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REDAKTØRENS ORD
Kjære leser,
Studieåret nærmer seg slutten, og eksamen er
ikke langt unna. Studentene her på fakultetet
har for lengst gått inn i eksamensmodus, og
aktiviteten er stor på PJ-biblioteket, lesesalene
og kollokvierommene. Tradisjonen tro publiseres studieårets siste utgave av Jus’t rett før eksamen, og vi i redaksjonen håper du tar deg tid
til å lese i den, til tross for hektiske eksamensforberedelser.
Undertegnede har siden den forrige utgaven
overtatt som redaktør. Maren, den avtroppende redaktøren, har gjort en god jobb, og det arbeidet hun har gjort vil bli videreført med meg
som redaktør.
I begynnelsen av semesteret publiserte Jus’t en
spørreundersøkelse med det formål å finne ut
av hva studentene liker å lese. Undersøkelsen
viste at studentene samlet sett er fornøyde med
tidsskriftet sitt, og dette forteller meg at redaksjonen langt på vei bør fortsette som før.
Som redaktør har jeg imidlertid et særlig ønske om å publisere flere fagtekster, og vil i den
forbindelse oppfordre både studenter og undervisere til å sende inn slike. Fra fakultetets
side formanes det til studentaktivitet og kritisk tenkning, og disse målene nås best gjennom diskusjon og idéutveksling. Fagtekster er
et nyttig supplement til læringen både for den
som skriver teksten, og som dermed får fordypet seg i emnet, og for de som får lese teksten.
Hvis du har en særlig interesse for et juridisk
emne, eller ønsker å fordype deg i et tema, håper jeg derfor at du tar utfordringen og skriver
en fagartikkel til Jus’t.
Studenter fra vårt fakultet gikk seirende ut av
de nasjonale rundene i både prosedyre- og
forhandlingskonkurransen. Dette var andre
året på råd at studenter fra Tromsø vant den
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nasjonale prosedyrekonkurransen. Det kan med
dette synes som at den forhatte muntlige presentasjonen som alle studentene må holde i løpet av
studieåret har vært nyttig - nå er kandidatene fra
Tromsø suverent best til å forhandle og presentere juss muntlig. Du finner en artikkel om forhandlingskonkurransen på side 8, og en artikkel
om prosedyrekonkurransen på side 16.
Vår kjære medstudent, Charlie Dan Lind, døde
21. mars etter å ha ligget i koma siden han krasjet
med et vogntog 7. januar. Saken ble omtalt i nasjonale nyhetsmedier, og utløse en debatt om sikkerheten på norske vinterveier. Denne utgaven av
Jus’t dediseres til Charlie. Vi tenker alle på Charlie
og hans nærmeste, og takker for gode minner.
Vi i redaksjonen ønsker deg god lesing.
Vennlig hilsen
Jan Helge Brask Pedersen, redaktør, Jus’t

NYTT STYRE I
JURISTFORENINGEN
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Kommunikasjonskontroll ved utøvelse
av rettshjelpvirksomhet i fengsel
Tekst: Julia Nordvang Johansen, gruppeleder, Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge har et godt samarbeid
med fengslene i landsdelen, og har jevnlig saksinntak både på høyere og lavere sikkerhetsnivå.
Dette innebærer at vi har mange klienter som sitter i fengsel. Det har tidligere vært en viss praksis
om at fengslene avstår fra å avlytte telefonsamtaler mellom innsatte og rettshjelptiltakene. Denne
praksisen
har
Kriminalomsorgsdirektoratet
(KDI)
satt
en
stopper
for.
Etter straffegjennomføringsloven § 32 annet ledd
er det adgang til å kontrollere telefonsamtaler til
og fra innsatte i fengsel. For innsatte på avdeling
for høyt sikkerhetsnivå gjelder det en generell regel om slik kontroll. Samtaler til og fra innsatte
på lavere sikkerhetsnivå kan kontrolleres dersom
det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige
grunner. Kontrollen kan skje ved at samtalen blir
avlyttet eller tatt opp på bånd. Tilsvarende rett til
kontroll av postsendinger og besøk følger av lovens §§ 30 og 31. Det vil i det følgende bli tatt utgangspunkt i kontroll av telefonsamtaler, men de
hensyn som kommer til utrykk gjør seg gjeldende
også for kontroll etter sistnevnte bestemmelser.

Julia jobber som gruppeleder i Jusshjelpa.

i et
tales

advokat-klient-forhold. Vernet omofte
som
advokatprivilegiet.

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD)
uttalte i saken Michaud mot Frankrike, at retten til konfidensialitet i advokat-klient-forhold
er en nødvendig forutsetning for at advokater
skal kunne utøve sin fundamentale rolle i en
rettsstat. Det blir lagt til grunn at EMK artikkel 8 ikke bare at gir rett til beskyttet kommuAvlytting og båndopptak av telefonsamtaler er et nikasjon mellom individer, men altså en særlig
inngrep i en persons rett til respekt for privatliv og rett til konfidensialitet for kommunikasjon melkommunikasjon etter Den europeiske menneske- lom advokater og deres klienter (dom 6. desemrettskonvensjon (EMK) artikkel 8. Konvensjonen ber 2012, søkenummer 12323/11 avsnitt 118).
gjelder etter menneskerettsloven som norsk lov,
og skal ved motstrid gå foran annen norsk lov- De studentdrevne rettshjelptiltakene driver rettsgivning, se lovens § 3 og § 2. Retten til respekt hjelp etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 3.
for privatliv følger også av Grunnloven § 102. Ved at de studentdrevne rettshjelptiltakene gis
særskilt tillatelse til å yte rettshjelp anerkjenEt inngrep i retten til privatliv er likevel lov- nes det samtidig at det er et behov for ytelsene.
lig om det har tilstrekkelig hjemmel i lov, iva- Studentmedarbeiderne har imidlertid ikke adretar et legitimt formål og er forholdsmessig. vokatbevilling etter domstolloven § 220, og omProfessor Jon Petter Rui ved det juridiske fakultet fattes ikke av ordlyden i straffegjennomførings
ved UiT Norges arktiske universitet har tatt til lovens unntak fra kommunikasjonskontroll.
orde for at det kan reises berettiget tvil om hvor- Kriminalomsorgen har derfor sitt på det rene når de
vidt reglene om en generell adgang til kontroll kontrollerer de innsattes samtaler med rettshjelptilav kommunikasjon til og fra innsatte på høyt takene. I alle fall etter straffegjennomføringsloven.
sikkerhetsnivå, tilfredsstiller lovkravet i EMK
art. 8 nr. 2 (på lovdata: FEST-2009-uit-238). Mange innsatte har begrensede økonomiske midler, og det å kontakte advokat i enkeltsaker er ofte
En innsatts telefonsamtale med advokat kan ikke utelukket. For disse er gratis bistand fra rettshjelpunderlegges kontrolltiltak. Det særlige vernet mot tiltakene gjerne den eneste realistiske muligheten
avlytting av disse samtalene følger av straffegjennomføringsloven §32 sjette ledd, og er et utslag av for juridiske tjenester i spørsmål som ikke knytter seg til den konkrete straffesaken de soner for.
prinsippet om rett til konfidensialitet av innholdet Etter hva Jusshjelpa i Nord-Norge kjenner til, gis det
6

