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REDAKTØRENES ORD
Happy new year - godt på etterskudd.
Årets første utgave er også vår siste utgave som redaktører. Vi har hatt det veldig gøy med
vervet, men har nå valgt å gi stafettpinnen videre og heller være med i redaksjonen som journalister. Juristforeningen avholdt generalforsamling 23. februar, og det var da åpent for alle å
stille til samtlige verv. Vi er glad og spent på vegne av Jus’ts nye redaktører; Gudbrand Wiig
Lo og Hanna Dahl.
Vi har i løpet av redaktørperioden gitt ut fire utgaver av avisen. Dette var målet vi satt da vi
begynte, så vi er fornøyd med å ha gjennomført etter planen. Redaksjonen fortjener også en
stor klapp på skulderen. Vi har fått inn flere nye fjes i året som har gått, og har nå en redaksjon
hvor alle utfyller hverandre godt, det alltid er mange gode ideer og godt engasjement. Når det
er sagt er Jus’t alltid åpen for flere bidragsytere, så hvis du tror dette kunne være noe for deg
må du ikke nøle med å ta kontakt.
I denne utgaven har vi samlet variert og godt lesestoff. Hvis vi skal velge én sak vi er mest begeistret for, må dette bli intervju med høyesterettsdommer Kine Steinsvik. Dette har stått på
ønskelisten siden før vi overtok vervet, så det var veldig gøy at Therese fikk til det.
Videre kan du blant annet lese intervju med to ferdigutdannede, tips til hva man kan finne på
i Tromsø, og et dikt om en spesiell type kjærlighetssorg - som helt sikkert mange jusstudenter
kan kjenne seg igjen i. Frida har også skrevet noen fine og oppmuntrende ord om utlendingssaker, som det har vært mye om i media den siste tiden. Det er fint å kunne se de positive
glimtene når mye annet kan virke litt grått.
Fra grått til farger: vi går straks inn i mars, som er den første offisielle vårmåneden. Det kan
nok diskuteres i hvilken grad dette gjelder for Tromsø, men kanskje den romantiske typen
greier å se at 5 grader, regn og isholker egentlig bare er et sikkert vårtegn.
Vi håper dere koser dere med utgaven, og gleder oss til å se den første av de nye redaktørene!
Rakel og Amanda

Rakel Time
Redaktør
2. avdeling

Amanda Rydningen Engeseth
Redaktør
3. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 481 38 365

just@juristforeningen.eu
tlf. 916 49 618
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Hos oss står
spennende
utfordringer i kø
Hvor du velger å jobbe etter studiene er avgjørende
for en god start på karrieren. Hos oss blir du daglig
stilt overfor faglige og menneskelige utfordringer
som krever mer enn gode karakterer.

Se hjort.no eller følg oss på Facebook og Instagram.
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Vi ønsker å bli kjent med deg!
I Wiersholm har vi flere tilbud til deg som student som gjør at
du kan bli bedre kjent med oss. Vårt mål er at du skal få innblikk
i hva vi jobber med, hvordan vi jobber og hvilke interne og eksterne
utviklingsmuligheter våre ansatte har. Les mer om vår traineeordning,
Wiersholm Summer School, Intrapreneur Intern og andre spennende
studenttilbud på wiersholm.no/karriere

wiersholm.no
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HVEM ER EGENTLIG
FOLKENE I JUS’TREDAKSJONEN?

Selv om det står navn på forfatteren som har skrevet artiklene,
er det kanskje ikke alle som vet helt hvem som faktisk står bak
hver utgave av Jus’t. Vi tenker derfor at det er på sin plass med
en liten presentasjon av alle som er med i redaksjonen, så kan
dere bli litt bedre kjent med gjengen!

Vetle H. Ufsvatn
5. avdeling

Therese Johnsen
3. avdeling

Preben Aakre
3. avdeling

Vetle har vært med i Jus’t i flere
år, og har den faste spalten
”Juss i media”. Her gir han et
faglig innblikk i dagsaktuelle
saker i jussverden. Som spalten viser, er han en engasjert
jusstudent.

Therese har skrevet for Jus’t en
stund, og skrevet om både stort
og smått. Til denne utgaven
fikk hun utnyttet sin Sandnessjøiske opprinnelse til å få
kontakt med Kine Steinsvik.

Preben har vært med i redaksjonen store deler av studiet så
langt, og glimter alltid til med
noe kreativt lesestoff. Han har
blant annet skrevet julegavetips for fattige studenter. Til
denne utgaven har han formulert et følsomt og vakkert
kjærlighetsdikt.

Hvorfor er du med i Jus’t?
Jeg er med i Jus’t for å få et
avbrekk fra studiene og kunne
sette meg inn i saker og tema
jeg ikke kommer over under
studiene.
Hvorfor studerer du juss, og
har du et spesielt forbilde?
Begynte på juss fordi jeg ikke
var flink i matematikk. Ikke
noe spesielle områder, mer
generelt interessert. Vanskelig
å peke ut en, men Aage Thor
Falkanger, Marius Emberland
og selvfølgelig Jens Edvin
Skoghøy et høyt der oppe.

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg hadde lyst til å engasjere
meg innenfor ett eller annet
ved siden av studiene. Jus’t
passet best fordi jeg er glad i å
skrive.
Hvorfor studerer du juss?
Har du et spesielt interesseområde?
Jeg sa på barneskolen at jeg
skulle bli advokat og tanken
brant seg fast. Når jeg skulle
søke gikk jeg egentlig bare
for juss. Etter studiene kan
jeg tenke meg å prøve meg på
forretningsjus!

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg ble lokket med pizza.
Hvorfor begynte du å studere
juss?
Jeg ble lokket med pizza

7

JUS’T

Nora O. Lind
3. avdeling

Frida J. Lindegaard
1. avdeling

Morten Engan
5. avdeling

Nora har engasjert seg i Jus’t
nokså lenge, og har fått sin
faste spalte ”5 på Jurfak”. Både
gjennom dette og intervjuer
gjør hun en god jobb for at vi
skal bli kjent med flere jusstudenter på fakultetet. I denne
utgaven har hun intervjuet en
fersk lektor om studietips.

Frida er et av de nyeste tilskuddene til redaksjonen. Hun er
engasjert og har mange gode
ideer, så det hadde ikke overrasket oss hvis hun en dag tar
over som redaktør i Jus’t. Vi
er glad for å ha henne med i
gjengen!

Morten har skrevet for Jus’t i
flere år, og bidrar særlig med
sin faglige dyktighet. Han har
blant annet skrevet analyse og
sine tanker om ulike dommer.

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg hadde lyst til å skrive
tekster som ikke var teoritunge
oppgaver, og Jus’t virket som
en bra mulighet for å være
kreativ.
Hvorfor studerer du juss?
Jeg har alltid vært opptatt av
rettferdighet. Det virker gøy
å bruke lover og regler for å
få frem forandringer, selv om
lovsystemet i seg selv ikke
alltid er rettferdig. Studiet gir
mange muligheter for å jobbe
på forskjellige arenaer - både
privat og offentlig.
Har du et juridisk forbilde?
Ruth Bader Ginsburg
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Hvorfor ble du med i Jus’t?
Just er en mulighet for å få
utløp for det kreative. Jeg kan
bli oppgitt over hvor teoretisk
skrivingen på studiet blir, så
dette er en god mulighet til å
ikke skrive tørt og kjedelig. I
Jus’t kan jeg skrive juridiske
artikler - men med litt krydder!
Hvem er ditt forbilde innafor
jussen?
Michelle Obama er et forbilde
til tross for at hun har uttalt at
hun hater juss. Hun står for en
blanding av det menneskelige
og det rettslige. Selv om hun
ikke bruker jussen like aktivt
som hun en gang gjorde er
hun et viktig forbilde for oss
som vil ta med menneskelige
verdier inn i jussen.

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg ble med i Jus’t fordi jeg er
glad i å skrive. så jeg på et engasjement der som en mulighet til både få øvd på kunsten
det er å skrive jus, samtidig
som jeg gjennom skriving av
fagartikler kunne ta et dypdykk i problemstillinger som
jeg var nysgjerrig på. Samtidig
er jeg av den oppfatning at
Jus’t er et veldig godt tidsskrift
som jeg har hatt stor glede av å
ha bidratt til.
Hvorfor begynte du å studere
juss?
Jeg har helt siden barneskolen
interessert meg for samfunnsfag, og interessen for lover og
regler tok av da jeg hadde faget
rettslære på VGS. Samtidig er
jeg usedvanlig svak i realfag.
Disse sammenholdt med at det
er gode jobbmuligheter etter
endt studie, gjorde at valget
om studieretning var enkelt.
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Anna Lagaard
3. avdeling

Even Torske
1. avdeling

Ulrik Ask Arfwedson
3. avdeling

Anna ble med i redaksjonen
i fjor høst, og har siden da
bidratt med både kreativt og
faglig innhold. En engasjert
journalist som alltid har mange spennende ideer.

Even er vår andre ferske journalist i Jus’t. Han er en dyktig
skribent som tar initiativ, og vi
er veldig glad for å ha han med
i redaksjonen. Vi ser for oss
at han vil bidra med mye godt
lesestoff i løpet av studiet.

Ulrik er en kunstnerisk sjel
som nå kan notere seg ett år i
Jus’t. Han er veldig flink med
ord, og har alltid mange ideer
til saker som ingen andre ville
tenkt på. Bare sjekk ut matspalten i denne utgaven.

Hvorfor er du med i Jus’t?
For det første er det en fin
måte å engasjere seg i miljøet
på fakultetet. For det andre får
man mulighet til å engasjere
seg i flere sider av jus enn det
man får gjennom pensum.
For meg virker det interessant
å kunne skrive jus-relaterte
artikler.

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg ble med i Jus’t fordi det
er fint å være medlem av et
medium der man får kontakt
med studenter på tvers av avdelingene. Jeg syns magasinet
bidrar til større samhold på
jussen, og det gir meg en måte
å utvikle kreativiteten også. I
tillegg må ikke alle artiklene i
Jus’t være juss-relatert, hvis vi
ønsker det kan vi uttrykke oss
om andre ting også.

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg synes Jus’t er en morsom
bigeskjeft ved siden av studiet.
Det er deilig å få et avbrekk fra
å kun skrive juridisk. Det som
også er positivt er at det ikke
er noen begrensninger for hva
man kan skrive. Kun fantasien
setter grenser;)
Hvorfor begynte du på juss?
Jeg begynte på juss etter en
elimineringsprosess. Jeg hadde
ikke realfag, og ville gå et
studie hvor det var sikkert at
jeg fikk en god jobb etter endt
studie. Jeg ble interessert i juss
i rettslære på vgs, hvor vi hadde en lærer som var engasjert
og tok oss med til Tromsø for
å besøke fakultetet her. Jeg har
alltid vært glad i å argumentere (krangle), og tenkte at en
utdanning hvor man får gjøre
dette profesjonelt ville passe
meg midt i blinken.

Hvorfor begynte du å studere
juss? Har du et spesielt interesseområde?
Jeg begynte på jus fordi jeg er
samfunnsengasjert og liker
å drøfte problemstillinger.
Å skulle trekke fram et juridisk interesseområde blir litt
vanskelig da jeg ikke har blitt
eksponert for så mange enda,
men ethvert juridisk spørsmål
som er av en tvilsom karakter
syns jeg er veldig spennende.

Hvorfor startet du å studere
juss?
Juss virket gøy å studere. Utover dette har jeg ikke et veldig
godt svar, jeg satser egentlig
på at det er et bra valg som
lønner seg til slutt. Det meste
er egentlig dritkjedelig men av
en eller annen grunn er jeg her
fremdeles!
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Mathilde W. Hansen
3. avdeling

Amanda R. Engeseth
3. avdeling

Rakel Time
2. avdeling

Vi er glad for at Mathilde ble
med i redaksjonen i fjor, da
hun skriver både faglige og
kreative tekster godt. I denne
utgaven har hun skrevet om
Bertheussen-saken, hvor hun
behersker kunsten å skrive informativt og samtidig morsomt
om jussen.

