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Likestilling handler om mer enn 
kvinner

Videre antyder undersøkelser fra 
Folkehelseinstituttet at alkoholbrukslidelser er 
to til tre ganger vanligere blant menn enn blant 
kvinner, og at risikoen for å utvikle andre rus-
brukslidelser også er høyere for menn. I 2017 ble 
det videre registrert 336 alkoholutløste dødsfall 
og 282 narkotikautløste dødsfall, og 69 prosent 
av de døde var menn. Heller ikke misbruk av 
alkohol eller andre rusmidler kan bortforklares 
med at misbrukeren selv har valgt sin skjebne; 
alkohol- og rusbrukslidelser forekommer hyp-
pigst i de mest sårbare delene av befolkningen, 
som gjerne sliter med andre psykiske eller sosiale 
problemer.  

Andelen gutter som fullfører videregående opp-
læring er også påfallende lav sammenlignet med 
andelen jenter som fullfører. Ifølge SSB fullfører 
81 prosent av jentene videregående opplæring, 
mens kun 70 prosent av guttene gjør det samme. 
At en større andel gutter enn jenter dropper ut 
av skolen, forklares gjerne med at gutter er min-
dre skoleflinke og svakere faglig enn jenter. Dette 
stemmer imidlertid ikke. På de nyeste nasjonale 
prøvene gjør gutter det betydelig bedre enn jenter 
i regning, og også i engelsk gjør gutter det best. 
Gutter gjør det også bedre på eksamen, sam-
menlignet med jentene, enn når de får i stand-
punktkarakter av sin egen lærer. De systematiske 
kjønnsforskjellene ved fullføringen av videregå-
ende opplæring er derfor urovekkende, og tyder 
på at det er noe med undervisnings- og vurde-
ringsformene som gjør at gutter opplever å ikke 
passe inn på skolen. 

Det beste ville vært om vi kunne diskutere like-
stilling uten å se oss blinde på kjønn. Målet med 
politikken bør være å hjelpe de aller svakeste, og 
noen ganger vil dette være kvinner, mens andre 
ganger vil det være menn. I stedet for å diskutere 
likestilling, burde vi kanskje heller snakket om 
inkludering.

Jan Helge B. Pedersen, redaktør.

Noen raske søk på ordet «likestilling» på 
Google leder blant annet til artikler om at 
menn har høyere lønninger enn kvinner, og 
om at det er for få kvinner i lederstillinger. 
Fortsetter man med å lete finner man også tek-
ster om kampanjen #metoo og historier om 
flere av kvinnene som ble trakassert. Man kan 
videre lese om viktigheten av å markere kvin-
nedagen, og om feminismens stilling i dagens 
samfunn.

Å styrke kvinners stilling er også en vedtatt po-
litisk målsetning, noe som blant annet kommer 
til uttrykk i likestillings- og diskrimineringslo-
ven § 1 tredje ledd første punktum. I denne be-
stemmelsen heter det at loven tar særlig sikte 
på å bedre kvinners stilling. Bestemmelsen er 
en relevant rettskilde ved tolkningen av lovens 
øvrige bestemmelser. Kanskje enda viktigere er 
det imidlertid at bestemmelsen kan leses som 
en politisk markering fra Stortingets side om at 
det er kvinner som på ulike måter skal styrkes 
gjennom likestilling.

Så godt som alle nordmenn er i dag enige om 
at menn og kvinner skal stille likt på alle områ-
der, både på jobb, i hjemmet og ellers. De fleste 
vil, uansett politisk orientering, mene at det for 
eksempel er helt uakseptabelt at kvinner skal 
føle seg ukomfortable på jobb på grunn av sek-
suelle tilnærminger fra sjefen, eller skal måtte 
ta størstedelen av arbeidsbyrden i hjemmet. 
Når det likevel ikke er helt positivt at likestil-
lingsdebatten utelukkende handler om kvin-
ners rettigheter, skyldes dette at vinklingen 
medfører at viktige spørsmål holdes utenfor. 
Det er faktisk slik at både kvinner og menn fra 
tid til en annen støter på problemer, og det er 
like viktig for likestillingen at de problemene 
som hyppigst forekommer hos menn, tas tak i.

Ifølge Folkehelseinstituttet begår om lag 500-
600 personer selvmord i Norge hvert år. To av 
tre som begår selvmord, er menn. Menneskene 
som begår selvmord har ofte støtt på sosiale el-
ler psykiske utfordringer i livet, for eksempel 
knyttet til ensomhet, mobbing eller sykdom. At 
menn i større grad reagerer på slike utfordrin-
ger med å avslutte eget liv, viser at det kanskje 
ikke er like sosialt akseptert å slite med sosiale 
eller psykiske problemer om man er mann.

Leder:
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Jeg har denne gang valgt å ta for meg både de godt be-
lyste sakene og de saker som i mindre grad har blitt gjort 
kjent gjennom mer kommersielle medier. Etter innmar-
sjen av Rett24 er det i større grad vanskelig å gi dekning 
av noe som ikke allerede er kjent, men jeg har likevel 
valgt ut noen godbiter som har oppstått i den siste tiden.

Jusshjelpa vant frem hos Sivilombudsmannen

Som kjent utøver Jusshjelpa i Nord-Norge bistand overfor de 
svakere stilte i samfunnet for løsning av rettslige tvister som 
oppstår. Og for dette slitet har de fått anerkjennelse gjennom 
en sak som ble vurdert og fulgt av Sivilombudsmannen. 

Dette gjaldt fortolkningen av utlendingsloven §43 og hvor-
vidt det måtte innfortolkes et krav om at referanseperso-
nen måtte være enslig. Sivilombudsmannen ga innklager 
medhold 12. september i år i at vedtaket etter deres syn var 
ugyldig. Grunnlaget for Sivilombudsmannens medhold 
bygde på at tolkningen verken hadde støtte i ordlyd eller 
de øvrige rettskilder. Vedtaket var derfor ugyldig. Arbeidet 
var som følge av en lengre saksbehandling under ulike 
saksbehandlere, med godt juridisk skjønn. Det er bare å 
gratulere Jusshjelpa for sitt viktige arbeid og lykke til videre.

Tor-Aksel Busch på vei mot roligere tider

En over nesten 30 år lang periode i riksadvokatem-
betet går snart mot slutten og riksadvokat Tor-Aksel 
Busch fratrer sin stilling 31. oktober i år. Han har da 
vært tilknyttet Riksadvokatembetet siden 1987, først 
12 år som assisterende Riksadvokat og deretter som 
Riksadvokat fra 1999. Før dette var han tilknyttet stats-
advokatembetet ved Eidsivating, hvor han sammen med 
Lars Fredrik Qvigstad var aktor i Arne Treholt-saken. 

