet vurdere å iverksette tiltak.
I alle tilfeller vil det være ekstremt lurt å være fagorganisert. Kommer du i konflikt på arbeidsplassen din vil du
kunne få råd og bistand fra fagorganisasjonen din. I de
fleste tilfeller vil dette også være gratis.
Dersom du ikke er fagorganisert, arbeidsgiveren din er en
dust og de tillitsvalgte ikke følger opp problemet ditt er
du heldigvis ikke på bar bakke. Jusshjelpa i Nord-Norge
jobber nemlig med arbeidsrett, og kan i de fleste tilfeller gi
deg svar på hvilke rettigheter du har! Jusshjelpa kan også
bistå deg med å sende brev til arbeidsgiver og hjelpe deg
ved forhandlinger. Hadde jeg stått i en konflikt med arbeidsgiver og følt meg alene med behov for hjelp hadde
jeg tatt kontakt med de.

Dette bør du vite dersom du blir langtidssykemeldt:
1. Ha vært i arbeid i minst 4 uker. Unntak dersom du har
hatt andre stønader som f.eks. foreldrepenger rett før du
startet i ny jobb
2. Inntektsgrunnlaget må utgjøre minst 50 % av grunnbeløpet.
3. Ved opphold mellom vaktene på over 14 dager regnes
arbeidsforholdet som opphørt og ny rett til sykepenger må
opptjenes
4. Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiverperioden som er de
første 16 dagene av sykefraværet. Arbeidsgiver må sende
inn et eget skjema på dette NAV08-30.01. Når du er deltidsansatt/tilkallingsvikar er det viktig at det ikke er mer enn 16
dager mellom vaktene og dermed fraværet. Avtalte vakter
som bortfaller som følge av sykdom bør være avtalt.
5. En sykemelding har fire deler. Del A viser diagnosen,
del B beholder du selv, del C kan arbeidsgiver få og del D
leveres til NAV.
6. D-delen er egenerklæringen. Har du 100% sykemelding,
men har jobbet litt må antall timer føres opp her.
7. Forskutterer arbeidsgiveren din lønn under sykefraværet?
Dersom nei skal D-delen av sykemelding og C-del først
leveres din arbeidsgiver som sender det videre inn til NAV.
8. Dersom arbeidsgiver forskutterer kan du sende del-D
direkte til NAV.

JUS`T
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MØNSTERBESVARELSE:

EX.FAC-EKSAMEN PÅ 1. AVDELING

Høyesterett begynner rettsanvendelsen med å se til yrkestransportloven §
4 første ledd. Det gjøres først rede for bestemmelsens ordlyd.
Bestemmelsen lyder slik: "Den som mot vederlag vil drive persontransport
mot motorvogn må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport
mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til
ålmenta på offentleg plass".

Jeg har blitt forespurt av Just om å kommentere en besvarelse som ble vurdert til A på ex fac eksamen høsten 2016.
Jeg minner om at ex fac eksamen avholdes når studentene
har studert juss i 4 måneder, og at eksamen avvikles som en
5 timers skoleeksamen med lovsamlingen som eneste hjelpemiddel.

Dette er en solid besvarelse. Den gjennomgående styrken er
at kandidaten klarer å balansere og knytte sammen det som
skrives om dommen og om juridisk metode uten å gå i klassiske «feller» som å referere dommen i for stor grad, eller
skrive for mye generelt om juridisk metode uten å knytte
dette til dommen som analyseres.

Bestemmelsen er det primære rettsgrunnlaget Høyesterett benytter i
rettsanvendelsesprosessen. Med begrepet "primært rettsgrunnlag" menes den
kilden som inneholder de vilkårene som må være oppfylt for at
rettsvirkningen problemstillingen knytter seg til, skal utløses. Med begrepet
"rettsanvendelsesprosess" menes den tankeoperasjonen som foregår når det
tas stilling til et rettsspørsmål.

Høsten 2016 var første gangen analyse av en «ukjent» dom
(en som ikke var behandlet i pensum eller i undervisningen)
ble gitt til eksamen i ex.fac. faget. Både på forelesninger og
seminar (+ som øvingsoppgave) hadde imidlertid studentene arbeidet med analyse av andre dommer.

Kandidaten er gjennomgående flink til å identifisere hva
Høyesterett metodisk gjør hvor i dommen, og til å følge
opp med selvstendige vurderinger av rettskildebruken.
Besvarelsen gir således inntrykk av at kandidaten har
både solide kunnskaper og ferdigheter i juridisk metode.
Besvarelsen er ryddig disponert og balansert, og det er gjennomgående lett å følge resonnementene. Som de løpende
kommentarene vitner om, er det rom for enkelte forbedringer. Dette rokker likevel ikke ved helhetsinntrykket.

Høyesterett utviser konvensjonell bruk av juridisk metode ved å anvende
lovteksten som primært rettsgrunnlag. Etter legalitetsprinsippet kan ingen
dømmes uten etter hjemmel i lov. Dette rettsstatsprinsippet tillegges tung
vekt, særlig innenfor strafferetten, og medfører at lovteksten er å anse
som det viktigste rettsgrunnlaget innenfor dette rettsområdet. Videre taler
hensynet til at lovteksten er et uttrykk for lovgivers vilje, og hensynet til at
borgerne generelt sett skal kunne forutberegne sin rettslige stilling, for å anse
lovteksten som en relevant rettskildefaktor.

Erfaringsvis synes mange studenter det er krevende å skrive
domsanalyser. Jeg er derfor opptatt av at studentene får trening i dette så tidlig i studiet som mulig.

Kristine H. Korsnes
1. Innledning
Oppgaven ber om en ananlyse av dommen HR-2016-1458-A. Det legges til
grunn at det med begrepet "analyse" siktes til en granskning og vurdering av
dommen. Videre fremkommer det av oppgaveteksten at det er den juridiske
metodelæren som er rammen for oppgaven, og det er derfor Høyesteretts
metodebruk som gjøres til gjenstand for analyse.
Den juridiske metoden består av et sett "metanormer", altså normer for
hvordan man kommer frem til innholdet i normer. Det er snakk om
retningslinjer for korrekt rettslig resonnement. Den juridiske metodelæren
er således styrende for rettsanvendelsesprosessen. Her er det metodebruken
til Høyesterett som skal analyseres.
I det følgende skal jeg først gjøre rede for faktum og hovedspørsmål i saken.
Deretter analyserer jeg hvordan Høyesterett ved hjelp av den juridiske
metodelæren kom frem til resultatet. Til slutt skal jeg gjøre rede for
tolkningsresultatet, og gi en vurdering av dommen i lys av samspillet mellom
Stortingets og domstolenes bidrag til rettsutvikling.
2. Faktum og hovedspørsmål i saken
Faktum i saken var at tre personer hadde blitt bøtlagt for å ha utført
persontransport mot vederlag uten løyve. Kontakten mellom sjåfør og
passasjer ble etablert gjennom mobilapplikasjonen Haxi. Det primære
rettsgrunnlaget var yrkestransportloven § 4 første ledd, som sier at den som
utfører persontransport mot verderlag med motorvogn, må ha løyve.
Hovedspørsmålet i saken var om vilkåret om at tilbudet om transport måtte
være "retta mot ålmenta på offentleg plass" var oppfylt.
De tre tiltalte ble frifunnet av tingretten og lagmannsretten, og anket
deretter til Høyesterett. Retten, som ble satt i avdeling på fem dommere,
kom enstemmig frem til at anken måtte forkastes.
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3. Hvordan Høyesterett ved hjelp av juridisk metode kom frem til
resultatet

Kommentert [KHK1]: Kandidaten begynner bra med å
redegjøre for hvordan oppgaven er forstått.

