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Mens alle andre bruker de siste ukene før jul til å gå 
over pensum, to-tre julebord eller «binge-watching» 
av Gåren Orderud har vi i redaksjonen jobbet på 
spreng for å få på plass årets siste utgave av Jus’t. Vi 
har og fått mange gode innlegg fra folk utenfor re-
daksjonen. Det er fint, for da får vi frem bredden av 
oss jusstudenter i Jus’t. 

Jus og samfunn går hånd i hånd. Derfor er det 
grunnleggende at vi som studenter følger med på 
hva som skjer i samfunnet rundt oss. Det har vært 
flere demonstrasjoner den siste måneden. Det er 
ikke sikkert at alle har fått med seg alt, men jeg antar 
at de fleste har fått med seg demonstrasjonen mot 
innskrenkinger i abortlovgivninga. Derfor valgte jeg 
å ha et bilde av demonstrasjonen her i Tromsø. Leder 
i Kvinnefronten Marte Nustad hadde et godt poeng 
i sin appell:

«Kroppslig sjølbestemmelse står sterkt i Norge. En 
kan ikke pålegges å bruke kroppen sin for å redde 

livet til et anna menneske. Du kan ikke pålegges å gi 
blod – sjøl når det er nødvendig for å redde et liv. Vi 

kan ikke ta livreddende organer fra en død kropp, om 
vi ikke er sikre på at kroppens eier ønska dette da den 

var i live. Så hvorfor kan vi pålegge kvinner å ofre 
kroppen, helsa og livsplanene sine – mot hennes vilje 
– for et foster som bare kanskje vil bli til et levedyktig 

menneske?»

Det føles som et stort skritt tilbake i tid at vi kvin-
ner fortsatt må kjempe for retten til å bestemme 
over egen kropp. Debatten burde heller handle om 
hvordan vi kan best mulig kan ivareta kroppslig 
autonomi for kvinner. For eksempel begynner ikke 
abortnemder å bli rimelig utdatert? Du kan lese mer 
om abort i utgavens «jus i media» spalte. 

Det er ikke kun det som skjer i det store samfunnet 
som viktig. Det som skjer på jur.fak. kan oppleves 
som like viktig som det utenfor. Derfor har vi gitt 
mye plass til hvordan vi på UiT best kan håndtere 
gjentaksproblematikken, og hvilke tiltak vi studenter 
syns er rett og viktig. 

I denne utgaven kan du og lese intervju med advoka-
ten Ragni Løkholm Ramberg som vant frivilligpri-
sen under Gatejuristen i Tromsø sitt tiårs-jubileum. 
Gatejuristen gir gratis rettshjelp til de som har eller 
har hatt rusproblemer. Ofte ville ikke disse ellers fått 
rettshjelp. Ramberg har vært viktig for at dette skal 
være et tilbud også i Nord-Norge. I tillegg kan du 

Maren Irene Gåre Bakkevoll
Redaktør, student 2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 994 54 296

REDAKTØRENS ORD

lese flere gode refleksjoner rundt det å være «jusstu-
dent». 

Det som nok gir en større utskifting er å dra utenfor 
Norges landegrenser på utveksling. Mira Horsfjord 
er for tiden i Dundee og har skrevet til oss om hver-
dagen i Skottland.

Du vil ikke finne noen mønsterbesvarelse i denne 
utgaven. Mange setter nok pris på disse, men vi har 
valgt å heller fokusere på konkrete tips og gode fag-
tekster. Jan-Helge gir deg en guide til EØS-rettslig 
metode. Og vi setter stor pris på at vi fikk trykke se-
minaret til Jens Edvin A. Skoghøy om ”Grunnlovens 
krav til legalitet og forholdsmessighet ved inngrep 
overfor enkeltindividet”. Artikkelen er lang, men de-
finitivt verdt å lese.

Vi setter også pris på alle som har bidratt med tek-
ster. Dere er med på å løfte innholdet og kvaliteten 
på Jus’t. Jeg håper flere vil bruke tidsskriftet som en 
platform for debatt fremover. Så klart skal også re-
daksjonen, som har jobbet veldig godt, ha en stor 
takk. 

God lesning og god ferie!

Første opplaget av Jus’t nr. 3/2018 ble 
trukket 9. januar, en dag etter det ble til-
gjengelig. Bakgrunnen var at vi trykket 
en tekst i serien Jurfak and the city som 
var fiktiv, men kunne fremstå som en his-
torie fra virkeligheten. Vi beklager at i det 
opprinnelige opplaget av Jus’t nr. 3/2018, 
og tidligere ikke har fremkommet tydelig 
nok at denne spalten er fiktiv. 
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Vi i Elsa har i November gjennomført Legal English kurs 
med Kevin Harris. Dette har vært tradisjon de siste årene, 
og er veldig populært blant juss-studentene på UIT. Kurset 
varer over to dager, med 2 ulike temaer; Writing Modern 
Legal English, og Drafting Contracts in Modern English. 
Hovedfokuset er at studentene skal bli observante i skrive-
måten og lære generell moderne engelsk som er relevant 
for senere arbeidsliv.  Dette er etterspurt kompetanse i ar-
beidslivet, både språket og det å utforme kontrakter som 
faktisk er forståelige for alle parter, og kursholder holder 
dette kurset for flere advokatfirmaer

Selv om kurset går på engelsk, kan studentene bli mer re-
flektert over hvordan de skriver generelt, også på norsk. 
Det er mye fokus på unødvendig ordmengde som ikke 
tilfører noe verdi til teksten eller endrer meningsinnhold. 
Man blir litt mer kritisk til egen skriving, som bidrar til 
at man skriver mer direkte og nøyaktig uten unødvendig, 
kompliserende «juss-språk» som ikke gir noe til innhol-
det. Det er av stor nytteverdi for studentenes viere arbeid 
med skriving resten av studiet. Derfor anbefaler vi ofte 1 
og 2 avd. å melde seg på kurset, og det er som regel de som 
fyller opp plassene, samt noe 3. avd. som ikke fikk deltatt 
forrige år. Vi gir også et kurs-bevis etter fullført kurs, sig-
nert av presidenten i Elsa og kursholder selv.

Ellers er tilbakemeldingene veldig gode, studentene synes 
kursholder er artig og engasjerende, det er et nyttig kurs 
for engelsk og norsk skriving på juss-studiet og senere ar-
beidsliv.  I år var det også flere internasjonale studenter fra 

LLM som deltok på kurset, som blant annet nevnte at det 
kom veldig godt med når de skal skrive master-oppgave. 
VI i Elsa fornøyd med nok et gjennomført kurs og et godt 
samarbeid med Kevin Harris, og anbefaler alle som ikke 
har vært å melde seg på neste år for å piffe opp CV-en med 
nyttig kunnskap! 

ELSA - LEGAL ENGLISH KURS
Tekst ELSA, foto: ELSA

Foredragsholder Kevin Harris fra Acorn English Consultants med 
Maia Steiro fra ELSA

Flittige studenter som er klar for å lære mer om juridisk engelsk
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Siden 2015 har regjeringen drevet 
en avbyråkratisering- og effekti-
viseringsreform i offentlig sektor. 
Det har vært store nedskjæringer, 
men økt bevilling til satsing på 
digitalt hjelpemiddel som ledd 
i å effektivisere byråkratiet. For 
eksempel er det satt et mål om 
at domstolene innen 2023 skal 
være helt papirløse. Tanken er at 

saksbehandlingen i offentlig sektor med digitale hjelpe-
middel kan gjøre det mulig å ha ett hode til å gjøre et 
arbeid som tidligere ble utført av 5 hoder. I Altaposten 29 
oktober i år uttaler sorenskriver Bjørnar Leistad ved Alta 
tingrett at det kuttes i ressursene før de har gjennomført 
digitaliseringen og kan se effekten av denne endringen. 
Konsekvensen er at de har mistet en saksbehandlerstil-
ling selv om de allerede er på hælene i Alta tingrett. Ved 
Senja tingrett har de mistet en stillingshjemmel og sitter 
nå kun igjen med en dommerfullmektig der de tidligere 
hadde to fullmektiger. 

I Øst-Finnmark tingrett har de enn så lenge ikke mer-
ket endringen da ressursene i mange år har vært på et 
lavmål. De har nå en sorenskriver, en tingrettsdommer 
og to dommerfullmektiger ansatt samt saksbehandlere. 
Sorenskriveren opplyser at de imidlertid i lang tid har 
hatt reelt behov for enda en tingrettsdommerstilling for 
å normalisere arbeidsbelastningen og muligheten for å 
ha en akseptabel saksbehandlingstid. Enn så lenge ser 
utsiktene til det dårlig ut. 

Flere av landets domstoler er allerede rammet av re-
gjeringens kutt, blant annet skriver klassekampen 28. 
september i år at Jæren tingrett har gått fra tolv til ti 
dommere. Samlet sett er de i overkant av fire årsverk for 
lite. Konsekvensene er at de har gått fra normen på ti må-
neder i saksbehandlingstid på uprioriterte sivile saker til 
ett års behandlingstid.  I Stavanger tingrett er frustrasjo-
nen også stor. De siste årene har tre dommerfullmektiger 
gått ut av tingretten uten å bli erstattet. I tillegg kommer 
det frem i Klassekampens artikkel at sammenslåing sees 
på som siste utvei for å bøte på ressursknappheten. 

Frykter det vil gå på rettssikkerheten løs

Som ledd i praksisordningen på 4. avdeling er jeg ut-
plassert ved Øst-Finnmark tingrett. Sorenskriver Kåre 
Skognes stiller seg kritisk til at domstolene kan skjæres 
over samme lest som øvrige offentlige etater og dermed 
være med i avbyråkratiseringsreformen. Domstolene 
har ingen opportunitet i hva de skal behandle av saker. 
De må i motsetning til for eksempel politiet behandle 
alle saker, enten de er av mindre alvorlighetsgrad eller er 
svært alvorlige. Domstolenes behandlingsmåte er videre 
nøye regulert i prosesslovene og det kan ikke tas noen 
«kutt» her og der for å spare tid. Til og med berammelse 
av rettsmøter er nøye regulert – og det er nøye regulert 
i prosesslovgivningen hvor begrunnede avgjørelser må 
være. Dette står i motsetning til hva som for eksempel 
gjelder politiet der de har hjemmel til å henlegge eller gi 
påtaleunnlatelse grunnet prosessøkonomiske hensyn – 
og/eller for øvrig skjønnsomt vurdere og beslutte hva de 
skal bruke etterforskningsenergi og ressurser på. 

Føringene fra lovgivende myndighet er at straffesaker 
skal behandles innen 3 måneder fra saken kommer inn 
til retten – for sivile saker er normen 6 måneder. Hvilken 
utvikling får man når det trekker ut i tid? For det første 
kan det komme på kant med ett av de viktigste prin-
sippene i en rettsstat som er forankret gjennom Den 
Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen art. 6 som 
lyder: «everyone is entitled to a (...) public hearing within 
a reasonable time». Implementeringen i Norsk lov lyder: 
en rett til å få saken behandlet innen «rimelig tid». 

Kan regjeringens vedtak om avbyråkratisering i dom-
stolene komme på kant med hva de selv har vedtatt som 
gjeldende Norsk rett? Det er noe som skurrer når regje-
ringen griper inn i den tredje statsmakt og frarøver dem 
midler så behandling av saker kan skje innen forsvarlige 
rammer og saker avgjøres «innen rimelig tid». At en sak 
trekker ut i tid som følge av at regjeringen har satt seg 
et mål om avbyråkratisering er klart utenfor det som er 
rimelig. Domstolene er igjen låst i prosesslovgivningen. 
Det vil bli en utvikling der man søker rettsavklaring på 

KUTT I DOMSTOLENE: 

AVBYRÅKRATISERING – 
OG 

EFFEKTIVISERINGSREFORMEN.
Tekst: Ellen Ørebech Sverdrup
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annet vis dersom enkeltpersoner ikke får saken avgjort. 
I verste fall velge å la være å gå rettens vei eller som 
mafiabossen Corleone i filmen Gudfaren ville gjøre for 
å hjelpe en stakkars far som søkte gjenoppretting av 
rettferdighet for sin datter: «I’ll give them an offer they 
can not refuse.» La oss håpe det ikke blir så ille. 

Et annet poeng er at domstolene hanskes daglig med alt 
av saker, fra sivile tvistesaker, konkurs, mekling til straf-
fesaker. I domstolene er ingen saker like og arbeidet er 
i aller høyeste grad preget av livets mangfoldighet. Alle 
sakene må behandles individuelt og effektivisering i 
form av datateknologi kommer aldri til å endre på det 
faktum at det kreves tankevirksomhet for at enkeltmen-
neskers skjebne ikke blir fatal. Hvis man må begynne å 
flytte berammete saker frem i tid som følge av dom-
mermangel vil det også kunne medføre at beviser går 
tapt. Domstolene skal sikre at bevisene så godt som 
mulig beskriver det som virkelig var faktum og søke 
sannheten. Dette er selvfølgelig særlig aktuelt i straffe-
saker, men er klart også aktuelt i sivile saker selv om det 
ikke tales om bevis på samme måte. Jo lengre tid som 
går jo vanskeligere blir det å lete tilbake til bevisene, 
huske hva som har skjedd og sørge for at det er sannhet 

som legges frem. Eller ønsker regjeringen seg til den 
situasjon som Honoré Daumier så treffende har tegnet 
– og kommentert: Dommeren: «Kan vitnet forklare 
nøyaktig hva som skjedde 21 mars i fjor?» Vitnet; «Men 
ærede dommer, det er jo mer enn ett og et halvt år 
siden!» Dommeren; «Vel, fortell det likevel».

Vi vil jo ha en rettstat som har tillitt hos folk. Det kan 
bli vanskelig når feil begås fordi saken trekker ut i tid. 
Det er ikke en ønsket utvikling.

”The Defender” Honore Daumier - c.1862 - c.1865
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Min beste venninne har verdens 
søteste lille prinsesse. Hun vagger 
rundt på stua, faller litt, holder seg 
mot et bord, faller og reiser seg igjen. 
Det er når jeg sitter og ser på at hun 
rusler rundt der, at det dukker opp 
tanker om hvor heldig foreldre fak-
tisk er, dersom de har et friskt barn. 
For jeg klarer ikke å forestille meg 
hvor grusomt det må være når det 

en ønsker seg mest i hele verden er et barn, og så får beskjed 
om at barnet som vokser inne i magen trolig ikke overle-
ver svangerskapet. Fosteret har da så alvorlige feil og/eller 
sykdommer, at foreldrene er heldige om barnet vil overleve 
sitt første leveår. Og dersom de er så heldige at barnet vil 
overleve, vil det måtte gå med store smerter og begrensnin-
ger. Selv en kverulerende bedreviter som meg selv vet ikke å 
uttale meg angående hva som er rett og galt av foreldre i en 
slik situasjon å føle, tenke og mene. Hvorfor vi har politikere 
som mener noe annet er for meg uvisst. 

Som en liten hvisking i motvind sier Erna at dersom KrF 
kommer krypende tilbake til regjeringen så lover hun at 
de kan forhandle om abortsaken. Som en mor som lover 

ekstra tid foran TVen, bare barna rydder rommet sitt, god-
snakker hun med nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad 
har sett seg lei av at norske kvinner bare plukker vekk fos-
trene sine dersom de ikke er helt fornøyd med resultatet. 
Han anser dermed tilbudet som en seier for hele Norge. 
Ropstad ønsker ikke et sorteringssamfunn som ikke har 
plass til barn med Downs-syndrom. Dette er utvilsomt 
diskriminerende. Like diskriminerende er det at kvinner 
som er gravid med flerlinger skal kunne velge å fjerne det 
ene fosteret. 

Når det gjelder fosterreduksjon var ikke dette mulig da 
någjeldende lov ble vedtatt. Loven sier som følge av dette 
ikke noe eksplisitt om adgangen. Dette er følgelig lov, men 
tallene er her veldig lave. Adgangen er omdiskutert i det 
medisinske miljøet, som følge av etiske begrunnelser og 
risiko for det gjenlevende fosteret. Det er imidlertid ikke 
her stridens kjerne ligger. Den gjelder det høyresiden kal-
ler for «Downs-paragrafen». 

Abortloven § 2 bokstav c regulerer svangerskapsavbrudd 
etter tolvte uke. Abort kan da skje når det er stor fare for 
at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige 
anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svan-

NÅR DEN POLITISKE
 MAKTKAMPEN TREFFER 

DE MEST SÅRBARE
Tekst: Benedikte Svensson, foto: Maren Irene Gåre Bakkevoll

JUS I MEDIA:

Denne utgavens forside. Flere hundre mennesker samlet seg for å si nei til enderinger i dagens abortlovgving i Tromsø.
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gerskapet.

Etter bestemmelsens forarbeider (ot.prp.nr.53 (1977-
78) s. 15) følger det at forslaget til loven bygger på den 
forutsetning at kvinnen selv er i stand til å avgjøre hvor-
vidt hennes svangerskap skal avbrytes eller ikke. Det 
presiseres at dette er en vanskelig avgjørelse. Kvinnen 
skal før hun tar sin avgjørelse få hjelp og rådgivning.

Tallene for aborter som behandles i nemnd (etter 12. 
uke) har de siste årene holdt seg stabile. Ikke nok med 
at de er stabile, de er også stabilt lave. Av alle aborter 
som forekommer i Norge utgjør dette fire prosent. 
Når det gjelder antall barn som blir født med Downs-
syndrom går dette opp, ikke ned. Antallet aborter for 
foster med Downs som utføres etter bestemmelsen er 
overraskende lave. Overraskende fordi det er kronar-
gumentet til Ropstad.   

For hvis en ser nærmere på hvilke tilfeller som bestem-
melsen retter seg mot gir dette en noe utvidet virkelig-
het. Solfrid Grondahl har i VG (06.11.18) beskrevet en 
datter som ikke kunne puste normalt. Datteren hadde 
i 40 år problemer med spising og snakking. Hele tiden 
har hun blødd fra munnen. Videre har datteren vært 
gjennom store operasjoner i inn- og utland. Hun gikk 
bort for et halvt år siden. Grondahl beskriver det som 
å få en kniv rett i hjertet når våre politikere bruker en 
bestemmelse som ville omhandlet hennes datter, som 
et politisk argumentasjonsmiddel for å sikre makt. 