Busch har under sin periode som Riksadvokat hatt flere 
offentlige uttalelser om ulike deler av strafferettspleien, 
blant annet avskaffelse av juryordningen og minste-
straff for de såkalte «sovevoldtektene». Det han i nyere 
tid er mest kjent for er sin kamp for lovfesting av påta-
lemyndighetens uavhengighet, som i dag er tuftet på 
et allment ulovfestet prinsipp. Dette er i motsetning 
til andre rettsstater hvor det er vanlig å instruere på-
talemyndighetene i enkeltsaker, eksempel som i USA. 

For dette arbeid mottok Busch Juristforbundet sin 
Rettssikkerhetspris for 2019. Ved Busch sin fratreden 
vil nåværende førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokat-

embeter Jørn Sigurd Maurud tiltre som ny Riksadvokat. 
Han er mest kjent som aktor i «Orderud-saken», 
hvor fire personer ble dømt for medvirkning til drap. 

Vi vil med dette takke for Busch sitt arbeid som Riksadvokat 
og ønsker også Jørn Sigurd Maurud lykke til i ny stilling. 

Domstolskommisjonens utredning for antall tingretter

Det utspant seg en furore i både det juridiske og po-
litiske miljøet når Domstolkommisjonen la frem før-
ste delutredning for organiseringen av norske dom-
stoler. Endelig utredning skal foreligge til neste høst, 
men politikerne fremskyndte prosessen angående an-
tall tingretter. Denne ble altså fremlagt 1. oktober. 

Kommisjonen består blant annet av politiker Carl Ivar Hagen, 
høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund og lag-
dommer i Hålogaland lagmannsrett Nils Asbjørn Engstad. 

Flertallet gikk inn for en endring fra dagens 60 førstein-
stansdomstoler til bare 22, altså en tredjedel. Mindretallet 
gikk derimot inn for et mer ekstremt forslag på bare 6 før-
steinstansdomstoler! Det må likevel presiseres at noen dom-
stoler beholder fortsatt ulike lokasjoner, slik som eksempel 
Salten tingrett som vil både holde til i Bodø og i Svolvær.

Som nevnt foreligger det et stort antall trykte tekster om te-
maet, hvor det kan kokes ned til en ting: Vil en massenedleg-
gelse av førsteinstansdomstoler føre til at tilgangen til retts-
systemet blir så snever at dette går utover rettssikkerheten? 

Det er klart at det vil oppstå en lengre reisevei for noen 
tingretter, men det må likevel ikke gå i glemmeboken at de 
fleste sjeldent er mer enn et par ganger i domstolene i løpet 
av livet. På den annen side er det klart påpekt i kommisjo-
nens utredning at det ved større enheter gir bedre faglig 
kvalitet ved domstolene, som igjen sikrer rettssikkerheten 
ved faglig mer korrekte dommer. Nå er det likevel klart at 
vi jurister ikke styrer verden og det vil i siste instans være 
opp til politikerne å bestemme det endelige resultatet. 

Likevel er det høyt ønskelig at de faglige påpekninger 
blir grundig gjennomgått og avveid opp mot politiske 
ønsker, slik som distriktspolitikk. Hva som eventuelt 
blir utfallet etter politisk behandling fremstår som sær-
deles usikkert og det blir spennende å følge hvilken ut-
vikling domstolens organisasjon skal ta for fremtiden. 
Kanskje det i fremtiden faktisk vil reduseres til 6 ting-
retter, eller vil det eksistere domstoler i det hele tatt?

Juss i media
Tekst: Vetle Ufsvatn
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Det er mange studentorganisasjoner å holde styr 
på, og det er ikke alltid så lett å vite hvilke som hø-
rer til ditt fakultet. Her har vi samlet de mest sen-
trale studentforeningene ved det juridiske fakultet, 
slik at det kanskje blir litt enklere å holde oversikt!

Juristforeningen

Juristforeningen er studentorganisasjonen som bi-
drar til veldig mye gøy for jusstudentene» De arran-
gerer fadderuka, Jur. Cup, Isbjørnballet, Alpintur til 
Levi og veldig mange av festene på fakultetet. Ikke 
minst er det Juristforeningen som står for utgivelsen 
av bladet du holder i hånden nå. Juristforeningens 
mål er å bidra til bedre kontakt på tvers av avdelin-
gene og skape et godt sosialt miljø blant studentene. 

Hvordan engasjere seg?
Det finnes mange ulike verv i Juristforeningen, 
og hvis du ønsker å engasjere deg kan du 
kontakte de på leder@juristforeningen.eu. 

Juristforbundet Student
Juristforbundet er ikke det samme som 
Juristforeningen, og det er nokså stor forskjell mellom 
de to organisasjonene! Juristforbundet er interesse- 
og arbeidstakerorganisasjonen for norske jurister og 
juridiske studenter. Juristforbundet har en egen stu-
dentorganisasjon: Juristforbundet – Student. Det er 
den største organisasjonen for jusstudenter i Norge, 
og har 2.700 medlemmer. De jobber for å fremme 
jusstudenters interesser, og som studentmedlem får 
du blant annet gratis innbo- og ulykkesforsikring.

Hvordan bli medlem?
Du kan melde deg inn på juristforbundet.no/bli-
medlem, eller titte innom når de står på stand uten-
for PJ-biblioteket. Medlemskap koster kr 300,- i året. 

ELSA Tromsø 
ELSA er en internasjonal organisasjon av og for 
jusstudenter. Formålet deres er å bidra til bred ju-
ridisk innsikt og fremme gjensidig forståelse og 
samfunnsansvar blant jusstudenter og unge ju-
rister. Alle studenter på fakultetet er automatisk 
medlem i ELSA, hvilket innebærer at du kan be-
nytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene 
ELSA arrangerer. Dette er blant annet prosedyre-

konkurranse, faglige kurs, studieturer og mye mer! 

Hvordan engasjere seg?
ELSA utlyser ledige engasjement innenfor alle 
undergruppene deres. Besøk hjemmesiden eller 
Facebooksiden deres for å se aktuelle utlysninger. 

Juridisk Studentutvalg
Juridisk Studentutvalg (JSU) er bindeleddet mel-
lom studentene og de ansatte på fakultetet. Deres 
oppgave er å ivareta interessene til studentene ved 
fakultetet. De arbeider for at det faglige innholdet 
i studiet holder et høyt nivå, og for at studentenes 
studiehverdag skal være best mulig. De gjennomfø-
rer arbeidet ved å ha jevnlige møter med fakultets-
ledelsen hvor de tar opp aktuelle problemstillinger. 

Hvordan engasjere seg?
Det avholdes allmøte én gang hvert semes-
ter, og det velges da styremedlemmer, ek-
sterne representanter til Fakultetsstyret og 
Studieutvalget, og fakultetets representant i 
Studentparlamentet. Alle studenter ved Det juri-
diske fakultet har stemmerett og kan stille til valg!

Congregatio Forensis Tromsø
Congregatio Forensis (CF) er en landsdekkende for-
ening for jusstudenter. Foreningen kom til Tromsø 
først i 2018, så de er et friskt tilskudd til fakultetet! 
Deres mål er å skape en nær relasjon mellom stu-
dentene og aktører i næringslivet, og å gi økt forstå-
else for juss og næringsliv i praksis. CF arrangerer 
blant annet manuduksjoner, metodekurs og studie-
turer til retten. Foreningen har mange undergrup-
per, så her finner man nok noe for enhver smak!