Kommentert [KHK2]: Det er fint at kandidatene
innledningsvis viser fortrolighet og forståelse for
rettsanvendelsesprosessen, hvordan denne er styrt av
rettskildeprinsipper om relevans, slutning og
vekt/harmonisering, samt for forholdet mellom rettsgrunnlag
og rettsregel. En utfordring kan bestå i å ikke gå skrive for
langt om dette allerede i innlendingen, slik at besvarelsen blir
topp-tung.
I denne besvarelsen kunne kandidaten ha gått noe mer i
dybden i innledningen.
Kommentert [KHK3]: Det er fint at kandidaten redegjør for
hvordan besvarelsen vil bli lagt opp til sist i innledningen.
Kommentert [KHK4]: Det er fint at kandidaten gir en kort
fremstilling av dette, iht oppgaveteksten.

Kommentert [KHK5]: Kandidaten kunne ha fått klarere
frem at dette er et vilkår for at transporten skal være
løyvepliktig.
Kommentert [KHK6]: Upresist om saksgangen – det var
ikke de tiltalte som anket til Høyesterett.
Kommentert [KHK7]: Bra at kandidaten er våken mht
rettens sammensetning.

Høyesterett kommer frem til at andre punktum slår fast løyveplikt uavhengig
av omfanget, men samtidig begrenser plikten til å ha løyve til persontransport
mot vederlag "på liknande måte som drosje" og til situasjoner der "tilbod om
transport" blir "retta til ålmenta på offentleg plass". Det sluttes altså at
lovbestemmelsen inneholder en rekke vilkår som må være oppfylt for at man
skal ha løyveplikt. Videre påpeker Høyesterett at den aktuelle saken gjelder
spørsmålet om hvorvidt vilkåret om at tilbudet om transport blir rettet mot
allmennheten på et offentlig sted, kan anses oppfylt. Dersom vilkåret anses
oppfylt, er rettsvirkningen at de tre tiltalte er å anse som løyvepliktige, og at
de i så fall kan straffes for overtredelse.

Før Høyesterett går inn på lovtolkningsspørsmålet, trekker de frem
bestemmelsene i Grunnloven § 96 og Den europeiske
menneskerettigheteskonvensjonen artikkel 7, hvor legalitetsprinsippet er
lovfestet. Legalitetsprinsippet tillegges, som sagt, tung vekt innenfor
strafferetten. Begge disse bestemmelsene er dessuten av høyere
rang enn alminnelige lovbestemmelser, og det er derfor riktig av
Høyesterett å anse dem som relevante.

Kommentert [KHK1]: Ved å formulere dette som et
spørsmål, vil tilnærmingen til stoffet bli mer aktiv og
problematiserende. For eksempel: Hvordan kom Høyesterett
ved bruk av juridisk metode frem til resultatet?

Kommentert [KHK2]: Disse setningene kunne vært skrevet
mer sammen.

Kommentert [KHK3]: Bra at kandidaten løpende redegjør
for begreper som introduseres i besvarelsen.
Primært rettsgrunnlag forklares bra.
Ikke dekkende å omtale rettsanvendelsesprosessen bare som
en «tankeoperasjon».
Kommentert [KHK4]: En fin vurdering som viser at
kandidaten har oversikt og forståelse over grunntrekk i den
juridiske metode. Positivt at denne også knyttes til
legalitetsprinsippet i de følgende setningene.
Den generelle begrunnelsen for å ta utgangspunkt i lov kunne
ha blitt redegjort for før legalitetsprinsippets betydning i
strafferetten.

Kommentert [KHK5]: Litt omstendelig om dette. Kand.
kunne med færre ord fått frem at Høyesterett forklarer
innholdet og sammenhengen mellom bestemmelsens første og
andre setning, og presiserer at saken knytter seg særlig til
vilkåret «offentlig plass» i andre setning i bestemmelsen.
Kommentert [KHK6]: Dette kunne ha kommet frem
tidligere, sammenhold med kommentaren min til første
avsnitt i besvarelsens pkt. 2.

Det sluttes at legalitetsprinsippet omfatter et krav om at straffebudene skal
være utformet tilstrekkelig presist til å gi nødvendig veiledning om grensen
mellom rett og galt på det aktuelle området, og en instruks om at domstolene
ved anvendelse av straffebestemmelser må påse at straffansvar ikke
illegges utover de situasjoner som selve ordlyden dekker. Her legges det
altså til grunn at legalitetsprinsippet setter opp krav til hvordan
straffebestemmelser skal behandles av lovgiver og domstolene. Lovgiver,
altså Stortinget, har en plikt til å utforme straffebestemmelser slik at grensen
mellom rett og galt fremgår klart, og domstolene skal utforme og anvende
rettsregler som samsvarer med straffebestemmelsene. Dette taler mot å foreta
en utvidende tolkning av straffebestemmelsen.
Høyesterett trekker deretter frem flere høyesterettsdommer hvor forståelsen
av legalitetsprinsippet også utelukker straff per analogi, altså straff med den
begrunnelse at foholdet som er til pådømmelse, har så store likhetstrekk med
det som omfattes av et straffebud, at det bør bedømmes likt. Med dette vil
nok Høyesterett ha frem at loven skal tas på ordet, og at straff ikke kan
begrunnes med at et tilfelle ligner på det som omtales i en
straffebestemmelse.