Amanda ble med i Jus’t på 1.
avdeling, og ble senere redaktør for avisen. Hun leser
gjennom alle sakene og sørger
for at utgavene ser bra ut før
de gis ut. Nå er hun klar for å
begynne som journalist igjen!

Rakel fikk en pangstart i Jus’t
som både redaktør og journalist, og har har nå holdt orden
i Jus’ts papirer i ett år. Hun har
også skrevet mye bra lesestoff,
og skal fortsette i redaksjonen.

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg hadde lyst på et verv i en
eller annen studentorganisasjon. Therese spurte om jeg
ville skrive en sak, og plutselig
ble jeg dratt med i redaksjonen!
Hvorfor studerer du juss?
Jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Når jeg begynte å
se på aktuelle studievalg var
det juss som passet best til min
personlighet og mine interesser.
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Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg har alltid elsket å skrive, og drømte lenge om å bli
journalist. Siden det ble juss i
stedet tenkte jeg det passet bra
å være med i redaksjonen for
å få skrevet litt annet enn bare
juridiske tekster. Det som er så
fint med Jus’t er at man velger
nesten helt fritt hva man vil
skrive om, og hvor mye man
vil skrive til hver utgave.
Hvorfor studerer du juss?
Jeg tenkte veldig mye frem
og tilbake, så jeg måtte prøve noen andre studier før jeg
landet på juss. Det var da jeg
hadde internasjonal handelsrett på CBS i København at
jeg endelig fikk følelsen av at
«dette er gøy, og det vil jeg
gjøre mer av». Så da flyttet
jeg tilbake til vakre T-town og
begynte på juss.

Hvorfor ble du med i Jus’t?
Jeg var på generalforsamlingen
og hørte at redaktørvervet for
første gang var delt i to. Jeg er
ikke så veldig teknisk av meg,
og å slippe ansvar for design
passet meg perfekt. Redaktørvervet i just ga muligheten til
å være både kreativ og sosial jeg ble frista og stilte til valg!
Hvorfor begynte du på juss?
Jeg startet først og fremst å
studere juss fordi utdanningen
var samfunnsfaglig og virket
interresant. I tillegg har man
masse valgmuligheter som jurist og det virker som en veldig
anvendelig utdannelse. Jeg vet
ikke helt hva jeg vil jobbe med,
og da er det fint å slippe å ta
stilling til det allerede før man
velger studieretning. Tromsø
er en fin by og midt i blinken
hvis man liker friluftsliv, så
valget av studieby var lett!
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TEKST VETLE H. UFSVATN

Jus i media

Vi er godt i gang med 2021 og tilstanden i samfunnet er i stor grad tilsvarende som i
2020. I disse mørke tider er det bare en ting som kan redde oss fra dystre tanker, og
det er selvfølgelig en analyse av hva som rører seg i det juridiske universet.
Føring av ulovlige bevis – skal det settes strek for godt?
Det klare utgangspunktet i både sivil- og straffeprosess er
prinsippet om fri bevisføring. Et tilsvarende synspunkt
kan også gjøres gjeldende under et EMK-perspektiv.
Prinsippet står så sterkt at bevis kan føres selv om beviset
er kommet til på ulovlig vis jf. Rt. 1999 s. 1269. Eneste absolutte skranken er bevis som er kommet til i strid med
torturforbudet etter EMK art. 3 jf. Gafgen mot Tyskland.
Ellers beror det på en helhetsvurdering, likevel slik at
Høyesterett ser ut til å ha lagt på en strengere linje i nyere
tid jf. Rt. 2014 s. 1105.
På bakgrunn av det overnevnte kom Borgarting lagmannsrett i LB-2020-151682 til at en videsnutt som var
gjort i strid med personopplysningsloven likevel kunne
føres. Bakgrunnen knyttet seg til en beboer i et sameie
som opplevde at hennes bil stadig ble oppripet. Ved å
sette opp et skjult kamera ble den tiltalte tatt på «fersk
gjerning», og dette beviset ble tillatt ført for Lagmannsretten. Et sentralt argument for at beviset ble tillatt ført
var at dette var den eneste «praktiske mulighet» for å
oppklare saken, herunder at politiet ikke brukte ressurser
på slike saker. Videre blir det opplyst at beviset var det
hovedsakelige beviset i saken.
Saken reiser et viktig og praktisk spørsmål om bevisføring som vil ha interesse for både sivil og straffeprosessuell rettergang. Selv om det er gode hensyn som taler for
at ulovlige bevis skal føres, herunder hensynet til sakens
opplysning, gjør det seg gjeldende flere hensyn som taler
med styrke mot. I denne saken gjaldt det hensynet til
personvern, men på et generelt grunnlag vil avskjæring
av ulovlige bevis ha en oppdragende og preventiv effekt.
Saken er sluppet inn til behandling i Høyesterett og gir
forhåpentligvis en prinsipiell redegjørelse for disse spørsmål.
Kan kommunen kreve bekostet ethvert tiltak av
utbygger?
Forvaltningsrett er et tema som stadig er aktuelt, og innen plan- og bygningsretten reiser det seg flere prinsipielle spørsmål som mangler rettsavklaring. Oslo kommune har i to saker, LB-2019-135154 og LB-2020-151682,
vunnet frem angående gyldigheten av såkalte «rekkefølgekrav». Sistnevnte sak er sluppet inn til behandling i
Høyesterett, men ankefrist i førstnevnte er ikke løpt ut
enda. Kort fortalt gjelder sakene gyldigheten av rekkefølgekrav som er fastsatt i reguleringsplan jf. pbl. § 12-7 nr.
10 og i utbyggeravtale jf. § 17-3(3).

LB-2020-124354 gjald hvorvidt det kunne stilles rekkefølgekrav som krevde bekostning av tursti i nærliggende
område. Lagmannsretten mente kravet «nødvendig»
etter pbl. § 12-7(1) er fritt skjønn for forvaltningen, og
det var kun den alminnelige misbrukslæren, utredningskravet og riktig faktum som kunne prøves av domstolen.
Lagmannsretten konkluderte med at rekkefølgekravet var
gyldig.
I LB-2019-135154 var spørsmålet om utbygger kunne
pålegges å bekoste oppgradering av kollektivtilbud, og
sykkelsti som lå 1 minutt unna utbyggingsområdet. Lagmannsretten uttalte også at «nødvendig» etter pbl. § 127(1) er forvaltningsskjønn. Når det gjaldt vilkåret «nødvendig» etter § 17-3(3) uttalte derimot Lagmannsretten
at dette var rettsanvendelsesskjønn, men at det burde
utvises «betydelig tilbakeholdenhet» ved prøving av om
vilkåret var oppfylt i saken. Lagmannsretten konkluderte
med at rekkefølgekravene var gyldig.
For Høyesteretts behandling er det lov å håpe at det
kommer en god og bred redegjørelse for hvorvidt «nødvendig» i § 12-7(1) og § 17-3(3) er rettsanvendelsesskjønn eller fritt skjønn. Videre er det av hensyn til både
planmyndighetene og utbyggere viktig med en avklaring
hvilken tilknytning det kreves mellom utbygging og
tiltaket for at rekkefølgekravet er gyldig.
Samisk språk som en rakett inn i justissystemet
Samiske rettigheter som begrensninger på «norsk rett»
har eksistert i lang tid gjennom ulike kilder jf. Grunnloven § 108, SP art. 27, ILO konvensjon nr. 169 mm. Dette
gjennomsyrer alle rettsområder og disipliner, herunder
også prosessretten. Dette var tilfellet som sto for Hålogaland lagmannsrett i deres kjennelse om utsettelse av
rettsmøte (LH-2020-117932).
En samisk person ble frikjent i Indre Finnmark tingrett
for bombetrussel mot kommunehuset i Karasjok. Saken
ble anket til Hålogaland lagmannsrett. Det var planlagt
hovedforhandling, men tiltalte møtte ikke opp. Lagmannsretten valgte å gi utsettelse som følge av at innkallingen til hovedforhandlingen var utferdiget på norsk
istedenfor samisk, og at den inneholdt en uklar setning
som kunne skape forvirring. Selv om Sameloven § 3-4
og domstolloven § 136a i utgangspunktet ikke gir rett til
innkalling på samisk, måtte det på bakgrunn av forholde
ne i saken kreves at innkalling skjedde på samisk. Dette
knyttet seg til at tiltalte var samisktalende, og at både
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politiforklaring og hovedforhandling i tingretten hadde
foregått på samisk. Det var derfor fare for at det kunne
oppstå uklarheter og det var en feil at samisk ikke ble
brukt, slik at det var grunnlag for å innvilge utsettelse av
rettsmøtet.
Eierskap til advokatvirksomhet – moden for
liberalisering?
En het potet i disse dager er spørsmålet om eierskap til
advokatvirksomheter. Foreløpig er signalet fra departementet at det ikke vil bli noen endringer av eierskapsreglene i denne stortingsperioden. Men hvordan regler
gjelder i dag og hvilke hensyn taler henholdsvis for og
imot at reglene skal liberaliseres?
Advokatvirksomhet kan kun utøves av enkeltpersonsforetak som innehas av en advokat jf. domstolloven § 231
første ledd, eller som et «selskap», hvor sistnevnte kun
kan eies av personer som utøver en «vesentlig del av sin
yrkesaktivitet» i selskapet jf. annet ledd. Regelen i annet
ledd gir grunnlag for regelen om forbud mot «eksterne
eiere» i advokatvirksomhet. Hva som anses som «vesentlig del» er en konkret vurdering, men utgangspunktet
er at en person må utøve mer enn 50% av sitt arbeid i
advokatvirksomheten.

anført fra ulike hold at det ikke er muligheter for innovasjon og utvikling i advokatbransjen. Dette gjelder
særlig for mindre advokatvirksomheter uten særlig
midler, som er avhengig av ekstern kapital. Det er klart at
ekstern kapital i mange tilfeller ofte kommer med et ønske om direkte involvering gjennom eierskap, ikke som
en ren kredittytelse. Det er likevel særlige betenkeligheter
tilknyttet eksternt eierskap. Advokatforeningen er imot
en liberalisering av eierskapsreglene som følge av advokaters uavhengighet: Dersom det tillates eksterne eiere
vil det kunne oppstå press for å treffe visse beslutninger
som kanskje ikke er i tråd med en uavhengig vurdering
advokaten ellers ville tatt. Det kan likevel stilles spørsmålstegn ved om det bør kunne tillates noe liberalisering.
En viss grad av eksternt eierskap kombinert med strenge
reguleringer og kontrollregime er ikke utenkelig å kunne
kombinere med advokaters uavhengighet?
Det er særlig Høyre som høylytt har tatt til orde for en
liberalisering av reglene for eierskap til advokatvirksomhet. Selv om det knytter seg betydelig betenkeligheter til
å tillatte det, bør det likevel være rom for en viss liberalisering fra en ellers statisk og gammelmodig bransje. Som
ellers bør det kreves en grundig og bred redegjørelse som
hensyntar eventuelle innvendinger.