JUS`T

fra fengslenes side bare en generell beskjed om at
samtalene kan bli kontrollert. Når utgangspunktet
på avdeling for høyt sikkerhetsnivå er at samtalen
skal kontrolleres, innebærer dette at en potensielt
stor del av våre klientsamtaler er underlagt kontroll. Kontrollen gjennomføres uten at vi – eller
våre klienter – vet at det skjer i de enkelte tilfellene.
Mennesker som søker juridisk bistand er ofte i en
sårbar posisjon. Ikke minst gjelder dette mennesker under soning. Vi frykter at innsatte i fengsel vegrer seg for å være fortrolige med oss i viten om at
fengselsbetjenter kan kontrollere samtalene våre.
Resultatet kan være at vi ikke i full grad får utøvd vår rolle som rettshjelper for klienter i fengsel.
Det er et viktig aspekt at de innsatte ikke kan
velge bort å forholde seg til betjentene på en
daglig basis. Dette kan gjøre det ubehagelig å
formidle informasjon av personlig art til rettshjelperen når kommunikasjonen er underlagt kontroll av de samme betjentene. Spesielt
problematisk er det om saken nettopp gjelder
den innsattes problemer med en av fengselets
tilsatte, og den tilsatte kan avlytte samtalen.

personer med lite økonomiske midler har. Denne
skjevheten i innsattes rettssikkerhet vil jevnes ut om
innsattes kommunikasjon med rettshjelptiltakene
får et sterkere vern mot kommunikasjonskontroll.
Kriminalomsorgsdirektoratet mener at det av sikkerhetsmessige grunner er nødvendig å begrense
omfanget av gruppen som skal nyte vern etter
unntaket om kontrollfritak. Jusshjelpa i NordNorge mener imidlertid at de nevnte forhold viser
at det er gode grunner for at retthjelpere som ikke
er advokat bør vernes mot kommunikasjonskontroll. Vi mener også at vernet kan gis uten å gå
på bekostning av sikkerheten. Det kan for eksempel pekes på at studentmedarbeiderne sikkerhetsklareres i forbindelse med jevnlige saksinntak i
fengslene, og at kontroll med samtaler til og fra
rettshjelptiltakene av denne grunn ikke er nødvendig på samme måte som for andre samtaler.

Et lov- eller forskriftsfestet utgangspunkt bør v
ære at innsattes kommunikasjon med rettshjelper
som utøver rettshjelpvirksomhet etter domstolloven § 218 annet ledd nr. 3 ikke skal være underlagt
kommunikasjonskontroll, verken på avdeling for
høyt- eller lavere sikkerhetsnivå. Kontroll bør bare
kunne finne sted der det foreligger særlige forhold
Det er prinsipielt uheldig at personer med mer øko- som gir grunn til å tro at den aktuelle samtalen
nomiske midler – som derfor kan engasjere advo- vil misbrukes. På denne måten vil innsattes rett
kat – i realiteten får en større grad av konfidensiali til respekt for sitt privatliv ivaretas, samtidig som
at Kriminalomsorgen har adgang til å kontrollere
kommunikasjonen der det er nødvendig av siktet i sin kommunikasjon med rettshjelpere enn det kerhetsmessige grunner. For at vernet skal være
reelt må partene uttrykkelig gjøres oppmerksom
på at en aktuell samtale likevel vil bli kontrollert.
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Her er vinnerne av den nasjonale
forhandlingskonkurransen
Tekst: Ellen Ørebech Sverdrup

Amalie Horne og Hanna Elise Sagen fra 3. avde- man samarbeider godt med, sier de to vinnerne.
ling vant den regionale forhandlingskonkurransen, som ble avholdt 15. februar i auditorium 3. De fleste forhandler flere ganger daglig uten å tenke
over det. Diskusjoner om hvorvidt man skal møtes
- Vi ble veldige glade, men også overrasket over å klokken 8 eller 10 på universitetet når den ene vil
vinne! Det var ingen selvfølge at vi skulle vinne, sove lenge, mens den andre vil begynne tidlig, er i
da det var sterke motparter vi forhandlet med. bunn og grunn en forhandling. Dersom man velger
å bruke lokkemidler for å få den andre til å møte
Slik lød det umiddelbare svaret da Jus’t spurte klokke 8, eller gå den andre parten i møte ved å
de to vinnerne om hvordan de opplevde seieren. akseptere et senere tidspunkt, har man på sett og
Intervjuet foregikk på Bazinga, og alle tre drakk vis lyktes med å inngå en avtale. Det motsatte ville
øl. Etter en liten tenkepause ba jeg dem om å være tilfelle om det hele resulterte i et avlyst møte.
utdype hvordan de opplevde seieren i finalen.
Deltakernes forhandlingsteknikk ble vurdert av
- Det var gøy, og vi fikk virkelig testet oss. Når dommerpanelet. Lagene ble tildelt poeng etter
man er i ilden tenker man ikke på at det er publi- ulike kriterier. I vurderingsskjemaet til dommerkum der. Det er som å være i en boble. Publikum panelet stod det at strategiplanen (aspirasjon, reog alt annet forsvinner, og man går inn i en slags servasjon og starttilbud) til hvert av lagene skulle
tilstand av tidløshet og dyp konsentrasjon, før vurderes. Videre skulle dommerne vurdere det
det hele er over og man har levert en god presta- generelle intrykket av hvordan lagene gikk inn i
sjon. Det gir enorm mestringsfølelse. Og det er forhandlingssituasjonen, kommuniserte underoverhode ikke slik at man er nervøs for å gjøre veis og avsluttet forhandlingen. Et annet sentralt
feil foran publikum og de andre som ser på kon- vurderingstema var hvor godt lagene lyttet til
kurransen. Man blir fanget i situasjonen, og kon- hverandre og stilte spørsmål, og hvor tydelige de
sentrasjonen er rettet mot det andre laget, slik at var i forklaringene. Dommerne vurdere også hvorman nærmest glemmer publikum og dommerne. dan lagene jobbet sammen og håndterte sakene,
om de så den felles interessen i å komme frem til
- Vi bor sammen i et kollektiv, og når ELSA Tromsø en avtale, evnet å endre strategi ved behov, samt
annonserte påmeldingen til konkurransen fleipet vi om de kom frem til en bindende avtale til slutt.
om at vi skulle melde oss på. Vi trodde at vi kom til å
ryke ut i en av de første rundene, forklarer jentene. Forhandlingskonkurransen gikk over tre runder.
De to første rundene gikk over kun én dag, mens la- Vi har alltid grillet hverandre på pensum og ut- gene før finalerunden fikk én ukes forberedelsestid.
fordret hverandre i diskusjoner. Vi utfyller hverandre godt og det er muligens grunnen til at vi ut- - I den første runden forhandlet vi om kjøp av bogjorde et godt forhandlingsteam. For å gjøre det lig, mens i den andre runden forhandlet vi om kjøp
godt i forhandlingskonkurransen må man ikke av næringseiendom. I finalerunden forhandlet vi
snakke hverandre etter munnen, men prøve å til- om kjøp og salg av jussbøker om japansk handelsføre noe nytt til det den andre sier, fortsetter de. rett. Litt av greia var nok at det skulle være bøker
som det var litt vanskelig å få solgt. Det var flere
- Alle kan delta i konkurransen. Går man første forhandlingskort vi kunne deale med for å få solgt
avdeling, kan man forhandle like godt som en som bøkene, til en noenlunde god pris. Vi måtte forhar gått flere år på jussen. Det handler ikke om å berede oss godt, ha oversikt over hvor mye vi ville
kunne materiell juss, men om å samarbeide godt kreve betalt, hvilke opplysninger vi kunne holde
som team og være god i forhandlingsteknikk. Men skjult for å oppnå en bestemt virkning og hvilke inman må ha en partner for å melde seg på kon- teresser som stod på spill hos motparten. Hvis god
kurransen. Og det er viktig at dette er en person pris på bøkene var viktigst for oss, og det kom frem
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dig med tanke på lagets interesse, er av betydning. Andre faktorer som er viktig, er hvor godt
man argumenterer. For eksempel er det ikke nok
å argumentere for at man selv synes bøkene er
verdt en høyere pris, etter subjektive synspunkter. Her må man begrunne argumentene i objektive kriterier, som for eksempel markedspris.
- Det er ikke bare retorikk som er viktig. Det er mye
å hente fra nonverbal kommunikasjon. Det var
lurt at vi hadde pokerfjes av og til, og at vi brukte
det bevisst. Hvis motparten kom med et tilbud
som vi opplevde var godt, kunne vi forsøke å la
være å uttrykke strålende begeistring, men heller
holde litt igjen, og på den måten presse motparten
ytterligere. Men her må man også se hvor langt
man kan strekke det uten å tape goodwill fra motparten. Et annet sjakktrekk i forhandlingsatferd
som ikke dreier seg om retorikk, er bruken av særmøter. Da avbrytes forhandlingen, og lagene går
til hver sitt rom for å vurdere veien videre. Dette
kan være nødvendig for at man skal bli enige om
hvordan man bør forholde seg til ny informasjon.