Kommentert [KHK1]: Kandidaten går konkret «til verks»
og det må aksepteres.
Styrken med denne kandidatens besvarelse, er at kandidaten
til hver del av argumentasjonen følger opp med JUS`T
selvstendige
betraktninger/vurderinger av rettskildebruken.
En «metabetraktning» er at lovkravet brukes til å presisere
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Etter at Høyesterett har omtalt legalitetsprinsippet, går de tilbake til å drøfte

Høyesterett trekker deretter frem flere høyesterettsdommer hvor forståelsen
av legalitetsprinsippet også utelukker straff per analogi, altså straff med den
begrunnelse at foholdet som er til pådømmelse, har så store likhetstrekk med
det som omfattes av et straffebud, at det bør bedømmes likt. Med dette vil
nok Høyesterett ha frem at loven skal tas på ordet, og at straff ikke kan
begrunnes med at et tilfelle ligner på det som omtales i en
straffebestemmelse.
Etter at Høyesterett har omtalt legalitetsprinsippet, går de tilbake til å drøfte
tolkningen av yrkestransportloven § 4 første ledd. Påtalemyndighetens
anførsler trekkes frem. Aktors prinsipale synspunkt er at loven ikke kan
forstås slik at det er tilbudet som forutsettes fremsatt på offentlig sted, og at
det er tilstrekkelig at selve transporten skjer på et offentlig sted.
Førstvoterende er ikke enig i dette resonnementet. Han tar utgangspunkt i en
naturlig språklig forståelse av lovbestemmelsen, og trekker frem forarbeidene
til den gamle samferdselslovens § 7 nr. 1, som dagens lov viderefører.
Forarbeidene gir ikke holdepunkter for at lovgiver har ment noe annet enn det
som følger av en naturlig språklig forståelse av bestemmelsens ordlyd.

Kommentert [KHK1]: Kandidaten går konkret «til verks»
og det må aksepteres.
Styrken med denne kandidatens besvarelse, er at kandidaten
til hver del av argumentasjonen følger opp med selvstendige
betraktninger/vurderinger av rettskildebruken.
En «metabetraktning» er at lovkravet brukes til å presisere
innholdet i rettskildeprinsippene om slutning og
vekt/harmonisering på rettsområdet saken utspiller seg/ til å
presisere nærmere normen som skal legges til grunn ved
tolkningen av ordlyden «offentlig plass».

Kommentert [KHK2]: Her kunne kandidaten ha dvelt noe
mer ved tolkningen av ordlyden. Det jeg sikter til er hvordan
den ble tolket både ut fra en språklig forståelse og i sin
kontekst.
Kommentert [KHK3]: …altså hadde påtalemyndighetenes
forståelse ikke støtte hverken i en naturlig språklig forståelse
av ordlyden, eller i ordlyden lest i sammenheng med
bestemmelsen for øvrig og forarbeidene.

Forarbeidene er de dokumentene som blir til under lovgivningsprosessen.
Dokumentene inneholder uttalelser fra det aktuelle departementet og den
aktuelle stortingskomiteen, og som regel også utredelser fra en
ekspertkomite. I dette tilfellet anvendes et dokument fra forarbeidene som
rettskildefaktor for å avklare betydningen til den aktuelle lovbestemmelsen altså hvordan den aktuelle lovbestemmelsen skal forstås. Rettsanvendere
skal som utgangspunkt være forsiktige med å trekke inn forarbeider ved
fortolkningen av lovbestemmelser som regulerer dagligdagse forhold.
Begrunnelsen for dette er antakelsen om at de færreste av borgerne i slike
situasjoner vil tenke på å skaffe seg juridisk assistanse, eller på annen måte få
innsikt i hva som fremgår av lovforarbeidene. I den aktuelle saken brukes
imidlertid lovforarbeidene som argument for å holde fast ved den naturlige
språklige forståelsen av lovbestemmelsen, og rettskildebruken blir derfor
uproblematisk.
Videre trekker Høyesterett inn aktors subsidiære anførsel. Her har aktor gjort
gjeldende at tilbudet om transport er et "stående tilbud", som varer ved helt til
passasjeren setter seg inn i bilen, eller sågar til kjørreturen er avsluttet.
Førstvoterende kommenterer at en slik lovforståelse vil innebære at
forutsetningen om at tilbudet måtte fremsettes på et offentlig sted, mister sin
selvstendige betydning, og at andre punktums avgrensning mot første
punktum i vesentlig grad vil falle bort.
Etter å ha svart på påtalemyndighetens anførsler, uttaler førstvoterende at det
spårklig sett er mest nærliggende å oppdatte uttrykket «offentlig plass» slik at
det referer seg til et fysisk sted. Dommeren tilføyer at «offentlig plass» i
forarbeidene til den gamle samferdelsloven § 7 nr. 1 defineres som «gater, vegar
, oppstillingsplass m.v. som er oppe for almen ferdesel». Det vises også til en
legaldefinisjon, som fremgår av straffeloven 2005 § 10, som definerer «offentleg
sted» som «et sted for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes».
Førstvoterende går ikke nærmere inn på forståelsen av disse definisjonene.
Definisjonene underbygges imidlertid den språklige forståelsen av
bestemmelsen som ble lagt til grunn.
At Høyesterett bruker definisjoner fra andre lover og andre lovers forarbeider
til å underbygge den språklige forståelsen av bestemmelsen de har lagt til
grunn, kan sees på som et uttrykk for en forventning om konsekvens
og harmoni i rettssystemet. Det kan altså tolkes som et uttrykk for en
forventning om at like uttrykk skal bety det samme.
Høyesterett konkluderer med at "det innlednede kontaktpunktet" mellom
sjåfør og passasjer ikke er et fysisk sted, men en mobilapplikasjon, og at
vilkåret således ikke er oppfylt. De tre tiltalte var altså ikke løyvepliktige, og
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Kommentert [KHK1]: Her viser kandidaten forståelse for
forarbeiders funksjon innenfor juridisk metode generelt, og
knytter dette til den konkrete argumentasjonen i dommen.
I tillegg kommer kandidaten med noen vurderinger av
forarbeiders funksjon som rettsgrunnlag.
Det er positivt.
Kandidaten trekker det litt langt når h*n legger til grunn at
rettsanvendere skal være forsiktige med å anvende
forarbeider ved fortolkningen av lover som gjelder
«dagligdagse forhold». Inntrykket er at kandidaten blander
noe sammen de argumenter som begrunner hvorfor
forarbeider ikke kan brukes som primært rettsgrunnlag, med
den tilbakeholdenhet som bør utvises ved vektlegging av
forarbeider på legalitetsprinsippets område.
Kommentert [KHK2]: Her legger kandidaten seg på en for
refererende linje. Jeg savner at kandidaten følger opp med en
selvstendig vurdering også av denne delen av
argumentasjonen.