Hvordan engasjere seg?
På forensis.no finner du oversikt over alle 
undergruppene, og kan der søke om å 
bli med i den undergruppen du ønsker. 

Samtlige studentorganisasjoner er titt og 
ofte å finne på stand utenfor PJ-biblioteket. 
Slå av en prat neste gang du ser en av dem!

Hvilke studentorganisasjoner finnes 
på fakultetet?

Tekst: Amanda Rydningen Engeseth
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Den 30. august 2019 ble det store oppslag i norsk 
media etter at skoleledelsen ved Breivang vide-
regående skole i Tromsø nektet Unge Venstre å 
bruke en plakat ved sin stand med bilde av en 
hånd som holder en joint og teksten «Legalize it».

De andre ungdomspartiene støttet Unge Venstre 
i sin sak og stilte skoleledelsen et ultimatum: Om 
ikke plakaten fikk stå forlot alle ungdomspartiene 
skolen og den etterfølgende debatten ville bli avlyst.

Rent forvaltningsrettslig påberopte skoleledelsen 
ved Breivang VGS seg opplæringsloven § 9-6 som 
forbyr reklame i skolen. Ordlyden sier at «sko-
leeigaren» skal sørge for at elevene ved skolen 
«ikkje skal bli utsatt for reklame» som er egnet 
til å skape «kommersielt press», eller som i stor 
grad kan «påverke holdningar, åtferd og verdiar».

Skoleledelsen argumenterte for at plakaten i 
seg selv var reklame for – og en oppfordring til 
å fremme bruk av – rus og at de dermed var i 
sin fulle rett til å nekte Unge Venstre å ha den-
ne plakaten. Assisterende rektor på skolen for-
talte til Aftenposten at juristene ved Troms 
fylkeskommune hadde sett på saken og av-
gjort at det politiske valgkampmateriellet til 
Unge Venstre var et brudd på opplæringsloven. 

Unge Venstre på den annen side påberopte 
seg Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet og 
mente at skoleledelsen ved å nekte dem å ha 
sin plakat også nektet dem sin ytringsfrihet. 

I Grunnlovens § 100 første ledd følger det av ord-
lyden at «ytringsfridom skal det vere». Det følger 
så i andre ledd at unntak fra ytringsfriheten må 
begrunnes med «særleg tungtvegande omsyn». 

Spørsmålet ble dermed om denne plakaten 
kunne ansees som reklame etter opplæringslo-
ven § 9-6 eller som en politisk ytring som be-
skyttes av ytringsfriheten i Grunnloven § 100. 

Det at ordlyden i plakaten benytter seg av ordet 
«legalize» taler for at dette var en politisk yt-
ring. I politikken refererer man til «legalisering» 
når det er snakk om rus- og narkotikapolitikk. 
Det hadde kunnet stilt seg annerledes om pla-
katen var en oppfordring til bruk av narkotika.

Situasjonen Unge Venstre befant seg i tilsier 
at det var en politisk ytring. Det er i denne sa-

ken snakk om en plakat de hadde på sin stand 
ved et valgtorg i forbindelse med valgkamp. 
Uavhengig av politiske syn bør det åpenbart 
være rom for politiske standpunkt i et valgtorg.

Det er dermed klart grunnlovsstridig å nekte 
Unge Venstre å stille på valgtorg med sin plakat.

En rekke juridiske personligheter, deriblant 
stjerneadvokat John Christian Elden samt ju-
rist og fagdirektør ved Norges institusjon for 
menneskerettigheter, Anine Kierulf, har kraf-
tig kritisert Breivang VGS og skoleledelsen for 
deres manglende dømmekraft i denne saken.

Det er ikke bare i det juridiske miljøet det ble 
reaksjoner. En rekke høytstående politikere, 
også de med andre syn på legalisering enn 
Unge Venstre, deriblant justisminister Jøran 
Kallmyr, Venstre-leder Trine Skei Grande og 
ikke minst statsminister Erna Solberg har alle 
stilt seg bak Unge Venstre og kommet med utta-
lelser til støtte for deres prinsipielle standpunkt.

Advokatfirmaet Thommessen AS
Oslo // Bergen // Stavanger // London 
thommessen.no

Hva om du gledet 
deg til å gå på 
jobb hver dag?

Søk om trainee-opphold 
i Oslo eller Bergen på 

thommessen.no/karriere.

Legalize it?
Tekst: Preben Aakre
Foto: Unge Venstre
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Alle studenter ved masterstudiet i rettsvitenskap har 
mulighet til å reise på utveksling 5. studieår. Man kan 
velge mellom å reise bort et helt eller et halvt år, som 
innebærer at man enten tar spesialfagene i utlandet, 
eller tar både spesialfag og skriver masteroppgave. 

Vi har tatt oss en liten prat med en student som er 
på utveksling denne høsten, og en student som tid-
ligere har vært på utveksling. De har delt litt av deres 
opplevelser med oss, for å gi deg et lite innblikk – og 
forhåpentligvis inspirasjon til å reise på utveksling!

Julie Hille, utvekslingsstudent på 5. avdeling
Er på utveksling i: Lund, Sverige
Utvekslingsperiode: Høst 2019

Hvorfor valgte du å dra til Lund?

Jeg valgte å dra på utveksling til Lund for å prøve 
å bo i en annen by samtidig som jeg studerer. Jeg 
synes det var fint å ikke måtte dra så mye lengre 
enn «bare til Sverige» siden både språket og kul-
turen er nokså lik som hjemme. Det er også helt 
supert å ha muligheten til å få besøk av familie og 
venner, eller å dra hjem en liten tur! Ellers var en 
av grunnene til å dra på utveksling at det ikke var 
noen av spesialfagene i Tromsø som fikk meg til å 

ville være hjemme dette semesteret, i tillegg til at 
de fleste av vennene mine også dro på utveksling. 

Har du møtt på noen baksider med utveksling så 
langt? 

Hjemlengsel har vel kanskje vært den største bak-
siden med oppholdet så langt, men dette har 
gått litt opp og ned. Det har også vært litt ut-
fordrende å ha alle fag på engelsk. Fagene har 
vært en del av et engelsk masterprogram som 
går over 1-2 år her, så det har blitt stilt litt høy-
ere forventninger enn jeg var forberedt på. 

En annen ting er at jeg bor med noen utrolig ro-
tete svensker, hvis det er lov å trekke fram, haha. 

Hva er det beste med å være på utveksling?

Det beste er alle de nye opplevelsene og alle de nye 
menneskene jeg har møtt. Utveksling er også et 
avbrekk fra den vanlige studiehverdagen, og noen 
ganger kjennes det egentlig ut som at jeg bare er på 
en lang ferie her. Det kan jeg absolutt ikke klage på!