På bakgrunn av de strenge reglene til eierskap er det

I Wikborg Rein får du arbeide
med kompliserte saker og
spennende juss i et herlig sosialt
miljø – allerede fra dag én.
Håvard Njølstad, advokatfullmektig,
shipping offshore

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

OSLO
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TEKST FRIDA J. LINDEGAARD

Det er håp

Den siste tiden har flere utsendelsessaker fått mye
oppmerksomhet i media, og mange har engasjert seg.
Mustafa-saken har vært i vinden en god stund nå.
Mustafa skal kastes ut av landet på bakgrunn av en
feil hans mor gjorde. Han har bodd i Norge i 13 år.
Det er en stor nasjonal støttegruppe som stiller seg
bak Mustafa, og protesterer mot den uretten som er
utøvd mot han.
Hussein er en familiefar fra min hjemby, Mo i Rana,
som UNE krever utvist fra landet. Også han har en
støttegruppe som engasjerer seg i saken. Hussein har
bodd i landet i 12 år. Det er livsfarlig for han å bli
sendt tilbake til Iran, og det beste for hans to barn er
at han forblir i Norge. Oslo Tingrett er enig, og avsa
dom 9.oktober 2020: Hussein får bli i Norge. UNE
anker.
Farida-saken er den nyeste avsagte dommen fra Høyesterett: Farida får ikke vende tilbake til Norge. Hun
bor nå i Kabul i Afghanistan, hvor hun ikke har noen
venner, kan ikke snakke språket, har hatt norsk skole
vis Skype, og ingen mulighet til å bevege seg utenfor
leiligheten på grunn av krigen. Hun uttaler selv at det
er som å bo i et fengsel. Farida er nå 15 år, og bodde
i Norge i fire år. Faridas støttegruppe på Dokka gir
ikke opp, de vil ha Farida hjem.
Dette er tre eksempler, og det finnes mange flere.
Dette får meg til å stille spørsmål ved hvor menneskerettsvernet egentlig er?
Det er i den anledning at jeg ønsker å fremme en
dom som gir håp. Håp for de som befinner seg i en
uutholdelig situasjon som de nevnt ovenfor, og håp
for de på sidelinjen som ikke forstår hvordan dette

kan gå seg til.
Den mye omtalte Maria-saken (Rt. 2015 s.93) er en
rørende sak som viser menneskerettighetsvernet på
sitt beste. Maria, som er norsk statsborger, er nesten
fem år gammel når Høyesterett behandler saken om
hennes kenyanske mor. Marias mor ble besluttet utvist av UNE som følge av ulovlig opphold i landet, og
uriktige identitetsopplysninger i sin asylsøknad. Både
tingretten og lagmannsretten har avgjort at moren
skal ut av landet, og enten blir Maria med eller så
overlates hun til barnevernet.
I siste instans, setter Høyesterett ned foten. UNE har
ikke ansett Maria som en part i saken, og dette finner
Høyesterett kritikkverdig. Det blir vurdert som en
saksbehandlingsfeil.
Videre vurderer Høyesterett Marias menneskerettigheter. Menneskerettighetene står sterkt i Grunnloven,
og Norge er folkerettslig forpliktet gjennom flere
konvensjoner som regulerer nettopp dette. Høyesterett påpeker at det er flere menneskerettslige elementer som «man overraskende nok knapt finner spor av
i utlendingsmyndighetenes vedtak».
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Høyesterett starter så i Grl. § 102 og EMK art. 8 om
retten til respekt for familie- og privatliv. De legger
vekt på at Maria vil bli nødt til å oppgi kontakten
med moren sin eller gi slipp på tilknytningen hun
har til Norge. Høyesterett uttaler at det førstnevnte er
et brudd på respekten til familieliv, og sistnevnte er et
brudd på respekten til privatliv for Maria.
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Høyesterett går videre til Grl. § 104 og barnekonvensjonen art. 3 om hensynet til barnets beste. De
vurderer Maria og mors tette bånd, og kommer frem
til at det ikke finnes en bedre omsorgsperson for
Maria enn det hennes mor allerede er. Dette støttes i
tillegg av presumsjonen om at barn har det best med
å vokse opp med sine foreldre. At Maria eventuelt
blir overlatt til barnevernet omtaler Høyesterett som
«uaktuelt».

ingen kan frata henne det.

Til sist trekker de frem at Maria har norsk statsborgerskap. Barnekonvensjonen art. 7 gir alle barn rett
til et statsborgerskap, og artikkel 8 gir rett til å ivareta
sin identitet. Høyesterett gjør et forbehold her om
at statsborgerskap ikke trumfer alt. De understreker
likevel at statsborgerskap ikke bare er en formalitet,
men så mye mer: «Et statsborgerskap er etter mitt
syn et grunnleggende rettslig, sosialt og psykologisk
bånd som kan være av betydning for et menneskes
identitet fra fødsel til død». De gjør det klart at Maria
har rett til opphold, beskyttelse, skolegang og andre
goder som følger med norsk statsborgerskap, og at

Det fremkommer ikke tvilsomt at moren har brutt
loven, men ved forholdmessighetsvurderingen har
Høyesterett «vondt for å se» at morens lovbrudd skal
veie tyngre enn Marias byrder dersom moren blir
utvist av landet.
«Det har for meg betydning ved den samlede avveiningen at det er den aldeles uskyldige parten – Maria
– som rammes hardest av sanksjonen». Menneskerettighetene kommer først. Denne dommen er et prakteksemplar på menneskerettighetenes gjennomslagskraft, og at menneskelige hensyn får den avgjørende
betydning. Denne dommen gir håp!

JUS’T

INTERVJU MED HØYESTERETTSDOMMER

Kine Steinsvik
TEKST THERESE JOHNSEN / KINE STEINSVIK

Kine Steinsvik ble i 2019 første høyesterettsdommer som er utdannet
ved UiT. Det var absolutt på høy tid at en av dommerne i Norges øverste domstol kom fra det nordligste juridiske fakultet, og vi håper det
blir mange flere i årene som kommer. Inntil da har vi vært så heldige å
få dommer Steinsvik til å besvare noen spørsmål til Jus’t. Hun påpekte
at aller helst skulle redaksjonen kommet på besøk til Høyesterett for et
ordentlig intervju der. Det skulle vi gjerne! Dessverre er ikke det så lett
å få til nå, så vi får ha det tilgode. Heldigvis fikk vi likevel noen gode
og interessante svar fra dommeren.
Du er den første høyesterettsdommeren som er utdannet i Tromsø. Kan du fortelle om veien til Høyesterett?
Jeg startet på 1. avdeling jus ved UIT høsten 1995. Det vil
si, egentlig startet jeg på historie grunnfag, men jeg flyttet
inn i kollektiv med to jusstudenter og skjønte fort at juss
var et spennende fag. Det ble til at jeg hoppet over på jussen midt i førstesemesteret og tok eksamen på 1. avdeling
som privatist. Det har jeg aldri angret på senere. Både
studiet og studentmiljøet i Tromsø var veldig bra!
Etter eksamen på 4. avdeling jobbet jeg først ett år i Justisdepartementets lovavdeling. Deretter var jeg advokat
hos Regjeringsadvokaten fra 2003 og frem til jeg ble
dommer i Borgarting lagmannsrett i 2014. Der var jeg i
fem år før jeg tiltrådte som høyesterettsdommer i august
2019.
Hva var karrieredrømmen din da du studerte?
Jeg hadde nok ingen fast karriereplan fra start, og jeg ble
først under studietiden klar over at jusutdanningen gir
veldig mange mulige karriereveier. Mot slutten av studiene hadde jeg lyst å bli advokat, og jeg trivdes veldig godt i
den rollen i årene hos Regjeringsadvokaten.
Hvordan er hverdagen i Høyesterett?
Høyesterett har to dømmende avdelinger der det berammes saker hver uke. Dommerne sitter enten i en av
de dømmende avdelingene, eller i ankeutvalget, der vi
behandler skriftlige saker og tar stilling til hvilke saker
som skal fremmes for behandling i Høyesterett.
Hver mandag er stort sett satt av til forberedelser til
ukens saker. Da leser jeg meg opp og prøver å få oversikt
over kjernespørsmålene i sakene. I praksis går tiden med
til å sette seg godt inn i dommene fra ting- og lagmannsrett, anken, anketilsvaret og sluttinnleggene.
Ankeforhandlingene ledes av den av dommerne som har

lengst ansiennitet, men alltid av
justitiarius dersom hun deltar.
FOTO STURLASON
I Høyesterett holder
advokatene ett hovedinnlegg hver, der de argumenterer
for sitt syn på de prinsipielle rettsspørsmålene saken
reiser og hvordan saken skal løses. Faktum redegjøres det
for i den grad det er nødvendig. Så er det en runde med
replikk og duplikk før saken tas opp til doms. Dommerne
stiller spørsmål hvis det er noe vi lurer på eller ønsker
utdypet. Vi drøfter ikke saken på forhånd, og heller ikke
underveis i pausene under ankeforhandlingen. Dette er
for at alle de fem dommerne skal gjøre seg opp sin selvstendige mening om saken,
Etter at ankeforhandlingen er avsluttet forbereder jeg
meg til rådslagningen som vanligvis er neste dag. I rådslagningen gjør hver av dommerne rede for sitt syn på
saken. Rådslagningen innledes med at rettsformannen
gjennomgår saken grundig og redegjør for sitt syn. Så
får dommerne ordet i ansiennitetsrekkefølge, og jeg som
yngste dommer får derfor alltid ordet sist. Som femtemann må innlegget naturligvis tilpasses så det ikke blir
for mange gjentakelser, men dersom jeg ser annerledes
på ett eller flere spørsmål blir det mer omfattende. Rettsformannen oppsummerer deretter det som her kommet
frem og hvor langt det er enighet om sakens sentrale
spørsmål, deretter gir han eller hun ordet til en andre
runde, før det eventuelt åpnes for en friere diskusjon.
Rådslagningen avsluttes så med at en av dommerne får i
oppgave å skrive førsteutkast til dom. Hvis noen er uenige i resultatet skriver vedkommende dissens. Dette skjer
om lag i hver fjerde/femte sak og er naturlig i lys av at det
først og fremst er prinsipielle og tvilsomme saker som
fremmes til behandling i Høyesterett. Det legges ikke noe
press på dommerne for å bli enige, og vi har stor respekt
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”Selv om man er yngst, må man imidler-

tid som dommer gjøre seg opp sin selvstendige mening om sakene. Det endte
med at jeg skrev dissens i en av de første
sakene jeg var med på. Men selv om man
må være selvstendig, må man samtidig
også være lyttende og lydhør overfor de
andre dommerne og deres synspunkter
og resonnementer.

FRA DOMMER STEINSVIKS FØRSTE DAG I HØYESTERETT.

Den som skal skrive dommen – førstvoterende – leve
rer så et utkast til avgjørelse etter noen dager, som alle
de øvrige dommerne gjennomgår nøye og gir grundige
tilbakemeldinger på. Tilbakemeldingene innarbeides
og danner utgangspunkt for nytt utkast. Når utkastet er
ferdig møtes dommerne til domskonferanse og votering,
og dommen avsies.
Du er den yngste sittende høyesterettsdommeren akkurat nå. Hvordan tror du dette påvirker ditt arbeid? Både
positivt og negativt.
Jeg må innrømme at jeg på forhånd var veldig spent på
hvordan det ville være å tiltre som høyesterettsdommer,
og jeg skal innrømme at jeg syntes det var litt skummelt.
Men jeg ble tatt veldig godt imot på alle måter, og fikk en
dommerfadder som satte meg inn i alt jeg trengte å vite
om arbeidet i Høyesterett.
Man er «ny i jobben» som høyesterettsdommer, som i
alle andre jobber, og dette påvirker naturlig nok arbeidet
i startfasen. I og med at jeg kom fra dommerstilling i lagmannsretten, var mye kjent, men det var også mye nytt å
sette seg inn i.
Selv om man er yngst, må man imidlertid som dommer
gjøre seg opp sin selvstendige mening om sakene. Det
endte med at jeg skrev dissens i en av de første sakene
jeg var med på, en skattesak om verdipapirfond. Men
selv om man må være selvstendig, må man samtidig også
være lyttende og lydhør overfor de andre dommerne og
deres synspunkter og resonnementer. Det er en ulempe å
mangle erfaring, men forhåpentligvis kan man som yng-
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ste dommer også innimellom bidra med et friskt blikk.
Har du noen tips til dagens studenter om veien frem
mot en fremtidig stilling i Høyesterett?
Mitt beste råd er å velge karriereveg ut fra egne preferanser og hvilke fagområder man er interessert i og ønsker å
arbeide innenfor. Man må ikke ha noen bestemt yrkesmessig bakgrunn for å bli høyesterettsdommer, tvert
imot er det et mål at dommerne i Høyesterett skal ha
variert bakgrunn slik at vi utfyller hverandre. Når det er
sagt, må man ha en grunnleggende interesse for jussfaget
og ønske å jobbe med utfordrende rettslige spørsmål.
Studietiden kommer ikke tilbake, så man må også nyte
friheten og ikke bruke all tiden på lesesalen.
Hvilken dom husker du best eller synes du har vært
mest spennende, og hvorfor?
Jeg har vært med på veldig mange spennende saker. De
siste tiden har vi arbeidet med to saker i plenum, klimasaken og ACER-saken, som begge har vært både spennende og utfordrende.
Dersom jeg skal trekke frem én sak, tror jeg jeg velger
gruppesøksmålet der Forbrukerrådet på vegne av 180
000 andelseiere i tre aksjefond i DNB krevde prisavslag i
honoraret for mangelfull forvaltning av fondene. Høyesterett kom til at fondene ikke var forvaltet i tråd med
avtalen banken hadde inngått med andelshaverne, og at
vilkårene for prisavslag dermed var oppfylt. Saken var
godt prosedert fra advokatene på begge sider, problemstillingene i saken var spennende, og saken viste også
den viktige betydningen av reglene om gruppesøksmål i
tvisteloven.
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Intervju med
advokatfullmektig Jostein Jenssen