Kommentert [MH3]: Selvstendig.
Kandidaten gjør et poeng av at førstvoterende ikke
uttrykkelig følger opp med hvilket argumenter han mener kan
utledes av disse rettskildefaktorene. Det viser oversikt over
rettskildeprinsippene.
Det er et pluss at kandidaten også har en form for forklaring
på rettskildebruken. I denne saken var det ikke grunnlag for
tvil om hvilket argument tolkningen ga grunnlag for.
Kommentert [KHK4]: Selvstendig! En fornuftig forståelse
av argumentasjonen.
Kommentert [KHK5]: Kandidaten kunne også ha påpekt at
dommen ikke inneholder en identifiserbar vekt- og
harmoniseringsfase som kan skilles fra slutningsfasen av
rettsanvendelsesprosessen. Dette kan forklares med at alle
rettskildene førstvoterende vurderer, gir grunnlag for
argumenter som trekker i samme retning. Det kan derfor
synes overflødig å også poengtere dette. Dommen kan således
tjene som et eksempel på at det ikke alltid er så lett å skille
stadiene i rettsanvendelsesprosessen så klart fra hverandre
som metodeundervisningen tar utgangspunkt i.

kan ikke straffes for overtredelse. Domsslutningen er at anken forkastes, og
at lagmannsrettens dom bygger på en riktig lovanvendelse.
Avslutningsvis kommer Høyesterett med en obiter dictum. Obiter dicta er
uttalelser domstoler kommer med som ikke har betydning for domsslutningen
i den aktuelle saken. Her uttaler Høyesterett at en eventuell utvidelse av den
straffesanksjonerte løyveplikten må skje ved ny lovgivning, og ikke gjennom
analogisk anvendelse av lovregelen om løyveplikt i yrkestransportloven § 4
første ledd andre punktum.

Kommentert [KHK1]: Også dette synes jeg er en bra
observasjon som viser at kandidaten har forståelse for lesing
av dommer.
Enten her eller i besvarelsens punkt 5, savner jeg at uttalelsen
vurderes i lys også av samspillet mellom Stortingets og
domstolenes bidrag til rettsutvikling.

4. Tolkningsresultatet Høyesterett kom frem til
Høyesterett kom frem til et presiserende tolkningsresultat. Det at
tolkningsresultatet er presiserende, innebærer at rettsregelen Høyesterett
kom frem til ved å anvende rettskildeprinsippene på lovteksten og de andre
rettskildefaktorene, har det samme omfanget som den naturlige språklige
forståelsen av lovteksten tilsier. Man sier gjerne at man har kommet frem til
et presiserende tolkningsresultat i tilfeller der de andre rettskildefaktorene
trekker i en annen retning enn det lovteksten gjør, men forståelsen av
lovteksten allikevel blir avgjørende for hvilket tolkningsresultat man kommer
til. I dette tilfellet var det imildertid ikke de uselvstendige rettsgrunnlagene
som trakk i en annen retning. Det var oppfatningen om at lovbestemmelsen
var utdatert, og en forventning om at Høyesterett skulle tilpasse rettsregelen
til dagens forhold, som kunne være grunnlag for å tolke lovbestemmelsen
utvidende. Et utvidende tolkningsresultat er en rettsregel som har et videre
omfang enn det den aktuelle lovbestemmelsen skulle tilsi.

Kommentert [KHK2]: Her savner jeg en innledende
forklaring av hva som menes med et “tolkningsresultat”.
Av den neste setningen fremkommer det likevel at kandidaten
har forståelse for dette.

5. Vurdering av dommen i lys av samspillet mellom Stortingets og
domstolenes bidrag til rettsutvikling
Rettsutviklingen i Norge foregår i et samspill mellom Stortinget og
domstolene. Mens Stortinget har som oppgave å vedta lovbestemmelser, har
domstolene som oppgave å utforme rettsregler. Høyesterett dømmer i siste
instans, jf. Grl. § 88, og det er derfor de som har siste ordet angående
utformingen av rettsregler. Lovbestemmelser er en av flere ulike typer
rettskildefaktorer som brukes til å fastsette innholdet av rettsregler, og
domstolene anvender også andre rettskildefaktorer ved utformingen av
rettsreglene.
En sentral problemstilling i dommen er hvordan hensynet til rettens dynamikk
og tilpasning til samfunnet den skal virke i, skal avveies i forhold til
legalitetsprinsippet.
På den ene siden, kunne Høyesterett begrunnet en utvidende tolkning av
straffebestemmelsen med hensynet til rettens dynamikk og tilpasning til
samfunnet den skal virke i. Stortinget har ikke mulighet til å vedta
lovbestemmelser som favner om alle situasjoner som kan tenkes å oppstå.
Lovbestemmelsen i den aktuelle saken var utdatert, og ved å foreta en
utvidende tolkning av bestemmelsen kunne Høyesterett tilpasset den til
dagens samfunnsforhold.
På den andre siden, gir ikke legalitetsprinsippet adgang til en slik utvidede
tolkning. Legalitetsprinsippet sier at ingen skal straffes uten hjemmel i lov.
Den aktuelle lovbestemmelsen var upresist utformet, og ga ikke god nok
veiledning om grensen mellom rett og galt. Rettspraksis viste dessuten at
forståelsen av legalitetsprinsippet som tidligere har vært lagt til grunn,
utelukker straff per analogi. Høyesterett måtte sett bort fra
legalitetsprinsippet dersom de i dette tilfellet skulle foretatt en utvidende
tolkning av den aktuelle lovbestemmelsen. Dette ville vært problematisk
både med hensyn til legalitetsprinsippets status, og med hensyn til den
videre rettsutviklingen.

Kommentert [KHK3]: Ikke helt treffende ordvalg.

Kommentert [KHK4]: Gjentakelse av meningsinnholdet i
første del av setningen.

Kommentert [KHK1]: Fint at kandidaten problematiserer
stoffet slik.
Det leder også til en fin pro contra drøftelse nedenfor.