Sandra Rydningen, masterstudent
Var på utveksling i: Gold Coast, Australia
Utvekslingsperiode: Høst 2018

Hvorfor valgte du å dra til Gold Coast?

For det første var det flere fra kullet mitt som 
skulle reise dit. Det gjorde det litt mindre skum-
melt, og det var samtidig fint å ha noen å opp-
leve det sammen med - det er jo minner for livet. 

En annen ting var klimaet. Det var helt kon-
ge å bo en plass med et helt annet klima enn 
i Norge. Det var så deilig å kunne legge seg 
ved bassenget etter en lang dag på skolen.  

Var det noen baksider med utveksling?

Undervisningen var i seg selv ikke av så vel-
dig høy kvalitet. Jeg lærte mest av å sit-
te og skrive oppgaver på egenhånd. 

En annen ting var at siden vi var veldig mange nor-

Erfaringer fra to utvekslingsstudenter
Tekst: Amanda Rydningen Engeseth
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ske som reiste sammen, blir det fort veldig kom-
fortabelt å henge med den gjengen og prate norsk. 
Vi ble derfor ikke kjent med så mange fra andre 
land. Dette er jo noe man kan være obs på hvis man 
velger å dra, men jeg vil ikke si at det er en direkte 
ulempe. Ut over dette har jeg ingen negative ting 
å si om å dra på utveksling – det er helt fantastisk!

Hva var det beste med å være på utveksling? 

Det er vanskelig å peke på spesifikke ting 
som var bra med utveksling, da det var 
den totale opplevelsen som var fantastisk!

Jeg har bodd i Tromsø hele livet, så for meg var ut-
veksling en perfekt mulighet til å utfordre meg selv. 
Man lærer utrolig mye om seg selv når man bor i et 
land med en helt annen kultur, fordi folk hadde en 
helt annen måte å være på. Jeg fikk også utfordret 
meg og lærte masse når vi måtte skrive store oppga-
ver på engelsk. Heldigvis er universitetet vant til å ha 
utvekslingsstudenter, så de tilpasset opplegget til oss. 

Å bli bedre i å snakke engelsk var en av må-
lene med utveksling for min del. Det blir jo mye 
norsk når man bor sammen med nordmenn, men 
vi måtte likevel bruke engelsk ellers i det dag-
lige og fikk derfor god trening i det. Dette var 
nok en av de største fordelene med utveksling!

Lovavdelingen

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

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

•		et	hyggelig,	ungt	og	uformelt	arbeidsmiljø
•		dyktige	kollegaer

Praktikantordningen  
Vi	tilbyr	praktikantopphold	fra	fire	til	seks	uker	hele	
året. For deg som er student er et praktikantopphold 
en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og 
til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt  
eksamen på andre avdeling med svært gode  
eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold 
sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet 
fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med 
oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer 
på www.lovavdelingen.no
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1.1 Innledning 
Forholdet mellom norsk rett og folkeretten er tuftet 
på det dualistiske prinsipp. Dette innebærer at inter-
nasjonale traktater som Norge har sluttet seg til, først 
blir gjeldende rett når de er gjennomført som norsk 
lov, enten gjennom inkorporasjon eller transfor-
masjon. Men som vi skal se har Høyesterett de siste 
årene gått svært langt i å tilpasse norsk rett til det eu-
ropeiske menneskerettighetsregimet når det gjelder 
forholdsmessighetsbegrensningen, som Høyesterett 
har lagt vekt på ved tolkning av Grunnlovens § 
102 i menneskerettighetskatalogen i kapittel E. 

I denne artikkelen skal jeg se på hvordan Høyesterett 
i enkelte tilfeller har gått utover det som følger av 
det dualistiske prinsipp. Dette er problematisk med 
tanke på at dette representerer en myndighetsdele-
gering som åpner for sterkere innflytelse fra FN på 
norsk lovgivning, uten at dette har blitt vedtatt av 
Stortinget. Aller først vil jeg foreta en avklaring av 
noen begreper som er sentrale rundt dette temaet. 

1.2 Presumsjonsprinsippet 
Presumsjonsprinsippet er av lovgiver definert som 
et prinsipp om at norske domstoler må forven-
tes å utnytte alle de muligheter som anerkjente 
prinsipper for tolkning og anvendelse av rettsre-
gler gir, for å unngå et folkerettsstridig resultat1.  

Høyesterett har siden dette anvendt prinsippet i en 
rekke avgjørelser, blant annet i en dom fra 1984, hvor 
det på side 1180 heter at: «avgjørelsen må treffes ut 
fra reelle hensyn som her gjør seg gjeldende, her-
under det hensyn at norsk lov så vidt mulig forutset-
ter å være i samsvar med de traktater som Norge er 
bundet av, i dette tilfellet Den europeiske mennes-
kerettighetskonvensjonen av 4. november 19502».  

Prinsippet kommer også klart til ut-
trykk i Kvinnefengselssaken fra 1994, ved at: 
«Konvensjonsbestemmelsene vil være et viktig 
og tungtveiende tolkningsmiddel ved anvendel-
sen av den interne rett, idet det foreligger en al-
minnelig presumsjon for at norsk rett er i sam-
svar med landets folkerettslige forpliktelser3».  

Prinsippet forutsetter med andre ord at rettsanven-
dere ved tolkningen av norske regler må forsøke å 
komme frem til et tolkningsresultat som samsvarer 
1 Se Ot.prp. nr. 100 (1991-1992) side 319.
2 Rt. 1984 side 1175 (side 1180).
3 Rt. 1994 side 1244 (side 1250).

med det som følger av Norges folkerettslige forplik-
telser. Det er imidlertid ikke alltid dette lar seg gjøre, 
noe Finanger I-saken fra 2000 er et eksempel på4. 

1.3 Direkte lovregulering
Enkelte av Norges folkerettslige forpliktelser er gjen-
nomført ved norsk lov. Kroneksemplet i denne sam-
menheng er menneskerettsloven som trådte i kraft i 
19995.  Her inngår Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjon av 1950, FN konvensjonen om øko-
nomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, 
og FN konvensjonen om sivile og politiske rettig-
heter fra 1966. Et annet eksempel er EØS-avtalen 
som er gjennomført i EØS-loven6.  Ved eventu-
ell motstrid er det slått fast at bestemmelsene i de 
to nevnte lovene skal gå foran annen lovgivning7. 

1.4 Sektormonisme
Innenfor enkelte rettsområder finner vi bestemmel-
ser om at loven gjelder med de begrensninger som er 
anerkjent i folkeretten eller følger av avtale med andre 
stater. Dette gjelder for eksempel straffeprosessen, jf. 
straffeprosessloven § 4 og sivilprosessen, se tvistelo-
ven § 1-28.  Her har altså internasjonale forpliktelser 
direkte virkning uten at de er gjennomført i norsk rett. 