Da datteren ble født eksisterte ikke § 2c, og Grondahl 
vet heller ikke hva hun ville valgt om hun var i posisjon 
til å stå foran en nemnd for å få adgang til svangerskaps-
avbrudd. Men hun presiserer at det er skremmende å 
tenke på at hennes valg om å beholde barnet, kunne 
gitt et annet menneske et liv med så mye slit og smerte. 
Hun stiller seg spørsmålet om et slik liv er like mye verd 
for den som må oppleve dette. Og jeg undres hvordan 
noen kan sitte igjen med en tanke om at mødre i dagens 
Norge ser lett på denne oppgaven. Jeg er kritisk til hvor-
dan våre politikere kan anse seg selv som kvalifisert til å 
angi reguleringer rundt dette. Spesielt i en periode hvor 
Statsrådene skiftes ut raskere enn styrelederne i Hotel 
Cæsar på begynnelsen av år 2000. 

Silje Bakken er en av de som etter bestemmelsen ville 
kunne blitt abortert bort, som følge av alvorlig, kro-
nisk sykdom. Hun uttaler i dagbladet (07.11.18) at hun 
er glad for at hennes mor hadde dette valget. Bakken 
ønsker innstendig at deltakerne i debatten skal huske 
at det handler om at ingen skal tvinges til å føde barn 
som kanskje bare vil leve noen dager. Bakken er også 
takknemlig for at hun selv per nå har anledning til å ta 
dette valget, dersom hun i fremtiden skulle få beskjed 
om at fosteret har hennes arvelige sykdom. Dette er en 
kvinne som gjennom hele sitt liv har levd med denne 
sykdommen. Jeg vil kunne påstå at hun er bedre stilt 

til å vurdere sin hypotetiske fremtidige situasjon, enn 
enhver av våre sittende regjeringsmedlemmer. 

Personlig synes jeg det er vanskelig å vite hva de ulike 
partiene faktisk mener om saken. De som burde uttale 
seg er tause, og en av de desidert mest tvetydige er vår 
kjære Statsminister. Det hun kan bekrefte er at end-
ringen uansett ikke vil få noen praktisk betydning. En 
kan undres over hva Ropstad tenker om den pågående 
flørten de to har. For oss som har vært involvert med 
en part som velger å si det vedkommende tenker vi vil 
høre, for egen vinning, vet vi hvor usunt dette kan være. 
Har ikke Ropstad en god venninne som kan snakke han 
til fornuft? Han har jo tross alt dumpet Hareide for sin 
nye flamme. 

Når det kommer til endringene i loven som visstnok 
skal få så minimal betydning, er den etterfølgende virk-
ningen av endringen omdiskutert. Endringen er fore-
slått å skulle bli at kun foster som ikke er «levedyktige» 
skal kunne kvalifisere for svangerskapsavbrudd. Dette 
er en endring som imidlertid vil ha betydning i prak-
sis. Og selv om endringen skulle bygge på et ønske om 
å kunne utelukke diskrimineringen av de med Downs, 
uttaler Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, at 
det vil bli en nær sagt umulig oppgave å skille fra an-
dre tilstander et foster kan ha (Dagsavisen, 04.11.18). 
Leger har også uttalt at det i 12. uke vil være ekstremt 
vanskelig å si om et foster skal anses som levedyktig el-
ler ikke. Hvor skal denne grensen gå? Hvor lenge skal 
en estimere at fosteret vil overleve etter fødsel for at det 
skal anses som levedyktig? Hvor lenge er lenge nok? 

For i hvilken virkelighet er det våre politikere mener de 
befinner seg i? Hva betyr det når Statsministeren sier 
minst mulig får å unngå oppstyr, alt for mange stor-
tingsrepresentanter er tause angående sin mening, og 
selv vår Barne- og Likestillingsminister ser en annen 
vei. En minister som arbeider for kvinners rettigheter 
internasjonalt. Er det politiske overtaket i dette mikro-
skopiske landet så ufattelig viktig at det skal gå på be-
kostning av familier i bunnløs sorg?

Jeg mener utvilsomt nei
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Dekan Lena Bendiksen ledet delen om gjentaksproblematikken på allmøte med JSU

GJENTAKSPROBLEMATIKKEN:

ALLMØTE MED JSU

På forrige allmøte med JSU stod gjentaksproblematikken på agendaen. Etter et brev sendt av 
rektorene ved UiT, UiO og UiB til samtlige juridiske fakulteter ble gjentaksproblematikken 
virkelig satt på dagsorden. Det førte til et felles svar fra de tre fakultetene hvor de i likhet med 
rektorene delte bekymringen rundt gjentak av eksamen. Etter brevet har det vært relativt stille 
rundt problemstillingen på jur.fak. på UiT. Helt fram til dette allmøtet. Flere mulige løsninger 
ble tatt opp, og dekan Lena Bendiksen var svært lydhør for innspill fra studentene. Det ble 
klart at mulige tiltak aller helst skal ha god forankring i studentmassen. Et til aspekt som ble 
tatt opp i sammenheng med gjentak var karakterpresset på jussen. Er dette kjernen til gjen-
taksproblematikken? For å belyse saken og finne ut hva vi studenter egentlig mener om saken 
har Jus’t hørt med både styreleder i JSU Ivanna Frostad Ulriksen og en gjengsstudent begge 
med god refleksjoner rundt temaet.    

Tekst: Maren Irene Gåre Bakkevoll, foto: Jus`t
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JSU
Tekst: Maren Irene Gåre Bakkevoll, Ivanna Frostad Ulriksen, foto: JSU

JUS’T - Bortsett fra de økonomiske aspektene med 
gjentaksproblematikken, hvorfor er det et problem at 
jusstudenter tar eksamen om igjen? 

Ivanna - Et at de største problemene med at så mange stu-
denter velger å ta opp eksamener er at mange blir «hen-
gende bakpå» i studieløpet. Når man velger å ta opp en 
eller flere eksamener i tillegg til å ta eksamenen på den 
avdelingen man er på, leser mange pensum både fra av-
delingen under og den avdelingen man går på parallelt. 
For noen blir dette en vond spiral, hvor man ikke greier å 
prestere like godt som man ønsket på den avdelingen man 
er på, da man også fokusere på den avdelingen man skal ta 
opp. Da ender mange opp med å måtte ta opp eksamener 
året etterpå også. 

Et annet problem med at så mange tar opp eksamener på 
avdelingen under, er presset det skaper for den det gjelder 
i eksamensperioden. Ikke bare skal man prestere på den 
avdelingen man er på, men man skal også prestere på ek-
samen på avdelingen man tar opp. At studentene ønsker å 
prestere er også en av grunnene til at så mange tar eksa-
mener om igjen. 

Jusstudiet i Tromsø, er det jusstudiet med færrest og størst 
eksamener. Dersom det ikke går som ønsket på en av eksa-
menene, vil det ha større betydning for karaktersnittet for 
en student i Tromsø enn for eksempel en student i Bergen.

JUS’T - Hvorfor tror du at så mange tar eksamen om 
igjen?

Ivanna - Jeg tror at grunnen til at så mange tar eksamen 
om igjen er at mange opplever et stort karakterpress på 
jussen. 

JUS’T - Hva tenker du om de store advokatfirmaene sin 
rolle i denne saken?

Ivanna -Mange har et ønske om å arbeide hos store ad-
vokatfirmaer etter endt studie. I ansettelsesprosessen rett 
etter studiet legger flere av de store advokatfirmaene mye 

vekt på karakterene til hver enkelt student. At karakterer 
blir vektlagt i stor grad tror jeg er en av hovedårsakene til 
at mange opplever et karakterpress og derfor velger å ta 
opp eksamener i løpet av studiet. 

Det som er viktig å huske på er at de aller fleste får seg re-
levant jobb, kort tid etter studiet. Ikke mist er det viktig å 
huske på alle jobbmulighetene man har som jurist. Det er 
de færreste som går rett ut i jobb i et firma på Aker Brygge 
etter studiet. Dersom drømmen er å bli advokat er det 
mange firmaer man kan søke jobb hos. De fleste må opp-
arbeide seg arbeidserfaring, før man kanskje får den job-
ben man aller helst vil ha. Karakterene spiller en mindre 
og mindre rolle etterhvert som man får arbeidserfaring.

Det er også mange gode jobbmuligheter i det offentlige, 
og det er i det offentlige de fleste ender opp med å arbeide. 

Jeg tror ikke man kan si at det er de store advokatfirma-
ene sin skyld at så mange tar opp eksamener i løpet av 
studiet. Men heller at studentene får presentert en veldig 
snever del av arbeidsmarkedet etter studiet. Jeg tror også 
at en misoppfatning blant studentene om hvor på karak-
terskalaen det er «vanlig» å ligge, kan være en av hovedår-
sakene til gjentak på eksamen. I gjennomsnitt ligger jus-
studentene på mellom C og D. Det er også et problem at 
studentene ikke er fornøyd med den karakteren de får og 
at studentene tenker at den karakteren de har fått ikke er 
god nok. 

JUS’T - En del av gjentaksproblematikken er det nega-
tivet karakterpresset på studie. Trenger vi karakteren i 
det hele tatt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ivanna -Enkelte jobber innenfor vårt område krever et 
visst karaktersnitt. Jeg tror derfor ikke det er mulig å fjerne 
karakterene. Dersom karakterene tas vekk, tror jeg at stu-
dentene finner andre måter å skille seg fra hverandre på. 

GJENTAKSPROBLEMATIKKEN:
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JUS’T - Som sakt en del av gjentaksproblematikken er 
det negativet karakterpresset på studie. Hva tror du det 
gjør med debatten at fokuset ligger på gjentak og ikke 
karakterpress? 

Ivanna - Jeg føler ikke at debatten om gjentak av eksamen 
på jussen i Tromsø bare handler om antall gjentak og ikke 
karakterpresset. Jeg syntes at fakultetet i Tromsø har vært 
veldig klar på at problemet i seg selv ikke er antall gjentak, 
men heller grunnen til hvorfor så mange tar opp eksamen- 
nemlig karakterpresset. 

Det er en vanskelig debatt, hvor man på den ene siden har 
et spørsmål om økonomi og gjennomstrømming på stu-
diet- at studentene blir ferdig med studiet på normert tid 
(fem år). Mens man på den andre siden har studenter som 
ønsker å oppnå best mulig resultat på eksamen, og dermed 
ikke sjeldent ender opp med å ta opp eksamener. 

Vi i JSU prøver så godt vi kan å arbeide mot det negative 
karakterpresset. Dette er et arbeid som fakultetet har støt-
tet i flere år. Både JSU og fakultetsledelsen er enig i at ka-
rakterpresset er en stor del av gjentaksproblematikken, noe 
vi sammen jobber for å prøve å redusere. 

JUS’T - Tror du flere eksamener spredt utover året vil 
endre på noe?

Ivanna -Her opplever jeg at studentene ønsker forskjellige 
ting. Mange liker dagens ordning, mens andre ønsker å ha 
eksamen både til jul og til våren. Jeg tror at dersom vi får 
flere mindre eksamener, vil det kanskje lette på presset stu-
dentene opplever på våren. På den andre siden vil man da 
også ha et press på seg til jul. 

Dersom antall eksamener øker, øker også antall karakterer. 
Får vi flere karakterer på vitnemålet, vil det for noen kan-
skje ikke virke så «ødeleggende» dersom det går dårlig på 
en av eksamenene. Mens for andre vil flere karakterer bare 
øke antall gjentak. 

Gjøres det om på eksamensordningen, vil nok noen bli for-
nøyd mens andre ønsker seg tilbake til den ordningen vi 
har nå. 

JUS’T - Hvilket en til tre tiltak tror du kunne gjort en 
stor endering i dagens sitasjon? 

Ivanna -Det er vanskelig å peke ut en til tre tiltak for hva 
som kunne gjort en stor endring i dagens situasjon, men 
jeg tror at dersom studentene blir bedre opplyst om hva 
som faktisk er karaktersnittet på jussen (C til D) og de 
mange arbeidsmulighetene man har etter studiet, så er mye 
av jobben gjort. Det skal vi i JUS fortsette å jobbe med.

Ivanna Frostad Ulriksen er styreleder i JSU og har jobbet mye med saken.
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“Wiersholm har et sterkt faglig og sosialt  
inkluderende arbeidsmiljø. Jeg følte meg som  
en del av firmaet under  hele oppholdet, noe jeg  
satte stor pris på”

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

Wiersholm Summer School

En uke utenom   
det vanlige
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OM KARAKTERER OG GJENTAK AV EKSAMENER - 

REFLEKSJONER ETTER SNART 4 ÅR PÅ PJ

Tekst: Marcus Lyngstad, foto: UiT

Før sommeren 2018 blåste det opp til full storm på Det 
juridiske fakultet i Oslo. Studentenes adgang til gjentak av 
eksamen var truet. Årsaken var at rektoratene på universi-
tetene i Oslo, Bergen og Tromsø var bekymret for hvor få 
som fullførte studiet på normert tid, og hvor mange som 
tok eksamen opp, såkalte gjentak. Dette bekymret rekto-
rene seg over på vegne av studentene, og sannsynligvis på 
vegne av budsjettene.

Etter at JurFak ved UiO begrenset seg til å i første omgang 
innføre emnesperre har det vært våpenhvile mellom stu-
dentene og administrasjonen. Men i ettertid har arbeidet 
med gjentaksproblematikken fortsatt. Dekanene ved de 
juridiske fakultetene har et stående oppdrag fra rektora-
tene om å gjøre tiltak for å få ned gjentakene.

I et slikt arbeid er det viktig med mye idémyldring. På JSUs 
allmøte i høst inviterte vår egen dekan Lena Bendiksen 
studentene til å gi innspill i saken. I dette innlegget skal 
jeg beskrive mitt syn på problematikken slik den stiller seg 
for UiT. Ambisiøst håper jeg på å gi et konstruktivt bidrag 
til diskusjonen.

Det er min personlige overbevisning at ingen studenter 
liker å avlegge eksamen. Studenter liker å bevise deres 
evner og kunnskaper, men selve prøven er ikke en opple-
velse de ønsker å gjennomgå flere ganger enn de må. Når 
universitetene ser at jusstudenter tar opp flere eksamener 
enn noen annen studieretning er det forståelig at bekym-
ring vekkes. Likevel tror jeg ikke at antall gjentak er det 
sentrale problemet. At studentene tar opp eksamener er 
konsekvensen av problemet. Årsaken til gjentakene er at 
studentene opplever at karakterene har en altoverskyg-
gende viktighet for arbeidsutsiktene som nyutdannet. 
Etter min beskjedne erfaring er denne opplevelsen alt an-
net enn overdrevet.

Siden vi studenter føler at karakterene er så viktige for oss, 
ønsker mange av oss å ta eksamener på nytt for å forsøke 
å forbedre karakterene. At det er presset fra karakterenes 
posisjon i arbeidslivet som forårsaker utfordringene med 
gjentak betyr at det er i dette presset det reelle problemet 
ligger.

Å slanke seg med korsett
En av forslagene for å få ned antall gjentak på JurFak ved 

UiT er å splitte opp eksamenene og/eller omrokere på 
dem. Enkelte rettsområder kan for eksempel tas ut til egne 
eksamener. Noen eksamener kan legges til høstsemesteret. 
Eventuelt kan eksamen for gjentaksstudenter slås sammen 
med kontinuasjonseksamen.

Et høyere antall eksamener vil sikkert føre til at den en-
kelte karakter blir mindre viktig. Samtidig tror jeg at flere 
eksamener også vil føre til at studentene får flere karakte-
rer å bekymre seg over. Jeg tror derfor at studentenes pine 
vil være minst like stor med flere eksamener. Så vidt jeg 
kan se er det liten grunn til at en slik endring skal få stu-
dentenes behov for gjentak til å gå ned.

Videre tror jeg at det å flytte eksamener til tidligere i stu-
dieåret sikkert vil gjøre arbeidsmengden mindre om vå-
ren. Hvordan dette skal gjøre problemet med karakter-
press og gjentak derav mindre kan jeg likevel ikke se. Som 
Lena Bendiksen fremhevet på JSUs allmøte er det også 
generelt betenkelig å ha eksamener rett etter sommeren. 
Flere studenter er økonomisk avhengig av sommerjobb. 
En ordning for gjentak rett etter sommeren vil være særlig 
gunstig for de som kan avstå fra å jobbe om sommeren. 
Ordningen vil derfor innebære størst fordel for studenter 
fra bemidlede familier.

Dessuten vil nok flere eksamensrunder skape enda mer 
bekymring hos budsjettmakerne på administrasjonsbyg-
get.

Det har vært foreslått å ha større ulikhet i eksamensforme-
ne. Personlig tror jeg også dette kan føre til at den enkelte 
karakter blir mindre viktig, mens det samlede karakter-
presset forblir det samme. Hvis eksamenene blir svært uli-
ke kan det hende at noen eksamener blir ansett for å være 
totalt uviktige. Da vil de karakterene som faktisk betyr noe 
være minste like tungtveiende som dagens. Et annet sce-
nario er at alle eksamenene fremstår som like viktige. Da 
er vi i beste fall like langt som nå.

Hittil er det mest dramatiske forslaget å simpelthen sperre 
adgangen til gjentak enda mer enn det som allerede føl-
ger av eksamensmodellen og emnesperren. Eksempelvis 
kan det fra oven dikteres at studentene kun får lov å ta 
tre gjentak samlet sett over hele studieløpet. Dette vil 
uten tvil føre til færre gjentak. Budsjettpostene vil umid-

GJENTAKSPROBLEMATIKKEN:
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delbart bli smalere. Så langt universitetene faktisk bryr seg 
om studentene vil et slik tiltak likevel være grusomt forfeilet. 
Løsningen innebærer å øke presset på studentene første gang 
de avlegger eksamen. Tiltaket løser overhode ikke det reelle 
problemet. På utsiden ser det kanskje ut som at UiT har tatt 
grep, men det gjør det sikkert også hvis du forsøker å slanke 
deg med korsett.

Det gjennomgående synspunktet i min kritikk av de oven-
nevnte forslag er at de har eksamensmodellen i kikkerten, 
men karakterproblemet i blindsonen.

Om eksamensmodeller er det dessuten viktig å observere at 
fakultetene i Bergen og Oslo har andre modeller enn oss i 
Tromsø uten at dette ser ut til å føre til lavere karakterpress 
eller færre gjentak. Tvert imot synes nevrosen å være større 
sørpå. Om dette skyldes struktur eller kultur er uvisst. For 
øvrig tror jeg personlig at eksamensmodellen i Tromsø gir 
bedre muligheter for å dyrke faglig forståelse, men siden det-
te siste poenget ikke er tema for teksten går jeg ikke nærmere 
inn på det.