TEKST EVEN TORSKE

Hei Jostein! Kan du introdusere deg for leserne våre?
Jeg er oppvokst i Tromsø, og hadde gleden av å studere juss på UiT
før arbeidslivet lokket meg sørover. Etter å ha fullført studiet våren
2018 startet jeg som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen i Oslo. Der jobber jeg fremdeles, og jeg jobber hovedsakelig med
arbeidsrett.
Hva fikk deg til å velge arbeidsrett som fagfelt?
Mitt første traineeopphold under studietiden var på Thommessens
arbeidslivsavdeling, så arbeidsrett var det første fagområdet jeg fikk erfare utenfor studiet. Både faget og avdelingen falt i smak, og jeg jobber
der den dag i dag.
Arbeidsrett er et spennende fagområde fordi det byr på stor variasjon
– fra kollektive forhandlinger om tariffavtale, til oppsigelsessaker som
ofte er høyst personlig for partene som er involvert. Arbeidsretten har også kontaktflater mot en rekke andre fag, for
eksempel avtalerett, selskapsrett, personvern og immaterialrett. Alt dette gjør min arbeidshverdag som arbeidsrettsjurist spennende og variert, og noe jeg trives veldig godt med.
Hvordan opplever du arbeidshverdagen som advokatfullmektig sammenlignet med studietiden?
Som student hadde jeg i langt større grad frihet til å legge opp min egen timeplan. Det tror jeg gjelder spesielt for UiT,
som bare har eksamen én gang i året. Det gjorde det ofte fristende å prioritere andre ting enn studier, særlig i høstsemesteret.
Som advokatfullmektig har jeg fremdeles fleksibilitet til å styre egen arbeidshverdag, men det kan selvfølgelig ikke
sammenlignes med studietiden. Den største forskjellen ligger i at jeg nå arbeider med problemstillinger som har ekte
konsekvenser for virkelige personer, og løsningen på slike problemstillinger kan sjelden vente til neste eksamenstid.
Da jeg startet å arbeide etter studiet slo det meg hvor store konsekvenser mitt arbeid kunne ha i den virkelige verden,
og hvor stor tillit man får fra andre i jobben som jurist. Tilliten og ansvaret som ligger til det å være jurist er et privilegium, og noe man må ta på alvor og jobbe kontinuerlig for å gjøre seg fortjent til. Samtidig bidrar dette til at ingen
arbeidsdager er like, og at jeg aldri kjeder meg på jobb.
Hvordan opplevde du jobbmulighetene etter endte studier?
Jeg var heldig og fikk tilbud om jobb før jeg var ferdig på studiet. Min mer generelle oppfatning er at en god del får
jobb under eller kort tid etter studiet, og at de aller fleste får jobb før det har gått ett år etter endt studie. Jeg tror at
arbeidsmarkedet har vært mer utfordrende under koronapandemien, også for nyutdannede jurister. Forhåpentligvis
går den effekten over ganske raskt.
Etter mitt syn er den klart viktigste arenaen for å komme inn på arbeidsmarkedet Arbeidslivsdagen som arrangeres én
gang i året, hvor studentene kan møte potensielle arbeidsgivere. Mange av firmaene som møter opp på Arbeidslivsdagen tilbyr traineeopphold, og det er en unik mulighet til å bli kjent med hva arbeidslivet har å tilby – og å la arbeidsgiverne bli kjent med deg. Jeg anbefaler alle å stille opp på Arbeidslivsdagen, og å søke på traineeopphold.
Til slutt: Hva er ditt beste studietips for de av oss som studerer Rettvitenskap i dag?
Mitt tips er å bruke læreplanmålene for det de er verdt. Læreplanmålene er et veldig godt studieverktøy, som ikke bare
viser alle de ulike temaene du forventes å kunne på eksamen, men også hvordan du bør prioritere tiden din på de
ulike fagene (antall studiepoeng) og hvilke temaer som er mest sentral innenfor hvert fag.
Bruk læreplanmålene som overskrifter i notatene dine når du leser, og ta for deg pensumlitteraturen med utgangspunkt i hvordan læreplanen er delt inn – ikke kapittel for kapittel. Jeg lærte ikke denne teknikken før godt ut i studieløpet, men de notatene jeg laget etter denne oppskriften har vært så nyttige at jeg også har brukt dem flere ganger
etter studiet.
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ELSAs prosedyrekonkurranse
TEKST ANNA B. LAGAARD

Torsdag 18.februar ble finalen i ELSA’s nasjonale prosedyrekonkurranse avholdt. Finalistene besto av representanter for hvert av de juridiske fakultetene i landet – Oslo, Bergen og Tromsø. Finalen skjer i etterkant av de interne rundene som ble holdt på fakultetet i fjor høst. I år ble finalen holdt digitalt av åpenbare
grunner, men til tross for dette var ikke prestasjonene noe annet enn skyhøye. Dommerpanelet besto av
Anine Kierulf, Borgar Høgetveit Berg og Finn Backer-Grøndahl, og samtlige prosedyrer omhandlet menneskerettigheter. Laget fra Tromsø leverte to knallsterke prosedyrer, men det ble til slutt laget fra Bergen
som gikk seirende ut.
Laget som representerte Tromsø i årets konkurranse, var Peder Mæhle (25) og Jørgen Torseth (27), som
begge går 3. avdeling her i Romsa. Jeg har snakket med guttene for å høre om deres opplevelse rundt
konkurransen.
Hvordan føler dere at arbeidet med prosedyren har
gått?
Arbeidet med prosedyren har stort sett gått veldig bra.
Det har blitt lange arbeidsdager og krevende stunder,
men alt i alt er det harde arbeidet verdt det nå man står i
rettssalen og prosederer sin sak.
Har det vært krevende å arbeide med prosedyre parallelt med studiene?
Vi må innrømme at det har vært noget krevende å kombinere prosedyrekonkurransen og studiet. Vi har for eksempel ikke hatt tid til å dra i seminar de ukene vi jobbet
med prosedyrene til de ulike rundene. Alt av fokus har da
gått til å forberede saken vår. Likevel er det fullt mulig å
kombinere med studiet, det handler jo til syvende og sist
om prioriteringer, som resten av livet.
Hvordan har det gått å arbeide med fag dere ikke har
hatt på studiet?
Det har egentlig gått over all forventning. Det er klart at
når vi fikk menneskerettigheter var det en utfordring. De
første par dagene her gikk mest med på
å sette seg inn i det materielle. Vi fikk
tak i fire forskjellige bøker om menneskerettigheter som vi brukte aktivt. Etter
hvert følte vi at vi fikk grei kontroll,
og forhåpentligvis vil denne intensive
perioden med menneskerettigheter nå
gjøre at vi kan senke skuldrene litt når
vi skal ha det på studiet til neste år.
Hvordan har helhetsopplevelsen vært,
og hva føler dere utbyttet etter
konkurransen er?
Helhetsopplevelsen har vært veldig
bra. Profesjonelt opplegg, med engasjerte veiledere og faglig kompetente
dommerpanel i alle runder. Det faglige
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utbyttet av konkurransen har også vært veldig bra. Vi
har vært så heldige å få jobbet tett med dyktige veiledere
(Ørjan Renland og Tord Pedersen) underveis. Disse har
gitt oss verdifulle tips, særlig knyttet til det prosedyretekniske. Altså; hvordan fremlegge en sak på en mest mulig
overbevisende måte (som er en litt annen øvelse enn det
vi tradisjonelt er vant til på jusstudiet). En stor takk til
ELSA Tromsø for et velgjennomført arrangement her i
Tromsø.
Vil dere anbefale andre å melde seg på konkurransen,
og har dere noen tips?
Vi vil absolutt anbefale andre medstudenter å være med.
Dersom man er usikker, er det bare å hive seg ut i det.
Uansett hvordan det går i konkurransen, så er det en fin
mulighet til å få prøvd seg på å argumentere foran dommere, noe som kan være fint å ha prøvd før man skal ut i
arbeidslivet.
For øvrig er det bare å stille spørsmål dersom noen lurer
på ting rundt konkurransen.
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10 ting du burde gjøre i Tromsø i 2021!
TEKST & FOTO ULRIK A. ARFWEDSON

Det er et nytt år og vi går bokstavelig talt mot lysere tider! Hva er dine planer for 2021? Kanskje du skal
utforske nye interesser? Bli flinkere til å invitere venner til kaffe eller middag? Kan det være at 2021 er året
du faktisk skal «komme i form»? Eller kanskje du rett og slett ikke har noen planer for dette året?
Uansett hva det skulle være, så er jeg sikker på at Tromsø har et tilbud som passer perfekt for deg. Jeg kan
selvsagt ikke fortelle om absolutt alt Tromsø har å by på, men jeg kan iallfall dele med dere de tilbudene
jeg nyter godt av i håp om at det kan være til glede og inspirasjon for mine kjære medstudenter!

1. Helmersen Delikatesser og Vinbar

Hvis jeg skal oppsummere Helmersen med ett ord så må det være «smakfullt».
Dette er et sted som setter pris på de små detaljene både i produktene de selger og
omgivelsene du befinner deg i. En kopp kaffe på dagtid og et glass rødvin på kveldstid? Ja takk begge deler!
Hvis du enda ikke har kastet bort noe av studielånet ditt på ost og spekemat fra
Helmersen, så er det jammen meg på tide at du gjør det i 2021!

2. Smørtorget Kaffe & Mat

Du våkner en onsdags morgen og er så
sinnsykt lei av alt som har med juss å
gjøre! Det eneste du ønsker er å nyte en
god kopp kaffe i en hyggelig atmosfære
og skrive videre på den spennende og
banebrytende selvbiografien din: «Mine
vanskelige år som jusstudent».
Hvis dette er deg, ja da tar du turen til
Smørtorget. Her får du alt du trenger:
God svart kaffe, en saftig kanelbolle og
romslige lokaler hvor du kan finne deg
et rolig hjørne å skrive videre på ditt
mesterverk!