2. Rt. 2000 side 996 (Bøhler-dommen)
Bøhler-dommen fra 2000 gjaldt spørsmålet om EMK 
artikkel 6 nr. 1 om at en straffesiktelse skal avgjø-
res innen rimelig tid, også gjelder under lignings-
myndighetenes behandling av spørsmålet om ileg-
gelse av forhøyd tilleggsskatt for forsettlig eller grovt 
uaktsom skatteunndragelse. Her uttalte Høyesterett 
at norske domstoler ved anvendelsen av EMK skal 
benytte de samme tolkningsprinsipper som EMD. 
Samtidig uttalte Høyesterett at det er «EMD som 
i første rekke har som oppgave å utvikle konven-
sjonen», og at det innenfor den metode som EMD 
anvender også var mulig for norske «domstoler å 
bygge på tradisjonelle norske verdiprioriteringer». 

Høyesterett tar altså her et forbehold om at det skal leg-
ges vekt på verdiprioriteringer som råder her til lands 

4 Rt. 2000. side 1811.
5 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes 
stilling i norsk rett.
6 Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett 
av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samar-
beidsområde.
7 Se Menneskerettsloven § 3 og EØS-loven § 2.
8 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker og 
Lov 17. juni nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker.

Forholdet mellom nasjonale og in-
ternasjonale menneskerettigheter

Tekst: Morten Engan



ved anvendelsen av konvensjonen, og ikke gå lenger enn 
det som er nødvendig. Denne uttalelsen har av enkel-
te i ettertid blitt referert til som «Bøhler-doktrinen9».  

3. Forholdsmessighetsbegrensningen og dens inntog 
i norsk rett
Ved avgjørelsen om myndigheters ulike inngrep over-
for enkeltpersoner skal anses som lovlig etter EMK, er 
et sentralt moment i denne vurderingen om inngrepet 
er forholdsmessig. Særlig ved frihetsberøvelser, men 
også mer generelt, operasjonaliseres krav til forholds-
messighet ved visse prosessuelle garantier, typisk krav 
om rettslig prøving og avgjørelse innen visse frister. 

I EMD-dommen kalt Idalov, som gjaldt spørsmålet 
om en varetektsfange hadde sittet «urimelig» lenge 
i påvente av hovedforhandling og dom, jf. EMK ar-
tikkel 5.3 andre alternativ, uttales det: «by failing to 
address specific facts or consider alternative preven-
tive measures and by relying essentially and routinely 
on the gravity of the charges, the authorities exten-
ded the applicants detention pending trial in grounds 
which, although relevant, cannot be regarded as suf-
ficient to justify its duration”. Dette er formuleringer 
som går igjen når det gjelder de klassiske forholds-
messighetsvurderinger etter artiklene 8.2 til 11.210.  

I Grunnlovens menneskerettighetskatalog, i lovens 
kapittel E, finner man ikke en slik forholdsmessig-
hetsvurdering nedfelt. Menneskerettsutvalget, som 
ble oppnevnt i forbindelse med grunnlovsrevisjonen 
av 2014, foreslo å ta inn en forholdsmessighetsbe-
grensning i grunnloven. Utvalgets forslag til ny § 115 
lød: «Enhver begrensning i rettigheter som er aner-
kjent i denne Grunnlov, må være fastsatt ved lov og 
respektere kjernen i rettighetene. Begrensningene 
må være forholdsmessig og nødvendig for å iva-
reta allmenne interesser eller andre menneskeret-
tigheter11».  Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 
som behandlet regjeringens proposisjon basert på 
utvalgets forslag, valgte ikke å fremme forslaget12. 

Til tross for at en lovfesting av en forholdsmessighets-
begrensning ikke førte fram, valgte Høyesterett allike-
vel å tilsynelatende innfortolke et forholdsmessighets-
prinsipp i Grl. § 102 i Overskuddsinformasjons-saken 
fra 2014. Saken gjaldt bruk av overskuddsmateriale 
fra kommunikasjonskontroll som bevis i en straf-
fesak. Ett av spørsmålene saken reiste var om denne 
bruken var i strid med Grl. § 102. I denne sammen-
heng uttalte førstvoterende at «hvorvidt en lov som 
griper inn i privat- og familielivet ... er forenelig med 
§ 102, beror på om loven ivaretar et legitimt formål 

9 Harbo, Tor-Inge. (2018). Grunnlovens Autonomi. Lov og Rett, 
vol. 57, s. 537-557.
10 Aall, 2018, side 152.
11 Dokument 16 (2011-2012) side 76.
12 Harbo, 2018, side 549.

og er forholdsmessig13».  Denne uttalelsen ble også 
fulgt opp i Maria-saken14.  Disse to utsagnene gjør 
også at førstvoterende i Rwanda-saken finner det 
legitimt å omformulere setningen «kryssende hen-
syn15»,  til «forholdmessighetsvurdering». Høyesterett 
endrer altså innholdet i et begrep som tidligere er 
brukt, til at det nå skal foretas en forholdmessighets-
vurdering, i tråd med EMK. Dette må kunne sies å 
dra presumsjonsprinsippet litt vel langt, spesielt når 
vi vet at Stortinget stemte ned et forslag om å inn-
føre en forholdsmessighetsbegrensning i Grl. § 102. 

I etterkant av at disse tre dommene ble avsagt i 
Høyesterett, ble det på ny tatt opp til behandling et 
forslag om å ta inn en forholdsmessighetsbegrens-
ning i Grunnloven16.  Dette forslaget ble også ned-
stemt i Stortinget. Innholdet i komiteinnstillingen 
gjør Høyesteretts innfortolkning av en forholds-
messighetsbegrensning enda mer betenkelig. 

I komiteinnstillingen uttales det blant annet at dom-
stolene ved vurderingen av en lovs grunnlovsmessig-
het må tillegge Stortingets eget syn på dette «betyde-
lig vekt». I denne sammenheng viser komiteen til den 
nye grunnlovsbestemmelsen § 92, der det står at det 
er «statens myndigheter» som skal respektere og sikre 
menneskerettighetene, hvilket etter dens mening be-
tyr at både den lovgivende og dømmende makt vil 
kunne ha syn på Grunnlovens grenser som domsto-
lene må vektlegge17.  Denne forståelse kommer også 
klart fram av Tomtefeste 1-dommen, der det slås fast 
at «domstolene må være mer tilbakeholdne med å 
sette lovgiverens grunnlovsvurderinger til side18».  