Et mer treffende forslag enn de hittil nevnte er å gjøre studi-
et, eller deler av det, karakterfritt. I motsetning til de øvrige 
forslagene er dette en medisin som faktisk behandler syk-
dommen. Dette tiltaket vil sikkert ta bort betydelige deler av 

presset på studentene. 

Når det er sagt er det nødvendig å minne om en litt ubehage-
lig sannhet. Arbeidsgivere har et legitimt behov for å gjøre 
en seleksjon av hvilke nyutdannede studenter de ønsker å 
ansette ved sin arbeidsplass. Dersom vi fratar arbeidsgiverne 
muligheten til å vurdere ut fra karakterer, er det langt fra sik-
kert at arbeidsgiverne kommer til å gjøre en grundigere el-
ler mer rettferdig seleksjon i fremtiden. Etter mine generelle 
erfaringer med mennesker er det langt mer sannsynlig at ar-
beidsgiverne vil holde livet enkelt for seg selv. Veien er kort 
fra karakterfritt vitnemål til at studenter i større grad blir 
ansatt på bakgrunn av bekjentskaper eller familiekontakter. 
En slik utvikling vil innebære en stor fordel for studenter 
fra veletablerte familier. Dette må for de fleste fremstå svært 
uønsket. Sosial mobilitet er i mine øyne en av de verdiene i 
det norske samfunnet det hersker mest konsensus om. Selv 
om karakterer har sine ulemper, så er de i alle fall blinde for 
bakgrunnen og opphavet ditt. Karakterer gir studenter uten 
hjelp hjemmefra en rettferdig sjanse mot studenter fra res-
surssterke familier. Å fjerne karakterene uten å tilby arbeids-
giverne et like rettferdig verktøy for seleksjon er for meg ver-
dimessig uakseptabelt.

Om problemforståelsen i saken
Jeg skal snart bevege teksten over fra kritikk til konstruktivt 
forslag. Før jeg gjør det, er det nødvendig å si noe om pro-
blemforståelsen i saken vi diskuterer.

Når universitetene ber om tiltak for å senke antall gjentak 
har de tatt det for gitt at gjentak er et onde. Det er det sikkert 
for budsjettene. Men for studentene er adgangen til gjentak 
egentlig et viktig tiltak mot karakterpress. Alle voksne men-
nesker, rektorene inkludert, har nok opplevd å rote det til for 
seg selv en eller annen gang. Denne gangen kan være den 
dagen du har eksamen. Å ha muligheten til å ta eksamen opp 
igjen, gjør at eksamen ikke føles som et spill med hele ar-
beidslivet som innsats.

Om ikke frykten for å ødelegge for seg selv var nok å slite 
med, må studentene ved eksamen også spille sensor-lotto. 
Før sommeren gjorde Geir Woxholth seg til alle jusstuden-
ters helt når han bekreftet det vi alle sammen opplever. Det er 
svært variabel kvalitet på arbeidet sensorene gjør. Woxholth 
uttalte seg om situasjonen ved UiO, men jeg ser liten grunn 
for at realiteten skal være en annen ved UiT.

Ut fra hva jeg har hørt kreves det gode karakter for å kunne 
bli sensor. Dette er ironisk. Selv om sensorene var presump-
tivt gode studenter er det flere av dem som gjør et ganske 
dårlig arbeid som sensor. Nettopp i karakterfastsettingen vi 
studenter opplever, ligger et knusende bevis på at karakterer 
ikke nødvendigvis forutser godt arbeid i all tid fremover.

Alle disse forholdene som jeg har nevnt over tilsier at gjen-
tak er et gode for jusstudenter. Mot dette kan det kanskje 
argumenteres med at adgangen til gjentak forsterker karak-
terpresset ved at studentene stadig forbedrer sine karakterer. 

Marcus Lyngstad ikke på PJ-biblioteket men i champange 
kantina
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Argumentet punkteres etter min mening når fakultetet ved 
stikkprøver har funnet at halvparten av gjentak mislykkes, 
og at en stor del av forbedringene er fra karakteren E til D.

Så lenge arbeidslivet tilber karakterer
Så lenge problemene stammer fra arbeidsgivernes anset-
telsesprosess, tror jeg ikke problemet kan løses fra univer-
sitetshold alene. Universitetene kan bytte ut karakterpro-
blemet med et annet problem, men av de grunner jeg har 
beskrevet ovenfor tror jeg ikke alternativet er å foretrekke. 
For meg synes det som at den beste fremgangsmåten er å 
forsøke å påvirke arbeidslivet til å være mer allsidige i sin 
seleksjon. Dette foreslo jeg på JSUs allmøte nå i høst. Dekan 
Bendiksen kunne da opplyse om at fakultetene har forsøkt 
noe slikt, men at arbeids-
giverne er fastgrodde i 
sine vaner.

Så lenge arbeidslivet til-
ber karakterene som den 
beste indikator på fremti-
dig arbeidsytelse tror jeg 
ikke karakterproblemet 
kan fjernes. Knuten lar 
seg ikke løse. Hvis du som 
leser følger meg i reson-
nementet hittil om at ar-
beidsgivernes vektlegging 
av karakterer er kilden til 
problemkomplekset, men 
at vi samtidig ikke kan 
tenke oss noen god mulig-
het til å løse dette, følger 
det at ordningen vi har nå 
faktisk er det beste alter-
nativet. For min del tror 
jeg det beste vi kan gjøre 
fremover, er å gjøre karak-
terjaget mindre brutalt. Det gjør vi ved å ikke la karakterja-
get være førende for kulturen på studiet vårt.

Det finnes allerede tiltak i denne retningen. JSUs Jusspust 
er et godt eksempel. Et annet tiltak som mange studenter 
etterspør er informasjon om hva som er vanlig. Alle jusstu-
denter trenger å få vite hva gjennomsnittskarakteren er. Jeg 
foreslår at fakultetene med jevne mellomrom publiserer sta-
tistikk over karakterene og arbeidssituasjonen til nylig av-
gåtte studenter. Ideelt kunne det blitt en årlig begivenhet at 
fakultetet publiserte ferske og ærlige tall om kullet som var.

I forlengelsen av dette vil jeg oppfordre studentene til å være 
ærlige med seg selv og andre om hvilket liv de ønsker etter 
studiet. Svært gode karakterer er gjerne bare en forutset-
ning for prestisjetunge stillinger med mye overtidsarbeid. 
Jusstudenter er nok en over gjennomsnittlig ambisiøs gjeng, 
men jeg tillater meg å tro at de fleste av oss egentlig ikke 
ønsker å dedikere livene våre til kveldsarbeid og evig jakt 

etter den neste forfremmelsen. Jeg tror at jusstudenter flest 
ønsker å jobbe for å leve, ikke leve for å jobbe. Det er nok 
ytterst få som ønsker å forholde seg til jobbmail når de er på 
feriereise. I stillingene som har høyest karakterkrav er nok 
slike arbeidsforhold ikke ukjente.

Selv om vi alle sikkert blir litt fanget i jussboblen og karak-
terjaget på studiet, tror jeg mange av oss kommer til å gå ut 
av studiet og være mer lykkelig med et helhetlig og allsidig 
liv. Allerede nå som studenter bør vi derfor praktisere en 
mer åpen holdning til ukonvensjonelle og mindre presti-
sjefylte jobber. Studentenes visjon av arbeidslivet bør ikke 
defineres av elitisme. 

Hvis fakultetene sørger 
for at vi har et realistisk 
bilde av karakterene 
og vi studenter sørger 
for å ha sunt forhold 
til hva vi egentlig vil 
i arbeidslivet tror jeg 
at karakterpresset vil 
bli mindre følbart i 
fremtiden. Kanskje går 
studentenes behov for 
gjentak ned, og rekto-
renes gjentaksproblem 
dermed. I alle fall tror 
jeg kulturen rundt ka-
rakterene vil bli sunne-
re for studentene som 
kommer etter oss.

Angående kilder:
Jeg har ikke vært i 
kontakt med Lena 
Bendiksen for å dob-
beltsjekke uttalelsene 

jeg referer til. Derfor har jeg valgt å ikke sitere, men gjengi 
så rettferdig som mulig det meningsinnholdet jeg oppfattet på 
allmøte. Ansvaret for at disse gjengivelsene er riktige er mitt.

Geir Woxholths uttalelse ble gjort på Facebook. Den kan gjen-
finnes i den åpne gruppen «Rettsvitenskap UiO» i en kom-
mentartråd datert 14. mai. Lenke: https://www.facebook.com/
groups/831754856881765/permalink/1885647368159170/
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Stedet å utfordres,
å lære og å leve

Stavanger   |  Oslo   |  Bergen   |  Hamar
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DERFOR BØR DU INNGÅ 
SAMBOERAVTALE

Tekst: Magnus Krogstad, foto: Jusshjelpa, colorbox

Hos Jusshjelpa i Nord-Norge tar vi blant annet inn sa-
ker som omhandler det økonomiske oppgjøret etter endt 
samboerskap. Vi får dermed et innsyn i hvilke momenter 
det oftest er uenighet om i et samboeroppgjør. Etter vår 
erfaring ville veldig mange av disse sakene løst seg selv, 
uten vår bistand, dersom det hadde vært inngått en sam-
boeravtale under samlivet. Vi ønsker derfor å synliggjøre 
muligheten til å inngå samboeravtale slik at flere oppgjør 
kan gjennomføres uten å måtte gå rettens vei.

Samtalen om man skal inngå en samboeravtale kan være 
et ubehagelig tema å ta opp. Enkelte tenker kanskje at det 
kan oppfattes som at du «forutser» at dere kommer til å 
gå fra hverandre en gang i fremtiden, og at det dermed vil 
sette i gang en konflikt mellom dere. Kanskje du tenker 
«men vi er jo enige om hvem som eier hva. Hva er vitsen 
med samboeravtale da?». Tvert imot mener jeg dette er 
det beste tidspunktet å inngå en samboeravtale på! Det 
er nå det ikke er noen uenighet om eierforholdene. Bare 
få det ned på papir, så er dere sikret mot mulige fremti-
dige uenigheter. Se på det som en forsikring. Du forsikrer 
gjerne huset ditt mot brann og lignende. Du kjøper ikke 
forsikring fordi du vet at huset ditt kommer til å brenne 
ned en gang i fremtiden, men fordi du vet at ting utenfor 
din kontroll kan skje, og at du dermed vil være glad du 
inngikk en slik forsikring.

I de siste tiårene har det blitt vanligere å forbli samboere 
fremfor å gifte seg. Omtrent 29% av Norges befolkning 
var samboere i 2016. For enkelte er det et bevisst valg for 
å ikke forplikte seg til de samme reglene som gjelder for 
ektefeller, men ikke alle er klare over hva denne uregulerte 
samlivsformen innebærer. En måte å ivareta sin frihet fra 
den omfattende ekteskapslovgivningen, men fortsatt sikre 
et rettferdig og forutberegnelig oppgjør, er å inngå sambo-
eravtale med deres egne forutsetninger.

En sentral forskjell mellom samboerskap og ekteskap, er 
at det ikke finnes en alminnelig samboerlov som regulerer 
oppgjøret etter endt samboerskap på lik linje med ekte-
skapsloven. Ekteskapsloven kan i utgangspunktet heller 
ikke brukes i oppgjøret mellom samboere, selv om si-
tuasjonene kan fremstå som ganske like. Dette medfører 
større usikkerheter og muligheter for konflikt ved endt 
samboerskap, spesielt i tilfeller hvor samboerskapet har 

vart i lenge og det ikke er helt klart hvem som eier hva. De 
lovene som anvendes i samboersaker, er i de fleste tilfel-
lene svært generelle, og ikke skreddersydd med tanke på 
samboerforhold.

En samboeravtale er en avtale to samboere kan inngå for å 
klargjøre hvem som eier hva, hva de eier sammen, og med 
hvor stor eierandel. Det er heller ikke uvanlig at samboere 
avtaler hvor stor del av ansvaret overfor visse gjeldsposter 
den enkelte samboeren er ansvarlig for. Dette er spesielt 
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vanlig når samboerne har avtalt et annet ansvarsforhold for 
deres felles gjeld enn det som fremgår for banken. F. eks. der 
gjelden bare står på den ene samboeren i banken, men at de 
i realiteten betaler ned like mye i avdrag og renter.

Ved et endt samboerskap er utgangspunktet at hver av sam-
boerne tar med seg ut de verdiene som de tok med seg inn 
i samboerskapet og alt de senere kjøper eller mottar i gave 
eller arv. Dette høres ganske enkelt ut, og i mange saker 
er det klart hvem som eier hva. Der det imidlertid reiser 
seg størst tvil, er i de tilfellene hvor samboerne har kjøpt 
en bolig sammen, betaler ned på lånet sammen, har kjøpt 
innbo og bil sammen, og har bodd sammen over lengre 
tid. Samboerne har sjeldent et problem med disse eierfor-
holdene under samboerskapet, gjerne fordi de forutser at 
de vil være samboere til døden skiller dem ad. I realiteten 
er det er dessverre slik at veldig mange samboerforhold 
tar slutt en dag. I de tilfellene hvor det skjer et brudd, vil 
disse verdiene plutselig bli gjenstand for konflikt. Kanskje 
han finansierte boligen med en større andel av egenkapital 
enn henne? Kanskje hun betalte mer ned på lånet enn han? 
Kanskje han har betalt alle verkstedutgiftene til bilen? Disse 
er eksempler på tvister som lett kan oppstå ved et samlivs-
brudd, men som kan fremstå som uproblematisk underveis 
i forholdet.

Når disse spørsmålene kommer på spissen, søker partene 
gjerne juridisk bistand for å få gjennomslag for sin sak. 
Dersom man verken kvalifiserer til fri rettshjelp fra staten 
eller faller inn under målgruppen til Jusshjelpa i Nord-
Norge eller andre gratis rettshjelptiltak, vil det være behov 
for advokat i saken. Som kjent, kan dette være en kostbar 
prosess, og partene vil muligens måtte punge ut flere titu-
sener av kroner. Det er heller ingen garantier for at du vil 
få medhold. Det er da surt i ettertid å tenke på at alt dette 
ville ha løst seg kostnadsfritt dersom det hadde vært inngått 

samboeravtale på et tidligere tidspunkt. Erfaringsmessig vil 
konfliktnivået i etterkant av bruddet også være særdeles 
lavere dersom det er enighet om fordelingen enn det ville 
vært etter en tidskrevende og kostbar rettslig prosess.

For enkelte er det kanskje usikkerhet om hvilke formelle 
krav som skal til for at en samboeravtale er gyldig. Må den 
tinglyses? Må den godkjennes av en advokat? Svaret på beg-
ge disse spørsmålene er nei. I Norge har vi alle avtalefrihet, 
og for samboere er dette utgangspunktet. En samboeravtale 
kan inngås på en serviett på en restaurant og den kan inn-
gås muntlig. Det er ingen formkrav. Ved en muntlig avtale 
vil det imidlertid mest sannsynlig oppstå bevisproblemer 
ved oppgjøret, og den vil dermed være vanskeligere å et-
terleve. Dersom dere begge er enige om hvem som eier hva, 
er det best å få det ned på papir, med begges underskrift. 
Siden dette kan medføre en del arbeid, har vi hos Jusshjelpa 
i Nord-Norge utarbeidet en mal til samboeravtale som du 
kan få tilsendt dersom du henvender deg til oss. Det er der-
med bare å fylle ut feltene og skrive under på avtalen.

en samboeravtale gjelder som utgangspunkt det gjenstands-
messige og økonomiske forholdet ved et eventuelt brudd. 
Den bestemmer i utgangspunktet ikke hva som skjer der-
som den ene samboeren dør, med mindre samboeravtalen 
tilfredsstiller arvelovens krav til form og innhold.  

Dersom det ikke har kommet klart nok frem til nå, vil jeg 
komme med en oppfordring. Inngå samboeravtale med 
samboeren din! Det er en svært undervurdert metode å 
sikre både din egen og din samboers rettsstilling, og det er 
helt kostnadsfritt. Vi ønsker at kulturen skal endres til at 
den klare normen er å inngå samboeravtale. Det bør ikke 
være en ubehagelig samtale å ta, og det bør ikke inngås bare 
unntaksvis. 



JUS’T

20  JUS`T

RAGNI LØKHOLM 
RAMBERG

I 2007 kom Ragni Løkholm 
Ramberg rett inn på jussen i Bergen 
etter videregående. Etter at juridi-
kum var i boks flyttet Ragni rett til 
Tromsø, to år etter på hadde hun 
fikk hun advokatbevilling. I dag job-
ber hun som prosjektleder og jurist i 
TotalEiendom. I tillegg til en spen-
nende jobb bruker Ragni mye tid på 
å gjøre livene til andre litt lettere. 

Enten gjennom politikk eller som frivillig hos Gatejuristen. 
Nettopp derfor vant Ragni frivillighetsprisen under tiårsju-
bileet til Gatejuristen tidligere i år. 

Hva var det som gjorde at ville være frivillig hos Gatejuristen?

Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg møtte noen som sa at jeg 
Gatejuristen måtte være noe for meg, og det burde jeg 
prøve å gjøre. Jeg syns det er viktig engasjere seg. Spesielt 
for de som ellers sitter nederst  ved bordet i samfunnet. 
For meg ble Gatejuristen en unik måte å bruke utdan-
nelsen og kompetansen min, samtidig som jeg fikk være 
engasjert. Derfor sa jeg ja til å være frivillig i Gatejuristen.

Nina Walthinsen (Leder for Gatejuristen Tromsø) holdt 
tale da jeg fikk prisen, og trakk frem et litt pinlig minne 
–  vårt første saksinntak hos Kirkens Bymisjon. Jeg har jo 
levd et veldig beskytta liv, som de fleste andre i Norge. Jeg 
var rett og slett nervøs og ganske redd før det mottaket på 
Bymisjonen. Jeg hadde aldri tidligere forholdt meg direkte 
til noen som er rusavhengig. Det gikk, ikke overraskende, 
veldig bra. Jeg tror at vi som er privilegerte har godt av 
å bli kjent med folk som ikke har de samme privilegiene 
som vi har. Både prate om vær og vind, spise middag ilag 
og møtes. Vite om hverandre. Og så klart, vi jurister har 
godt av å prøve å hjelpe denne gruppen rettssøkende til å 
få gjennomslag dehelt åpenbart har rett til å få, men som 
ikke får det grunnet deres bakgrunn. Det er veldig stor 
forskjell på å ha rett, og å få rett.  

Som en del av begrunnelsen for at du fikk prisen sa 
Gatejuristen at du har bidratt direkte og indirekte. Hva lig-
ger i det indirekte bidraget ditt?