under forhandlingen at motparten ikke kunne
ta imot bøkene før om to uker, så kunne vi forsøke å skru opp prisen ved å tilby å holde bøkene
på lager. Under hele prosessen handlet det om å
tenke fremover og forutse ulike scenarioer. Man
må altså hele tiden førsøke å se hva som er viktig
for motparten og om det tangerer punkter som er
mindre viktige for oss, og som vi kan forhandle
med for å vinne motpartens gunst, forklarer de.
Forhandlinger har ofte flere vinnere, i motsetning til rettssaker. God forhandlingsteknikk kan
medføre at partene unngår rettssak, og kan derfor være avgjørende for hvorvidt partene blir
fornøyde med resultatet. Jentene forteller at et
viktig kjennetegn ved gode forhandlere er at de
ofte evner å holde seg til den strategiplanen de
har lagt frem for dommerpanelet. Også hvordan
laget evner å tilpasse strategien etter uventede
forhold som dukker opp, uten å tape nevnever-

- En annen erfaring vi gjorde oss var at det er fordelaktig å holde en god tone og ha respekt for motparten. Tyr motparten til slibrige grep, er det ikke
alltid lurt å følge opp med den samme tonen. Vi
opplevde ikke dette i konkurransen, men er spent
på om vi opplever dette i den internasjonale konkurransen. På forhandlingskurset på 3. avdeling
ved UiT har det vært fokusert på samarbeid, og
å se etter motpartens interesse og hvordan denne
eventuelt tangerer dine. Så dette blir spennende.
Også er det på engelsk! Men det er mindre stressende sier vinnerlaget, før de tilfører – vi forbereder oss nå og det er mye mellom linjene i faktum
som må analyseres og forstås. Vi tar for oss de enkelte delene som det skal forhandles om og bytter
på å spille motparten. På denne måten gjør vi oss
best mulig rustet til å stå i trøkket fra motparten.
Som kjent vant laget den nasjonale finalen i
Oslo. Vinnerne ønsker å rette en takk til juristforbundet, som dekker reise og opphold i Tokyo,
og som kommer til å stille med en dyktig veileder.
- Det har vært en flott og lærerik opplevelse, nyttig å få tilbakemelding fra dyktige dommere og
gøy å møte flinke lag fra Oslo og Bergen. Vi gleder oss veldig til å representere Norge i den internasjonale forhandlingskonkurransen i Tokyo. Vi
vil også rette en takk til professor Anna Nylund,
som var vår fantastiske veileder i den nasjonale konkurransen, avslutter de to vinnerne.
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Juss i media
Tekst: Vetle Ufsvatn

Eiendomsskattesaken i Oslo

for blant annet å møte kravene om at forvaltningen
blir stadig mer digital , kunne like godt store deler
av utvalgets forslag vært fremmet i 1974, ifølge førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum . Utvalget
delte seg særlig på spørsmålet om forholdet mellom
stat og kommune. Flertallet mente klageinstansen
skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet hvor
«nasjonale eller vesentlige regionale hensyn taler
for det» . Mindretallet var delt mellom å beholde
ordlyden ”å legge stor vekt” og bare ”legge vekt” på
hensynet til det kommunale selvstyret . Også spennende for et mer digitalisert samfunn er forslaget
om å gi adgang til helautomatisert saksbehandling,
forutsatt at dette er forenlig med vern av personopplysninger . Utredningen ble avgitt justisdepartementet 14 mars 2019, så det vil fortsatt være en
god stund før den nye forvaltningsloven trer i kraft.

Oslo kommune innførte i 2015, med virkning fra
2016, eiendomsskatt med sats på to promille og
bunnfradrag på fire millioner kroner. Organisasjoner
og personer saksøkte kommunen på grunnlag av at
denne skatten kun rammet rundt 20 prosent av befolkningen. Saksøkerne hadde anført at beskatningen ikke var allmenn, og dermed var urettmessig,
men de tapte i begge instanser. Saksøkerne fikk imidlertid medhold i at Oslo kommune hadde skrevet ut
skatt for 2016 etter lovlig frist (1. mars), og dermed
var skattevedtakene ugyldige. Saken ble anket til
Høyesterett, og skal behandles der i avdeling. Dersom
alle beboerne som ble rammet av eiendomsskatten
får tilbakebetalt skatten, ikke bare saksøkerne i saken, vil Oslo kommune måtte tilbakebetale 260 millioner skattekroner. Dette synspunktet støttes av både
opposisjonen i bystyret og av professor Jan Fridthjof
Bernt. Blant saksøkerne er blant annet milliardæ- Rettspraksis.no
rene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen. En av stifterne bak Piratpartiet, Hakon Wium Lie,
opprettet og driftet nettsiden Rettspraksis.no fra 17.
mai til 31. mai 2018. Lovdata begjærte at alle rettsSkanska-saken
avgjørelser fra Høyesterett skulle slettes, og fikk medFor arbeidsrettsområdet er Skanska-saken av stor hold i både tingretten (TOBYF-2018-88856) og lagbetydning særlig for spørsmål om nedbemanning mannsretten (LB-2018-162009). Saken ble godtatt
(HR-2019-424-A). Spørsmålet var hvor stor vekt av ankeutvalget, og skal behandles i avdeling (HRansiennitet skal ha ved nedbemanning. Arbeidsgiver 2019-461). Lovdata er representert ved den profilerte
(Skanska) hadde partshjelp av NHO, og arbeids- medierettsadvokaten Jon Wessel-Aas (Lund og Co).
takerne var representert av LO. Saken er av prinsipiell art, da den vil berøre de fleste som rammes
av en nedbemanningsprosess. LO vant saken, men
Høyesterett uttalte at det blir feil å karakterisere ansiennitet som en hovedregel jf. HR-2019-424-a avsnitt 13. NHO tok dette som en seier, selv om resultatet ikke gikk i deres favør i denne saken. Hvorvidt
ansiennitet fortsatt er hovedregel som kan avvikes,
eller om det er kun en del av totalbedømmelse, har
vært utgangspunkt for en fruktig debatt i juridiske
miljøer . Stridsøksen er neppe begravd mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om hvor mye
ansiennitet skal vektlegges ved nedbemanninger.
Forslag til ny forvaltningslov
Forrige forvaltningslov kom i 1967 og nå 52 år etter, er det fremmet forslag til helt ny forvaltningslov.
Utvalget er ledet av selveste Inge Lorange Backer,
med kjente tilskudd, som tidligere regjeringsadvokat
Sven Ole Fagernæs. Selv om utvalget ble opprettet
10
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SØKNADSFRIST 10. MAI 2019
Har du lyst til å delta på faglige seminarer, få traineeopphold,
egen mentor og skriveplass?
Opptaksprosessen til neste kull på ThommessenAkademiet
starter i april. Du finner mer informasjon og søknadsskjema
på thommessen.no/karriere.
Følg oss også på Facebook og Instagram for å holde deg
oppdatert!
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS
Oslo | Bergen | Stavanger | London