13 Rt. 2014 side 1105 (avsnitt 28).
14 Rt. 2015 side 93 (avsnitt 60).
15 Denne formuleringen ble brukt i Rt. 1995 side 1057.
16 Innst. 165 S (2015-2016).
17 Side 6 i innstillingen.
18 Rt. 2007 side 1281 (avsnitt 75).
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Bakgrunn
Jeg har blitt bedt av redaksjonen i Jus’t om å skrive en 
artikkel innenfor metodefaget, slik studentene kjenner 
det gjennom Ex.Fac. på 1. avdeling og juridisk metode 
(og etikk) på 3. avdeling. De dominerende lærebøkene 
innenfor faget har tradisjonelt vært Torstein Eckhoffs 
Rettskildelære (1971), og deretter Nils Nygaards 
Rettsgrunnlag og standpunkt (1999). I fjor kom Jens 
Edvin Skoghøys Rett og rettsanvendelse ut (2018), hvil-
ket resulterte i en pensumendring. Pensumsituasjonen 
er nå slik at hovedverket på 1. avdeling er Synne Sæther 
Mæhles og Ragna Aarlis Fra lov til rett (2017), som i 
det vesentlige viderefører Nygaards fremstilling. På 3. 
avdeling er derimot Nygaard byttet ut med Skoghøys 
nye lærebok. I den forbindelse mener jeg det er verdt 
å merke seg at de to forfatterne har et ulikt syn på 
det Nygaard omtaler som «primært rettsgrunnlag». 
Primært rettsgrunnlag står sentralt i undervisningen 
på 1. avdeling, og har fram til pensumendringen stått 
sentralt på 3. avdeling. Mitt ønske med denne artikke-
len er å tydeliggjøre formålet bak primært rettsgrunnlag 
og undersøke forskjellen i Nygaards og Skoghøys syn. 

Nygaards nyvinning
Som redegjort for innledningsvis bygger metodefaget på 
Torsteins Eckhoffs systematisering av rettsanvendelses-
prosessen etter rettskildefaktorer og rettskildeprinsip-
per1.  Nils Nygaard videreførte denne inndelingen i sin 
lærebok, men med et større fokus på praktisk rettsan-
vendelse innenfor privatretten2.  Nygaard kan sies å ha 
en strammere rettskildelære enn Eckhoff, med større 
fokus på lovgiverskapt rett og forutberegnelighet i retts-
anvendelsen3.  Det er på denne bakgrunn Nygaards stør-
ste nyvinning viser seg: primært rettsgrunnlag og tre-
delingen av rettskildefaktorene etter funksjon. Jeg vil i 
det videre redegjøre for Nygaards definisjon av primært 
rettsgrunnlag, i tillegg dets formål og tiltenkte funksjon. 
 
Nygaards definisjon av primært rettsgrunnlag lyder 
som følger: 

«Eg brukar uttrykket primær rettsheimel eller primært 
rettsgrunnlag, og dette går gjennom heile framstillinga. 
Min definisjon på dette tek utgangspunkt i den rettsverk-

1 Se Torstein Eckhoff og Jan E. Helgesen, Rettkildelære, 5. utg., Oslo 
2001, kap. 1.
2 Se forordet til Nils Nygaard, Rettsgrunnlag og standpunkt, 2. utg., 
Oslo 2004.
3 Nygaard blir kategorisert på denne måten av Bjarte Askeland, 
«Rettskildelærens utvikling i rettsteoretisk belysning», Jussens Ven-
ner, 2003 s. 8-23 (s. 16-17).

naden som er skissert ovanfor i punkt 1 [det resultat som 
ønskes oppnådd, for eksempel eiendomsrett eller straffan-
svar]. For at denne verknaden skal bli utløyst, må visse 
rettsvilkår vera innfridde. Og det er den rettsnorm som 
inneheld desse vilkåra, som er det primære rettsgrunn-
laget. Det kan vera lov, rettspraksis, sedvane eller anna 
ulovfest regeldanning4».  (min kommentar i klammeform)

Det primære rettsgrunnlaget vil dermed være den 
rettskildefaktor som inneholder de nødvendige vil-
kår for å avklare om ønsket resultat oppnås eller ikke. 
Et enkelt og illustrerende eksempel er spørsmål om 
straff. For å avgjøre om en person kan straffedøm-
mes for kroppskrenkelse vil loven måtte være primært 
rettsgrunnlag. Dette som en følge av det strafferetts-
lige legalitetsprinsippet i Grunnloven § 96 første ledd. 
Vilkårene for domfellelse må da fremgå av bestem-
melsen i straffeloven. Det følger av § 271 at dersom 
vold er utøvd skal straff idømmes. Straffeloven § 271 
blir dermed det primære rettsgrunnlaget ved å være 
den rettskildefaktor som inneholder vilkårene for å av-
gjøre om en person kan straffes for kroppskrenkelse. 

Som det fremgår av eksempelet er det likevel ikke slik at 
straffebudet alene avklarer om en handling kvalifiserer 
som vold eller ikke. De fleste lover er generelt utformet, 
slik at rettsanvenderen må bruke andre rettskildefaktorer 
til å tolke vilkårene i loven. I lys av dette mener Nygaard 
rettskildefaktorene har funksjoner utover å være primært 
rettsgrunnlag, nemlig å gi bidrag til klargjøring av vilkå-
rene i det primære rettsgrunnlaget og gi støtte til resulta-
tet5.  Vi klargjør for eksempel hva som er vold ved å bruke 
forarbeidene og høyesterettspraksis. Støtte til resultatet 
vil kunne være bruk av juridisk litteratur, som innenfor 
strafferetten er en rettskildefaktor med svært lav vekt. 
Oppsummert kan derfor en rettskildefaktor være primært 
rettsgrunnlag, gi bidrag til klargjøringen av det primære 
rettsgrunnlaget eller fungere som støtte for resultatet. 

Vi har sett at Nygaard mener at rettskildefaktorene har 
tre funksjoner i rettsanvendelsen, og at han systematise-
rer sin metodelære deretter. Nygaard sier imidlertid ikke 
hvorfor han innfører begrepet primært rettsgrunnlag 
og hvilket formål som ligger bak. Eckhoff benyttet som 
nevnt kun en liste over rettskildefaktorer og rettskilde-
prinsipper, og hadde ingen tredeling av rettskildefakto-
rene på bakgrunn av deres funksjon i rettsanvendelsen. 
Eckhoff vurderer hva som kan utledes fra den enkelte 
rettskildefaktor under rettskildeprinsippet om slutning, 
4 Nygaard s. 100.
5 Nygaard s. 107-111.

Primært rettsgrunnlag: primært teo-
retisk eller praktisk nyttig?

Tekst: Henrik Rode, dommerfullmektig i Nord-Troms tingrett
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mens Nygaard foretar denne vurderingen i et bredere og mer 
systematisk perspektiv på bakgrunn av rettskildefaktorenes 
funksjon. Ved denne forskjellen er det tydelig at Nygaard 
ved sin metodelære ønsker å gi rettsanvenderen tydeligere 
føringer for bruken av rettskildefaktorene, herunder hvilken 
rettskildefaktorer man kan forankre et legitimt resultat i. Der 
Eckhoffs rettskildelære gir rettsanvenderen betydelig rom 
ved vektingen av rettskildefaktorene, søker Nygaard tidlige-
re i rettsanvendelsesprosessen å synliggjøre hvilke rettskil-
defaktorer som kan være avgjørende for resultatet6.  Primært 
rettsgrunnlag er altså en tydeliggjøring av hvilke rettskilde-
faktorer man kan bygge et resultat på. Dette viser seg ved 
inndelingen av Nygaards bok etter hvilken grad den enkelte 
rettskildefaktor kan fungere som primært rettsgrunnlag, 
med tydelig fokus på lov som primært rettsgrunnlag7.  Mer 
overordnet kan innføringen av primært rettsgrunnlag og 
ønsket om tydeligere føringer til rettsanvenderen ha sin år-
sak i en rettsfilosofisk forskjell mellom Eckhoff og Nygaard, 
hvor Nygaard i større grad kan sies å være rettspositivistisk8.  