Det er nok at jeg ved et par anledninger har hjulpet til 
med finansieringa. Jeg er politisk aktiv, og har jobbet for 
Gatejuristen gjennom å fremme forslag i partiet mitt, 
Arbeiderpartiet. Så har jeg også brukt nettverket mitt i po-
litikken, og snakket med andre politikere om Gatejuristen. 
Det har vært lett for meg fordi jeg vet hvem jeg skal snakke 
med, og hvordan man skal gå fram. Akkurat det er jo en 
del av urettferdigheta. Hvem er det som har tilgang til po-
litikere, og hvem er det som ikke har det. Jeg bestemte meg 
tidlig for at akkurat Gatejuristen fortjener at noen taler 
deres sak i alle budsjettmøter – det være seg kommunalt, 
fylkeskommunalt eller nasjonalt. 

Så har jeg i tillegg dratt i gang et par kronerullinger. Det 
syns jeg bare er artig. Og det er jo mange som ønsker å 
bidra, særlig blant jurister i byen, fordi alle er enige om 
at den jobben som gjøres av Gatejuristen er viktig – og 
underfinansiert. 

Noen ganger har det jo brent på dass. Det er ikke mange 
jurister som jobber en plass hvor de ikke vet om de ikke får 
lønn fordi justisdepartementet har kuttet i bevilgningene 
til arbeidsplassen. Nå tror og håper jeg de voldsomme kut-
tenes tid er fordi. Vi har kommet godt på plass i de poli-
tiske instansene. Men når kuttene har vært foreslått så har 
vi jobbet godt uavhengig av parti, både regionale og lokale 
politikere har stilt opp for Gatejuristen. 

Hvordan har det vært å ha med seg juristbakgrunnen inn 
i politikken? 

Veldig bra! Da jeg startet på jussen var planen min egent-
lig å jobbe med politikk og samfunn på en eller annen 
måte. Jeg så for meg at jeg skulle jobbe for en organisa-
sjon som UNICEF eller en miljøorganisasjon som juridisk 
rådgiver. Så fikk jeg tilbud om å bli advokatfullmektig, og 
da ble de rådgiverplanene borte. Jeg er veldig glad for at 
jeg valgte som jeg gjorde den gangen. . For det å være ad-
vokat var egentlig å lære seg et håndverk, å komme under 
huden på jussen. Det er en stor styrke at jeg gjorde det før 
jeg ble politiker på heltid. Det ga meg en påminnelse om 
at det er et liv utenfor rådhuset. Det blir lett en ekstrem 
bobletilværelse på rådhuset. Da kan man fort være langt 
unna de som har skoen på – de som bare vil ha gode liv 
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for seg og sine nærmeste. Og ikke nødvendigvis er så opp-
tatt av de tingene som virker veldig viktig når du sitter i 
politikerbobla.

Så er det en ting til. Jeg mener det burde være en større 
utskifting mellom privat næringsliv og offentlig sektor, og 
særlig med tanke på myndighetsutøvelse i offentlig sektor. 
Sånn som det er i dag så er det veldig få seg beveger seg 
mellom de to sektorene. Det burde legges mer til rette for  
overgang mellom privat næringsliv, politikken og byrå-
kratietDet er utelukkende klokt å ha en større utskifting 
mellom de sektorene. Jeg tror at de tingene jeg eventuelt 
har fått til som politiker, skyldes godtsamarbeid med folk 
utenfor politikken. 

Nå har vi snakket mye om hvordan juristbakgrunnen har 
vært nyttig i politikken. Er det noe fra selve studietida du 
har tatt med deg videre til politikken, arbeidslivet eller livet 
generelt? 

Jeg var faktisk en ganske dårlig student. I en eksamen jeg 
skulle opp i hadde jeg ikke engang kjøpt den ene boka. 
Jeg hadde kjøpt (og lest!) den andre pensumboka, 
konkurs. . Så kom vi opp i konkurs på eksamen så 
det gikk bra. 

Gjennom hele studietida var jeg politisk aktiv. Jeg 
studerte i Bergen, der holdt vi til på Dragefjell. 
Rett ved Dragefjell ligger Folkets hus, hvor AUF, 
AP og LO holder til. Så jeg spiste lunsj der veldig 
ofte. I tillegg til å ikke være så flink «juss-student» 
var jeg ikke særlig integrert sosialt. Jeg synstes jus-
studenter var skumle. De var så velkledde, i typis-
ke antrekk nesten som arbeidsdrakter. Bestandig 
godt forberedt, ute i god tid og sa smarte ting. 
Jeg følte meg ofte litt som fisk på land på studie. 
Etterhvert fant jeg mine folk som kanskje også var 
litt på utsiden av det etablerte i Bergen. Det ble 
gode studiekamerater. Men jeg var i perioder en-
som på UiB, og det gjorde nok også at jeg trakk 
meg unna mye på jussen, også av faglig karakter. 

Hvis du kunne endre noe på juss-studie hva ville 
det vært?

Da jeg på slutten av studie skjønte metoden be-
gynte jeg å like jussen mye mer. Jeg hadde sett på 
juss som et redskap til å forstå politikk, men på 
slutten av studiet skjønte jeg at jussen i seg selv var 
ganske fantastisk. Da hadde jeg et øyeblikk hvor 
jeg tenkte «kan jeg få gjøre alt på nytt igjen?». Den 
forståelsen av jussen burde kanskje komme litt 
tidligere. Men så var metode faget det kjedeligste 
jeg har hatt i mitt liv, så er ikke sikkert det burde 

komme så tidlig heller.

Hvilke tips vil du gi til dagens studenter? 

1: Ta vare på hverandre. 2: Engasjer deg i noe ved siden 
av studie. Finn din hjertesak. Du har aldri så mye tid til 
å være engasjert som når du er student. Du trenger ikke 
være like dårlig student som meg, men  benytt friheten 
det er å være student til å gå helt inn i en sak. Om det 
er et politisk parti eller Gatejuristen, Fremtiden i våre 
hender eller noe helt annetskal jeg ikke legge meg bort i . 
Men gjør noe for samfunnet, for å gjøre verden litt bedre. 
Veldig ofte kjenner jeg på følelse av at jeg skulle ønske jeg 
kunne gjøre mer. 

Jeg angrer ikke på at jeg gjorde mye utenomfaglig på jus-
sen. Det har både gjort meg til et bedre menneske, en flin-
kere jurist og en bedre advokat. Og det gikk jo bra for meg 
på jussen tilslutt, selv om jeg ikke hadde kjøpt alle bøkene. 
Og som en av mine professorer sa «det står mye god juss 
i loven». 
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Bakgrunnen for artikkelen
20. september i år avsa 
Utlendingsnemda (UNE) en såkalt 
stornemdsbeslutning. Der ble det 
besluttet at UNE ikke skulle følge 
sivilombudsmannens tolkning 
forskrift 15 Oktober 2009 nr. 1286 
(utlendingsforskriften § 10-2). Dette 
falt ikke i god jord hos sivilombuds-

mannen. Artikkelen vil her belyse konflikten mellom 
UNE og sivilombudsmannen syn på tolkning av forskrif-
ten. I denne artikkelen vil vi se litt på sivilombudsman-
nens myndighet, for så å gå inn i materien i brevet som 
Sivilombudsmannen sendte til Utlendingsnemnda etter 
beslutningen i stornemnda ble tatt. 

Den lovgivendes makt aktive kontrollorgan
Stortinget lovfestet sivilombudsmannens ordning (full 
tittel: Stortingets ombudsmann for forvaltningen) i 1962 
og unevnte Andreas Schei som første sivilombudsmann. 
Hovedsakelig var det forvaltningskomiteens utred-
ning som lå til grunn for opprettelsen av en sivilom-
budsmannsordning jf. NUT 1958:2 (1958) s. 5 flg, på 
bakgrunn av positive virkninger i andre Nordiske land. 
Foruten instruks som sivilombudsmannen må forholde 
seg til fra Stortinget jf. instruks 19 Februar 1980 nr. 
9862 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen, er 
Sivilombudsmannen et uavhengig organ som skal føre 
kontroll med forvaltningens virksomhet.

Uttalelser avgitt av Sivilombudsmannen er ikke formelt 
bindende overfor forvaltningen, men det bør foreligge 
sterke grunner for å ikke følge uttalelsene jf. Innstil. 376 
S (2015-2016) s. 9. I det vesentlige behandler sivilom-
budsmannen klager fra private parter som føler seg 
urettferdig behandlet av den offentlige myndighet jf. Lov 
22 Juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for for-
valtning (Sivilombudsmannsloven/ombml) §4. Kjernen 
i Sivilombudsmannens arbeid er å “sikre at det i den 
offentlig forvaltning øves urett mot den enkelte borger” 
jf. ombml. §3. Når dermed et organ underlagt forvaltnin-
gen ikke følger de uttalelser som Stortingets “avledede” 
organ gir uttrykk for, oppstår det en lojalitetskonflikt 
mellom den utøvende og lovgivende makt. Som det skal 
gjennomgås nedenfor, er derimot UNE i en særstilling 
vedrørende avhengighetsforholdet til forvaltningen.

UNEs stornemndsavgjørelse
Det skal først fort skisseres hvordan kompetanse UNE 
har og hvordan de forholder seg til andre overordnede- 
og sideordnede organer. UNE er en nemnd som avgjør 
saker angående utlendingslovens bestemmer og er for-
melt underlagt justisdepartementet. UNE er organisert 
som et uavhengig organ og skal ikke bli instruert av noen 
andre organ jf. lov 15 Mai 2008 nr. 35 om utlendingers 
adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven/
utlendl) §77 jf. §76 (2). De behandler forvaltningsvedtak 
som er truffet av utlendingsdirektoratet, og UNEs vedtak 
i de enkelte saker kan ankes videre til domstolene jf. §79. 

Det skal kjapt skisseres faktum i avgjørelsen: En Eritreisk 
borger og barn fikk ikke medhold i at elektronisk søknad 
var fristavbrytende etter utlendingsforskriften §10-8 
femte ledd jf. §10-2. Dette var andre gangen i samme 
saksforholdet hvor UNE ikke føyet seg etter sivilom-
budsmannens syn på tolkningen av forskriften. Videre 
skal det kort redegjøres for tolkning av §10-2 i UNEs 
stornemndsbeslutning 20. September 2018.

Utlendingsforskriften §10-2 gir utlendingsdirektoratet 
mulighet til å fastsette retningslinjer for hvordan søknad 
skal anses fremmet. UNE mener at kompetansen til å gi 
retningslinjer, og sammenhengen til det øvrige regelver-
ket i forskriften. Foruten dette vises det til forarbeidene, 
UDIs retningslinjer, forvaltningspraksis og reelle hensyn. 
Blant hensyn som nevnes er likebehandling mellom 
personlig oppmøte og elektronisk søknad, samt kontroll-
hensynet knyttet til at ikke søker møter opp personlig 
på ambassaden. Også sivilombudsmannens uttalelse ble 
anvendt i tolkningen av rettsspørsmålet, men uttalelsen 
ble ikke tillagt avgjørende vekt. Dette førte til at resultatet 
i saken avviket fra Sivilombudsmannens syn og dette skal 
gjennomgås nedenunder.

Sivilsombudsmannens syn på tolkningsresultatet
Sivilombudsmannen har i brev til Utlendingsnemnda 
gitt uttrykk for at han mener UNE har gått utover sin 
kompetanse i sitt vedtak. Bakgrunnen for dette er at 
Utlendingsnemda har gitt et rundskriv som har virkning 
som en forskrift. Vi skal i det følgende redegjøre for sivil-
ombudsmannens argumentasjon vedrørende dette. 

Utledningsforskriften § 10-2 tredje ledd slår fast at når 
søkeren om oppholdstillatelse oppholder seg utenfor 

SIVILOMBUDSMANNEN MOT 
UTLENDINGSNEMDA
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riket, skal søknaden fremmes gjennom norsk utenriksstasjon 
i det landet søkeren er borger av. Videre gir også bestemmel-
sen forvaltningen rett til å kunne kreve personlig oppmøte av 
vedkommende. For at denne bestemmelsen skal kunne være 
bindende for privatpersoner, må bestemmelsen ansees som 
en forskrift. Legaldefinisjonen av forskrift finnes i forvalt-
ningsloven § 2 første ledd bokstav c, jf. bokstav a. I henhold 
til denne definisjonen er en forskrift “en avgjørelse som treffes 
under utøving av offentlig myndighet og som generelt el-
ler konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til et 
ubestemt antall eller ubestemt krets av personer. Det vil her 
være snakk om private personer. I denne sammenheng viser 
Sivilombudsmannen i sitt brev til Justis- og beredskapsdepar-
tementets veileder Lovteknikk og lovforberedelse - Veiledning 
om lov og forskriftsarbeid punkt 14.2. Her står det “At forskrift 
er regler som er bestemmende for rettigheter og plikter, og 
innebærer en avgrensning mot instrukser og organisatoriske 
bestemmelser.” Dette er bestemmelser som retter seg uteluk-
kende mot underlagte organer, og som dermed ikke kan anses 
bestemmende for privatpersoner rettsstilling. Selv om en in-
struks gjelder praktisering av lover som angår private, kan den 
ikke ansees som en forskrift så lenge den formelt bare retter seg 
til tjenestemennene og dermed ikke direkte kan påberopes av 
private”. Veilederen illustrerer et viktig skille i forvaltningsret-
ten, nemlig skillet mellom regler som er rettet mot private (en-
keltvedtak og forskrifter), og de regler som retter seg mer mot 
forvaltningen (instrukser og organisatoriske bestemmelser). 
Regler som inngår i sistnevnte kategori kan ikke påberopes 
av private, og kan derfor heller ikke gjøres gjeldende overfor 
private. 

Ombudsmannen mener at uttalelsene i rundskrivet i seg selv 
ikke er rettslig bindende overfor private parter. Dette un-
derbygges blant annet av at uttalelsene er inntatt i et rund-
skriv og ikke i et regelsett som er å betegne som “forskrift”. 
For at uttalelsen skal være en gyldig forskrift i lovens forstand, 
må UDI i så fall ha myndighet til å fastsette retningslinjer 
med et slikt innhold. En slik myndighet foreligger ikke, i 
følge Sivilombudsmannen. Til støtte for sitt syn viser han til 
Utlendingsforskriften § 10-2 første ledd, som har ordlyden 
“Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer om hvor-
dan en søknad om oppholdstillatelse skal fremmes”. Gjennom 
en naturlig språklig forståelse, juridisk terminologi og lovgiv-
ningspraksis, mener ombudsmannen at “retningslinjer” anses 
normalt å være en annen form for regulering enn “forskrifter”, 
“rettsregler” og lignende. 

Sivilombudsmannens argumentasjon vedrørende UNE sin 
kompetanse avsluttes med en form for subsidiær drøftelse, 
ved å uttale at dersom man legger til grunn at UDI gjennom 
utlendingsloven § 10-2 har fått delegert forskriftskompetanse, 
må det under alle omstendigheter vurderes om den aktuelle 
uttalelsen i rundskrivet formelt sett er gyldig som forskrift. I 
denne forbindelse viser ombudsmannen til forvaltningslovens 
kapittel VII som gir nærmere regler om formkrav og frem-
gangsmåten ved fastsettelse av forskrifter. De mest interessante 
bestemmelsene her er § 38 bokstav c og d. Her slås det fast 
blant annet at forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidende, 
og i kunngjøringen skal de betegnes som forskrift. Dette mener 
vi er et godt argument for Sivilombudsmannens syn. Da den 
såkalte forskriften har en mangel hva gjelder kunngjøringen av 
den, er det lite holdepunkter for å kunne kalle den forskrift i 
lovens forstand.  

Sivilombudsmannens kompetanse underlegen UNEs syn på 
tolkningen?  
Som det er gjennomgått ovenfor, angår konflikten seg i hvor 
stor grad forvaltningen er bundet av uttalelser gitt av sivil-
ombudsmannen. Konflikten knytter seg til forskjellig syn på 
vekten som de forskjellige rettskildene skal gis og hvordan 
avveining skal avgjøres. I hvilken grad forvaltningen faktisk er 
bundet av uttalelser fra Sivilombudsmannen, kan gi opphav for 
tvil. Rettesnoren er som tidligere redegjort for at forvaltningen 
i “alminnelighet vil godta og bøye seg” etter hans uttalelser jf. 
Innst. 376 S (2015-2016) s. 9. Dette bør forstås dithen at når 
det åpnes for en tolkning som Sivilombudsmannen har gitt 
uttrykk for, skal det foreligge sterke grunner for å ikke følge 
denne. Særlig når det her er snakk om innskrenking av mulig-
het til oppholdstillatelse, bør tolkning til ugunst til den private 
part gjøres med varsomhet. Generelt om Sivilombudsmannens 
uttalelser er bindende i alle tilfeller er vanskelig å Men hvor-
vidt det blir avgjørende i denne sak blir sannsynligvis avklart. 
Sivilombudsmannens svar til UNEs ga ikke uttrykk for et 
endret syn på tolkningen og derfor ga han oppfordring overfor 
den private part å ta ut søksmål. Videre saksgang vil potensielt 
kunne avklare et prinsipielt spørsmål om forholdet mellom 
Sivilombudsmannen og forvaltningen, som iallefall underteg-
nede forfattere gleder seg til å følge videre.

Aage Thor Falkanger har meldt sin avgang
For drøye to uker siden ble det klart at nåværende 
Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger går tilbake til sin 
stilling som dommer i Høyesterett, en stilling han har hatt 
permisjon fra siden juni 2014. Tidligere har Falkanger vært 
lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007 og 
professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Han 
har vært dommer i Høyesterett siden 2010 og har hatt per-
misjon fra denne stillingen mens han har hatt jobben som 
Sivilombudsmann. Falkangers avgang innebærer at han blir 
sittende som Sivilombudsmann fram til januar 2020.
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Aage Thor Falkanger når han ble innsatt som sivilombudsmann
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GRUNNLOVENS KRAV TIL LEGALITET 
OG FORHOLDSMESSIGHET VED

 INNGREP OVERFOR ENKELTINDIVIDET
Tekst: professor dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy, foto: Stortingets kunstsamling

Forelesning på Alumnikonferansen ved UiT Norges arktiske 
universitet 26. oktober 2018

1. Noen utgangspunkter
På flere rettsområder stilles det krav om lovhjemmel for 
inngrep overfor borgerne. Det er vanlig å kalle krav om 
lovhjemmel for legalitetsprinsipp. Når man taler om «le-
galitetsprinsippet» i bestemt form entall, tenker nok de 
fleste på det forvaltningsrettslige legalitetsprinsipp, som 
etter grunnlovsendring i 2014 er knesatt i Grunnloven § 
113. Men vi har flere legalitetsprinsipp. 
Etter Grunnloven § 96 første ledd kan for eksempel in-
gen straffedømmes uten hjemmel i lov. Denne stiller både 
et formelt og et materielt lovkrav. Det formelle lovkravet 
går ut på at straff krever formell hjemmel i lovvedtak av 
Stortinget. Det materielle lovkravet går ut på at den straff-
bare handlingen ikke kan være for upresist beskrevet i lov-
bestemmelsen.