Kommentert [KHK2]: Bra. Dette kunne kandidaten gjerne
ha fulgt opp noe mer.
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KARAKTERER I
FRITT FALL
Studentenes karaktersnitt er lavere enn noen gang.
Allikevel presterer studentene bedre enn før, mener
forskningsdekan Alf Petter Høgberg
Les hvorfor i utdraget fra Dekani ord, Stud.Jur nr. 3
2015.
For en tid siden ble vitnemålene for våren 2014 gjennomgått og funnene var ganske overraskende: Ingen
hadde et rent A-vitnemål (som etter gammel skala
skulle tilsvare et snitt mellom 2.60 og 2.65, altså en
ganske alminnelig karakter etter tidligere målestokk). Videre var det slik at kun 8 av 219 studenter – altså 4 % av studentene - hadde overvekt av A
på vitnemålet. Kun 18 % av studentene hadde B eller
bedre i snitt, noe som altså tilsvarer laud etter gammel ordning. Hele 40 % av studentene hadde C-snitt
(altså karaktersnitt i spennet fra ren C til B) og hele
40 % av studentene hadde D-snitt (altså snitt i spennet fra ren D til C).
Til sammenlikning kan det nevnes at i 1965 hadde 5
% av de 92 uteksaminerte studenten karakteren 2.35
eller bedre, og 15 % av studentene hadde 2.45 eller
bedre. Ut fra en frekvensmessig beregning er det altså vanskeligere å oppnå en karakter tilsvarende 2.68
i 2014 enn det var å oppnå karakteren 2.35 i 1965.
Dette innebærer at de færreste av landets jurister i
Høyesterett, regjeringsadvokaten, lovavdelingen ville maktet å oppnå overvekt av A på vitnemålet under
dagens karakterregime.
Også andelen av den såkalte laudkarakteren er i fritt
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fall: Mens andelen laud (2.75 eller bedre etter den daværende karakterskalaen) var 62 % i 1965, var den
sunket til 43 % i 1995, og ligger våren 2014 på nevnte
18 % (gitt at et snitt på B tilsvarer 2.75). Denne tilstrammingen kan ikke forklares ved en økning i det
totale studentantallet el.l. Mens jusstudiet i Oslo var
et åpent studium i 1965, er det i dag blant landets
mest populære studier, med tilhørende strenge karakterkrav for opptak. Videre er satsingen på undervisning en helt annen i dag enn i 1965.
Den kraftige tilstrammingen i karakternivå dreier
seg selvsagt ikke om en bevisst karakterpolitikk fra
fakultetets eller sensorkorpsets side. En faktisk årsak
er at man har færre karakterer under dagens ordning, slik at alle prestasjoner nedskrives til laveste
nivå for den karakter man tildeles før snitt utregnes.
Uansett hva de bakenforliggende årsaker er, er det et
faktum at karakterene tilsynelatende er svakere enn
noen gang, til tross for at det er grunn til å tro at studentene er bedre enn noen gang, samt at deres prestasjoner er sterkere enn noen gang. Utfordringen i
dagens situasjon er ikke primært å få studentene til å
prestere enda bedre ved eksamensbordet, men å realitetsorientere arbeidsgivere så vel som studenter om
hva de enkelte karakterverdier på vitnemålet betyr
i 2015, for det er noe ganske annet enn i 1965 eller
1995.
Av forskningsdekan Alf Petter Høgberg
http://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2015/
karakter-dekaniord.html

TOO GOOD TO GO
Tekst: Julie Hegdahl

Hvert år kastes 1/3 av all mat
som produseres, noe som er
et stort paradoks når hver åttende person på planeten samtidig sulter. Dette er et problem
som skaperne bak Too good to
go mener at kan løses, og deres
mål er å redusere matsvinn ved
å hjelpe butikker, hoteller, bakerier og restauranter med å selge overskuddsmaten
deres rimelig rett før stengetid. Det er bra for miljøet,
samfunnet, økonomien og vår felles fremtid.
Etterspørselen etter grønne løsninger blir stadig
større, og forbrukerne fokuserer mer og mer på miljø og samfunnsansvar. Da Too Good To Go-appen
ble lansert i begynnelsen av januar 2016, var det stor
spenning rundt hvordan konseptet ville bli tatt i mot.
Det har gått over all forventing. På ett år har 200 000
stykker lastet ned appen på landsbasis, og all overskuddsmaten som legges ut av de 250 tilbyderne selskapet samarbeider med blir solgt hver eneste dag.
Dette er altså løsningen for alle forbrukere som ønsker å skåne miljøet samtidig som de sparer penger.

Maten hører hjemme i magen, og ikke i søpla. I løpet
av én dag kastes 170 000 brød i Norge, mens 21 000
mennesker i verden dør av sult. Det er absurd at vi
lar dette skje hver eneste dag. Men det er faktisk enklere å gjøre en forskjell enn man kanskje tror. Too
Good To Go gir overskuddsmaten bein å gå på, i stedet for at den havner i søpla. Og hva er vel bedre enn
det? Det er på tide at vi bretter opp ermene og tar vår
del av samfunnsansvaret.
Siden januar i fjor og frem til i dag (mars 2017) har
skaperne av Too good to go reddet 153 000 måltider
med mat (noe som tilsvarer ca. 274 tonn c02), og de
redder i gjennomsnitt litt over 1000 porsjoner med
overskuddsmat hver dag fra å gå til spille over hele
landet.
Last ned appen og bli med i kampen mot matsvinn!
Hvordan fungerer appen?
- Finn maten - Last ned appen og bestill mat fra
restauranter, bakerier mm.
- Hent maten – besøk spisestedet i angitt tidsrom.
- Spis og vær glad med god samvittighet!
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VERV:

JENTEVAKTA
Tekst: Mira Horsfjord, illustrasjon: Jentevakta, foto: privat

I denne utgaven av Jus’t har vi
funnet et nytt verv å presentere.
Denne gangen er det Jentevakta,
en chatte- og telefontjeneste
som tar sikte på å rådføre jenter
fra 10 til 25 år i alle slags spørsmål de måtte ha.
Vi har møtt Vilde Rydvang på
tredjeavdeling som har jobbet
for jentevakta i snart 2 år, og
stilt henne noen spørsmål.
Hva er Jentevakta?
Jentevakta er en rådgivende chatte og hjelpetjeneste
for unge jenter der de kan kontakt på melding, nettchatt, på epost eller på telefon der de kan prate om
det de vil, enten det gjelder store eller små problemer. Målgruppen er unge jenter mellom 10-25 år,
men vi får mest henvendelser fra jenter i alderen 1522 år. Alle som tar kontakt er og forholdes anonyme.
Organisatorisk er vi underlagt krisesenteret, som
er kommunalt styrt. Vi er etablert i Tromsø og
Trondheim, og tar imot henvendelser fra hele landet.
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I Tromsø er vi 12-13 ansatte, og i Trondheim er de
oppimot 18 stykker.
Vi er en feministisk styrt organisasjon. Dette innebærer at vi tilbyr rådgivning til bare jenter, og at det
bare er kvinner som jobber i Jentevakta. Gyldig fravær fra et rettsmøte foreligger hvis sykdom eller andre hindringer utenfor vedkommendes kontroll gjør
det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte
I tillegg til å være en rådgivende tjeneste, har vi
stands, skolebesøk og konfirmasjonsundervisning.
For et par dager siden hadde vi blant annet stand på
Åsgård i forbindelse med verdens dag for psykisk
helse, der vi snakket med en del jenter og gjorde dem
oppmerksomme på vårt tilbud. I Trondheim har jentevakta i flere år hatt konfirmasjonskurs der det har
satt fokus på likestilling, grensesetting, og psykisk
helse. Det har vært positiv respons på dette, og vi
jobber derfor med å etablere konfirmasjonskurs også
her i Tromsø.
Hvordan jobber dere?
Vi sitter på kontor på krisesenteret og tar imot hen-