Nye tanker om primært rettsgrunnlag
Nygaard videreførte Eckhoffs metodelære, men med 
(blant annet) nyvinningen primært rettsgrunnlag. 
Nå som Skoghøy har kommet med en lærebok i ju-
ridisk metode er det interessant hvordan boken for-
holder seg til Nygaards fremstilling9.  Jeg vil kort 
redegjøre for Skoghøys egen systematisering av rettskil-
defaktorene, og deretter synet på primært rettsgrunnlag. 

Skoghøy deler inn rettskildene i primære og sekundære 
rettskilder avhengig av deres opphav10.  Primære rettskil-
der kan alene danne grunnlag for en rettsregel og vil ty-
pisk være lov, forarbeider og rettspraksis som henter sin 
legitimitet fra autoritativ myndighet som Stortinget og 
Høyesterett. I tillegg vil sedvaner og reelle hensyn kunne 
være primære rettskilder, avhengig av den nærmere prak-
sis eller arguments vekt. Sekundære rettskilder er derimot 
avledet fra primære rettskilder og vil ikke i seg selv kun-
ne danne grunnlag for en rettsregel. En sekundær retts-
kilde som trekkes fram er juridisk teori, som ofte er til 
hjelp for rettsanvenderen ved å gi en oversiktlig fremstil-
ling av de primære rettskildene. På denne bakgrunn må 
rettsanvenderen være bevisst vektleggingen av rettskilde-
faktorene avhengig av hvilken kategori de hører under. 

Utover den nevnte inndelingen finner Skoghøy ikke 
rom for ytterligere systematisering av rettskildefakto-
rene. Han skriver følgende om Nygaards primære retts-
grunnlag og funksjonelle inndeling av rettskildefaktorene: 

«Etter min mening er det lite vunnet med en slik inndeling. 

6 Nærmere om dette og andre metodiske diskusjoner i lys av Eckhoff, se 
Erik Magnus Boe, Rettskildelære under debatt, Oslo 2012 s. 338-381.
7 Nygaard kap. 7, 9, 10, 11 og 12.
8 Mer om de rettsfilosofiske forskjellene mellom Eckhoff og Nygaard hos 
Askeland.
9 Skoghøy har siden starten av sitt forfatterskap skrevet om juridisk 
metode, se blant annet Jens Edvin Skoghøy, «Rett, politikk og moral», 
Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 s. 837-881.
10 Jens Edvin Skoghøy, Rett og rettsanvendelse, Oslo 2018, s. 36.

På lovregulerte områder utgjør selvsagt loven vanligvis den 
dominerende rettskilden. For enkelte spørsmål kan det imid-
lertid være lite å hente i lovteksten, slik at man først og fremst 
må bygge på andre kilder. Og i noen tilfeller beror løsnin-
gen på en kombinasjon av rettskilder uten at det er mulig 
å peke ut én rettskilde som mer dominerende enn andre11.»  

Skoghøy kommenterer ikke Nygaards primære retts-
grunnlag utover sitatet. På denne (begrensede) bak-
grunn fremstår det som at Skoghøy har to mulige inn-
vendinger mot bruken av primært rettsgrunnlag: (1) 
begrepet er unødvendig; og (2) begrepet er lite funksjo-
nelt. Jeg vil i det videre kommentere begge innvendingene.

Formålet bak metodelæren er å avklare hva som er legi-
tim rettsanvendelse. Som vist i forbindelse med forholdet 
mellom Nygaard og Eckhoff, vil ulikt syn på metodelæren 
kunne begrunnes i ulike rettsfilosofiske ståsted. Dette gjel-
der typisk for spørsmålet om forutberegnelighet i rettsan-
vendelsen, herunder hvor klare metodiske føringer som skal 
gis rettsanvenderen12.  Som tidligere nevnt er dette formålet 
til Nygaard ved bruken av primært rettsgrunnlag. Han gir 
tydelige føringer for at lov, høyesterettspraksis, sedvane el-
ler reelle hensyn må utgjøre det primære rettsgrunnlaget. Et 
slikt syn innebærer en større rettskildefaktorbevissthet hos 
rettsanvenderen. Skoghøy på sin side deler rettskildene inn 
i primære og sekundære rettskilder. Også dette innebærer 
en større rettskildefaktorbevissthet enn hos Eckhoff, da det 
kun er de primære rettskildene lov, forarbeider, høyesteretts-
praksis, sedvaner og reelle hensyn som kan danne grunnlag 
for en rettsregel som løser rettsspørsmålet. Det kan derfor 
virke som at både Nygaard og Skoghøy er av samme oppfat-
ning når det gjelder å gi tydelige føringer til rettsanvenderen 
for hvilke rettskildefaktorer som kan utgjøre løsninger på et 
rettsspørsmål. Innvendingen mot Nygaards primære retts-
grunnlag må dermed først og fremst bero på at begrepet er 
lite praktisk og funksjonelt i den konkrete rettsanvendelsen. 

Jeg har tidligere illustrert hvordan bruken av primært retts-
grunnlag på en praktisk måte får fram den avgjørende be-
tydningen av lovbestemmelsene i straffeloven for å avklare 
straffbare forhold. Som Skoghøy skriver kan dette virke 
opplagt. Mer interessante er derfor de tilfeller hvor løsnin-
gen beror på en kombinasjon av like vektige rettskilder. Har 
primært rettsgrunnlag et formål når det ikke hjelper oss 
i å finne den avgjørende rettskildefaktoren? Ofte vil dette 
bero på måten rettsspørsmålet stilles på, eksempelvis ved 
fordelingen av avdødes formue. Både arveloven §§ 1 og 29 
om barnas rett til pliktdelsarv, og § 6 om ektefellens min-
stearv, er bestemmende for resultatet. Hva som blir det pri-
mære rettsgrunnlaget avhenger av om spørsmålsstillingen 
er hvor mye barna arver, eller hvor mye ektefellen arver. I 
andre mer tvilsomme tilfeller kan flere rettskilder sammen 
utgjøre rettsregelen og løsningen, og man kan da spørre 
seg om nytteverdien av å oppstille ett primært rettsgrunn-
lag. Praktisk rettsanvendelse innebærer ofte bruk av flere 
11 Skoghøy, Rett og rettsanvendelse, s. 37
12 I den forbindelse er det interessant at Knut Bergo i siste leder i Lov og 
Rett har tatt til orde for en egen lov om juridisk metode, se Knut Bergo, 
«Lov om juridisk metode», Lov og Rett 2019 s. 461-462.
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rettskildefaktorer som må avveis før løsningen blir til. 
Det vil da kunne oppstå konkrete tilfeller som ikke pas-
ser inn i en teoretisk konstruksjon som primært retts-
grunnlag. At begrepet derfor ikke alltid er funksjonelt 
er en reell innvending. Samtidig vil likevel formålet 
bak bruken av primært rettsgrunnlag være oppfylt: 
Rettsanvenderen blir nødt til å reflektere over rettskil-
defaktorenes vekt og betydning for det endelige resultat. 