Analyse av dommen HR-2019-318-A
Tekst: Morten Engan

1. Innledning
15. februar i år avsa Høyesterett dom i den såkalte
RIB-saken. Det ble med det satt punktum i en ganske så hyppig medieomtalt sak, som har vært oppe i
rettssystemet i nesten to år. I denne artikkelen skal
jeg forsøke å foreta en analyse av dommen, og se på
hvordan Høyesterett har anvendt rettskildene i sin
avgjørelse. Analysen vil således i størst grad være
interessant for studenter på tredje avdeling, men
ettersom rettsområdet i dommen er erstatningsrett, vil studenter på andre avdeling også ha utbytte av å lese den. Dommen byr dessverre ikke på
noen dyptpløyende drøftelse av de ulike aspektene
av erstatningsrettsfaget, men inneholder allikevel
noen uttalelser som kan være verdt å få med seg.
2. De faktiske forhold og den rettslige problemstillingen
Partene i saken er A mot forsikringsselskapet til
FjordEvents AS. Sakens faktum var at venninnene
til A hadde arrangert tur med en såkalt RIB-båt i
anledning A sitt utdrikningslag. Turen skjedde i regi
av FjordEvents AS, med B som båtfører. Under denne turen møtte RIB-en på en ferge, hvorpå B valgte
å føre RIB-en bak denne inn i hekkbølgene etter ferga. B akselererte såpass at RIB-en mer eller mindre
lettet. I nedslaget kjente B at det brakk i ryggen, og
hun sank sammen som følge av dette. Turen ble så
avbrutt og A ble lagt inn på sykehus. I ettertid har
hun hatt ulike plager, og hun har fått anslått en medisinsk invaliditet på mellom 14 og 36 prosent, i tillegg til at hun er 100 prosent ervervsmessig ufør. A
gikk så til sak mot FjordEvents, og den rettslige hovedproblemstillingen ble dermed om FjordEvents er
erstatningsansvarlig ovenfor A på bakgrunn av arbeidsgiveransvaret i skl. § 2-1, samt sjøloven § 418.
3. Høyesteretts rettskildebruk og argumentasjon
Førstvoterende, dommer Noer, velger å anvende
sjøloven § 418 som det primære rettsgrunnlaget.
Dette er til forskjell fra lagmannsretten, som i sin
avgjørelse brukte skadeserstatningsloven § 2-1.
Hun går ikke nærmere inn på hvorfor hun har
valgt denne løsningen, men presiserer at vurderingen vil bli den samme ved begge bestemmelsene, ettersom vilkåret for erstatning også er vanlig
uaktsomhet, noe som betyr at det stilles krav til
aktsomhet ut fra det skadelidte med rimelighet kan
forvente av virksomheten på det aktuelle området.
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Førstvoterende starter med å ta for seg innholdet
i sjøloven § 418. Hun nevner i denne sammenheng at bestemmelsen ikke inneholder noen ansvarsnorm, men at den viser til Aten-forordningen,
som ble gjennomført i norsk lov i juni 2013 (som
sjøloven § 418). Førstvoterende ser her til artikkel 3 nr. 2, som slår fast at «transportøren er erstatningspliktig dersom den hendelsen som forårsaket tapet, oppstod som feil eller forsømmelse fra
transportens side». Førstvoterende vier så hele det
neste avsnittet i dommen til å presisere innholdet
i aktsomhetskravet som gjelder for sjøfart. Dette
gjør hun ved å nevne en rekke lovbestemmelser,
både i sjøloven og i skipssikkerhetsloven. Blant
disse nevnes sjøloven § 132, som slår fast at «navigering og behandling av skipet skal skje i samsvar
med godt sjømannskap». Disse bestemmelsene tjener altså som bidrag til å avklare hva slags rettsregel det primære rettsgrunnlag gir uttrykk for.
Videre går førstvoterende enda mer konkret til
verks og viser til en forskrift gitt i medhold av skipssikkerhetsloven, som populært går under navnet
RIB-forskriften. Forskriftens § 5 hjemler rederiets
plikt til å gi passasjerene en sikkerhetsorientering
umiddelbart før avgang. Disse kravene som stilles
til rederiet vedrørende passasjerenes sikkerhet er
ifølge førstvoterende et resultat av at det er store
risikoelementer knyttet til RIB-kjøring. Det vises
i denne sammenheng til Slengtau-dommen, som
gjaldt erstatningsansvar for en kommune etter at en
ung gutt hadde skadet seg ved bruk av et slengtauanlegg. Her ble det foretatt en avveining av hva som
er å anse som akseptabel risiko, opp mot samfunnsnytten av aktiviteten. Fysisk aktivitet for barn ble
ansett som en såpass viktig helsegevinst at kravet
til sikkerhet måtte lempes. Dersom lekeplasser og
lignende ble utformet på en slik måte at de uansett ikke innebar noen som helst risiko, ville disse
fremstått som uinteressante for barna og dermed
ikke bli brukt . Jo mer samfunnsnyttig aktiviteten
er, jo lempeligere blir kravene til sikkerhet, er altså
rettsregelen som førstvoterende utleder av denne
dommen. Til slutt nevnes i samme avsnitt at farene
ved RIB-kjøring i stor grad er knyttet til båtførerens
handlemåte. Her serverer altså Høyesterett to argumenter som taler for en høy terskel for hva som
skal ansees som akseptabel risiko, som dermed taler
i retning av erstatningsansvar for FjordEvents. For
det første at det er lite samfunnsnytte i RIB-kjøring,
sammenlignet med fysisk aktivitet for barn. For
det andre at du som passasjer på en RIB har langt
mindre kontroll over situasjonen, til forskjell fra
når du står på ski i en alpinbakke. Førstvoterende
nevner imidlertid at det foreligger en viss aksept av