Også Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 
artikkel 7 inneholder et lovkrav for å kunne straffe. Men 
i motsetning til Grunnloven § 96 første ledd stiller EMK 
artikkel 7 ikke krav om hjemmel i vedtak av nasjonalfor-
samlingen, men krever at den straffbare handlingen skal 
være beskrevet i allment tilgjengelige rettsregler på en slik 
måte at borgerne skal kunne forutberegne sin rettsstilling.

EMK stiller imidlertid ikke bare krav om lovhjemmel for 
å kunne straffe, men krever på en rekke områder lovhjem-
mel for å gjøre inngrep i beskyttede verdier. De fleste av 
de verdiene som er beskyttet av EMK, er ikke absolutte, 
men tillater at det blir gjort inngrep i disse dersom inn-
grepet har et legitimt formål, er proporsjonalt og har en 
allment tilgjengelig og forutberegnelig rettslig hjemmel. 
Dette gjelder for eksempel retten til respekt for privatliv 
og familieliv etter EMK artikkel 8, retten til tanke-, sam-
vittighets- og religionsfrihet etter artikkel 9, retten til 
ytringsfrihet etter artikkel 10, retten til foreningsfrihet et-
ter artikkel 11 og retten til vern om eiendom etter EMK 
protokoll 1 artikkel 1. EMK tillater at det blir gjort inngrep 
i disse verdiene dersom det har et legitimt formål, er pro-
porsjonalt og har en forutberegnelig rettslig hjemmel.1  De 
1 Se Jon Fridrik Kjølbro, Den europæiske menneskerettighed-

parallelle bestemmelsene i FN-konvensjonen om sivile og 
politiske rettigheter (SP) er utformet på tilsvarende måte. 
Ved grunnlovsreformen i 2014 fikk vi flere grunnlovsbe-
stemmelser som er utformet etter mønster fra internasjo-
nale menneskerettigheter. Selv om de ikke inneholder noe 
tilsvarende unntak som EMK og SP, er det sikker rett at de 
må forstås på samme måten. 2

På samme måte som når det gjelder straff, stiller men-
neskerettskonvensjonene ikke krav om at inngrepet skal 
ha hjemmel i formell lov vedtatt av Stortinget, da lovgiv-
ningsmyndigheten er organisert forskjellig fra land til 
land. For øvrig er det imidlertid neppe noen vesensfor-
skjell på lovkravet etter menneskerettskonvensjonene og 
Grunnloven § 113.3  Inngrep i verdier som er beskyttet av 
internasjonale menneskerettskonvensjoner, må ha hjem-
mel i allment tilgjengelige rettsregler og være så presise 
som forholdene tillater. Det lovkravet som Høyesterett 
har innfortolket i Grunnlovens menneskerettsbestemmel-
ser, må forstås på samme måte som lovkravet etter EMK. 
Såfremt man er utenfor det forvaltningsrettslige legalitets-
prinsippet i § 113, kreves ikke hjemmel i formell lov ved-
tatt av Stortinget.

Vi har også et panterettslig legalitetsprinsipp. Det er ikke 
forankret i Grunnloven, men følger av panteloven § 1-2 
andre ledd, som krever lovhjemmel for å etablere avtale-
pant. Bestemmelsen tar sikte på å beskytte usikrede kre-
ditorer («personalkreditt»): Realkreditt kan bare sikres 
i formuesgoder som lovgiverne har tillatt pantsatt.4  Det 
panterettslige legalitetsprinsippet er således av en helt an-
nen karakter enn de andre legalitetsprinsippene, som tar 
sikte på å beskytte borgernes behov for å kunne forutbe-
regne sin rettsstilling og innrette seg.

I det følgende skal jeg først ta for meg innholdet av og be-
grunnelsen for det forvaltningsrettslige legalitetsprinsip-
pet i Grunnloven § 113 (punkt 2). I forlengelsen av dette 
skonvention – for praktikere, 4. udgave, København 2017, s. 755 ff.
2 Se Rt. 2015 s. 93 A avsnitt 60, Rt. 2015 s. 155 A avsnitt 40 og 
44, HR-2016-1833-A avsnitt 14, HR-2016-2017-A avsnitt 54, HR-2016-
2554-P avsnitt 81, HR-2017-1124-A avsnitt 19–22 og avsnitt 32–33,
3 Se for eksempel HR2018-699-A avsnitt 32.
4 Se Jens Edvin A. Skoghøy, Panterett, 4. utgave, Oslo 2018, s. 
33.
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skal jeg avlegge en visitt til Torstein Eckhoffs og Eivind Smiths 
alternative formulering av det forvaltningsrettslige legalitets-
prinsippet (punkt 3). Deretter skal jeg gå inn på domstolenes 
proporsjonalitetsvurdering ved avgjørelsen av om inngrep i 
grunnlovsfestede menneskerettigheter skal aksepteres (punkt 
4).

2. Det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet 
og begrunnelsen for dette
Ved grunnlovsvedtak 13. mai 2014 ble legalitetsprinsippet 
innenfor forvaltningsretten grunnlovsfestet. Grunnloven § 113 
sier:

«Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag 
i lov.»

Ved fastleggelsen av legalitetsprinsippets innhold er det viktig 
at det blir satt i riktig historisk og samfunnsmessig kontekst.

De fleste vesteuropeiske land og stater i andre deler av verden 
hvor vesteuropeisk rettstradisjon har fungert som forbilde, stil-
ler krav om lovhjemmel for at myndighetene skal kunne gjøre 
inngrep i borgernes rettssfære, og denne ideen går tilbake til 
romerretten. De romerske borgerne krevde at lovene skulle be-
kjentgjøres, og de berømte Tolvtavlelovene ble reist på Forum 
Romanum ca. 450 før Kristus for å tilfredsstille dette kravet.

I middelalderens Europa ble kravet om lovhjemmel først og 
fremst videreført i England, der «rule of law» har spilt en viktig 
rolle siden 1200-tallet. Under opplysningstiden ble «the rule of 
law» brakt tilbake til kontinentet gjennom opplysningsfilosofer 
som Voltaire, Montesquieu og Rousseau, og den franske men-
neskerettighetserklæringen av 1789 stilte krav om lovhjemmel 
for at noen skulle kunne forbys å gjøre noe eller bli tvunget til 
å gjøre noe.

Under forberedelsen av bestemmelsen i Grunnloven § 113 tok 
Lønningutvalget utgangspunkt i disse historiske faktaene,5  og 
i utvalgets utredning blir det fremholdt som viktig at legalitets-
prinsippet «fungerer som en reell skranke for makthavernes 
myndighetsutøvelse».6  Utvalget viste til at den norske statsdan-
nelsen etter Grunnloven § 3 bygger på tre søyler: Demokratiet, 
rettsstaten og menneskerettighetene. Legalitetsprinsippet blir 
her knyttet til alle disse verdiene. I utvalgets utredning heter 
det:

«Legalitetsprinsippet ivaretar alle disse verdiene gjennom å 
oppstille et krav til lovhjemmel, forankret i folkeflertallets vilje, 
for at makthaverne kan gripe inn i den enkeltes frihet.

Dersom rettsstaten i fremtiden skulle settes på alvorlig prøve, 
vil det være særlig viktig å holde fast ved kravet om lovhjem-
mel. Det er gjennom lovgivning at den enkelte kan forutbe-
regne sin rettsstilling, og det er gjennom lovgivning at myn-
dighetsbeslutninger og myndighetshandlinger er forankret i 
folkeflertallets vilje. At lovhjemmel i noen tilfeller ikke vil være 
tilstrekkelig for inngrep i den enkeltes frihet, først og fremst 
fordi det også må tas hensyn til øvrige menneskerettigheter, 
fratar ikke legalitetsprinsippet dets viktige funksjon som et ab-
solutt krav om at lovhjemmel må foreligge før det kan gjøres 

5 Dok. 16 (2011–2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om 
menneskerettigheter i Grunnloven, s. 247–248.
6 Dok. 16 (2011–2012), s. 248.

inngrep i den enkeltes rettssfære.»7 

Under behandlingen i Stortinget viste kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen til Lønningutvalgets utredning og uttalte blant 
annet at legalitetsprinsippet er «grunnlaget for forståelsen av 
rettsstaten». 8

Ved tolkingen av grunnlovsbestemmelser som har utførlige 
forarbeider, viser Høyesterett i stor grad til disse.9 I Rt. 2014 s. 
1105 A, som gjaldt bruk av overskuddsmateriale fra kommu-
nikasjonskontroll som bevis i straffesak, har Høyesterett ved 
tolkingen av Grunnloven § 113 nettopp vist til de uttalelsene 
i Lønningutvalgets utredning og innstillingen fra Stortingets 
kontroll- og konstitusjonskomité som jeg her har referert til.

Det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet må etter dette – på 
samme måte som lovkravet i strafferetten – tolkes slik at det 
inneholder både et formelt og et materielt vilkår.

Det formelle vilkåret er at inngrep fra myndighetene i borger-
nes rettssfære må være forankret i lovvedtak av Stortinget. Med 
«inngrep» menes ikke bare vedtak som pålegger borgerne plik-
ter eller fratar dem rettigheter, men også faktiske handlinger. 
Grunnloven stiller imidlertid ikke krav om at inngrepet skal 
være fullt ut definert i lovvedtaket. Legalitetsprinsippet er ikke 
til hinder for at det blir gjort inngrep i borgernes rettssfære ved 
forskrift som har hjemmel i lov – delegert lovgivningsmyndig-
het. Lovhjemmelen danner i så fall en ramme for hva forvalt-
ningen kan bestemme ved forskrift: Forskriften kan bare «fylle 
ut» lovhjemmelen og kan ikke gå lenger enn lovhjemmelen 
rekker.

Det materielle vilkåret går ut på at inngrepet må være nærmere 
beskrevet i den bestemmelsen som gir hjemmel for inngrepet, 
og at man ved fastleggelsen av hva regelen gir hjemmel for, 
må ta utgangspunkt i bestemmelsens ordlyd. Selv om forar-
beider, rettspraksis og reelle hensyn kan bidra til å presisere 
lov- eller forskriftsbestemmelser, utgjør ordlyden den tyng-
ste tolkingsfaktoren og danner rammen for regeltolkingen.10  
Bestemmelsen må også være så presis som forholdene tillater.  
11Dette begrenser muligheten til å tolke hjemmelsbestemmelser 
eller bestemmelser som pålegger borgerne plikter, analogisk el-
ler utvidende med grunnlag i forarbeidene eller på grunnlag av 
formålsbetraktninger eller andre reelle hensyn.

Dette er fulgt opp i rettspraksis. I Rt. 2014 s. 1105 A, som gjaldt 
bruk av overskuddsmateriale fra kommunikasjonskontroll som 
bevis i straffesak, er det således uttalt:

«Lovkravet fremmer forutberegnelighet og legger til rette for at 
den enkelte skal kunne treffe rasjonelle valg. Det motvirker vil-
kårlighet og usaklig forskjellsbehandling, jf. også Grunnloven § 
98 første ledd som slår fast at ‘[a]lle er like for loven’. Lovkravet 
7 Dok. 16 (2011–2012), s. 248.
8 Se Innst. 186 S (2013–2014) punkt 2.1.12.
9 Se Jens Edvin A. Skoghøy, Rett og rettsanvendelse, Oslo 2018, s. 
79–80.
10 Se for eksempel Rt. 2007 s. 848 A, Rt. 2014 s. 1105 A avsnitt 30, Rt. 
2012 s. 1281 A avsnitt 48, HR-2016-2017-A avsnitt 58 og HR-2018-1907-A 
avsnitt 51, jf. avsnitt 65. Jf. mitt votum i Rt. 2015 s. 203 A avsnitt 73.
11 Se Rt. 2014 s. 1105 A avsnitt 30, Rt. 2012 s. 1281 A avsnitt 48, 
Rt. 2013 s. 1487 A avsnitt 56, HR-2016-1833-A avsnitt 15, HR-2016-2017-A 
avsnitt 58 og HR-2018-1907-A avsnitt 51. Jf Arnfinn Bårdsen, «Grunnloven, 
straffeprosessen og strafferetten – noen linjer i Høyesteretts praksis etter 
grunnlovsreformen 2014», Jussens Venner, 2017 s. 1–44 på s. 18.
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støtter Stortingets lovgiverfunksjon etter Grunnloven § 75 a og 
den demokratiske ideen som ligger bak ordningen med at lov-
givningskompetansen er hos en folkevalgt nasjonalforsamling: 
Den utøvende makt kan ikke gå lenger i sin maktbruk overfor 
borgerne enn det fullmaktene fra lovgiver gir grunnlag for.» 12

Disse synspunktene er gjentatt i HR-2018-1907-A. Spørsmålet 
i denne saken var om sikkerhetsloven § 17 a gir hjemmel for å 
forby eller begrense fiskeoppdrettsvirksomhet innenfor et mi-
litært forbudsområde. Med tilslutning fra de øvrige dommerne 
blir det her fremholdt av førstvoterende:

«Ved fullmaktslovgivning på forvaltningsrettens område gir 
Grunnloven § 113 uttrykk for det grunnleggende prinsipp at 
myndighetshandlinger og myndighetsbeslutninger skal være 
forankret i folkeflertallets vilje, jf. Dok. nr. 16 (2011–2012) side 
248. Den utøvende makt kan med andre ord ikke gå lenger i sin 
maktbruk overfor borgerne enn det fullmaktene fra lovgiver 
gir uttrykk for, jf. Rt-2014-1105 avsnitt 26.» 13

Dette bærer bud om en strengere håndheving av det forvalt-
ningsrettslige legalitetsprinsipp enn det man så for bare få tiår 
siden.14 Som eksempel på hvor lett man tidligere har tatt på 
lovhjemmelsgrunnlaget, kan nevnes læren om politiets ulov-
festede «generalfullmakt».

Politiets myndighet til å iverksette tiltak for å opprettholde ro 
og orden, ivareta enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet 
og å forebygge lovbrudd er i dag hjemlet i politiloven av 1995 
§§ 7, 10, 11 og 12.15 Før 1995 ble denne myndigheten anses 
hjemlet i en ulovfestet «generalfullmakt», som bygde på for-
utsetninger i politiloven og politiinstruksen: Når samfunnet 
hadde pålagt politiet bestemte plikter, tilsa reelle hensyn og 
formålsbetraktninger at de også måtte ha de fullmakter som 
var nødvendige for å utføre oppgavene.16

Heller ikke på andre områder ble legalitetsprinsippet oppfattet særlig strengt. 
Den høyesterettsavgjørelsen som går lengst i å utvanne legalitetsprinsippet, er 
Rt. 1995 s. 530 A. Det var her spørsmål om Fiskeoppdretternes Salgslag AS 
hadde tilstrekkelig lovhjemmel til å treffe vedtak om en avgift (trekk) ved før-
stehåndsomsetningen av fersk laks til finansiering av en fryseordning for laks 
for å opprettholde balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Med til-
slutning fra de øvrige dommerne formulerte førstvoterende i denne dommen 
kravet til lovhjemmel på denne måten:

«Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til lovhjemmel må 
nyanseres blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inn-
grepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes. 
Også andre rettskildefaktorer enn loven selv må etter omstendighetene trekkes 
inn. En slik mer sammensatt vurdering må etter min mening legges til grunn 
ved avgjørelsen av de hjemmelsspørsmål som oppstår i denne saken.»

Etter Høyesteretts oppfatning måtte fryseordningen anses som en del av første-

12 Rt. 2014 s. 1105 A avsnitt 26.
13 HR-2018-1907-A avsnitt 49.
14 At utviklingen på slutten av 1900-tallet var uheldig, er påpekt av 
flere, se særlig Knut Bergo, Tekst og virkelighet i rettskildelæren, Oslo 2002, 
s. 371. Erik Magnus Boe har derimot rykket ut til forsvar for utviklingen, se 
Erik Magnus Boe, Rettskildelære under debatt, Oslo 2012, s. 72 ff.
15 Se Ragnar L. Auglend og Henry John Mæland, Politirett, 3. utgave, 
Oslo 2016, s. 610 ff.
16 Se Auglend og Mæland, op.cit. s. 74, jf. s. 606.

håndsomsetningen, og på dette grunnlag kom Høyesterett til at avgiftsvedtaket 
hadde hjemmel i den dagjeldende lov 14. desember 1951nr. 3 om omsetning 
av råfisk (råfiskloven) § 2, jf. § 7 a. Dette bygde på en svært vid forståelse av 
hjemmelsbestemmelsen. Lovens ordlyd ble ikke ansett å danne noen ramme 
for regelfortolkningen.

3. Torstein Eckhoffs og Eivind Smiths alternative 
formulering av det forvaltningsrettslige legalitetsprin-
sippet
Den utvanning av legalitetsprinsippet som man så på slutten 
av 1900-tallet, hang sammen med Torstein Eckhoffs og Eivind 
Smiths forsøk på omskrive legalitetsprinsippet til et krav om 
lovhjemmel dersom myndighetene ikke hadde annet kompe-
tansegrunnlag – det formelle eller negativt formulerte legali-
tetsprinsipp.17 Den formulering som er benyttet i Grunnloven 
§ 113, tilsvarer den tradisjonelle formuleringen, som har vært 
kalt det materielle eller positivt formulerte legalitetsprinsippet. 
Selv om Høyesterett hele tiden har holdt fast på det materielle 
eller positivt formulerte legalitetsprinsippet,18 har Eckhoff og 
Smiths tilnærming bidratt til å slakke av på kravene til forutbe-
regnelig rettslig hjemmel.

Det er klart at myndighetene må ha et kompetansegrunnlag 
for å gripe inn overfor borgerne, men legalitetsprinsippet stop-
per ikke med dette. Det negativt formulerte legalitetsprinsip-
pet er ikke bare historieløst, men ivaretar heller ikke det som er 
det grunnleggende formålet med legalitetsprinsippet – et krav 
om forutberegnelig rettslig hjemmel, forankret i folkeflertallets 
vilje, for at myndighetene skal kunne gjøre inngrep overfor den 
enkelte.