vendelser fra jentene. Det er også en del administrativt arbeid med markedsføring, planlegging av
stands osv. Vi skal alltid være to stykker på vakt, slik
at vi kan samarbeide og rådføre hverandre dersom
det skulle skje noe alvorlig eller hvis vi er usikker
på noe. Jentevakta har innad flat struktur. Alle utfører de samme arbeidsoppgavene, vi diskuterer oss
imellom hvilke avgjørelser vi skal ta, og vi har ingen
overordnet sjef som sådan.
Hvem tar mest kontakt?
Det varierer veldig på hvor mange henvendelser vi
får. I fjor fikk Tromsø rundt 150 henvendelser i løpet
av ett år, men i år har vi hatt stor oppgang grunnet
promotering i sosiale medier. Bare i august hadde vi
over 50 henvendelser.
Vi har størst pågang fra jenter mellom 15 og 21 år.
Det er også dem som tar kontakt flere ganger. Vår
oppgave er å lytte til dem, få dem videre å systemet.
Vi er ikke leger og psykologer, men vi kan oppfordre
dem til å ta kontakt med fastleger og helsesøstre som
kan ta faglige vurderinger. Dersom det er alvorlig
nok tar vi kontakt med politiet, men det skjer ikke
ofte.
Hva er godene og ulempene med å jobbe for
Jentevakta?
Når de samme jentene tar kontakt flere ganger fordi
de synes det hjelper, når de liker å prate med meg
og jeg får gode tilbakemeldinger, føler jeg at jobben
er veldig givende. En trenger ikke nødvendigvis å
komme med en direkte løsning til problemet, men
det hjelper langt på vei og bare snakke om ting.
Ulempene er at hører alvorlige historier om overgrep, selvmordstanker og psykiske utfordringer, og
at en i verste fall tilkalle politiet for å få avverget noe
av dette. Det er selvfølgelig ikke gøy å høre, men når
en til slutt føler at en hjelper jenta, så får en en veldig
god følelse.

Hvordan kan en bli engasjert i Jentevakta?
Hovedsakelig kan en bli engasjert ved å få stilling
som en jentevakt, ta vakter og delta i det frivillige
arbeidet. Ellers kan en også promotere og markedsføre jentevakta ved å dele facebook-statuser, skrive
innlegg på bloggen vår, osv.
Hvis du har noen flere spørsmål, kan du ta kontakt
med jentevakta på chattetjenesten deres på jentevakta.no, e-post, tromso@jentevakta.no eller tlf 77
63 32 65.
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GO GREEN!
JEG KAN REDDE DITT LIV
- KAN DU REDDE MITT?
Tekst: Julie Hegdahl
Du er kanskje en av de mange jusstudentene som har benket deg inn
i sokkelleiligheten med nok pensum, kakao og boller til å holde ut,
frem til sola vender tilbake igjen
og eksamen skal avlegges. Hvorfor
i alle dager skal nettopp DU lese
denne artikkelen om førstehjelp?
Vel, om du bokstavelig talt skal holde deg innendørs og alene i overskuelig fremtid, kan du
bruke tiden din på noe annet. MEN om du er som mennesker flest: kjører bil, handler mat, drar på skolen, har en
fysisk jobb med kollegiale og tar en tur ut på byen i ny og
ne... Rettelse; eller du er som jusstudenter flest: drar ut på
byen veldig ofte, ja da bør du absolutt justere lesebrillene
og ni-lese artikkelen så godt at du til slutt får rumpestumen i gir og kommer deg på førstehjelpskurs. Førstehjelp
må læres og øves på. Jeg skal nå fortelle deg noen gode
grunner om hvorfor det er så viktig å kunne.
Husker du dukken mini-Anne? Vi fikk alle en Anna hver
på barneskolen som vi skulle redde ved å bruke hjertelungeredning. Det var kanskje snakk om 2-3 timer med
undervisning i en alder av 11 år, hvor vi fikk den ”nødvendige” livreddende førstehjelps-opplæringen som skolen
mente vi behøvde før vi skulle ut den store verden. Det
eneste du kanskje fikk med deg var noe med 2-30 innblåsinger og kompresjoner. Noe mer enn det, kan du faktisk
ikke si du lærte. Konklusjon: du sitter ikke inne med nødvendig kunnskap om førstehjelp, selv om dukken Anna lot
deg tro det helt frem til nå. Ingen credos til skolevesenet
på den fronten nei.
Litt selvskryt må være lov; jeg har
tatt førstehjelpskurs – obviously.
De av dere som er i samme båt som
meg og allerede har tatt et førstehjelpskurs – dere er mine engler! De av dere
(regner med at det er de fleste) som
ikke har tatt et kurs – gjør det ASAP.
Nå vet jeg hvordan jeg kan redde et liv (eller i det minste, hvordan jeg kan bidra til å redde et liv), men hallo?
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Kan du redde mitt?
Det er så lite som skal til for å redde et liv. Du må bare
vite hva.
Jeg skal nå fortelle deg noen fakta om ulike ulykker som
skjer hvert år i Norge. Mens du leser om de ulike typene,
tenk over om du i det hele tatt har peiling på hvordan du
kunne ha reddet en person i en slik situasjon.
UNfunFacts:
- Årlig skjer over 6 000 trafikkulykker med personskade
i Norge.
- 15 000 nordmenn rammes årlig av hjerneslag. Bare fem
prosent får kvalifisert legehjelp innen de første tre timene
etter at symptomene viser seg.
- I vintersesongen 2016-2017 var det hele 168 snøskredulykker i Norge. 62 av dem var i Troms.
- I 2015 var det hele 14 222 personer som ble behandlet
for brannskader på norske legevakter og hos fastlegen. I
tillegg kommer de som skader seg så kraftig at de blir lagt
inn på sykehus og spesialsykehus. Dette dreier seg
normalt om rundt 700 personer pr. år. De som blir aller hardest rammet av brannskade, havner som regel på
brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus.
Dette gjelder normalt rundt 100 personer i året.
- Norge har flest overdosedødsfall i Norden.
- I 2014 og 2015 sto fall fra land eller brygge i elv, sjø
eller vann for nær halvparten av drukningene i Norge. 91
drukningsulykker fant sted totalt sett.
- Antall ulykkesdødsfall holder seg jevnt i underkant av
2000 tilfeller i året.
- Rundt 500 mennesker tar livet sitt hvert år i Norge . Ti
ganger så mange gjør et forsøk.
Vet du hvordan du kunne ha reddet en person i en av de
nevnte situasjonene/ulykkene ovenfor? Er du nå blitt interessert i å delta på gratis førstehjelpskurs? I forbindelse
med den internasjonale Røde Kors-dagen 8. mai arrangerer lokalforeninger over hele landet gratis førstehjelpskurs
til publikum i sine kommuner. Utenom dette er det nesten
alltid et førstehjelpskurs det er muligheter for å delta på i
Tromsø-området.