risiko når en takker ja til å være med på en RIB- holdte i tillegg en normal fart på underkant av
tur. Denne aksepten går imidlertid ikke så langt 30 knop da ulykken inntraff. Derfor kan dette
at det er snakk om noen aksept av uaktsomhet. ifølge Høyesterett vanskelig karakteriseres som
et uventet og ekstraordinært risikomemoment
Videre går førstvoterende til å behandle problem- ved turen, og viser her til Alpinbakke 1-domstillingen om FjordEvents kan holdes erstatnings- men. Etter dette kom Høyesterett enstemmig
ansvarlig som følge av feil eller forsømmelser. til at verken båtføreren eller FjordEvents hadde
Denne vurderingen må ifølge førstvoterende starte opptrådt i strid med forskriftene som gjelder for
med en undersøkelse av om selskapet og båtfører RIB-kjøring, og ble således frikjent for erstatning.
har overholdt de lover og regler som gjelder for
virksomheten. Her viser førstvoterende til litteraturen, som illustrerer atferdsnormer sin sentrale 4. Avslutning
posisjon i en culpavurdering. Atferdsnormen i Dommen føyer seg inn i rekken av saker som
dette tilfellet er den nevnte RIB-forskriftens § 4, har blitt tatt opp til vurdering i Høyesterett som
og det er altså denne bestemmelsen som danner omhandler fritidsaktiviteter. Det som imidlertid
utgangspunktet for den videre aktsomhetsvur- er særegent for denne dommen, er det faktum
deringen. Førstvoterende går imidlertid ikke løs at det her var snakk om RIB-kjøring. Det skilpå noen omfattende drøftelse av culpaspørsmå- ler seg fra andre typer fritidsaktiviteter på den
let, men nøyer seg med å slå fast at FjordEvents måten at man har liten kontroll over sin egen
har handlet i tråd med forskriftens innhold. skjebne når en svarer ja takk til å dra på en slik
båttur. Dermed øker dette kravet til sikkerhet
Den siste problemstillingen Høyesterett tar for for de som tilbyr slike aktiviteter. Allikevel foreseg er om føreren av RIB-en gjennom sin hand- ligger det en viss aksept av risiko vedrørende en
lemåte kan bebreides for ulykken. Det har for slik aktivitet. Det er også denne iboende risikoen
tingretten og lagmannsretten blitt bevist at ska- vedrørende slike aktiviteter som er en del av kondelidte hadde en nakkeplage og nedsatt beintett- septet. På grunn av dette må, ifølge Høyesterett,
het. Det har imidlertid blitt opplyst at B ble tatt aktsomhetsnormen være slik at en må kunne akhånd om og plassert bakerst i båten. Båtføreren septere at skader kan inntreffe under båtturen.

«Jeg får bryne meg på tøffe
faglige utfordringer i et
utpreget sosialt miljø.»
Halvard Saue,
fast advokat, shipping offshore

Som trainee i Wikborg Rein får
du reelle oppgaver og ansvar,
og mulighet til å lære av de beste.

JSUs virksomhet i Tromsø
Tekst: Ivanna Frostad Ulriksen, leder JSU Tromsø

Juridisk studentutvalg Tromsø (JSU) består av
sju styremedlemmer som alle velges inn på JSUs
Allmøte på våren. Juridisk studentutvalg har
som oppgave å ivareta interessene til studentene
ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Juridisk studentutvalg er med dette bindeleddet mellom studentene og fakultetet.
Vi arbeider for å kvalitetssikre innholdet i studiet og for at studiehverdagen skal være best mulig for studentene. For å oppnå dette har vi månedlige møter med fakultetsledelsen hvor vi tar
opp aktuelle problemstillinger. I tillegg jobber vi
med evaluering av undervisningen. Etter hvert
endte semester har vi evalueringsmøter med avdelingsleder, de tillitsvalgte fra hver avdeling og
en representant fra JSU.
JSU har ansvar for tillitsvalgtordningen på fakultetet. Vi sørger for at det blir valgt tillitsvalgte
på hver avdeling, og for opplæringen av de tillitsvalgte. Hver høst arrangerer vi et tillitsvalgtseminar. Seminaret avholdes i månedsskifte september/oktober, og har tradisjonelt blitt avholdt
i Malangen eller på Sommarøy, med stor suksess.
Vi har også ansvaret for tildelingen av masterkontorene. Alle som skriver masteroppgave kan
søke om kontorplass hos oss. Masterstudentene
deler kontor med én til to andre studenter, og
har sin faste skriveplass gjennom hele sin skriveperiode hos oss.
Tre til fire ganger i året arrangerer vi Fagkritisk
rekke. Vi inviterer en intern eller ekstern foreleser til å forelese om et tema som er litt utenfor
pensum.
Juridisk Studentutvalg har også ansvaret for undervisningsprisen som deles ut på
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Juristforeningens Isbjørnball. Hvert år stemmer
studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø
frem den foreleseren og seminarlederen de syntes har vært best i løpet av det forrige året. Nytt
fra i fjor, var at vi begynte å dele ut prisen for
årets begynnerkollokvieleder.
Ved lesesalen utenfor rettssalen er det en kjøkkenkrok JSU er ansvarlig for. Her er det hyller og
kjøleskap, samt vannkoker. Et godt tilbud til studenter som har lange dager på lesesalen, kanskje
spesielt i eksamenstiden.
Et av hovedsatsningsområdene til JSU de siste
årene har vært kampen mot det negative karakterpresset. Juridisk studentutvalg i Bergen
startet kampanjen «Jusspust», noe både JSUene
i Oslo og Tromsø har videreført. I eksamensperioden prøver vi å være ekstra synlige, og de to
siste årene har vi arrangert både Jusspust-uke og
Jusspust-dag. Terapihund har blitt fast innslag på
disse arrangementene, og vi opplever at studentene setter pris på å få et avbrekk i eksamenslesingen.
I tillegg til å arbeide tett med fakultetsledelsen
gjennom lunsjmøter og vår internrepresentant i
studieutvalget og i fakultetsstyret, har vi et tett
samarbeid med JSUene i Oslo og Bergen. Hvert
semester rullerer de tre JSUene på å arrangere
fagråd, hvor saker av interesse for alle studiestedene tas opp til diskusjon.

I Arntzen de Besche blir du utfordret.
Vi satser på deg som vil lære mer.
Sammen vil vi gjøre deg best.
www.adeb.no
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SLIK VANT DE
ELSAS NASJONALE
PROSEDYREKONKURRANSE
Tekst: Morten Engan, foto: Ingvild E. O. Gaarden

Torsdag 7. februar ble den nasjonale prosedyrekonkurransen i regi av ELSA arrangert.
Det er første gang konkurransen har funnet
sted ved Universitetet i Tromsø. Her var alle
de tre juridiske fakultetene i Norge representert, som forut for finalen hadde gått seirende
ut av den regionale runden ved sine respektive fakulteter. Til forskjell fra den regionale
delen av konkurransen, skulle deltagerne nå
prosedere for begge partene i saken, og fikk
dermed dobbeltarbeid i de ti dagene mellom
deltagerne mottok faktum og selve prosedyren.

dommerpanelet enstemmig voterte for at
seieren skulle gå til Lind og Johansen fra
Tromsø. Med det var den andre Tromsøseieren på rad et faktum, da Tromsøstudenten
Marcus Lyngstad vant finalen i 2018.