Ved den negative definisjonen av legalitetsprinsippet blir det 
for det første åpnet for alternativ hjemmel for inngrep i borger-
nes rettssfære, for eksempel med grunnlag i sedvanerett. Det 
var her bare fantasien som setter grenser. Læren om politiets 
ulovfestede «generalfullmakt» er her et eksempel.

For det andre medfører den negative definisjonen at legalitets-
prinsippet ikke blir sett på som en rettssikkerhetsgaranti for 
borgerne, men bare som en formell skranke for myndighete-
nes maktutfoldelse. Den materielle delen av legalitetsprinsip-
pet blir borte.

For det tredje omfatter det negativt formulerte legalitetsprin-
sippet bare vedtak som pålegger borgerne plikter eller fratar 
dem rettigheter. Faktiske handlinger faller utenfor.

I Lønningutvalgets utredning blir de to måtene å formulere 
legalitetsprinsippet på, utførlig drøftet.19 Når Lønningutvalget 
valgte det positive eller materielle legalitetsprinsippet, var det 
resultat av et bevisst valg. Det var det materielle eller positive 
legalitetsprinsippet som skulle grunnlovfestes, ikke det for-
melle eller negative. På denne bakgrunn er det ganske over-
raskende at Eivind Smith har valgt å overse grunnlovsvedtaket 
og fortsatt holder fast ved det formelle eller negativt formu-
lerte legalitetsprinsippet. I siste utgave av Eckhoffs og hans 
Forvaltningsrett, som kom i år, uttaler han:

17 Se Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utgave, 
Oslo 2018, s. 339 ff. med videre litteraturhenvisninger.
18 Se for eksempel Rt. 2010 s. 610 A.
19 Dok. 16 (2011–2012), s. 247, jf. s. 249.
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«Siden formålet [med Grunnloven § 113] har vært å kodifisere 
det ‘legalitetsprinsippet’ som gjaldt fra før, må teksten i § 113 
forstås i lys av rettstilstanden før mai 2014, ikke omvendt. Det 
er heller ingen grunn til å legge avgjørende vekt på ordlyden i 
den pedagogiske tilretteleggingen av stoffet.»20

Dette er det rene nonsens. For det første er ordlyden i 
Grunnloven § 113 tindrende klar. For det andre fremgår det 
av forarbeidene at bestemmelsen bygger på det materielle el-
ler positive legalitetsprinsippet. Det formelle eller negativt for-
mulerte legalitetsprinsippet ble vurdert og forkastet. På denne 
bakgrunn er det helt meningsløst å hevde at det likevel er det 
formelle eller negativt formulerte legalitetsprinsippet som gjel-
der.

Som nevnt har Høyesterett hele tiden holdt fast ved det ma-
terielle eller positivt formulerte legalitetsprinsippet. Ved at 
Grunnloven § 113 etter grunnlovsreformen av 2014 stiller krav 
om at «[m]yndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha 
grunnlag i lov», er det materielle eller positivt formulerte lega-
litetsprinsippet blitt gjenreist som en grunnleggende, materiell 
rettssikkerhetsgaranti for borgerne, og det formelle eller nega-
tivt formulerte er blitt forkastet. At det er det materielle eller 
positivt formulerte legalitetsprinsippet som gjelder, er også lagt 
til grunn i Rt. 2014 s. 1105 A og HR-2018-1907-A. Her blir 
ordlyden i Grunnloven § 113 gjengitt, og Høyesterett viser i 
avgjørelsen til de uttalelsene av Lønningutvalget og kontroll- 
og konstitusjonskomiteen som jeg har nevnt i punkt 2 ovenfor. 
20 Eckhoff og Smith, op.cit. s. 343–344.

Det er således ikke tvil om at det er det materielle eller positivt 
formulerte legalitetsprinsippet som er gjeldende rett.

4. Domstolenes forholdsmessighetsvurdering 
ved avgjørelsen av om inngrep i grunnlovsfestede 
menneskerettigheter skal aksepteres
Som det fremgår av det jeg har sagt, følger det av det almin-
nelige forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet i Grunnloven § 
113 at inngrep fra myndighetene overfor den enkelte må ha 
hjemmel i et tilstrekkelig presist lovvedtak av Stortinget. Det 
alminnelige forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet oppstiller 
ikke ytterligere skranker for inngrep. For inngrep i verdier som 
er beskyttet av grunnlovsbestemmelser som er utformet etter 
mønster fra internasjonale menneskerettskonvensjoner, er det 
imidlertid ikke tilstrekkelig med forutberegnelig rettslig hjem-
mel. For inngrep i slike rettigheter kreves også at inngrepet har 
et legitimt formål og er proporsjonalt. Dette gjelder for eksem-
pel for inngrep i retten til foreningsfrihet etter § 101 og for 
inngrep i retten til respekt for privatliv og familieliv etter § 102. 
Selv om disse bestemmelsene ikke inneholder noe tilsvarende 
unntak som forbildene i EMK og SP, er det – som jeg allerede 
har nevnt – sikker rett at de må forstås på samme måten.21 

Etter grunnlovsendring i 2015 bestemmer Grunnloven § 89 
at domstolene har «rett og plikt til å prøve om lover og andre 
21 Se Rt. 2015 s. 93 A avsnitt 60, Rt. 2015 s. 155 A avsnitt 40 og 44, 
HR-2016-1833-A avsnitt 14, HR-2016-2017-A avsnitt 54, HR-2016-2554-P 
avsnitt 81, HR-2017-1124-A avsnitt 19–22 og avsnitt 32–33, HR-2017-1996-U 
avsnitt 14, HR-2017-2015-A avsnitt 46, HR-2017-2247-A avsnitt 118, HR-
2017-2376-A avsnitt 53, HR-2017-2428-A avsnitt 53 og HR-2018-1783-A 
avsnitt 25.

”Eidsvold 1814” Oscar Wergeland -1884 - 1885 
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beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot 
Grunnloven». Bestemmelsen kodifiserer tidligere kon-
stitusjonell sedvanerett.22 Domstolenes prøvelsesrett og 
-plikt etter Grunnloven § 89 omfatter også overprøving 
av lovgivernes proporsjonalitetsvurdering ved inngrep i 
grunnlovsfestede menneskerettigheter.

Ved tolkingen av grunnlovsbestemmelser som er utfor-
met etter mønster fra EMK eller SP, og som innholds-
messig er forutsatt å samsvare med sine internasjonale 
forbilder, tar Høyesterett normalt utgangspunkt i prak-
sis fra henholdsvis EMD og FNs menneskerettskomité.23 
Etter vår forfatning er det imidlertid Høyesterett som 
har ansvaret for å tolke, avklare og utvikle Grunnloven, 
og dette innebærer at fremtidige prejudikater av EMD el-
ler Menneskerettskomiteen ikke har samme vekt ved tol-
kingen av Grunnloven.24 Fremtidig tolkingspraksis kan 
derfor utvikle seg forskjellig. I praksis vil det nok først og 
fremst kunne være aktuelt å gi borgerne bedre beskyttelse 
etter Grunnloven. Det vil ikke være noe folkerettsbrudd å 
gi borgerne bedre beskyttelse overfor myndighetene enn 
det EMK gir.

I Rt. 2014 s. 1045 A var det blant annet spørsmål om det 
vil være i samsvar med retten til rettferdig rettergang et-
ter Grunnloven § 95 første ledd og EMK artikkel 6 nr. 1 
å realitetsbehandle en skyldanke i straffesak etter at til-
talte var død. Dette var ikke avklart i EMD-praksis, men 
Høyesterett avgjorde saken likevel på dette grunnlag. På 
bakgrunn av «de grunnleggende rettssikkerhetshensyn 
som er knyttet til at tiltalte skal kunne delta og forklare seg 
i sin egen straffesak», kom Høyesterett under dissens (3 
mot 2) til at det «ikke er forenlig med kravene til rettferdig 
rettergang at lagmannsretten kan avsi realitetsdom i skyld-
spørsmålet mot en avdød person». Selv om EMD skulle 
komme til et annet resultat dersom spørsmålet kommer 
opp for EMD, vil Høyesteretts avgjørelse være prejudikat 
for tolkingen av Grunnloven. Dette er et eksempel på at 
fremtidig tolkning av hva som er rettferdig rettergang etter 
Grunnloven § 95 første ledd og EMK artikkel 6 nr. 1, ikke 
nødvendigvis vil være sammenfallende. Ved tolkingen av 
grunnlovsbestemmelser som er utformet etter mønster fra 
internasjonale menneskerettskonvensjoner, har imidlertid 
Høyesterett som nevnt normalt tatt utgangspunkt i den 
tolkningspraksis som foreligger etter disse.
Ved avgjørelsen av om et tiltak er i strid med grunnlovs-
bestemmelser som er utformet etter mønster fra interna-
sjonale menneskerettskonvensjoner, må det først tas stil-
ling til om det er gjort inngrep i en beskyttet verdi eller 
interesse. Hvis tiltaket utgjør et inngrep, må det tas stilling 
22 Se Innst. 263 S (2014–2015), s. 10. Jf. Erik Boe, «Lovers 
grunnlovsmessighet», Jussens Venner, 1998 s. 4–36 på s. 13.
23 Se for eksempel Rt. 2014 s. 1045 A avsnitt 41 ff., Rt. 2015 
s. 93 A avsnitt 57 og 60, Rt. 2015 s. 155 A avsnitt 40 og 44, HR-2016-
2554-P avsnitt 81, HR-2017-1124-A avsnitt 19–22 og avsnitt 32–33, 
HR-2017-2015-A avsnitt 46, HR-2017-2247-A avsnitt 118, HR-2017-
2376-A avsnitt 53, HR-2017-2428-A avsnitt 57, HR-2018-699-A avsnitt 
32 og HR-2018-1783-A avsnitt 25.
24 Se for eksempel Rt. 2015 s. 93 A avsnitt 57 og HR-2016-
2554-P avsnitt 86. Jf. Arnfinn Bårdsen, «Grunnloven, straffeprosessen 
og strafferetten – noen linjer i Høyesteretts praksis etter grunnlovsre-
formen 2014», Jussens Venner, 2017, s. 1–44 på s. 10 ff.

til om inngrepsvilkårene er oppfylt. Vurderingen av om 
inngrepet forfølger et legitimt formål, og om dette er pro-
porsjonalt, må foretas på grunnlag av allmenne retts- eller 
verdioppfatninger og blant annet praksis ved internasjo-
nale domstoler.

For grunnlovsprøvingen av lover har Høyesterett tradi-
sjonelt delt Grunnlovens bestemmelser inn i tre grup-
per med ulike terskler for overprøving.25 For grunnlovs-
bestemmelser som sikrer borgernes frihet og sikkerhet, 
blir lovgivningsmyndigheten overhodet ikke innrømmet 
noen skjønnsmargin.26 I motsatt ende av skalaen kommer 
grunnlovsbestemmelser som «regulerer de andre stats-
makters27 arbeidsmåte eller innbyrdes kompetanse». Ved 
prøvingen av slike grunnlovsbestemmelser blir Stortingets 
syn tillagt betydelig vekt.28 I en mellomstilling kommer 
grunnlovsbestemmelser «til vern om økonomiske ret-
tigheter». Etter Høyesteretts praksis må domstolene ved 
tolkingen av slike grunnlovsbestemmelser respektere 
Stortingets syn dersom det foreligger «kvalifisert tvil», 29 
og «Stortinget klart har vurdert og bygd på at loven ikke 
kommer i strid med grunnloven».30

De menneskerettsbestemmelsene som ble tatt inn i 
Grunnloven ved grunnlovsreformen av 1814, gir uttrykk 
for beskyttelsesverdige verdier eller interesser som ikke 
er absolutte, men som det ved lov kan gjøres inngrep i 
dersom legitime formål tilsier det, og inngrepet etter en 
bredere vurdering er forholdsmessig. Gjennom disse nye 
menneskerettsbestemmelsene har domstolene eksplisitt 
fått en politisk kontrollfunksjon, og disse bestemmelsene 
passer overhodet ikke inn i den tredelingen av grunn-
lovsbestemmelser som Høyesterett tidligere har operert 
med. Domstolskontrollen med at de nye menneskeretts-
bestemmelsene er overholdt, må utøves på samme måte 
som kontrollen med at lovgiverne har holdt seg innenfor 
de internasjonale konvensjonene som danner forbilder for 
bestemmelsene.

De menneskerettighetsbestemmelsene som gir uttrykke-
lig hjemmel for inngrep, angir selv hvilke formål som kan 

25 Se Rt. 1976 side 1 P (Kløfta) på s. 5–6, Rt. 1996 s. 1415 P på 
s. 1429, Rt. 2007 s. 1281 P avsnitt 73–75 og Rt. 2010 s. 535 P avsnitt 146.
26 I Rt. 1976 s. 1 P (Kløfta) på s. 6–7 uttalte Høyesterett at 
«grunnlovens gjennomslagskraft» ved tolkingen av slike grunnlovs-
bestemmelser er «betydelig». Dette er imidlertid senere blitt stram-
met inn. I Rt. 2010 s. 1445 P avsnitt 91 uttaler Høyesteretts flertall at 
Stortingets syn ved tolkningen av slike bestemmelser «vanskelig [vil] 
kunne tillegges vekt».
27 Dvs. andre statsmakter enn domstolene.
28 Se Rt. 1976 s. 1 P (Kløfta) på s. 5–6. Det heter her at dom-
stolene ved tolkingen av slike grunnlovsbestemmelser «i vid utstrekn-
ing må respektere Stortingets eget syn». Denne formulering favner 
imidlertid noe for vidt, se Jens Edvin Andreassen [Skoghøy], Konge, 
rikskirke og lokalmenighet, Oslo 1989, s. 159–160, hvor Rt. 1987 s. 473 
A (liturgisaken) blir kommentert, og Jens Edvin A. Skoghøy, «Forbud 
mot tilbakevirkende lovgivning», Lov og Rett, 2011 s. 255 ff. på s. 279.
29 Se Rt. 2010 s. 535 P avsnitt 148. I tidligere avgjørelser har 
Høyesterett brukt uttrykket «rimelig tvil», se Rt. 1976 s. 1 på s. 6.
30 Se Rt. 1976 s. 1 P (Kløfta) på s. 5–6. I «klart har vurdert» 
ligger blant annet at Stortinget må ha foretatt en seriøs og inngående 
vurdering, se Jens Edvin A. Skoghøy, «Forbud mot tilbakevirkende 
lovgivning», Lov og Rett, 2011 s. 255 ff. på s. 278 ff. med nærmere 
henvisninger til rettspraksis.
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rettferdiggjøre inngrep. Selv om flere av de angitte formålene er 
nokså vidt og løst formulert, gir de en antydning om hvilke for-
mål som kan begrunne inngrep. De skiller seg således ikke mar-
kant fra andre lovbestemmelser med en flytende ordgrense eller 
som gir anvisning på et skjønn. Forholdsmessighetsvurderingen 
– hvorvidt inngrepet ut fra en avveining av de interesser som 
står mot hverandre, finnes så godt begrunnet at det må aksep-
teres som nødvendig i et demokratisk samfunn – inneholder 
derimot et betydelig innslag av politiske vurderinger, og skiller 
seg således klart fra det som vi etter vår statsskikk har vært vant 
med er blitt overlatt til domstolene.31

Ved vurderingen av om et inngrep i en EMK-rettighet tilfreds-
stiller kravene til proporsjonalitet, innrømmer EMD statene 
en viss skjønnsmargin. Denne kan variere fra bestemmelse 
til bestemmelse, og den trenger heller ikke være den samme 
innenfor den enkelte bestemmelse. Som et illustrerende eksem-
pel kan nevnes artikkel 8, som beskytter retten til respekt for 
privatliv, familieliv, korrespondanse mv. De rettigheter som er 
sikret under denne bestemmelse, er av temmelig forskjellig ka-
rakter, og det er nokså åpenbart at den skjønnsmargin EMD 
innvilger nasjonale myndigheter ved inngrep i rettigheter som 
er sikret under denne bestemmelse, varierer med hvilket retts-
gode inngrepet gjelder. 

Ved prøvingen av norske lover mot EMK har Norges Høyesterett 
før Rt. 2013 s. 1345 P (strukturkvotesaken) ofte innrømmet nor-
ske lovgivende myndigheter en tilsvarende skjønnsmargin som 
det EMD innrømmer nasjonale domstoler og myndigheter. 
Mange andre land har hatt en tilsvarende holdning. I storkam-
merdom 19. februar 2009 i saken A og andre mot Storbritannia 
har imidlertid EMD påpekt at dette beror på en misforståelse:

«The doctrine of the margin of appreciation has always been 
meant as a tool to define relations between the domestic aut-
horities and the Court. It cannot have the same application to 
the relations between the organs of the State at the domestic 
level.»32

Begrunnelsen for den skjønnsmargin EMD innrømmer med-
lemsstatene, er at nasjonale myndigheter og domstoler ofte vil 
være bedre egnet til å vurdere nødvendigheten av inngrepet 
fordi de har større innsikt i særlige forhold som måtte gjøre 
seg gjeldende i det enkelte land, og at det er konvensjonssta-
tene som har det primære ansvar for å sikre og håndheve men-
neskerettighetene.33 Denne begrunnelse slår ikke til i forholdet 
mellom hjemlige myndighetsorganer. Nasjonale domstoler 
hemmes ikke av noen «distanse» til de organer som de skal 
kontrollere, og det er nasjonale domstoler som i første omgang 
har ansvaret for å håndheve EMK. Den skjønnsmargin EMD 
innrømmer medlemsstatene, kommer derfor ikke til anvendel-
se ved EMK-prøving for nasjonale domstoler. I Rt. 2013 s. 1345 
P (strukturkvotesaken) ble dette lagt til grunn av Høyesterett.34

31 Den følgende fremstilling bygger i hovedsak på Jens Edvin A. 
Skoghøy, «De nordiske domstolene og Den europeiske menneskerettskonven-
sjon», Svensk Juristtidning, 2013 s. 397–424 på s. 402–407.
32 Storkammerdom 19. februar 2009 i saken A og andre mot Storbri-
tannia avsnitt 184.
33 Se Mads Andenæs og Eirik Bjørge, «Norske domstoler og utviklin-
gen av menneskerettene», Jussens Venner, 2011 s. 251–286 på s. 258.
34 Se mitt votum i Rt. 2013 s. 1345 P avsnitt 257. Selv om førstvoter-
ende ikke viser til EMDs storkammerdom 19. februar 2009, var det ikke noen 
uenighet om forståelsen av denne dommen.