5. Tromsø klatresenter

«Klatring» er en aktivitet som de fleste
jusstudenter burde gjøre seg kjent med,
for om du liker det eller ikke så vil det
alltid være noen som gjør dette faget til
en klatrekonkurranse, enten det handler
om å komme «til topps» på jusstudiet
eller senere i arbeidslivet.
Jeg har lite sans for slike personer, men
skjønner at det kan være lurt å lære
noen triks for å håndtere dem. Derfor
bruker jeg å dra til Tromsø klatresenter,
posisjonere meg godt og sentralt på
klatreveggen, og passe på at alle som
prøver å passere meg får en bestemt
fot plassert over fingrene slik at de blir
jekket ned noen hakk. Denne treningen
har etter min mening god overføringsverdi til det virkelige liv.
Jeg er for tiden utvist på livstid fra
Tromsø Klatresenter, men anbefaler
fortsatt å prøve klatring, det er både gøy
og god trening.

3. Vervet Bakeri

Vervet Bakeri åpnet for bare noen måneder siden, men har fort funnet seg tilrette
i Tromsø. Enhver som elsker bakervarer
kommer til å elske Vervet Bakeri. Ønsker
du å gjøre helgene dine litt ekstra koselig
i 2021? Stikk innom og kjøp deg et deilig
nybakt brød – personlig er jeg veldig svak
for focaccia – eller prøv noen av de andre
herlighetene som du finner her.
Jeg prøvde å finne på noe morsomt å si om
Vervet Bakeri, men man kødder rett og slett
ikke med gode bakervarer!

4. Tromsøbadet

Tenker du noen gang at det hadde vært sykt
deilig å våkne kl. 0540, ta første buss kl. 0620
fra sentrum til Tromsøbadet, svømme i en
drøy time og deretter spasere ned til UiT
sånn at du er klar på lesesalen kl. 0800 for
enda en dag fylt med spennende juss?
Velkommen til «helvetes niende sirkel» vil
nok mange tenke, men som fremtidige jurister må vi vel innstille oss på at vi havner her
til syvende og sist, og da er det vel like greit
å bli litt kjent med stedet? Jeg har likevel
forståelse for at motivasjonen kanskje ikke
er helt på plass. Min måte å motivere meg til
å begynne med morgensvømming var å gå
til anskaffelse av den frekkeste badetrusen på
markedet og noen splitter nye svømmebriller. Etter dette klarte jeg nesten ikke å vente
med å ta turen til Tromsøbadet for å spankulere ved
bassengkanten!
Bonus: De som klarer å
komme seg på morgenbad
får også den unike muligheten av å få et glimt av meg i
den frekke badetrusen min.
Jeg har derfor valgt å ikke
legge ved et «avslørende»
bilde her slik at dere som
er litt nølende får litt ekstra
motivasjon for å komme
dere ut av sengen på morgenkvisten!

19

JUS’T
6. Squash, Tromsø Tennisklubb

Etter at Peder Ås og hans omgangskrets har plaget deg hele dagen med
sine endeløse fantestreker, sitter du nok inne med mye frustrasjon og
sinne. Det er av åpenbare grunner uheldig å bringe disse følelsene med
seg hjem: kanskje du går løs på et stakkars møbel eller Peder Ås besøker
deg i drømmene dine og hvisker uløselige juridiske problemstillinger
inn øret ditt gjennom hele natten?
Det er med andre ord lurt at du finner en rasjonell måte å få utløp for
disse følelsene på. Min erfaring er at ballsport er en utmerket kandidat
siden det involverer en ball – som med litt fantasi kan være vår kjære
venn Peder Ås - som enten skal sparkes, kastes eller slås veldig hardt
bort fra deg selv. Personlig anbefaler jeg squash da det er lett å lære,
man trenger kun én medspiller og det involverer ekstremt mange slag på
ballen i minuttet. Generelt ville jeg nok oppfordre at man velger aktivitet
utfra hvor mye frustrasjon man sitter inne med. Hvis ikke ballsport gjør
det for deg lenger er neste nivå kampsport.

8. Verdensteateret

Verdensteateret gjør det riktig og er etter min
mening «a diamond in disguise». En retro
kinosal med alkoholservering og som i all
hovedsak kun viser filmklassikere de færreste
noen gang har hørt om? Ja takk! Hvordan dette
stedet går rundt når salen nesten alltid er tom
har jeg ingen anelse om, men jeg skal heller
ikke stille spørsmål fordi det gjør iallfall opplevelsen enda mer komplett for min del!
Den smukke medstudenten du har hatt øynene dine på vil garantert elske å bli invitert til
film-date. Du kan også invitere en venn eller
dra alene hvis du trenger litt tid for deg selv.
Hvis du enda ikke har vært på Verdensteateret,
så må du faktisk sjekke det ut i 2021.

10. Tur i Tromsdalen

Iblant må man bare komme seg litt bort fra alt og
alle. Hvis du begynner å bli litt lei av å gå de samme
søndagsturene rundt Prestvannet eller i lysløypen,
anbefaler jeg deg å ta turen innover Tromsdalen! Her
finner du mange spennende severdigheter på veien
og som etter mitt syn er å anse som skjulte skatter.
Du har blant annet «Lavvoen»; en lavvo omringet av
noen grillhytter, «Dalheim»; noen steinrester av et
gammelt gårdsbruk, og ikke minst «Storsteinen»; en stor stein.
Hvis du syns dette høres spennende ut og
har lyst på et lite eventyr, er det bare å ta
buss 26 fra byen som tar deg nesten hele
veien frem til turstien. Hvis du ikke finner
veien, kan du alltids spørre den forbipasserende tromsdalingen om hjelp. Jeg er
selv født og oppvokst i Tromsdalen, men
anbefaler ikke at du nevner mitt navn når
du spør om veien hvis du bryr deg om din
egen helse og velvære. Nei nå tuller jeg fælt
mye, ingen vet jo hvem jeg er uansett ...
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7. Maskinverkstedet

Iblant når jeg er veldig langt nede, bruker jeg å
finne frem finstasen, ta turen til en god restaurant
og late som at jeg ikke bare er en ussel student, men
faktisk er en anerkjent jurist (kanskje en kontroversiell professor eller en suksessfull forretningsadvokat?) som både tjener penger og har oppnådd noe i
livet. Dette er selvsagt et slag på lommeboken, men
det gir en så kraftig «boost» til egoet mitt, at jeg
kan livnære meg på det i flere måneder etterpå.
Høres dette ut som deg? Så klart det gjør! Tromsø
har mange gode restauranter som kan gjøre denne
jobben for deg, men Maskinverkstedet er etter min
mening en super kandidat med både spennende
omgivelser og deilig mat. I tillegg ligger det bare et
steinkast unna Vervet Bakeri, så dette er en utmerket mulighet for å spare noen kroner med å stå over
desserten og heller stikke innom søppelkassen til
Vervet Bakeri på vei hjem og se om det ligger noen
rester fra dagens bakst som du kan knaske på når
du kommer hjem.

9. Backbeat

Å samle på vinyl er en utmerket måte å overbevise seg selv og andre om
at man har «god musikksmak». Min personlige vinylsamling, som jeg
er veldig stolt av, inneholder klassikere slik som: «High School Musical
Original Soundtrack», «Hanna Montana Original Movie Soundtrack»
og «Lines, Vines and Trying times» av Jonas Brothers.
Hvis du har lyst til å ta din kjærlighet
for musikk et steg videre, da burde du
begynne å utforske vinyl! Jeg advarer
deg imidlertid om at når du først er i
«vinylboblen» er det vanskelig å komme seg ut igjen. Ønsker du å kjøpe din
første plate eller utvide samlingen din
i 2021? Da tar du turen til den lokale
platebutikken, Backbeat. Slik støtter
du både lokale næringsdrivende og
kan prate om musikk med hyggelige og
lidenskapelige mennesker! De bestiller
også inn plater for deg hvis du er på
utkikk etter noe helt spesielt, slik jeg
ofte er.

JUS’T
TEKST PREBEN AAKRE

Kjærlighetssorg
Mitt hjerte var ditt
Du var min evige favoritt
Jeg var deg evig tro
Til den dagen du dro
Du ga meg ingen signal
At du dro, gjør meg gal
Du har satt et dypt spor i mitt
hjerte
Et spor som volder meg smerte
Uten deg har jeg det ikke godt
Livet nå er bare grått
Savnet blir bare verre
Jeg ber om hjelp fra Vårherre
Hvit eller rød
Vi brydde oss ikke
Det eneste vi ville
Det var å drikke
Vi fikk aldri en avskjedsdag
Jeg elsker deg, kjære vintorsdag.
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Februar 2021: Status på campus

TEKST RAKEL TIME

Siden mars i fjor har åpningstidene på Campus vært i konstant endring. Vi har alle lurt på hva vi skal gjøre
når blodsukkeret gjør et drastisk dropp kl 15.30 og planen var å sitte noen timer til. Smellen er stor når man
innser at Mix har stengt og at håpet om noe annet enn rugsprø og pulverkaffe er borte.
For å bidra til litt mindre forvirring har vi samlet åpningstidene på de forskjellige utsalgstedene på campus.
Nederst finner du i tillegg en oversikt over hvilke steder som holder midlertidig stengt.
Dette er åpent:
Teorifagkantina: Mandag – fredag 0900-1500 (kjøkkenet stenger 1400)
MH-kafeen: Mandag- fredag 0830-1400
MIX: mandag – fredag 09-15
Grut kaffebar (Teorifag): 08-15
Grut kaffebar (MH-bygget): Mandag – fredag 08-14
ISV-kafeen (under biblioteket): Mandag-fredag 10-14
NFH-kafeen: Mandag – fredag 10-14
Stengt inntil videre:
Grut ILP
Markedet
Musikkkafeen
Tannkafeen
Mat
Bazinga
Farmasikantina
Sjampiskantina

BILDER FRA GRUT KAFFEBAR
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Eksamen vår 2021: Skoleeksamen utgår, muntlig utgår
Hvordan var vurderingen, og hva er konsekvensene?
TEKST EVEN TORSKE / KRISTINE H. KORSNES

Nylig fikk vi bekreftet det mange av oss hadde fryktet, eventuelt håpet på – det blir hjemmeeksamen også våren 2021.
Noen har hatt hjemmeeksamen før, andre har kun hatt hjemmeeksamen, mens de av oss som er på 1. avdeling ikke har
hatt noen av delene.
Men hvilken betydning får disse endringene på forberedelsesprosessen til studentene? Det er nærliggende å tro at
endringene som er foretatt er gjort nettopp for å være så lite inngripende på den tradisjonelle prosessen som mulig.
Samtidig er det ikke til å unngå at oppgavenes natur vil måtte bli noe annerledes. Vil det for eksempel stilles strengere
krav til kildebruk og henvisninger ved bruk av Lovdatas fullversjon? Kort sagt: Hva er betydningen av hjemmeeksamen kontra ordinær eksamen? Vi har snakket med Prodekan for utdanning ved Universitetet i Tromsø, Kristine Helen
Korsnes.
Skriftlig hjemmeeksamen, i motsetning til ordinær
skoleeksamen, innebærer at man har full tilgang på
hjelpemidler, inkludert fullversjonen av Lovdata Pro.
Hvilken betydning tror dere dette har for studentene
når de forbereder seg til eksamen?
Å vite på forhånd at man vil ha tilgang på alt av kilder
på eksamensdagen tror jeg for noen kan oppleves betryggende, og kanskje bidra til å avhjelpe litt på unødig
spenning eller stress som man kan kjenne på i forkant av
eksamen. Noen vil kanskje legge mindre arbeid ned i å
innarbeide lovdata med egne referanser mv, enn det man
ellers ville ha gjort, fordi det kan fremstå unødvendig når
man likevel får tilgang på alt. Jeg tenker at det å innarbeide lovdata er en god studievane og noe som bidrar til at
man blir bedre kjent med primærkilder, som kan gjøre
det lettere å utvise selvstendighet og vurderingsevne i
bruken av kildene under eksamen. (Merk at grad av selvstendighet og vurderingsevne er det sentrale som skiller
de ulike karakterene fra hverandre iht. retningslinjene for
karaktergivning.)
God kjennskap og oversikt over lovdata kan også bidra
til at man kan bruke tiden mer effektivt på eksamensdagen. Jeg anbefaler derfor at studentene gjør seg fortrolig
med kildene de planlegger å bruke på eksamensdagen
som del av eksamensforberedelsene.

om eksamen som vil foreligge om kort tid, utformes oppgavene slik at det skal være mulig å besvare dem fullt ut
med de samme kilder som ville ha vært tilgjengelig hadde eksamen blitt avviklet som en vanlig skoleeksamen.
Det kreves altså ikke større kildetilfang enn ellers. Hvilke
krav som stilles til referanser, særlig dersom studentene
velger å bruke eller sitere fra andre kilder enn de som
normalt er tilgjengelige i lovdatas eksamensmodul, vil
det bli informert nærmere om i informasjonsskrivene.
Mange studenter vil være nervøse for at det faglige
nivået som forventes på en hjemmeeksamen er høyere
enn en ordinær skoleeksamen. Er det en riktig antakelse? Hva bør studentene være obs på?
Uansett eksamensform, knytter det seg alltid spenning og
for noen også nervøsitet til avsluttende prøver. Til en viss
grad kan dette være skjerpende og en naturlig del av den
siste tiden før eksamen. Opplever noen å bli overmannet
av nervøsitet, skal dere vite at det er hjelp å få. Ta kontakt
med Studentrådgivningen på Studentsamskipnaden eller
kom å snakk med oss.
Det stilles ikke høyere krav enn ellers til årets skoleeksamener, selv om de blir omgjorte til «hjemmeskoleeksamener». Jeg viser også til svaret mitt på det første spørsmålet.