Rettsområdene
faktum
handlet
om
var konkursrett og dynamisk tingsrett.
Hovedproblemstillingen saken kunne by på var
om en bil gitt i gave var omfattet av et konkursbeslag eller ikke. Rettens administrator var i år
ingen ringere enn tidligere Høyesterettsdommer
Bård Tønder, som satt i rikets øverste domstol
fra 2006 fram til i fjor. Med seg hadde han tidligere førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Arild Oskar Eidesen og advokatfullmektig
hos Thommessen, Morten Coward Lindstad.
Tromsøs lag var representert ved Sylvia Helene
Lind og Ingrid Emilie Johansen. De konkurrerte mot Oslo-studenten Muniba Ahmad
og Bergen-studentene Jørgen Nordsveen
Hustad og Fredrik Svartberg Tonholt.

For det var nettopp rettsområdene som for
vinnerlaget ble den største utfordringen.

Etter endt prosedyre ga Tønder en oppsummering av prosedyrene. Han listet opp troverdighet, fornuft og struktur som tre viktige momenter i en god prosedyre. Videre la
han til at alle lagene hadde klart å presentere
faktum på en god måte. Fornuftsaspektet av
prosedyren hadde etter hans mening i størst
grad blitt ivaretatt av Tromsø-laget, og kanskje var det dette som ble avgjørende for at
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Vinnerlaget
nøyd
med

var
godt
prosedyrene
de

forleverte.

Prosedyrene gikk overraskende bra, til
tross for at vi ikke har hatt undervisning i hverken
dynamisk tingsrett eller konkurs enda, sier Lind.

Den materielle jussen i finaleoppgaven
opplevde vi som svært utfordrende å få has
på. Det tok lang tid å lære seg helt grunnleggende forhold vedrørende fagene. Samtidig
opplevde vi fagene som veldig spennende.
Vinnerlaget så på det som en fordel at de
prosederte på begge sidene i oppgaven.
Det var en fordel å på forhånd ha satt seg
inn i motpartens argumenter, ettersom vi da var
bedre rustet til å svare på spørsmål fra dommerne.
Prosedyrekonkurransen ble som nevnt
for første gang avholdt i Tromsø, og vinnerlaget opplevde mye støtte fra sine
medelever
under
forberedelsene.
Under forberedelsene ble det litt vel
mye spørsmål fra medstudenter, men det
var en veldig stor trygghet at vennene våre
var tilstede under selve prosedyren. Vi opplevde også stor støtte fra fakultetet under hele

prosessen, og følte at de sto bak oss hele tiden.
De kan også tenke seg å drive med prosedyre etter endt studium, men da i moderate mengder.
Å delta i konkurransen ga mersmak på prosedyre, men for mye av det tror
jeg ville gått ut over helsa, ler Johansen.
Har dere noen tips til de som måtte vurdere å
melde seg på ELSAs prosedyrekonkurranse?
Ikke nøl med å delta! Det er viktig å ikke
undervurdere hvor gøy det faktisk er å være med
på en slik prosedyrekonkurranse. Konkurransen
tar mye tid, men ikke så mye at det ikke er overkommelig. Vi har begge hatt jobb på siden, og
det har gått fint å kombinere dette, sier Lind.
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FRI RETTSHJELP - EN NEGLISJERT ORDNING
Tekst: Robert Hov Grønbech, saksbehandler, Jusshjelpa i Nord-Norge

For cirka 37 år siden vedtok Stortinget en lov som
skulle gjøre at personer som ikke hadde råd til advokat skulle gis mulighet til å få juridisk hjelp. Denne
loven omtales som rettshjelpsloven. I forarbeidene til rettshjelploven har Stortinget skrevet at det er
bred politisk enighet om at ingen skal lide rettstap

tens fastsatte grenser får man ikke støtte, og må søke
hjelp i det private markedet. Et unntak er at de nevnte inntektsgrensene ikke gjelder visse særskilte saker.
Dette er for eksempel saker om voldsoffererstatning,
tvangsekteskap m.m. Dette kalles «ikke-behovsprøvd».

Slik fri rettshjelp er organisert i dag, er det nokså tilfeldig hvilke rettsområder som er behovsprøvd og
ikke-behovsprøvd. En klar systematikk vises ikke,
men inndelingen er ment til å være et utslag av rimelighet. Inndelingen mellom behovsprøve- og ikke-behovsprøvde saker er et svært aktuelt tema i vurdeLovgivers uttalelser viser at lovens formål var å virke ringen av fri rettshjelpsordningen, men faller utenfor
som et rettssikkerhetsmessig flaggskip, og at den skulle det jeg kommer til å ta for meg i denne artikkelen.
ivareta de som ikke har råd til juridisk bistand. Et kjapt
skue gjennom de ulike partiprogrammene, fra FRP til
Rødt, viser at også de politiske partiene fremhever disse Hva er problematisk med dagens ordning?
idealene; rettsstaten Norge og likhet for loven. Jeg vil i
denne artikkelen vise hvordan rettshjelploven i dag ikke 1. For det første er inntektsgrensene for fri rettsfungerer som den var ment til å gjøre – som et sikkerhet- hjelp så snevre at folk med et velferdsmessig behov
snett for å gi nordmenn som har dårlig råd og en effektiv ikke får den hjelpen de trenger i behovsprøvde saker.
mulighet til å kunne heve sine lovbestemte rettigheter.
Siden 1981, hvor lov om fri rettshjelp trådte i kraft,
har tre ting skjedd: 1) Inntekts- og formuesgrenHva er fri rettshjelp?
sene for å få rett på fri rettshjelp er endret i liten
grad. 2) Lønnsnivået i samfunnet har steget drasFor å presisere det som kanskje fremstår litt upresist, er tisk. 3) Prisen for advokatbistand har steget enda mer.
fri rettshjelp en ordning hvor man kan få innvilget helt
eller delvis betalt advokatbistand innenfor visse saks- Hovedregelen i dag er at en person med bruttoinnområder. Innvilges fri rettshjelp, vil prisen for advokat- tekt og nettoformue som overskrider 246 000 kr for
bistand for den enkelte dermed kunne være nærmere enslige og 369 000 kr for samboere eller ektefeller, og
200 kr i timen, i stedet for 2000 kr i timen. Ordningen 100 000 kr i formue, ikke får innvilget fri rettshjelp.
er altså ikke gratis, men en subsidiering av de som ikke Disse satsene er vedtatt og regulert gjennom forskrift.
har råd til å skaffe juridisk bistand gjennom egne midler.
Problemet med denne satsen er at de aller færreste i samLoven har en inndeling av hvilke rettsområder som det kan funnet faller inn under disse inntektsgrensene. For å sette
innvilges rettsråd eller sakførsel i. Det innvilges for eksem- ting i perspektiv er minstesatsen for en enslig uføretrygdet
pel ikke fri rettshjelp for nabotvister eller reklamasjonssa- 240 269,84 kroner (2,48 G) per 2018. Dvs. at en uføret
ker. Rettsområdene det gis fri rettshjelp er områder hvor på minstesats så vidt faller inn under inntektsgrensene
man antar at den enkelte har et stort velferdsmessig behov, staten mener kvalifiserer for subsidiert juridisk hjelp. Når
uten at jeg går nærmere inn på dette i denne artikkelen. minsteuføre så vidt faller under grensen viser dette klart
at det er et fåtall av den norske befolkning som vil ha
I loven skilles det mellom behovsprøvde og ikke-behovs- krav på fri rettshjelp etter dagens satser. En småbarnsprøvde saker. For å få rett på bistand gjennom fri retts- mor med 300 000 kr i inntekt mener derfor Stortinget
hjelp har staten i utgangspunktet fastsatt inntekts- og fint kan klare å betale for advokat. To samboere som tjeformuesgrenser for hvem som kan få innvilget fri retts- ner 200 000 kr hver har heller ikke krav på fri rettshjelp.
hjelp innenfor visse saksområder. Slike saker kalles behovsprøvde og kan f.eks. dreie seg om klage til NAV Til sammenligning er timeprisene til advokater som regel
eller tvist om oppsigelse. Befinner man seg over sta- 2000 kr og oppover. Realiteten er derfor at en stor gruppe
«… på grunn av manglende økonomisk evne.
Økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller bør ikke
være avgjørende for enkeltmenneskers muligheter for å
få juridisk bistand og informasjon om sine rettigheter.»
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mennesker, med en alminnelig inntekt eller trygd,
ikke har mulighet til å benytte seg av juridisk bistand. Et åpenbart spørsmål er her om advokaters
lønninger er for høye. Dette er imidlertid ikke fokuset i denne artikkelen, og heller hovedgrunnen
til at personer ikke kan ta seg råd til juridisk hjelp.
Hovedgrunnen til dette er manglende prioriteringer fra Stortinget. I advokatforeningen sin
rapport om fremtidens frie rettshjelpsordning fra
2017, vises det til at formuesgrensen for fri rettshjelp er uforandret siden 1984. Inntektsgrensen
på sin side har økt med 26 000 kr de siste
21 årene fra 230 000 til 256 000 kr. Til sammenligning viser SSB sin konsumprisindeks (2017)
at kostnadene i samfunnet har økt med 153,1
% siden 1984 og 51,8 % siden 1997. Hadde inntekts- og formuesgrensen fulgt den generelle
prisstigningen i samfunnet ville formuesgrensen vært økt til ca. 250 000 kr, mens inntektsgrensen ville ligget rundt 350 000 kr i 2018.
Jeg argumenterer ikke for at folk ikke skal prioritere sin pengebruk og at det skal koste å be om
råd og føre sak. Advokatbistand, slik som annen
hjelp, koster penger. Når Stortinget da fremholder at ingen skal lide «rettstap som følge av manglende økonomiske evner», gjør de svært snevre
inntektsgrensene at det er god grunn til å tro at
en stor gruppe mennesker nettopp lider et slikt
«rettstap», som følge av at de enten har for lav
inntekt eller formue til å ta seg råd til advokat.