Den omstendighet at EMKs skjønnsmargin ikke gjelder i for-
holdet mellom nasjonale domstoler og lovgivende myndighe-
ter, kan likevel ikke bety at nasjonale domstoler ved proporsjo-
nalitetsvurderingen er forhindret fra å legge vekt på lovgivernes 
vurderinger. Hvorvidt domstolene skal vise slik tilbakeholden-
het, og i hvilken utstrekning, må imidlertid  bygge på nasjonale 
regler.35

Samtidig går det en grense for hvor tilbakeholdne nasjonale 
domstoler kan være i å overprøve lovgivernes proporsjonalitets 
vurderinger. Hvis nasjonale domstoler innvilger lovgiverne en 
for vid skjønnsmargin, vil det være et brudd på ordningen med 
nasjonal klagerett etter EMK artikkel 13. Den skjønnsmargin 
som nasjonale domstoler innvilger lovgiverne, kan derfor ikke 
være mer omfattende enn EMKs skjønnsmargin.

Ved tolkingen av Grunnlovens menneskerettsbestemmelser er 
det klart at EMKs skjønnsmargin ikke gjelder, og hvor intensivt 
domstolene skal prøve lovgivernes proporsjonalitetsvurderin-
ger etter Grunnloven, beror derfor fullt ut på norsk rett. 

EMK gir et stort spekter av rettigheter. I hvilken utstrekning 
norske domstoler ved prøving av lovbestemmelsers forhold til 
EMK skal overprøve lovgivernes proporsjonalitetsvurdering, 
må avhenge av hvilken EMK-bestemmelse det er tale om, og 
hvilket rettsgode beskyttelsen gjelder. Det samme gjelder ved 
prøvingen av om lovgiverne har holdt seg innenfor de grenser 
som Grunnlovens nye menneskerettsbestemmelser setter.

Hvordan ulike verdier og interesser skal prioriteres, forut-
setter omfattende utredninger og inngående vurderinger.36 
Europarådssamarbeidet er basert på demokrati, rettsstat og 
menneskerettigheter. Innenfor de rammer som følger av men-
neskerettskonvensjonene, må avgjørelsen av hvordan sam-
funnets ressurser skal benyttes, og hvordan ulike verdier skal 
prioriteres i forhold til hverandre, treffes av nasjonalforsamlin-
gen.  37Dette innebærer at lovgivernes prioriteringer av sam-
funnsmessige målsetninger og avveining av verdier av typisk 
politisk karakter, i vid utstrekning bør respekteres av domsto-
lene. Dersom det er spørsmål om å avveie lovgivernes politiske 
målsetninger mot borgernes rettssikkerhet, er det derimot liten 
grunn til å innrømme politiske myndigheter noe særlig spil-
lerom for skjønn. Det er domstolenes oppgave å påse at de po-
litiske myndighetene holder seg innenfor de grenser som retts-
staten setter, se Grunnloven § 2 andre punktum.38

Hvor intensivt norske domstoler skal prøve forholdsmessig-
heten av inngrep i ulike konvensjonsrettigheter, må utvikles 
i praksis på grunnlag av den samfunnsmessige rolle domsto-
lene etter vår statsskikk har. Samtidig må man være oppmerk-
som på at jo mer tilbakeholden norske domstoler er ved sin 
35 Se mitt votum i Rt. 2013 s. 1345 P avsnitt 258.
36 Se Jens Edvin A. Skoghøy, «Nasjonal skjønnsmargin etter EMK», 
Lov og Rett, 2011 s. 189–190 og Jens Edvin A. Skoghøy, «Nasjonal EMK-
prøving – svar til Bjørnar Borvik», Lov og Rett, 2012 s. 170 ff.
37 Se Jens Edvin A. Skoghøy, «Dommerrollen gjennom de siste 50 
år – noen utviklingstrekk», Lov og Rett, 2011 s. 4–24 på s. 15 og Jens Edvin 
A. Skoghøy, «Dynamisk tolking i internasjonale domstoler som fenomen, 
problem og effektivitetsgaranti», Lov og Rett, 2011 s. 511–530 på s. 527–528, 
jf. s. 529.
38 Jf. uttalelsene i Rt. 1976 s. 1 P på s. 6–7 og Rt. 2010 s. 1445 P avsnitt 
91 om betydningen av Stortingets syn ved tolkningen av grunnlovsbestem-
melser som sikrer borgernes frihet og sikkerhet.
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EMK-prøving, desto mer intensiv vil prøvingen bli i 
Strasbourg-domstolen dersom saken kommer dit.39 
Når staten i rettssaker for norske domstoler ofte argu-
menterer for bredest mulig skjønnsmargin for de poli-
tiske myndighetene, er det derfor et «tveegget sverd».

Ved inngrep i formuerettigheter som er sikret under 
protokoll 1 artikkel 1, vil det som oftest være spørsmål 
om hvordan samfunnets ressurser best skal utnyttes. 
Ut fra den kompetansefordeling mellom lovgiverne og 
domstoler som følger av vår statsskikk, finner jeg det 
åpenbart at de vurderinger lovgiverne her gjør, i vid 
utstrekning bør respekteres av domstolene. Dersom 
det er spørsmål om å avveie Stortingets politiske mål-
setninger mot borgernes rettssikkerhet, er det derimot 
liten grunn til å innrømme politiske myndigheter noe 
særlig spillerom for skjønn.40 

Domstolene kan heller ikke helt unnlate å overprøve 
de politiske prioriteringene våre lovgivere har gjort. 
I dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot 
Norge om hvorvidt en lovendring i 2004 som gav tom-
tefestere rett til å kreve et tidsbegrenset tomtefeste til 
bolig eller fritidshus forlenget på uforandrede vilkår 
oppjustert i samsvar med konsumprisindeksen, var 
forenlig med protokoll 1 artikkel 1, fremholdt såle-
des EMD at Norges Høyesterett ikke hadde foretatt 
noen «specific assessment … whether the amendment 
to section 33 regulating the extension of the type of 
ground lease contracts at issue in the applicants’ case 
achieved a ‘fair balance’ between the interests of the 
lessors, on the one hand, and those of the lessees, on 
the other hand».41 Her ble altså Høyesterett tatt for 
ikke i tilstrekkelig grad å ha etterprøvd lovgivernes 
forholdsmessighetsvurdering.

På lignende måte forholder det seg med inngrep i ret-
tigheter som er sikret under EMK artikkel 8. Selv om 
denne artikkel beskytter nokså ulike interesser, vil det 
ved inngrep i rettigheter som er sikret under denne ar-
tikkel, typisk være spørsmål om hvordan ulike verdier 
og interesser skal prioriteres i forhold til hverandre. 
Såfremt hensynet til borgernes rettssikkerhet er vare-
tatt, må domstolene ved overprøvingen av forholds-
messigheten av lovinngrep i borgernes rett til respekt 
for familieliv og privatliv i stor grad respektere de ver-
diprioriteringer lovgiverne har gjort. Domstolene kan 
imidlertid ikke helt unnlate å etterprøve lovgivernes 
verdiprioriteringer. Tilsvarende gjelder ved prøvingen 
av om et lovinngrep i borgernes rett til respekt for pri-
vatliv og familieliv etter Grunnloven § 102 er propor-
sjonalt.

Den normale lovgivningsprosedyre er at regjeringen 

39 Se nærmere Jens Edvin A. Skoghøy, «De nordiske 
domstolene og Den europeiske menneskerettskonvensjon», Svensk 
Juristtidning, 2013 s. 397–424 på s. 402–407. Som eksempler på 
avgjørelser hvor Høyesterett helt tydelig har utformet premissene 
med tanke på en eventuell etterfølgende overprøving i EMD, kan 
nevnes HR-2016-304-S og HR-2017-1127-U.
40 Se mitt votum i Rt. 2013 s. 1345 P avsnitt 259.
41 Dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot 
Norge avsnitt 128.

først oppnevner et fagkyndig utvalg til å utrede lov-
givningsbehovet og til å komme med forslag til lovbe-
stemmelser. Lovutvalgets utredning blir deretter sendt 
ut på en omfattende høring. Etter at høringsinstansene 
har avgitt uttalelser, blir lovgivningsbehovet og hvor-
dan lovreglene i tilfelle bør utformes, grundig vurdert 
av det fagdepartement som lovgivningsspørsmålet hø-
rer under. Under behandlingen i Stortinget blir depar-
tementets lovforslag først gjennomgått av Stortingets 
fagkomité, som avgir innstilling til Stortinget. Før 
lovforslaget blir vedtatt, blir det debattert i Stortinget. 
Stortinget er valgt av folket, og i et parlamentarisk sys-
tem som vårt er regjeringen undergitt parlamentarisk 
kontroll.

I motsetning til det som er tilfellet for lovgivningsmyn-
digheten, disponerer domstolene ikke over noe utred-
ningsapparat. Når domstolene skal ta stilling til nød-
vendigheten av et lovinngrep i en EMK-rettighet, er 
domstolene derfor henvist til å bygge på det materiale 
som partene har fremlagt for retten, og de kunnskaper 
som de enkelte dommerne selv har. Dommerne er ikke 
folkevalgte. De blir heller ikke utnevnt ut fra deres syn 
på ulike samfunnsspørsmål, men blir rekruttert på 
grunnlag av fagjuridiske kvalifikasjoner. Selv om na-
sjonale domstoler ikke kan unnlate å overprøve de for-
holdsmessighetsvurderinger lovgiverne har gjort, bør 
de derfor i en demokratisk rettsstat ved vurderingen 
av hvordan samfunnets ressurser best skal utnyttes, og 
hvordan ulike politiske målsetninger skal prioriteres, 
etter min oppfatning i vid utstrekning respektere de 
prioriteringer lovgiverne har gjort.

Forholdet stiller seg annerledes dersom det er tale om 
et inngrep i retten til domstolsbehandling etter EMK 
artikkel 6 nr. 1 eller Grunnloven § 95 første ledd. Selv 
om EMK artikkel 6 nr. 1 ikke gir uttrykkelig hjemmel 
for inngrep i retten til domstolsbehandling, er denne 
retten etter EMDs praksis ikke absolutt. Så lenge det 
ikke blir gjort innhugg i selve kjernen i retten til dom-
stolsbehandling, må også denne retten tåle inngrep på 
tilsvarende vilkår som de bestemmelser som gir ut-
trykkelig hjemmel for det.42 Det nærmere innhold av 
Grunnloven § 95 første ledd må først og fremst fast-
legges på grunnlag av forarbeidene, allmenne retts-
statsidealer og praksis ved internasjonale domstoler 
– hovedsakelig praksis fra EMD. Retten til domstols-
behandling inviterer i liten grad til politisk skjønn. 
Hvorvidt et inngrep i denne retten lar seg forsvare i et 
demokratisk samfunn, har domstolene gode forutset-
ninger til å overprøve.

Også for inngrep i ytringsfriheten ligger det til rette for 
en inngående overprøving av nasjonale lovgiveres pro-
porsjonalitetsvurdering. Riktignok mente Høyesteretts 
flertall i Rt. 2004 s. 1737 A, som gjaldt gyldigheten av 
det norske totalforbud mot politisk fjernsynsreklame, 
at «et lands demokratisk forankrede institusjoner» 
måtte «gis en stor handlefrihet» ved utformingen av 
forbud og reguleringer som fastlegger «rammer om-
42 Se Rt. 1999 s. 961 A (Rest-Jugoslavia) med videre hen-
visninger til EMD-praksis.
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kring den politiske debatt».43 Til dette er imidlertid å 
bemerke at ytringsfriheten er en av grunnpillarene for 
demokratiet, og det er da viktig at også mindre politiske 
grupperinger får komme til orde. Det gjør seg på denne 
bakgrunn gjeldende sterke motforestillinger mot å legge 
særlig vekt på hva det politiske flertall til enhver tid måtte 
mene om hvor langt ytringsfriheten i politiske spørsmål 
bør gå.44 Høyesteretts dom i Rt. 2004 s. 1737 ble påklaget 
til EMD, og ved EMDs dom 11. desember 2008 ble det 
norske totalforbudet mot politisk fjernsynsreklame un-
derkjent som stridende mot EMK artikkel 10.

Ved inngrep i retten til tanke-, samvittighets- og religi-
onsfrihet bør domstolene antakelig være noe mer til-
bakeholdne med å overprøve de avveininger av legitime 
hensyn som er foretatt av politiske myndigheter enn ved 
inngrep i ytringsfriheten.45 Domstolenes prøvingsinten-
sitet ved inngrep etter EMK artikkel 9 bør likevel være 
sterkere enn det som typisk er tilfellet ved inngrep etter 
artikkel 8.

Ved prøvingen av om et inngrep i en EMK-rettighet er 
nødvendig i et demokratisk samfunn, prøver EMD ikke 
bare hvorvidt inngrepshjemmelen tilfredsstiller propor-
sjonalitetskravet, men også det konkrete inngrep. Dette 
må i det konkrete tilfellet være egnet, nødvendig og for-
holdsmessig.46 I enkelte tilfeller vil det være nasjonale 
domstoler som står for det konkrete inngrep, mens det 
i andre tilfeller er forvaltningen. Den skjønnsmargin 
EMD innvilger nasjonale myndigheter, gjelder ikke bare 
ved prøvingen av inngrepshjemmelen, men også ved 
vurderingen av om det konkrete inngrep er nødvendig 
i et demokratisk samfunn. Ved avgjørelsen av hvor stor 
skjønnsmargin som skal innvilges nasjonale myndighe-
ter, pleier EMD ikke å skille mellom inngrepshjemmelen 
og det konkrete inngrepet. På dette punkt må vurderin-
gen ved den nasjonale proporsjonalitetsprøving bli en 
helt annen. Det er ingen grunn til at norske domstoler 
ved den konkrete forholdsmessighetsvurdering av et for-
valtningsvedtak skal vise den samme tilbakeholdenhet 
ved overprøvingen som ved prøvingen av om inngreps-
hjemmelen er forholdsmessig. 47

Det følger av våre regler for prøving av forvaltningsved-
tak at domstolene er tilbakeholdne med å prøve politisk 
eller faglig betonte skjønn.48 Når domstolene skal prøve 
hvorvidt et vedtak er uforholdsmessig, skal de ikke set-
te seg i forvaltningens sted, men føre en kontroll med 
om inngrepet er egnet, nødvendig og forholdsmessig i 
det konkrete tilfellet. Dette er noe domstolene er godt 
skikket til å foreta.49 Det er derfor ikke noen grunn til 
å overføre tilbakeholdenheten med å overprøve politisk 
eller faglig betont forvaltningsskjønn til å gjelde den kon-
krete forholdsmessighetsvurdering av inngrep i EMK-

43 Rt. 2004 s. 1737 avsnitt 65.
44 Se mitt mindretallsvotum i Rt. 2004 s. 1737 avsnitt 75.
45 Se HR-2018-1958-A avsnitt 86.
46 Se for eksempel HR-2018-699-A avsnitt 32.
47 Jf. HR-2018- 1958-A avsnitt 92.
48 Se Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. 
utgave, Oslo 2015, s. 246 ff.
49 Se Graver, op.cit. s. 128 ff.

rettigheter eller grunnlovsfestede menneskerettigheter.50  
Begrensningen ligger i at det bare forholdsmessigheten 
av inngrepet som skal prøves, og ikke forvaltningsskjøn-
net fullt ut.

Under henvisning til tidligere avgjørelser har Høyesterett 
i Rt. 2005 s. 833 P blant annet uttalt at norske domsto-
ler «ved avveiningen av ulike interesser og verdier [må] 
kunne trekke inn verdiprioriteringer som ligger til grunn 
for norsk lovgivning og rettsoppfatning».51 Dette forbe-
holdet tar sikte på tilfeller hvor det på grunnlag av en 
proporsjonalitetsvurdering kan gjøres inngrep i konven-
sjonsbestemte rettigheter, se for eksempel EMK artikkel 
8 nr. 2, artikkel 9 nr. 2, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 11 
nr. 2. I barnevernssaker har EMD akseptert at synet på 
nødvendigheten av myndighetsinngrep kan variere fra 
land til land «depending on such factors as traditions re-
lating to the role of the family and to State intervention in 
family affairs and the availability of resources for public 
measures in this particular area».52 Spillerommet for na-
sjonale avvik er imidlertid lite. Som EMD har påpekt, er 
hensynet til barnets beste i slike saker av «crucial impor-
tance».  Det finnes ikke noe eksempel på at Høyesterett 
ved vurderingen av om et inngrep i en EMK-rettighet 
er proporsjonalt, har satt norske verdiprioriteringer opp 
mot verdiprioriteringer i andre europeiske land.

Ved vurderingen av om et inngrep i en grunnlovsfestet 
menneskerettighet er proporsjonalt, er det klart at det 
er relevant å legge vekt på norske verdiprioriteringer. 
Menneskerettighetene er imidlertid etter sin karakter 
universelle. Spillerommet for nasjonale avvik er derfor 
ikke stort.

50 Se mitt votum i Rt. 2013 s. 1345 P avsnitt 258.
51 Rt. 2005 side 833 P avsnitt 45.
52 Se for eksempel EMDs dom 6. september 2018 i saken 
Jansen mot Norge avsnitt 95.
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1. Innledning

I denne artikkelen gir jeg en kortfat-
tet og enkel beskrivelse av hvordan 
rettsanvendere bør gå frem for å 
fastlegge innholdet i gjeldende 
EØS-rett. Siktemålet er å peke på 
noen grunnleggende trekk som står 

sentralt i den EØS-rettslige metoden. Fremstillingen 
tar utgangspunkt i EU-domstolens fremgangsmåte ved 
løsning av rettsspørsmål i EU-retten. Som fremstillingen 
vil vise, er mitt syn at denne metoden også kan anses 
som veiledende for rettsanvendere som skal ta stand-
punkt til innholdet i EØS-retten.

I det følgende drøfter jeg først hvis metode som bør 
være retningsgivende for korrekt rettslig resonnement 
i EØS-retten. Deretter gir jeg en beskrivelse av hvordan 
EU-domstolen tar stilling til innholdet i EU-retten, 
før jeg til slutt drøfter hva som skal til for at den EU-
rettslige regelen i et konkret tilfelle bør overføres til 
EØS-retten.