Jeg må nesten nevne en ting som bekymrer meg med
Ettersom det er klart i god tid før eksamen hvordan årets
at alle kilder er tilgjengelige på eksamensdagen - Noen
eksamensavvikling blir, er det grunn til å forvente at
studenter kan komme til å bruke for mye av den tilmålte
eksamensutvalgene vil være bevisste på å ikke gi oppgaver
tiden til å bla eller søke i kilder, i stedet for å bruke tiden
som man med letthet kan google seg frem til løsningsfortil å utarbeide den selvstendige teksten som prøven går ut slag på, eller oppgaver som innbyr til avskrift av lærerpå å produsere. Ikke glem at tiden som er satt av
bokdisposisjoner, som lett kan lede til mange likelydende
er ment brukt til å tenke og skrive – ikke lete etter kilder.
besvarelser og slå ut på plagiatkontroller.
Som del av eksamensforberedelDet stilles ikke høyere krav enn ellers
sene kan det være lurt å trene på
til årets skoleeksamener, selv om de blir Jeg vil i denne sammenheng også
å skrive noen tekster og disponegjøre oppmerksom på at vi ikke
omgjorte
til
«hjemmeskoleeksamener».
re noen besvarelser med begrenvil tillate samarbeid mellom stuset tid, for å øve på situasjonen.
denter på skolehjemmeeksamenene våren 2021. Prøven
vil gjennomføres så likt vanlig skoleeksamen som omstenSom det vil fremgå av de nærmere informasjonsskrivene
dighetene åpner for.
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Avlyste skoleeksamener for VGS har blitt diskutert i
media med hensyn til kravet om høye karakterer for å
komme seg inn på en rekke utdanninger. Høye karakterer og det juridiske fakultet er jo ikke akkurat fremmed
for hverandre. Er endringen av eksamen noe studentene ved juridisk fakultet trenger å bekymre seg om?
Jeg vil innlede med å fremheve viktigheten av to ting. At
vi klarer å gjennomføre eksamen og at vi opprettholder
bruk av karakterskalaen A-F på prøvingen. Det første
er avgjørende for studieprogresjonen. Det siste er særlig viktig for studenter i Tromsø som etter studiet skal
konkurrere om arbeid med studenter fra andre steder.
Grunnen er at vårt studie i hovedsak er bygget opp rundt
større avsluttende årlige eksamener. Hadde disse som følge av Covid-19 situasjonen blitt vurdert bestått/ikke bestått, ville det utgjøre en forholdsvis stor prosentandel av
vitnemålet (karakterene på en avdeling ville utgjøre 20%
av vitnemålet). Våren 2020 ble noen eksamener vurdert
bestått/ikke bestått ved andre juridiske fakultet. Disse
eksamenene utgjorde imidlertid langt færre studiepoeng
enn det våre vår-eksamener utgjør. Å skille mellom kompetansen til en student som har bestått/ikke bestått på
20 % av vitnemålet sitt til en som har det samme på 3 %,
ville i en konkurransesituasjon kunne gjøre det vanskelig
for våre studenter å nå opp i kampen om en stilling.
Som jeg allerede har vært inne på tidligere i svarene
mine, er vi opptatte av at eksamensformene våre skal
være varierte og gi studentene mulighet til å vise frem
ulike sider av sin kompetanse, samt at det skal være samsvar mellom øving og prøving. Ved at så mange muntlige
eksamener må utgå, oppnår vi ikke dette fullt ut våren
2021. Studiet er imidlertid langt, og vi håper at også vårens eksamensavvikling kan anses som unntakssituasjon,
med den følge at den største delen av eksamenene fra
studiet vil gjennomføres som normalt for alle.

Med bedre tid på oss til å planlegge i år enn i fjor, vil vi
i tillegg til JUR-1004 på 1. avdeling i år også gjennomføre den etterfølgende justerende muntlige eksamenen til
JUR-3002 på 4. avdeling digitalt. Det er ikke praktisk mulig for oss gjennomføre alle muntlige eksamenene på alle
avdelingene digitalt. Valget falt på 4. avdeling fordi disse
studentene ellers ville få et vitnemål hvor sist muntlig eksamen var på 2. avdeling. Vi ønsker at våre studenter skal
kunne vise potensielle arbeidsgivere at de har trening i
muntlig fremstillingsevne også på slutten av studiet. 4.
avdeling ble derfor prioritert. Av samme grunner som
jeg var inne på i redegjørelsen for gjennomføringen av
JUR-1004 eksamen, er vi klare over at alle ikke vil være
fornøyde med denne løsningen. Vi håper imidlertid at de
som går på 2. og 3. avdeling vil få gjennomføre normale
eksamener neste år.
Til kjernen av spørsmålet ditt – statistikken viser at det
gjennomgående er noen flere studenter som blir stående
eller går frem i karakter etter justerende muntlig eksamen, enn det er studenter som går tilbake. Jeg klarer
likevel ikke å se at endringene av eksamensform på en så
avgrenset del av de totale studiene gir studentene grunn
til å være bekymret for fremtiden på arbeidsmarkedet.
Pandemien berører dessuten alle. Jeg er imidlertid nokså
bekymret for studiehverdagen deres akkurat nå - for måten pandemien begrenser mulighetene deres til å bli kjent
med hverandre og arbeide sammen, samt mulighetene vi
ansatte har til å være sammen med dere. Vi vet at det er
viktig at dere har det bra for at dere skal lære. Vi forsøker
derfor å finne måter å holde kontakten med dere på, måter å være til stede for dere på og å bidra til struktur og til
at dere opplever studiehverdagen som meningsfull. For å
få til dette er det kjempeviktig at vi snakker sammen og
får innspill og forslag også fra dere.

Studentkommentar til vedtaket om eksamensavvikling våren 2021
TEKST ANNA B. LAGAARD

Som mange nok har fått med seg, kom det endelige vedtaket om eksamensavviklingen for Det juridiske fakultet
1.februar. Det å få vedtaket såpass tidlig gjør at studentene
får god tid til å stålsette seg for prøvelsene som melder
seg fra april og utover. Etter vedtaket gjøres alle ordinære
skoleeksamener om til hjemmeeksamener, hvor det er
varierende hva som skjer med de muntlige høringene på
de forskjellige avdelingene.
Fjorårets store debattema var om eksamen skulle gjennomføres med karakterskala A-F eller ved godkjent/ikke
godkjent som vurderingsform. Det at denne debatten helt
har blitt unngått i år kan være fordi det er mer «satte»
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forhold. Vi har siden i fjor blitt mer vant med koronasituasjonen, noe som gjør at å gjennomføre eksamen med karakterskala vil være mer aktuell i år enn det det var i fjor.
I fjor hadde JSU en undersøkelse blant studentene for å få
studentenes mening om hvordan eksamensformen skulle
være. Resultatet fra denne undersøkelsen ble aldri publisert, men det var klart flertall for godkjent/ikke godkjent
som vurdering på det som ordinært skulle vært skoleeksamen, noe som aldri ble fulgt opp av fakultetet i deres
avgjørelse. Det at fakultetet i 2020 viste en slik motvilje til
å etterfølge flertallet av studentenes ønsker, har muligens
vært en grunn til at vi ikke har sett noen større debatt på
kullsidene for årets vedtak.
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I år som i fjor gjennomføres 1. avdelings muntligeksamen
digitalt. Denne eksamenen skiller seg fra den «ordinære»
eksamensformen, ved at spørsmålsrunden i etterkant av
fremføringen av den forberedte oppgaven utgår. Dette
gjør at den prøving av om studenten faktisk kan det den
har fremført, samt viktig øvelse for studenten for fremtidige muntlige eksamenshøringer, går tapt.

fra studentene. Det ble her opplyst om at det var liten
eller ingen vits i å klage på vedtaket, da fakultetet har gitt
uttrykk for at det ikke vil bli endret, uavhengig av studentenes mening. Begrunnelsen for at muntlig høring for 2.
og 3. avdeling utgår, er at det ikke vil være praktisk mulig
for fakultetet å gjennomføre muntlig høring av de 650
studentene som er meldt opp til de forskjellige eksamenene. Dette både på grunn av at det må settes av ekstra tid,
og leies inn flere sensorer. Hvorfor det skal kreves ekstra
ressurser for gjennomføring av digital eksamen i motsetning til fysisk, blir ikke begrunnet ytterligere.