2. For det andre opererer rettshjelploven
med en offentlig sats og stykkpris som gjør
at de fleste advokater unngår ordningen
En advokat har ingen plikt til å påta seg et klientoppdrag. Det er dermed opp til den enkelte
advokat å velge om han ønsker å ta på seg et
oppdrag hvor en person har krav på fri rettshjelp. Det er grunn til å tro at enkelte advokater
i dag unngår klienter som har krav på fri rettshjelp på grunn av rettshjelploven sitt betalingssystem. Hvorfor dette skjer og hva slags konsekvenser dette har, skal jeg i det følgende forklare.
o Betalingssystemet i rettshjelploven
I lov om fri rettshjelp skilles det mellom saker som
går for retten (fri sakførsel) og juridisk bistand utenfor rettssystemet (fritt rettsråd). Eksempler på fritt
rettsråd er klagebehandlingssaker i NAV, juridiske
råd eller tilfeller hvor advokat prøver å forhandle
frem en minnelig løsning på vegne av sin klient.
For fritt rettsråd får en advokat i dag betalt i stykkpris. Hva dette betyr er at staten setter grenser for hvor mye tid en advokat skal bruke i hver enkel sak. Grensene er
ulike for ulike sakstyper, derved navnet stykkpris.
Ordningen fungerer altså slik at man som advokat
leverer timesoppgave og får timebetalt opp til en
fastsatt grense som staten har satt. Overskrider en
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advokat disse timegrensene, kan han søke om å
få dekket flere timer. Dette krever imidlertid godkjenning fra Fylkesmannen. Godkjenner ikke
Fylkesmannen denne søknaden er det i praksis
synd, trist og leit for advokaten, som må da jobbe
gratis resten av tiden han bruker på saken. Det
er sikker rett at det tapte salæret ikke kan kreves
inn fra klienten. En advokat vil likevel være pliktet til å oppfylle oppdraget han har påtatt seg.

For de personene som bruker fri rettshjelp er
en annen risiko ved stykkprisfastsettingen at
man kan risikere at advokater bruker mindre
tid på saken enn hva den behøver. Fri rettshjelp er i utgangspunktet noe som lønnes dårlig sammenlignet med det private markedet.
For mange advokater kan det fremstå som en
fristende mulighet å gjøre arbeid opp til stykkeprisgrensen, for deretter å avslutte saken.
For eksempel, skal en advokat ta en klagesak Som følge av den relativt lave belønningen
gjennom NAV, kan han etter loven kun kreve 7 advokater får etter fri-rettshjelpsaker risiganger stykkpris. Det vil si 7 ganger den offentli- kerer nordmenn et dårligere arbeid enn det
ge timesatsen. Dette selv om det faktisk viser seg man kan forvente å få i det private markedet.
at han trenger å bruke 25 timer på saken. Ser
man dette opp mot timesatsen for saker etter fri o
Den menneskelige påkjenningen for klirettshjelp som er 1020 kr per 2018, vil en advokat enter som har rett på hjelp
sitte igjen med litt i overkant av 7000 kr for 25
timer arbeid. Måler man dette opp mot hva en At mange advokater unngår klienter med krav
advokat ville tjent i det private markedet, med på fri rettshjelp har i tillegg en menneskelig påen timelønn på 2500 kr for 25 timer arbeid, er kjenning. Det å måtte leve i usikkerhet for om de
dette 62 500 kr. Forskjellene mellom hva en ad- får hjelp, og å bli sendt som en kasteball mellom
vokat tjener i det «vanlige markedet» og i saker advokater kan bidra til at terskelen for å søke
som går for fri rettshjelp, er derfor svært store. fri rettshjelp blir enda større for denne gruppen.
Formålet med stykkprisfastsettingen er at advokater skal motiveres til å løse en sak uten å
bruke unødig tid. Som forvalter av offentlige
midler er hensynet til effektivitet et hensyn som
også må sørges å ivaretas. Det er imidlertid
svært mange grunner til at en sak kan trekke
ut, uten at det har noe å gjøre med effektiviteten
til den enkelte advokat. Det kan være et sammensatt rettskildebilde, faktum kan være uklart
eller så kan det vise seg at klienten ikke er så
behjelpelig som du skulle ønske. Dette er noen
av grunnene til at de fleste advokater i det private markedet tar timebetalt. Som nevnt, har en
advokat mulighet til å søke om å få dekket et
større antall timer av staten, noe som er ment å
kompensere advokater i saker som tar lang tid.

Hva burde være veien videre?
Det er nå satt ut et utvalg av regjeringen som skal
vurdere rettshjelpsordningen, hvor deler av problematikken som er vist til ovenfor skal gjennomgås. I rettshjelputvalget heter det at ordningen
«… bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, for å sikre at den ble
mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.»