2. Hvis metode bør være retningsgivende for korrekt 
rettslig resonnement i EØS-retten?
Juridisk metode består av visse rettskildeprinsipper eller 
metanormer, som kan defineres som normer om hva 
som utgjør korrekt rettslig argumentasjon. I metode-
undervisningen på 1. avdeling tas det utgangspunkt i 
prinsippene om relevans, slutning og vekt, som virker 
styrende for hvordan rettsanvendere kan utlede rettslige 
argumenter fra rettskilder og hvordan dette kan lede 
frem til rettsregelen for typetilfellet. Den EØS-rettslige 
metoden avviker fra den norske metoden. I norsk 
metodelære er det tradisjon for å forankre rettskilde-
prinsippene i høyesterettspraksis, med henvisning til 
at det er Høyesterett som dømmer i siste instans etter 
Grunnloven § 88. Spørsmålet i det følgende er hvem 

som har ansvaret for å utvikle den juridiske metoden i 
EØS-retten.

I EØS-retten er utgangspunktet at det ikke finnes en 
felles domstol som kan ta stilling til tolkningen av EØS-
avtalen med bindende virkning for alle avtaleparter. 
EU-domstolen tolker EØS-avtalen som folkerettslig 
avtale med bindende virkning for EUs medlemsstater, 
mens norske domstoler tolker EØS-avtalen som norsk 
lov med bindende virkning for norske internretts-
lige rettssubjekter. I tillegg kan norske domstoler etter 
domstolloven § 51 a innhente rådgivende uttalelser 
fra EFTA-domstolen, som de etter høyesterettspraksis 
plikter å tillegge vesentlig vekt.1

I praksis ser det imidlertid ut til at både EFTA-
domstolen og Høyesterett har underordnet seg EU-
domstolen. I sak E-9/07 og E-10/07 L’Oréal fravek 
EFTA-domstolen sin opprinnelige tolkning av en 
bestemmelse i varmerkedirektivet med den begrun-
nelse at homogenitetsmålsetningen tilsa at EØS-retten 
bør tolkes i samsvar med EU-domstolens rettspraksis 
”uten hensyn til” hvorvidt EFTA-domstolen tidligere 
hadde kommet til et annet resultat. Det er ingenting 
i uttalelsen som tyder på at EFTA-domstolen fant 
EU-domstolens argumentasjon mer overbevisende. 
Det er grunn til å tro at det var prejudikatverdien av 
EU-domstolens rettsavgjørelse som var avgjørende for 
resultatet. Videre er et gjennomgående inntrykk fra høy-
esterettspraksis at Høyesterett forsøker å komme frem til 
den løsningen som hadde blitt lagt til grunn av EU-
domstolen ved vurderingen av det samme spørsmålet. 
I Rt. 2011 s. 609 avsnitt 72 la Høyesterett eksempelvis 
til grunn at norske domstoler må vurdere EØS-rettslige 
spørsmål ut fra de samme rettskildene som ville gjelde 
hvis spørsmålet ble forelagt EU-domstolen. Dette har 
fått Halvard Haukeland Fredriksen til å konkludere med 
at det er EU-domstolens metode som bør være veileden-
1 Se eksempelvis Rt. 2000 s. 1811 (på side 1820)
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de ved tolkningen av EØS-rett.2 Konklusjonen må derfor 
bli at for alle praktiske formål vil det være tilfredsstillende 
å legge til grunn EU-domstolens metode ved anvendelsen 
av EØS-retten.

3. Hvordan tar EU-domstolen stilling til innholdet i 
EU-retten?

3.1. Utvelgelsen av det primære rettsgrunnlaget
EU-domstolen kan i hovedsak benytte seg tre typer retts-
kilder som primært rettsgrunnlag. Dette gjelder selvsagt 
TEU og TEUF, som utgjør EUs traktatgrunnlag. Videre 
inneholder traktatene hjemmel for EU-organene til å vedta 
nye rettsakter, en form for EU-rettslig ”lovgivning”, og de 
to viktigste er forordninger og direktiver. Også disse kan 
anvendes som primært rettsgrunnlag av EU-domstolen.

At ordlyden til disse rettskildene bør brukes som et 
argument til løsningen av rettsspørsmålet, underbygges 
av hensynet til regeltekstprodusentens vilje, da ordlyden 
normalt må anses for å gi uttrykk for denne. Videre un-
derbygges ordlyden av forutberegnelighetshensyn, da det 
2 Se Halvard Haukeland Fredriksen, “Hvem avgjør tolkningen 
av EØS-avtalen?”, 2010, s. 275-276

i hovedsak er disse rettssubjektene har å innrette seg etter. 
Anvendelsen av traktatene og rettsaktene underbygges 
dermed langt på vei av de samme hensynene som lovtek-
sten i norsk rett.

3.2. Ordlyden
EU-domstolen har fastslått at ordlyden skal tolkes auto-
nomt. Dette innebærer at ordlyden skal fortolkes uavhen-
gig av begrepsbruk i nasjonal rett. I sak C-128/11 UsedSoft 
avsnitt 39 ga EU-domstolen uttrykk for følgende:

”Ifølge fast retspraksis følger det så vel af kravene om en 
ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedspincip-
pet, at en bestemmelse i EU-retten, som ikke indeholder 
nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret 
med henblik  på at fastlægge dens betydning og række-
vidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet 
fortolkning i hele Den Europæiske Union”.

Her knytter EU-domstolen kravet om autonom fortolk-
ning av ordlyden opp mot kravet om ensartet anvendelse 
av EU-retten (homogenitetsmålsetningen) og likhetsprin-
sippet. Videre holder EU-domstolen muligheten åpen for 
at EU-retten kan henvise til begrepsbruken i nasjonal rett.

Landene merket i grønt tilhører EØS, mens landende i blått er en del av EU
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Videre er både traktatene og rettsaktene med visse unntak 
tilgjengelige på samtlige av EUs 24 språk, og dette kan gi 
grunnlag for ulike tolkninger. Homogenitetsprinsippet gjør 
det her nødvendig å sammenholde noen av de tilgjenge-
lige språkversjonene. De ulike språkene er i utgangspunktet 
likestilte.

EU-domstolen har lagt til grunn at også nasjonale domstoler 
i EUs medlemsstater skal anvende flere ulike språkversjo-
ner ved fortolkningen av EU-rett. Homogenitetsprinsippet 
tilsier at det samme bør gjelde for nasjonale domstoler i 
EFTA-statene. Mot dette kan det imidlertid innvendes at 
nasjonale domstoler i EUs medlemsstater og EFTA-statene 
ikke har de nødvendige ressursene til å gjøre dette i like 
stor grad som EU-domstolen. Til sin disposisjon har EU-
domstolen flere hundre oversettere, og dette er ikke tilfelle 
for de nasjonale domstolene. Samlet sett tilsier dette at også 
nasjonale domstoler bør trekke inn to eller flere språkversjo-
ner der dette er mulig og hensiktsmessig, men at kravet ikke 
strekkes lengre enn dette.

3.3. Kontekstuell og formålsorientert tolkning
Fordi ordlyden ofte er flertydig eller vag, og fordi det ofte er 
uoverensstemmelser mellom de ulike språkversjonene, må 
det sees hen til andre tolkningsmomenter. EU-domstolen 
har i hovedsak to tolkningsmomenter å forholde seg til - 
kontekstuell tolkning og formålsorientert tolkning. Med 
kontekstuell tolkning menes at man ved tolkningen av en 
EU-rettslig bestemmelse, trekker inn den sammenhengen 
som bestemmelsen inngår i. En bestemmelse i traktatene 
eller en rettsakt kan tolkes i lys av oppbygning, kapittelinn-
deling og andre regler. Med formålsorientert tolkning menes 
at en bestemmelse tolkes på en måte som fremmer dens 
formål.

I sak C-455/05 Velvet & Steel Immobilien avsnitt 20 ble be-
hovet for kontekstuell og formålsorientert tolkning uttrykt 
slik:

”Når  der  er  tale  om  sproglige  afvigelser,  kan  række-
vidden  af  det  pågældende  udtryk ikke  fastlægges  ved  
fortolkning  af ordlyden  alene. Udtrykkets  betydning  må  
følgelig klarlægges   ud   fra   den   sammenhæng,   hvori   
det   indgår,   og   under   hensyn   til opbygningen  af sjette  
direktiv”.

Et særlig spørsmål er om traktatene og rettsaktene skal un-
derlegges den samme behandlingen ved standpunkttaking 
til gjeldende EU-rett. Som et generelt utgangspunkt må det 
legges til grunn at traktatene og rettsaktene langt på vei må 
underlegges den samme behandlingen. En forskjell mellom 
dem er imidlertid at traktatene har et konstitusjonelt preg, 
noe som i mange tilfeller medfører at fortolkningen blir 
enda mer formålsorientert.3

3 Se Halvard Haukeland Fredriksen, “Hvem avgjør tolkningen av 

4. Kan den EU-rettslige regelen overføres til EØS-retten?
EØS-avtalens formål er å integrere EFTA-statene i EUs indre 
marked. Dette forutsetter at EØS-regelverk som er hentet fra 
EU-retten, fortolkes og anvendes slik at rettstilstanden blir 
den samme i EU og EØS. I litteraturen omtales dette vanlig-
vis som homogenitetsprinsippet. Homogenitetsprinsippet 
er forankret i EØS-avtalens fjerde og femtende betraktning, 
samt artikkel 6. Som en følge av homogenitetsprinsippet, 
må spørsmålet om den EU-rettslige regelen kan overføres til 
EU-retten, som utgangspunkt besvares bekreftende.

Et spørsmål er om forskjeller i rettslig kontekst mellom 
bestemmelser i EU-traktatene og EØS-avtalen kan med-
føre at bestemmelsene tolkes ulikt. I sak C-540/07 vurderte 
EU-domstolen om italienske skatteregler som behandlet 
utbytte til selskaper i andre EU-stater mindre gunstig enn 
utbytte til selskaper i Italia, var i strid med bestemmelsen 
om fri kapitalflyt i TEUF artikkel 63 og EØS artikkel 40. 
De italienske skattereglene var begrunnet i bekjempelse av 
skatteunndragelse. Direktiv 77/799/EØF fastsatte regler om 
utveksling av informasjon mellom skattemyndighetene i 
de ulike medlemsstatene, men var ikke innlemmet i EØS-
avtalen. EU-domstolen kom til at de italienske skattereglene 
var i strid med TEUF artikkel 63, men ikke EØS artikkel 
40. Begrunnelsen var at italienske myndigheter i medhold 
av direktivet kunne kreve nødvendige opplysninger fra 
myndighetene i andre EU-stater, men ikke EFTA-statene. 
Avgjørelsen viser at forskjeller i rettslig kontekst mellom 
bestemmelser i EU-traktatene og EØS-avtalen kan begrunne 
at bestemmelsene tolkes ulikt.

EØS-avtalen?”, 2010, s. 275-276
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Forfatter: Mira Horsfjord, Erik Haavorsen, Ida Susanne Røstgaard og Marie Helness Haug. 

REISEBREV FRA DUNDEE, 
SKOTTLAND

Hei!
Vi er fire Tromsø-studenter som fra høsten 2018 studerer 
på Universitet i Dundee i Skottland. I denne teksten skal 
vi forsøke å gi deg en oversikt over hvordan oppholdet 
vårt er her, praktisk informasjon om universitetet og un-
dervisningen og litt om livet på siden av. 

Hvorfor Dundee? 
Det er flere grunner til at vi valgte å dra til Skottland. 
Først og fremst ønsket vi å oppleve noe nytt, og for det 
så virket Dundee som en god mulighet. Byen ligger i 
nærheten av Storbritannias største byer. Edinburgh og 
Glasgow ligger 1 ½ time unna og London er bare seks 
timer unna med tog. I tillegg er det billige flybilletter fra 
Edinburgh til hele Europa. 

For det andre så er Universitetet i Dundee ansett som 
av de topp 200 beste skolene i verden. Det juridiske fa-
kultetet i Dundee er det beste i Skottland og topp tre i 
Storbritannia (etter Cambridge og Oxford). Vi tenkte 
dette var en gylden mulighet for å lære juridisk engelsk 
og studere juss ved et av de bedre universitetene.

Til slutt er det verdt å nevne at LLM-studiene har en in-
ternasjonal profil der man får muligheten til å skape et 

internasjonalt nettverk. I tillegg er det en del klubber og 
‘societies’ som man kan involvere seg i på siden av studi-
ene. Her får du venner fra hele verden og du blir kjent 
med de lokale skottene. 

Dundee - ‘Scotland’s coolest city’ 
Dundee er Skottlands fjerde største by med ca. 150 000 
innbyggere (2016) og er i kontinuerlig utvikling og vekst. 
I de siste årene har flere reisemagasiner gått ut og erklært 
byen som en av de mest attraktive ‘nye’ reisestedene. Wall 
Street Journal beskrev Dundee som ‘Scotland’s coolest 
city’ i 2017, og senest i sommer skrev Lonley Planet at 
Dundee var på topp 10 listen over plasser i Europa å be-
søke i 2018. 

Det sies også at Dundee er ‘the sunniest city in Scotland’, 
og det er ikke å legge lokk på at Dundee har flest soldager 
i året i Skottland. Flere av skottene vi har snakket med 
har sagt til oss at vi ikke bor i Skottland, vi bor i Dundee. 
Været og temperaturen er relativt stabil; det regner lite, 
det snør minimalt og det er relativt varmt (for oss nord-
menn i alle fall). 

Byen er preget av britisk pubkultur med mange små 
brune barer, men det er også en del ‘hippe’ uteplasser og 

nattklubber. I tillegg er det mange resturanter og kafeer. 
Tyve prosent av innbyggerne i byen er studenter, noe 
som gir byen mye liv. Det er også verdt å nevne det nye 
museet V&A, et designmuseum som anses som unikt 
på verdensbasis. Du finner også skipet RSS Discovery, 
skipet som Captain Scott førte i kappløpet til Sørpolen 
mot Roald Amundsen. 

Dundee er en av de billigste byene i Storbritannia. 
Prisen på mat og drikke, både i vanlig dagligvarebutikk 
og ute på restauranter og barer, er særdeles billig. Hvis 
du velger rette puben kan du finne halvlitere med øl til 
20kr (!).

Campus  
University of Dundee ble etablert i 1881. De ytre om-
givelsene bærer preg av å være et gammelt universitet. 
Universitetsbygningene er gamle steinhus omgitt av 
veldresserte, grønne hager. Hovedbygningen til LLM-
studentene, XXX, er på verdensarvlisten til UNESCO 
(se bilde). Hvis du er glad i Harry Potter kommer du til 
å elske dette universitet. 

Selve lokalene er derimot i moderne standard, og det 
er flere bibliotek og studieområder å velge mellom. 
Universitet har også flere ‘skjulte’ kafeer, for eksempel 
cafeen ‘Top of the Tower’ som er en kaffebar med pa-
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norama utsikt over hele byen. Hvis du blir lei av biblioteket 
så er man bare en liten spasertur unna flere søte kafeer og 
barer, da universitetsområdet ligger bare fem til ti minutter 
unna sentrum. 

Sosialt
Gjennom studiene blir du kjent med folk fra hele verden. 
I løpet av de to månedene vi har vær her har vi blitt kjent 
med folk fra Italia, Hellas, Spania, Thailand, Burundi, 
Nigera osv. Dette er en flott mulighet for å komme ut av 
komfortsonen og bli kjent med nye kulturer. 

I tillegg med folkene du blir kjent med gjennom studi-
ene, så kan du melde deg inn en rekke forskjellige klub-
ber og ‘societies’. Vi har valgt å være med på surfeklubben 
og dykkeklubben, men du kan også melde deg på seiling, 
turklubb, gaelic, rugby, skydiving og golf. Disse klubbene 
organiserer turer rundt Dundee men også til andre deler 
av Storbritannia og til andre land. Seilegruppe organiserer, 
blant annet, en organisert seiltur langs Kroatia denne som-
meren, surfegruppa skal til Kanariøyene på surfeskole og 
dykkegruppa skal dykke med seler. 

I tillegg til klubbene så er det 195 societies og velge mellom, 
for eksempel Nordic Society, Postgrad Society, Amnesty 
International eller International Law Society. 

Praktisk informasjon
Skoleåret er delt opp i tre semester, og løper fra september 
2018 til september 2019. I de to første semestrene har man 
valgfag med henholdsvis tre fag hvert semester. Det siste 

semesteret skriver 
man masteroppgave. 
Denne skal være på 
mellom 12-15 000 
ord og må leveres i 
slutten av juli. Du 
velger tema selv men 
det må ligge innenfor 
temaet på det LLM-
programmet du tar.

Undervisningen be-
står utelukkende av 

seminarer. Du har ett seminar i uken per fag, og det varer i 
mellom to og tre timer. På høst-semesteret har man hoved-
sakelig to-timers skriftlige eksamener. I enkelte fag får du 
spørsmålene ni dager på forhånd, såkalte ‘seen exams’. I det 
andre semesteret har man en innlevering i hvert enkelt fag 
som vi får 12 uker å svare på. 

Universitetet i Dundee har en rekke forskjellige LLM-
programmer og mange spennende valgfag. De mest aner-
kjente er LLM i Enviromental Law og LLM i International 
Law and Security. Uavhengig av hvilket program du velger 
så har du mulighet til å velge vag fra andre programmer. Du 
kan for eksempel ta en LLM i International Human Rights 
and Criminal Justice og ta et miljørettsfag, eller du kan ta 
LLM i International Commercial Law og ta et politisk fag i 
International Law and Security. Dette gjør at du får tilpasse 
ditt studieprogram til de fagene du er mest interessert i, noe 
som er en svært stor fordel. 

Det er ikke vanskelig å få tak i bolig her nede. Både universi-
tetet og private 
aktører tilbyr 
studentboliger. 
Boligprisene er 
dyrere ved stu-
dentboligene, 
men de er nært 
campus, byen 
og trenings-
senter. 



Bli kjent med oss

Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskilde, og 2/3 av de nyutdannede 
juristene vi har ansatt de siste årene har vært traineer hos oss. Ordningen gir oss en 
unik mulighet til å bli kjent med deg - samtidig som du blir kjent med oss og får teste 

ut hvordan det er å være advokatfullmektig i Haavind.

Vi søker alltid å knytte kontakt med faglig dyktige studenter og nyutdannede.
I tillegg til trainee-opphold tilbyr vi skriveplasser samt godt faglig innhold
gjennom eksamensrelevante forelesninger og vårt årlige prosedyrekurs.

For mer informasjon om oss og våre studenttilbud
– les mer på Haavind.no/karriere og følg oss på: 

Advokatfirmaet Haavind
Finner løsninger
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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 Maren på tlf: 994 54 296