Det samme vil gjelde for studenter på 2. og 3. avdeling.
Her gjennomføres hjemmeeksamen som normalt, men
den muntlige prøvingen i etterkant av levert eksamen utgår. Ved at denne muntlige prøvingen ikke gjennomføres,
kan i teorien en student komme seg gjennom eksamen
Jeg kan ikke se hvorfor det verken vil være mer tid – eller
ved å få en annen student til å skrive oppgaven for seg,
ressurskrevende å ha digitale muntlige høringer, spesifordi hen ikke blir «tvunget» til å lære seg det hen skrielt med tanke på at fakultetet har hatt god tid på å finne
ver, eller ved at den ikke får forsvart valg tatt i oppgaven.
digitale måter å ha høringer på, enten på Zoom, Teams
Denne muntlige prøvingen utgikk for samtlige studenter
eller lignende. At det vil ta mer tid i gjennomføringen,
i 2020. Dette medfører at for meg, som er student på
kan vanskelig sies å holde vann. Selv med faren for
3.avdeling, ikke får gjennomført etterfølgende høring av
digitale problemer, vil dette ikke kunne vurderes å være
eksamen før 4.avdeling, med unntak
så tidskrevende at studentene skal
fra eksamen på 1.avdeling, som har en Eksamen skal være likt for alle, måtte lide under dette. Hensynet til
meget annen karakter enn høringen
og skal ikke være en måte å at studentene skal få gjennomføre en
på de øvrige avdelinger.
forsvarlig eksamen bør veie tyngre
”felle” studentene.
enn hensynet til at det kan være noe
Spørsmålet om hvorfor vi har eksaekstra tidskrevende for fakultetet, etmen er sentralt for å vurdere årets vedtak. Eksamen skal
ter min mening. Her igjen melder spørsmålet om hvorfor
være en upartisk prøving av studentene, for å kartlegge
man har eksamen seg. Dersom det ikke er mulig å gjenhvor godt man har klart å tilegne seg kunnskap gjennom
nomføre en forsvarlig eksamen, hva er da vitsen?
studiet. Eksamen skal være likt for alle, og skal ikke være
en måte å «felle» studentene, men heller et virkemiddel
Det at JSU, i forkant av årets vedtak, ikke har hatt en ligfor å kartlegge studentenes kunnskaper. Eksamensformen nende undersøkelse som den som ble gjort i 2020, mener
ved Det juridiske fakultet i Tromsø er bygd opp slik at
jeg er daddelverdig. JSU’s oppgave er å ivareta studentenes
studentene kun har to karakterer å vise til etter hvert stuinteresser, og være bindeleddet mellom fakultetet og studieår. Denne ordningen har både fordeler og ulemper. Det dentene. Hvordan eksamen skal gjennomføres, er et svært
det i hvert fall medfører, er at det er viktig for studentene
viktig tema for studentmassen ved fakultetet, og det at det
at de eksamenene som blir gjennomført, er grundige og
ikke har vært noe tydelig forsøk, verken fra fakultetet eller
etterprøvbare. Det at eksamenene skal være etterprøvbare fra JSU, på å innhente studentenes mening i forkant av
motvirker fusk, og er et sikkerhetsnett for at studenter
vedtaket, tyder på at det ikke er studentenes beste som blir
skal ha muligheten for å begrunne sine valg muntlig.
vektlagt i fakultetets avgjørelser.
Grunnen til at dette er et særlig viktig spørsmål i dag, er
at det kan rettes tvil til om studentene ved det juridiske
Jeg hadde kunnet forstå vedtaket dersom fakultetet hadde
fakultet på UIT får tilfredsstillende attester på det de har
vedtatt at alle muntlige høringer skulle utgå også i år.
gjort gjennom studiet, noe som vil kunne ha følger senere Det er ikke optimalt, men det hadde vært forståelig etter
når de skal ut i arbeidslivet. I tillegg er den muntlige delen dagens situasjon. Derimot er avgjørelsen om å forskjellsav eksamensprøvingen også noe som forbereder studenter behandle kullene uten virkelige holdepunkter etter min
til arbeidslivet, hvor det å kunne formulere jussen muntlig mening det som gjør vedtaket problematisk. Jeg hadde
er en viktig faktor.
ønsket en mer åpen dialog mellom fakultetet og studentene i forkant av at vedtaket ble truffet, samt en bedre
Begrunnelsen for vedtaket om eksamensavviklingen 2021 begrunnelse når vedtaket først ble truffet, noe jeg ikke tror
ble publisert på kullsiden for 3.avdeling på forespørsel
jeg er alene om å synes.
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Intervju med
universitetslektor Bendik Midtkandal

VINNER AV HEDERSPRIS FOR BESTE MASTERAVHANDLING 2020

TEKST NORA O. LIND

I løpet av fem år på jusstudiet skal tusenvis av sider med pensum slukes. Dette skal innarbeides, og da kan
det være lurt å ha tenkt over hvilken metode som vil bidra til at du lærer på en effektiv og god måte. Det er
en jungel av studieteknikker der ute, så hvordan skal en finne riktig studieteknikk?
Jeg tenkte at vi kunne ha litt å lære av en som har gått veien før oss og har derfor snakket med Bendik
Midtkandal. Bendik vant hederspris for masteren, var begynnerkollokvieleder og er nå universitetslektor
ved det juridiske fakultet. Han forteller om hvilken studieteknikk han benyttet under studiet, og gir noen
studietips.
Du tenker kanskje at du ikke har tid til å sette deg inn i studieteknikker, og at du heller vil bruke tiden på
å faktisk lese pensum. Men ved å bruke tid på å finne en studieteknikk som passer deg vil du kanskje lære
fortere, og det vil spare deg for tid i lengden.

Navn: Bendik Midtkandal
Alder: 24 år
Hjemsted: Askøy utenfor Bergen
Uteksaminert: våren 2020
For å koble av holder Bendik på med litt musikk. Han lærte
seg for eksempel å spille gitar for et par år siden. Han spiller
også litt sjakk og trener blant annet klatring. I tillegg leser
han bøker, ser tv og skriver litt for å koble av.

Det første jeg ser når jeg kommer på kontoret til Bendik
for å intervjue han er et stort sjakkbrett som han benytter
for å koble av mellom slagene. Av frykt for å måtte starte
med svart og tape et slag sjakk, går jeg rett på sak og
starter intervjuet.

Fokus er nøkkelen

Bendik forteller at han bruker å lage en studieplan på
søndager for uken, men at denne bare er en grovskisse.
- Det er fort gjort å sette seg for høye mål en søndag og
så kommer mandagen som ofte kan være litt brå, og du
får ikke gjort så mye som du hadde tenkt.
Han lager en mer detaljert plan hver kveld for neste dag.
Dermed er planen mer tilpasningsdyktig. Ved å sette
ned mål for dagen kvelden før unngår han å komme på
universitetet og bruke den første tiden til å finne ut hva
han skal gjøre.
- Setter du enkle mål som er lett å gjennomføre, vil det
bidra til en selvtillitsboost!
Selv om du lager en plan for uken over hva du skal få
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gjort i løpet av dagen, poengterer Bendik at det er viktig
å ikke bare sette av tid til studiet, men også fokus og kreativitet. Kreativitet er viktig da du må gjøre deg opp egne
tanker om stoffet, og se de store linjene mellom fagene.
På denne måten sitter stoffet bedre.
- Det er mange som tenker at de skal lese i disse fem
timene. Men dette vil ha liten nytte dersom du ikke er
fokusert.
«Det er ikke bare kroppen som skal være til stede når
en studerer, hodet må også være med!»
Selv om Bendik mener struktur og fokus er viktig hender
det at han tar seg en skitur når solen skimter til istedenfor å være på skolen. Noen ganger vil en tur hjelpe deg å
forstå det du har jobbet med, for hodet jobber selv om du
ikke sitter med boka i hendene.
«Har du et problem før du går tur, kan du være ganske
sikker på at dette er løst innen du er ferdig med turen»

JUS’T

Jobb ut fra læringsplanmålene

- Jeg tar utgangspunkt i læringsplanmålene når jeg leser
pensum.
Han forteller videre at det er dette du skal kunne til
eksamen, og derfor benytter han disse aktivt gjennom
semestrene. Måten han gjør det på er å finne ut hvilken
del av pensum som hører til de ulike læringsplanmålene
for så å svare på alle læringsplanmål.
- Hele poenget er å bearbeide stoffet ved å bruke egne
ord, og for å bruke egne ord må du forstå det du leser. Det er fort gjort å skrive av hele boken når du skal
bearbeide stoffet. Derfor må du skille mellom det som er
viktig og mindre viktig.
Han forstår at dette kan være vanskelig, og tipser om å
fokusere på den grunnleggende forståelsen.
- Dersom du skriver lange sammendrag med mye detaljer i september, er det ikke sikkert du husker dette til
eksamen i mai.

ne hadde. Dette la han fort fra seg da det ikke er nødvendig å pugge domsreferanser til eksamen.

Skriver til klokken viser null

- Det er viktig å disponere, men ikke bruk uforholdsmessig lang tid på det. Pass på å ha nok tid til å skrive.
På hjemmeeksamen bruker han å skrive ned anførslene i
faktum for så å stryke de ut etter hvert som de er behandlet. På denne måten sikrer han seg at alle anførsler blir
tatt med.
- Jeg skriver til eksamensklokken viser null, og rekker
sjeldent å gå over teksten. Skrivetreningen skal ha hjulpet
meg slik at jeg er så sikker på språket, og ikke trenger å
bruke mye tid på dette under eksamen.
Likevel anbefaler han å se over teksten dersom du har
tid.
- Hvis du ser at du ikke rekker å skrive deg ferdig på
eksamen, burde du skrive stikkordsmessig hva du ville
ha drøftet. På denne måte får du vist sensor hvordan du
hadde tenkt å løse oppgaven videre.

Tør å feile

Dokumentene med læringsplanmålene jobber han aktivt Snittet på ordinær kvote var 60 studiepoeng sist opptak
med gjennom hele året. Etter hvert som han fant ting
for å komme inn på jussen. Det sier seg selv at det er et
som falt innenfor læreplanmålene fra for eksempel semi- prestisjetungt studie, hvor de som kommer inn er vant til
nar eller andre rettskilder, føyde han dette på.
å prestere godt. Ikke bare prestere på skolen, men mange
- Ved å ta læringsplanmål for læringsplanmål fokuserer
er generelt god i det de holder på med. Dette kan fort
du på veien fram mot målet, akkurat slik som skiløpere
føre til et konkurrerende miljø og karakterpress.
mot et mesterskap. Du driver mengdetrening på høsten,
også må det preppes på våren mot
«Det faglige er kun et Midt oppi alt dette karakterpresset
eksamen.
kan det være vanskelig å tørre å feile,

Skriv, skriv, skriv!!

element av et produkt som
du tilbyr arbeidslivet.»

Oppgaveskriving er noe du må
mestre for å gjøre det godt på eksamen ifølge Bendik.
Du må kunne skrive både praktikum, teorioppgaver og
domsanalyser. Det er viktig å utfordre seg selv. Han sammenligner det med hvordan en skiløper forbereder seg til
konkurranser.
- Du kan ikke vente med å gå på ski til det er konkurranse. Du må trene på det du vil bli god i! Oppgaveskriving
kan fort bli glemt da å lese er en lettere utvei. Når du
leser trenger du bare å åpne boken, istedenfor å måtte
disponere, tenke og skrive. Gjennom å skrive oppgaver,
får du en mer aktiv tilnærming til stoffet. Eksamen er
ikke en konkurranse i lesing, men i skriving. Du kommer
langt med å kunne skrive gode oppgaver, legger han til.
Bendik anbefaler å skrive øvingsoppgavene som skrivetrening. Disse kan en prøve å skrive på eksamenstid om
en vil. Han skrev selv noen oppgaver på eksamenstid,
ellers brukte han flere dager.
Noen studier, spesielt helsefaglige studier kan benytte
«flashcards» som en læringsmetode for å lære seg for
eksempel ulike muskelgrupper. Dette er litt vanskelig på
jusstudiet. Bendik prøvde seg likevel på dette første året.
Han tar frem «flashcardene» han benyttet. På den ene
siden av kortene står det en domsreferanse. Oppgaven
hans var å huske hvilke domsreferanser de ulike domme-

eller tillate seg selv å feile. Men her
har Bendik noe å viktig å komme
med.
- Jeg husker en gang jeg bommet kolossalt på en oppgave
jeg hadde skrevet ut til seminar. Da ga seminarlederen
meg beskjed om at det var det beste jeg hadde gjort så
langt, for nå kom jeg til å huske den feilen og ikke gjøre
den igjen.
Han anbefaler å skrive ut oppgaver for så å bytte den
ferdigskrevne oppgaven med en medstudent for å gi
hverandre tilbakemeldinger.
- Det er viktig å gi både ris og ros, og ikke å være redd
for å ta imot kritikk! Du kan komme langt med å tørre å
skrive og levere tekster for å få tilbakemeldinger.
Sensorveiledningen er heller ingen fasit! Dersom du løser
en oppgave og ser at du ikke har løst på helt samme måte
som sensorveiledningen, trenger ikke det bety at du har
gjort noe feil.
- Du kan være kritisk til sensorveiledningen. Tenk at slik
har de gjort det, men jeg mener også at dette burde vært
drøftet.
- Du må huske på at når du kommer ut i arbeidslivet så
er det en hel pakke du tilbyr. Karakterene er ikke alt. Arbeidsgivere ser etter en person som passer inn hos dem,
som kan samarbeide med kollegaene, ikke er redd for å
dele kunnskap og som ønsker det beste for arbeidsplass-
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en. Det faglige er kun et element av produktet du skal
tilby arbeidslivet.