Tekst: Julie Hegdahl
Denne høsten har vi viet utgaven
til miljøet og i den forbindelse har
vi funnet frem noen bærekraftige
og miljøvennlige matoppskrifter!
Globalt sett står matproduksjon for
en større andel av klimagassutslippene enn hele transportsektoren
tilsammen. Mat må vi selvfølgelig
ha, men hva vi velger å spise og
hvor mye av maten som havner i
søpla gjør en stor forskjell. Derfor har jeg i denne artikkelen lyst til å gi dere noen gode oppskrifter på miljøvennlig
mat, i tillegg til å tipse om enkle knep som kan gjøre hverdagsmaten din mer miljøvennlig.
Jeg personlig er hverken vegetarianer eller noe annet i den
retningen, men jeg synes likevel det er viktig å tenker over
hva vi putter i oss – både fordi det er sunt for egen kropp å
ha et bevisst forhold til mat og fordi det er sunt for miljøet!
Så, hvor lett hadde det vært å kanskje kutte ned kjøttmiddagene fra 7 til 5 dager i uken? Og hva med de restene
du har fra middagen, hadde det vært mulig å ta dem med
som lunsj på skolen, istedenfor å kaste dem?

Det er så utrolig lite som skal til, og hvis alle tenker at ”litt
hjelper hvertfall noe”, så blir det mye til sammen!
Å spise ”lavt” i næringskjeden (altså korn, osv) er ikke
bare sunt for kroppen, men også bra for dyrene og miljøet:
Vi bruker mindre energi og ressurser hvis vi spiser korn,
frukt og grønt selv, istedenfor å bruke det til dyrefôr. Blant
annet på Vegetarmat.org og Matprat finner du oppskrifter
på retter uten kjøtt. Det er faktisk også slik at det går med
ca. 20.000 liter vann til å produsere 1 kilo biff, men det til
produksjon av 1 brødskiver kun går med 38 liter. Dette er
noe å tenke på!
Omtrent en tredjedel av maten vi kjøper blir aldri spist
- den går rett i søpla. I en verden med stadig flere mennesker som trenger stadig mer mat, er det viktig å utnytte
jordas ressurser på en best mulig måte.
Her har jeg plukket ut og testet 4 forskjellige oppskrifter
på frokost, lunsj og middag som alle er bærekraftige og
miljøvennlige;

BULGURSALAT MED EGG – MIDDAG/LUNSJ
Denne salaten er utrolig mettende, i tillegg til at den er
veldig sunn. Et måltid er ca. 600kcal og du blir virkelig
stappmett av den. I tillegg føles den veldig ”sunn” ut for
kroppen, noe som ikke er et minus.
Til to personer trenger du:
• 6 stk. egg
• 250 g bulgur
• 1 bunt vårløk
• 6 stk. soltørkede tomater
i olje
• 3 ss finhakket bladpersille

• 2 ss finhakket frisk mynte
(kan sløyfes)
• 15 stk. sorte oliven
• 1 avokado
• 2 ss virgin olivenolje
• 50 g hasselnøtter ristet i
panne

Fremgangsmåte:
§. Tilbered bulgur som anvist på pakken. Avkjøl.
§. Bland alle ingredienser, unntatt egg, i en bolle. Smak til
med sitronsaft, salt og pepper.
§. Del eggene i båter og legg på toppen.
§. Jeg serverte salaten med hvitløksdressing og bagetter
ved siden av. Det ble et fullverdig og utrolig godt måltid.
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KJØLESKAPSGRØT

BAGEL MED EGG OG AVOKADO
• 2 stk bagel/grovt rundstykke
• 1 ss smør til steking
• 2 stk egg
• 1⁄2 stk avokado
• Philadelphia ost

Til en grøt trenger du:
• 1,5 dl melk
• 100 g gresk yoghurt (eller
annen yoghurt)
• 1 dl havregryn (bruk 1,5

Fremgangsmåte:
§. Skjær en bagel i to. Legg den delte bagelen med snittflaten ned i en middels varm stekepanne med smør (dette
gjør at den blir chrispy og god).
§. Stek to egg i en stekepanne.
§. Skjær avokado i tynne skiver. Smør philadelphia osten
på bagelbunnen, legg på avokadoskivene og topp det med
egget når det er ferdig stekt. Ha gjerne litt nykvernet pepper på toppen.

dl havregryn om du ikke
har chiafrø)
• 1 toppet ss chiafrø
• 1 ss søtning (sukrin,
sukker, honning)

Fremgangsmåte:
Rør sammen ingrediensene og sett kaldt i kjøleskap. På
morningen, eller minst 6 timer seiere rører du lett i grøten
og topper med det du ønsker. Frukt og bær, nøtter eller
nøttesmør er det jeg liker best å toppe kjøleskapsgrøten
med.

JURISTDAGEN

VEGETARPAI - DEN BESTE SOM FINNES!
Denne paien har vært en av mine favorittretter helt siden
jeg var liten! Jeg har flere i familien som er vegetarianere,
og derfor har mamma ofte servert denne i familieselskaper. Den er en favoritt både hos vegetarianerne og ikkevegetarianerne i vår familie (til og med far liker den). I
tillegg er den superenkel og billig å lage!
Til 4 personer trenger du:
• 7-8 tomater
• En stor pakke spinat (den
største du får kjøpt i
butikken)
• 2-3 vårløk
• 1 pk. fetaost
• 1 pk. Butterdeig

• 3 dl Matfløte
• Maizenna
• Ost til topping
• Salt
• Pepper
• Basilikum
• Oregano

Fremgangsmåte:
§ Sett ovnen på 210-220 grader
§Ta frem butterdeigplatene og skjevle dem litt ut så de blir
litt tynnere og større. Dekk hele den ildfaste formen med
smør, for deretter å dekke den med butterdeig. Stikk hull
i butterdeigen med en gaffel over hele bunnen (Google it,
om du ikke skjønner hvordan man gjør dette).
§ Sett formen med butterdeig i ovnen i ca. 10 min for å
forsteke den. Dette gjør at bunnen ikke blir så fuktig.
§ Skjær opp alle tomatene i båter og ta ut den ”vannete”
innmaten med en skje.
§ Skjær opp vårløken og fetaosten.
§ Kok opp en boks med matfløte (3 dl) og la den ”tykne”
med å putte oppi maizenna. Den skal bli en tykk saus. Om
den blir for tykk, så tynn sausen ut igjen med litt vann el-
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Tekst: Oda Loe, foto: privat

ler melk. Det gjør ingenting å tilsette litt til! Krydre godt
med salt, pepper, basilikum og oregano.
§ Ta hele den store posen med spinat oppi formen. Press
det ned så du får plass til alt. Spinaten faller utrolig mye
sammen i ovnen, og når du legger på tomatene.
§ Legg oppi tomater, fetaost og vårløken.
§ Topp hele formen med ost og sett den i ovnen.
§ Stek paien i 20-27 min, osten skal være gylden.