Det er å forvente at politikerne etter utvalget er
ferdig gjør drastiske endringer i hvordan fri rettshjelp fungerer. Herunder bør det endres på hvem
som får innvilget fri rettshjelp og hvilke incentiver det kan gis for advokater som tar saker etter
Det er imidlertid ikke gitt at en slik søknad får rettshjelploven. Dersom ikke dette skjer, burde
gehør hos Fylkesmannen. Erfaringen man har loven i stedet for å gi et illusorisk vern av de svahatt med stykkeprisordningen er nok at bare keste i samfunnet, erstattes med andre tiltak eller
«muligheten» for å bli stående bomfast i en nye lover. Et slikt illusorisk rettsvern for de svasak som ikke gir penger, gjør at mange advo- keste i samfunnet er ikke rettstaten Norge verdig.
kater unngår rettshjelpsordningen i sin helhet.
For mange er det da mer behagelig å praktisere at man kun tar saker som ikke omfattes
av fri rettshjelp der man ikke har den samme
usikkerheten. Når det frie markedet også har
en langt høyere timebetaling enn hva den offentlige satsen gir, finnes det ikke incentiver for
advokater til å ta på seg saker for person som
er omfattet av den frie rettshjelpsordningen.
o
Belønningssystemet
overfladisk arbeid
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Jusstudentenes førstevalg

Vil du bli kjent med oss?
Som trainee i Wiersholm får du et unikt innblikk i hverdagen
som moderne forretningsadvokat.
Les mer om vår traineeordning, Wiersholm Summer School
og andre studenttilbud på wiersholm.no/career
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Hvordan prestere på eksamen?
Tekst: Jan Helge Brask Pedersen

Slik presterer du på eksamen.

Jusstudentene ved UiT har relativt få eksamener
per studieår, og blir prøvd i store mengder pensum samtidig. Hvorvidt man får en god eller dårlig karakter på eksamenen, beror derfor i større
grad enn på andre studieprogrammer på et spørsmål om prestasjon.

egentlige forskjeller mellom disse tre oppgavetypene.

Hvis du skal skrive en praktikumsoppgave på eksamen, må du holde deg innenfor anførslene. Du
bør ikke ta opp problemstillinger som anførslene
ikke gir grunnlag for. Alt du skriver må knyttes til
Som student på første avdeling kan eksamener på tvisten mellom partene, og du bør ikke redegjøre
universitetsnivå virke nytt og skremmende. For for generell juss.
studentene på andre avdeling er hjemmeeksamenen noe de aller fleste gruer seg til. Spørsmålet i Får du en domsanalyse til eksamen, må du kun
det følgende er hvordan man som fersk student kommentere de uttalelsene retten har gitt, og
kan prestere best mulig på eksamener.
eventuelt gi vurderinger i forlengelsen av dette.
Når du skriver en domsanalyse, inntar du et meJeg understreker at jeg selv er student på tredje av- taperspektiv. I dette ligger at det egentlig ikke er
deling, og aldri har jobbet som sensor. Artikkelen du som gjennomfører de rettslige vurderingene,
er basert på egne erfaringer som student på første men at du kommenterer og vurderer de vurderinog andre avdeling, og er i første rekke ment for gene som retten gjør i dommen.
studenter på disse to avdelingene.
Dersom du skal skrive en teorioppgave, vil du stå
friere ved valg av problemstillinger, men også her
Forstå forskjellene mellom praktikumsopp- er det viktig at du tar opp relevante og tvilsomme
gaver, teorioppgaver og domsanalyser
problemstillinger. I slike oppgaver er det vanligvis mye å hente i å bruke eksempler. Du må ikke
Etter mitt syn er det ingen prinsipielle forskjeller nødvendigvis heve abstraksjonsnivået sammenmellom praktikumsoppgaver, teorioppgaver og lignet med når du skriver praktikumsoppgaver.
domsanalyser. Uansett hvilken oppgavetype du Forskjellen ligger i at det er du som velger ut ekfår på eksamen, er det sentrale at du viser sensor semplene, og ikke oppgaveskriveren.
at du vet hvordan et godt juridisk resonnement
bør bygges opp.
For videre lesing om oppgaveteknikk, anbefaler
jeg artikkelen ”Litt om oppgaveteknikk i praktiPå eksamen bør du vise sensor at du evner å kumsbesvarelser” av Jo Ørjasæter. I tillegg anbeidentifisere de tvilsomme rettsspørsmålene, og at fales bøkene ”Hvordan skrive jus til eksamen” av
du evner å løse rettsspørsmålene ved hjelp av god Morten Walløe Tvedt og ”Juridisk metode og oppjuridisk metode. Mestrer du dette, vil du oppnå et gaveteknikk til eksamen” av Stine Winger Minde.
godt resultat på eksamen. Dette bør være utgangspunktet ditt enten du skriver en praktikumsoppgave, teorioppgave eller en domsanalyse.
Det er etter mitt syn heller snakk om nyanser enn
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Ta hensyn til at eksamenen er individuell, og
ikke bruk for mye tid på gruppearbeid
Mange studenter samarbeider tett ved løsning av
hjemmeeksamener, og det er ingenting galt i det.
Man bør imidlertid være oppmerksom på at omfanget av oppgaven er bestemt ut fra anslått tidsbruk ved individuell løsning av oppgaven, og det
er ikke tatt høyde for at studentene skal bruke mye
tid på gruppearbeid.
Under fjorårets hjemmeeksamen på andre avdeling var det fullt på alle kollokvierommene på hus
1, og selv om mange tok natta til bruk, var det
flere som slet med å bli ferdige innen innleveringsfristen. Slik tidsnød er vanlig under hjemmeeksamener, men kom overraskende på mange av oss
som aldri hadde hatt en hjemmeeksamen før.
En enkel måte å håndtere dette på, er å sløyfe
eller korte ned på gruppediskusjoner. Man kan
diskutere oppgaven med medstudenter i lunsjen,
og man kan ta pauser sammen. Dersom man
har fått unnagjort store deler av jobben i god tid
før innleveringsfristen, kan man alltids lese over
hverandres oppgaver og foreslå forbedringer.
Vit hva sensor ser etter
Da jeg tok eksamenene på første avdeling, var jeg
veldig opptatt av å vise sensor at jeg hadde lest
mange dommer. Jeg hadde også et ønske om å
vise sensor at jeg hadde gjort meg kjent med teoretiske fremstillinger av forfattere som Sejersted,
Stavang og Woxholth, selv om ingen av disse stod
på pensumlisten. Det var ingenting galt i det, og
jeg presterte godt. Jeg kunne imidlertid spart meg
for mye unødig stress ved å gå rett til kjernen av
læringsmålene, og bygget på primærkilder fremfor sekundærkilder.
Du bør alltid ta utgangspunkt i læreplanmålene.
Du bør vite hva de rettslige utgangspunktene er,
og hvilke unntak som finnes. Du bør vite hva
vurderingstemaene er under de aktuelle unntakene, og hva de avgjørende momentene er dersom
spørsmålet kommer på spissen. I tillegg er det en
fordel om du vet hvilke hensyn som begrunner de
ulike reglene.
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En karriere i DLA Piper
Vil du bli en del av Nordens største advokatfirma?
Vi har mange muligheter for deg som er student og som ønsker å prøve
deg i et internasjonalt, fremoverlent og hyggelig arbeidsmiljø.
Finn ut mer på jobb.dlapiper.no

Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Bryggegata 6, PO Box 1364 Vika, N-0114 Oslo
Tlf: 24 13 15 00
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