Spill hverandre gode

Bendik hadde ikke en fast kollokviegruppe som
han møtte en gang i uken. Han hadde heller en fast
kollokviegruppe i den forstand at de satt sammen og
jobbet hver dag. Da kunne de spørre hverandre om
ting underveis selv om de jobbet individuelt.
For noen kan dette fungere, mens andre må ha
fastere rammer for at kollokviene skal fungere. Han
poengterer at du ikke må være redd for å snakke
med andre om oppgaver i frykt for at du har løst
oppgaver feil.
- Vi må se på hverandre som støttespillere, og spille
hverandre gode.

En kollokviegruppe kan være grei å forholde seg
til under en hjemmeeksamen. Da kan du først lese
oppgaven for å gjøre deg opp en egen mening, før
en møtes og diskuterer oppgaven. Her advarer Bendik mot å diskutere oppgaven med mange forskjellige.
- For min del har det vært best å holde seg til kollokviegruppen som jeg har jobbet med hele året. For
det finnes mange måter å løse en oppgave på!
Til slutt legger han til at det ikke finnes noen fasit
for hvilken studieteknikk som er best. De nevnte
metodene er de som har fungert for han, men det er
ikke sikkert de fungerer for andre.
- Det er veldig individuelt hvordan en lærer best.

Fokusert: Hvor lenge du sitter på skolen er ikke det som er avgjørende for
læringsutbytte, det er fokus
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Bertheussen-saken:
TEKST MATHILDE W. HANSEN

Piken som lekte med Elden

Bertheussen-saken har vært en snakkis lenge og spesielt høsten
2020. Laila Bertheussen, kona til tidligere justisminister, Tor Mikkel
Wara, ble dømt til 1 år og 8 måneders fengsel. Har du ikke fått dette
med deg, så kommer det en oppsummering nå.
Laila Anita Bertheussen er tidligere straffedømt fire ganger. 15.
januar 2021 ble hun også dømt for angrep på demokratiet, brannstiftelse og trusler.
Straffelovens § 115 omhandler trussel mot demokratiet og blir
sjeldent anvendt. Laila har som domfelt etter denne paragrafen fått
noe til felles med både kakekastere og terrorister.
Det hele begynte med et teaterstykke på Black Box som heter
«Ways of seeing» i november 2018, hvor bilde av huset til
Wara-familien ble brukt. I domsdokumentet antar dommerne at
det var etter dette Laila ble veldig engasjert og ville ta de som sto
bak teaterstykket.
Den første trusselen forekom den 6.desember 2018. Da hadde det
blitt tegnet hakekors og skrevet «rasisit» på bilen og husveggen
med en rød tusj. Et indisiebevis som talte i Lailas disfavør, var
funnet av den røde tusjen bak en bok i en bokhylle. Fun fact: det
ble funnet 400 tusjer i hjemmet. Helt normalt.
Etter denne hendelsen ble det stor sak i media, og Tor Mikkel
Wara uttalte selv at dette var alvorlig og en trussel mot demokratiet. Før han ante at det var hans egen samboer som sto bak.

FOTO OLE BERG-RUSTEN, NTB

17.januar 2019 var det full brann i søppelkassa. Her ble det antatt
bruk av rødsprit for å få fyr. Laila forsvarte dette med å si hun var
storforbruker av det, til røyking av mat. Dette taler i retning av...
11.februar 2019 - ikke en måned senere i tid engang, fant politiet et
tøystykke med flaske bundet fast i bilen. På dette tøystykket ble det
funnet spor av brennbar væske, som vil si at «noen» angivelig har
hatt intensjon om å sette fyr på bilen. Dette taler i retning av...
Det eskalerte 2.mars 2019 da det først ankom et trusselbrev i
postkassa. Følgende den 10. mars står bilen i full brann. Det som
var uheldig her, var at overvåkningskameraet ved bilen var tilfeldigvis skrudd av. Laila Bertheussen var alene hjemme. Dette taler i
retning av...

FOTO POLITIET

Etter alle disse truslene, ble Laila Bertheussens rolle i saken kjapt
skiftet om fra offer til siktet den 14. mars 2019.
15.januar kom dommen, og Laila ble dømt på alle punkter. Hun
nekter fortsatt straffskyld, og saken er anket videre til lagmannsretten.
Skyldig eller ikke skyldig? Det vet man vel aldri med Elden.
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Jus’t Eat!
TEKST & FOTO ULRIK A. ARFWEDSON

Pasta alla Vodka

Pasta alla Vodka er en klassisk amerikansk-italiensk pastarett som på elegant vis kombinerer tre nasjoners mest elskede og gjenkjennelige særegenheter: Den italienske cuisine, den
russiske spriten, og den amerikanske galskapen. Sammen skaper de en kulinarisk opplevelse fra en annen verden, og er en klar vinner for enhver sulten jusstudent.

Hva trenger du?
1. Kokken

I utgangspunktet kan hvem som helst lage Pasta alla Vodka, men enkelte egenskaper hos kokken vil utvilsomt være med på å frembringe en mer "autentisk" smak. Jeg skal prøve å gjengi
disse så godt jeg kan. For deg som ønsker å perfeksjonere denne retten, følg nøye med:
La meg presentere «exhibit A»:

Et stikkende blikk, et fast grep om flasken og
et frekt fremprovosert smil. Dette er tegn på at
man har å gjøre med en ekte "connaisseur". Se
deg selv i speilet: hvis du innehar én eller flere
av disse trekkene er du på god vei til å lage den
perfekte Pasta alla Vodka, og være en jurist.
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La meg presentere «exhibit B»:

Enhver kokk må smake på råvarene sine, gjerne
opp til flere ganger under matlagingen for å være
på den sikre siden. Kokken burde også ta i bruk
skitne triks, sånn som å bruke frosne hvitløksbrød istedenfor å lage sine egne. Dette gir kokken mer tid på å konsentrere seg om de viktige
oppgavene, sånn som å smake på råvarene.

JUS’T

2. Ingrediensene

Pasta alla Vodka er en utrolig tilpasningsdyktig rett. Personlig liker jeg å lage den enkel med kun
de mest essensielle råvarene; pasta og vodka – dette er både et billig og velsmakende alternativ.
Men kanskje du ønsker å imponere noen, en pen medstudent eller svigermor? Har du i et svakt
øyeblikk påtatt deg ansvar for familiemiddagen? Frykt ikke, for Pasta alla Vodka kan med få justeringer gå fra et typisk studentmåltid til en fullverdig gourmetmiddag!

Her er en liste over ingrediensene som trengs for å skape dette mesterverket:
500g pasta – 		
			
			
			

Enkelte i fag feltet har valgt å kalle denne retten «Penne alla Vodka», noe som
antyder at du må bruke penne-pasta. Dette er etter mitt syn bare tull og skaper
kun forvirring. Du kan selvsagt lage en utmerket Pasta alla Vodka med din
favorittpasta!!!

500g kjempereker
2 bokser hermetiske tomater
2 dl fløte
2 sjalottløk, finhakket
5 fedd hvitløk, finhakket
1 klype tørket chili
1 klype sukker
1 klype salt
50 g parmesan
ca. 1 dl vodka til maten
x dl vodka til kokken						
								

«Uten godt å drikke,
duger kokken ikke»

Hvordan går du frem?
Du har nå tatt et oppgjør med deg selv i speilet og vært på butikken for å kjøpe inn alle ingrediensene.
Det eneste som gjenstår er å sette i gang. Du er kanskje nølende og redd for å drite deg ut slik du gjorde
på forrige øvingsoppgave? Det burde du også være! Den minste feil under matlagingen kan føre til at din
Pasta alla Vodka blir en Pasta alla Fiasko! Så se å ta deg sammen, lær deg denne oppskriften utenat, og ta
en slurk vodka for å roe nervene før du setter i gang.
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Trinn 1

Det første du gjør er å skjære opp sjalottløken og hvitløken. Finn
en stor kjele, sett stekeplaten på middels varme og hiv på en
skvett olje. Tilsett deretter sjalottløken og hvitløken og stek til det
er mykt.

Trinn 2 – Ildprøven

Du er nå kommet til et kritisk punkt i matlagingen; ildprøven.
Hvis du driter du deg ut her kan du like greit pakke sammen
forkle, levere inn kokkehatten og pelle deg ut av kjøkkenet.
For å lage den perfekte Pasta alla Vodka må du være villig til å
ofre, men hvor mye spør du? Med dine egne hender må du helle
vodkaen oppi kjelen og med dine egne øyne må du observere
hvordan alkoholen sakte men sikkert fordamper ut i rommet.
Klarer du ikke dette, har du ikke bestått ildprøven, og har ingen
rett til å lage Pasta alla Vodka. For deg som har bestått, gratulerer,
ditt offer var ikke forgjeves. Som trøst kan jeg røpe at vodkaen
ikke har spilt sin siste rolle.

Trinn 3

Når det meste av vodkaen er fordampet tilsetter du tomatene,
chili, salt og sukker. Det blir alltid hengende igjen en del tomat i
boksene og dette er en utmerket mulighet for å «spice» opp din
Pasta alla Vodka og potensielt gi svigermor en overraskelse hun
sent vil glemme! Istedenfor å tilsette litt vann i boksene for å få
ut det siste av sausen, heller du en skvett vodka oppi. Men her
skal du være veldig forsiktig! Hvis du er overivrig og tilsetter for
mye, kan det påvirke smaken slik at gjestene skjønner at dette
ikke er en ordinær pasta bolognese dem har med å gjøre! Dette
tar seg veldig dårlig ut da hele overraskelsesmomentet med retten
forsvinner.
Hvis du gjør dette riktig, samtidig som du er generøs med rødvinsflasken under middagen, kan jeg garantere deg at dette blir
den morsomste middagen du noen gang kommer til å delta i.

Trinn 4

Mens vodkasausen godgjør seg, kan du begynne å koke pastaen
og steke kjemperekene i en stekepanne med litt olje. Når rekene
har fått en fin farge og pastaen er ferdigkokt burde også sausen
være klar. Da tilsetter du fløte og parmesan. Rør godt rundt til
sausen blir god å tykk. Deretter blander du rekene, pastaen og
sausen sammen, og bada bing, bada boom: din Pasta alla Vodka
er klar for å serveres til dine (u)heldige gjester!

Etterord ...

Gjestene er i ekstase og skåler for kokken!
Svigermor gir deg et saftig kyss på kinnet
og takker for maten! Den flotte daten din
anerkjenner dine egenskaper på kjøkkenet,
og retter fokuset til dine egenskaper på soverommet – hohoho!
Uansett situasjon så er du en vinner med
Pasta alla Vodka, en ekte stjerne!
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Eksempelbesvarelser med kommentarer
Igjen har vi vært så heldig å få Tord Pedersen til å kommentere to eksamensbesvarelser. Dette gjør vi for å gi dere
inspirasjon til hvordan man kan skrive en god besvarelse på eksamen. Vi håper spalten faller i smak!
Det nærmer seg eksamensforberedelser og eksamenstid. Alle har forskjellige måter å forberede seg på, og man plukker opp erfaringer underveis. Én av måtene å forberede seg på er å lese såkalte "mønsterbesvarelser", eller eksempelbesvarelser som jeg liker å si. Bruk eksamensbesvarelser som jeg har kommentert i denne utgaven av Jus't til å søke
inspirasjon etter hvordan juridiske tekster kan skrives, og øv selv på dette. Besvarelsene er kommentert uten at jeg var
opprinnelig sensor. Til tross for det, er dette fremragende besvarelser som utviser høy grad av selvstendighet og vurderingsevne og scorer høyt på ferdighetene juridisk metode, materiell juss og skriftlig fremstilling. Begge besvarelsene
ble i forbindelse med eksamen vurdert til A.
I kommentarene fra hjemmeeksamen 2. avdeling har jeg særlig fokusert på kandidatens strålende ferdigheter innenfor juridisk metode og oppgaveteknikk, og fokusert mindre på den materielle jussen, selv om også besvarelsen scorer
høyt her.
Tord
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