Hvert år arrangeres Juristdagen.
En dag hvor jurister står på stand
over det ganske land og svarer på
juridiske spørsmål fra forbipasserende. I Tromsø satte vi i år opp
stand på Stortorget og stod klar for
å svare på spørsmål fra bygåere en
lørdags formiddag. De ble mange
gode spørsmål om alt fra barnerett
til kjøpsrett og juristene fikk hjul-

pet mange. En god dose jusstudenter deltok også i år, vi
er flinke til å engasjere oss. Vi stod til enhver tid sammen
med en jurist som kunne kvalitetssikre svarene, og det var
en veldig lærerik opplevelse. Godt å sjekke at man fortsatt
husker pensum fra 1. avdeling.
Med sol og nydelig vær ble det en kjempedag for hele gjengen og vi oppfordrer studenter på 4. Avdeling og oppover
til å melde seg neste år. Dagen ble avsluttet med en hyggelig middag sammen, god networking-mulighet der altså.
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JURFAK AND THE CITY
Forfatter: Marte Kirkerud
Det regner litt rundt meg, og vi står relativt tett. Jeg ser
meg rundt i labyrinten etter en t-skjorte som kan si noe
om hvor mine faddere er. Jeg ser flere forskjellige farger
på skjorter og mange ulike plakater. Til slutt ser jeg en stor
klynge faddere i hvite skjorter med ”I <3 Jus” påskrevet.
Jeg er veldig spent, og gruer meg litt til å gå bort til dem.

seminarlederen hans i fjor, og han hadde aldri vært så
godt forberedt til seminar som da. Vi ler litt og er begge
enige om at hun er streng, men rettferdig. Han foreslår
en shot for å feire hvor enige vi er. En shot ble fort til tre,
før vi går ut på verandaen og snakker med flere fra min
faddergruppe.

Det første vorset starter allerede samme ettermiddag.
Etter å ha brukt lang tid til å finne et antrekk som ikke var
for pyntet (og selvfølgelig heller ikke for kjedelig) var jeg
klar. Jeg møter igjen de samme fjesene fra omvisningen
på campus. Han som var så stille tidligere snakker masse
etter øl nummer tre, og hun som så ut som en pretensiøs
tulling viste seg å være kjempehyggelig.

Når klokken nærmer seg tre henger jeg fortsatt sammen
med Tobias. Vi ler masse og har en intern greie gående
hvor vi later som at jeg er utvekslingsstudent fra Pakistan.
Noe som setter folk ut ettersom jeg ser så nordisk ut som
det er mulig å gjøre. De ser på den lyse huden min og det
blonde håret og vet ikke om de skal le eller spille med. Når
lysene kommer på går vi til Paletten for å kjøpe nattmat.
Tobias konstaterer at det er tid for vår første date, som består i burger og mozarella sticks på flytebryggene.

De tre fadderne mine er over middels kjekke. De lager
masse liv og organiserer leker slik at vi alle skal bli kjent.
Det er helt utrolig hvor trygge de er i hele situasjonen. De
ler høyt, og snakker med alle. Selv har jeg en stor klump i
magen, og har vært to ganger på do for å sjekke sminken
min og håret mitt.
Etter en flaske vin spiller jeg beer-pong med to av fadderne og en søt jente fra faddergruppen. Vi er alle utrolig
dårlige, og velger å gjøre narr av det andre laget for hvert
feilkast. Jeg og Fabian har en ny taktikk mot slutten. Han
står rett bak meg og fører hånden min frem i mitt kast. Vi
ler masse når ballen lander langt utenfor bordet på den
andre siden. Etter spillet går jeg og Fabian ut på terrassen
og snakker om så dype spørsmål at vi ender opp med latterkrampe.
Alle fra vorset går samlet ned mot byen. Jeg snakker masse med to jenter som er fra Tromsø. Det er så utrolig gøy
at alle er så inkluderende, jeg skjønner virkelig ikke hva
det var jeg gruet meg så til. Vi står alle samlet i køen til
Compagniet. Fabian står to rader bak meg, og jeg smiler
bak til han idet jeg går inn.
Vi kjøper shots i baren og tar runden ut på glassverandaen
og inn på dansegulvet. Vi ser oss i speilet samtidig som vi
danser som noen tullinger til en gammel Spice Girls-sang.
Etterpå setter oss ned i en sofa sammen med noen fra en
annen faddergruppe. Vi snakker masse om hvor gøy det
var på forskjellige vors. Tobias er fadder for en av de andre
gruppene, og vi sitter lenge og snakker om alt mulig. Han
forteller masse om barnerett og Lena Bendiksen. Hun var

Når jeg våkner opp ser jeg rett inn i en lovsamling. I hylla
over sengen står det enda en. Det dunker bak øyelokkene
mine i det jeg snur meg mot venstre. På nattbordet ligger
Hagstrøm/Stenvik sin ”Erstatningsrett”. I det gårsdagen
begynner å demre for meg kommer Tobias gående inn
døra. Han smiler og ler litt i det jeg tydelig ikke helt husker hvordan jeg havnet her. Når jeg finner iPhonen min
liggende på gulvet ved senga ser jeg at klokken allerede er
09.14. Det er altså veldig på tide at jeg kommer meg hjem
og tar meg en dusj.
Jeg møter Ida fra faddergruppen i kaffebaren når jeg kommer til UiT. Vi begge ler av hvor fulle vi var i går. Jeg bestemmer meg for å ikke fortelle henne om Tobias. Jeg har
ikke lyst til å virke som en som ligger rundt. Vi skravler
litt videre før vi bestemmer oss for å lese en time før vi skal
på forelesning.
Ida får først ut av heisen til tredje etasje og svinger inn
mot PJ. Jeg rekker ikke reagere før Tobias og Fabian står
foran meg. Jeg blir helt perpleks og ser på de begge med
store øyne. Tobias ser på meg, smiler bredt og sier ”hei,
igjen”. Jeg ser på Fabian, som ser på Tobias, for så å se på
meg igjen. Det er tydelig at han skjønner hele greia. Jeg
smiler og sier ”heh”. Fabian minner om vors hos han klokken 17.
Dette var mitt første møte med de tette båndene mellom
hva som skjer i sentrum og på jurfak.

Ønsker du å engasjere deg og
bli en del av Jus`t redaksjonen?
Har du interesse for journalistikk, annonsesalg, bildetaking,
layout eller rett og slett bare har lyst til å engasjere deg? Vi tar
i mot alle som ønsker å bidra med åpne armer!
Det er kjempegøy, og du får muligheten til å være med og lage
et tidsskrift som det juridiske fakultet i Tromsø er veldig stolt
av!
Meld din interesse til just@juristforeningen.eu, eller send en
sms til redaktør Mira på tlf: 955 22 383

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