Fem på jurfak

Jeg får arbeide med problem-
stillinger av internasjonal 
karakter, og jobber tett på de  
dyktigste i bransjen – både 
internt og  eksternt. 

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

Maren Sofie Samset, 
advokatfullmektig, shipping offshore
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  Navn: Jonas Pettersen 
  Alder: 22 år
  Avdeling: 4. avdeling 
  Hjemsted: Narvik 

  Spørsmål:
  1. Favorittdom? Tinderdommen 
  2. Beskriv første skoledag med tre ord: Skummelt, 
fremmed og morsomt 
  3. Hva ville du valgt hvis du skulle valgt noe annet 
enn juss? Odontologi 
  4. Hva vil du gjøre etter jusstudiet? Slappe av. Haha, 
neida. Jobb i et advokatfirma –
helst hjemme i Narvik
  5. Favorittfilm? No strings attached 
  6. Hvis du kunne spist middag med hvem som 
helst, hvem skulle det vært? Leonardo DiCaprio 
  7. Høstens nøkkelplagg? Adidas genser

  
  Navn: Olve Hjellbakk
  Alder: 21 år
  Avdeling: 2. avdeling 
  Hjemsted: Sortland 

 Spørsmål:
  1. Favorittdom? Hønsehaukdommen (brukte den på     
første eksamen. Et tips til alle studenter på 1.avdeling er å 
lese denne dommen nøye)
  2. Beskriv første skoledag med tre ord: Forvirrende, 
lang og artig 
  3. Hva ville du valgt hvis du skulle valgt noe annet enn 
juss? Medisin eller fysioterapi 
  4. Hva vil du gjøre etter jusstudiet? Akkurat nå: 
Fiskerirett/Havrett (lengre sikt: dommer)
  5. Favorittfilm? Star Wars 
  6. Hvis du kunne spist middag med hvem som helst, 
hvem skulle det vært? Sir. Alex Ferguson eller Donald 
Trump 
  7. Høstens nøkkelplagg: Stillongs (Siden vi bor i 
Tromsø)

Fem på jurfak
Tekst: Nora O. Lind
Foto: Vilde Helen Selnes

Jeg får arbeide med problem-
stillinger av internasjonal 
karakter, og jobber tett på de  
dyktigste i bransjen – både 
internt og  eksternt. 

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

Maren Sofie Samset, 
advokatfullmektig, shipping offshore
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  Navn: Vetle Langedahl 
  Alder: 22 år
  Avdeling: 5. avdeling
  Hjemsted: Hammerfest 

  Spørsmål:
  1. Favorittdom? Vodka-lime 
  2. Beskriv første skoledag med tre ord: Spennende, nysgjer-
rig og gøy 
  3. Hva ville du valgt hvis du skulle valgt noe annet enn juss? 
Statsvitenskap eller økonomi 
  4. Hva vil du gjøre etter jusstudiet? Jobbe som advokat, mu-
ligens Tromsø eller Oslo.
  5. Favorittfilm? Inglorious bastards
  6. Hvis du kunne spist middag med hvem som helst, hvem 
skulle det vært? Eric Cantona 
  7. Høstens nøkkelplagg? Tynne ullgensere

  Navn: Marius Storvik 
  Alder: 29 år og noen måneder (muligens mer enn 12) 
  Hjemsted: Født i Bodø. Bodd/studert i Rognan, København, 
Århus, Ålesund, Trondheim, Tromsø

  Spørsmål:
  1. Favorittdom? M.S. mot Kroatia (EMD) 
  2. Beskriv første skoledag med tre ord: Endelig, lese?, Smil 
  3. Hva gjorde du før jusstudiet? 
Yrker: Drosjesjåfør (i Ålesund), Klippfiskpakker, truckkfører, 
pølsepusher, lagermann, miljøterapeut i barnevernet, ansatt på 
psykiatrisk avdeling og arkivar på sykehus. Lærer på barnesko-
le, fagskole og videregående
Studier: Teologi, psykologi, religionsvitenskap, ledelse, medisin 
  4. Hva vil du gjøre når du pensjoneres? Har ikke tenkt å pen-
sjonere meg, har drømmejobben. Men vi får se når jeg blir slept 
ut herfra;)
  5. Favorittfilm? Om jeg hadde fått sett Kardemommebyfilmen 
ville det vært den. Fordi den er utilgjengelig, må jeg velge en 
annen. Kortfilmen ”Hjerter av stein”,  hvor jeg spilte hovedrol-
len er høyt oppe sammen med Kill Bill av Tarantino. Disse blir 
imidlertid slått av Gjøkeredet og Joker. Når jeg må velge, så blir 
det Joker
  6. Hvis du kunne spist middag med hvem som helst, hvem 
skulle det vært? Kona mi
  7. Høstens nøkkelplagg? T-skjorte 
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  Navn: Marte Kristine Theodorsen 
  Alder: 21 år
  Avdeling: 1. avdeling
  Hjemsted: Oppvokst i Oslo, men familie i Kåfjord. 

  Spørsmål:
  1. Favorittdom? Selvmordsdommen 
  2. Beskriv første skoledag med tre ord: Skummelt, nerve-
pirrende, interessant 
  3. Hva ville du valgt hvis du skulle valgt noe annet enn 
juss? Psykologi 
  4. Hva vil du gjøre etter jusstudiet? Bistandsadvokat 
  5. Favorittfilm? The Shining 
  6. Hvis du kunne spist middag med hvem som helst, hvem 
skulle det vært? Douglas Booth
  7. Høstens nøkkelplagg? Skjerf og turtleneck 

Jusstudentenes førstevalg

wiersholm.no

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 
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FEM JULEGAVETIPS TIL FATTIGE STUDENTER

Sparetips til fattige studenter er alltid i vinden. 
Pengene flyr alle veier, en stor del av kaka går rett 
til husleia, en større del går i mange tilfeller til 
Tromsøs yrende uteliv, spesielt vintorsdag er svært 
populært. Julen nærmer seg med stormskritt og et-
ter et fuktig julebord eller to har mange et behov 
for å spare penger der penger kan spares. Jus’t pre-
senterer derfor fem gode og billige julegavetips!

Til studiekameraten
Sitter en på PJ og titter rundt seg er det enkelte ting 
som går igjen, ting man må ha for å virkelig kunne 
være jusstudent. Dyre vesker fra Louis Vitton, Michael 
Kors er en klassiker. Dyre skjorter fra diverse merker 
går det omtrent sport i. Men disse tingene er dessverre 
veldig dyre og dermed kanskje ikke det beste å kunne 
kjøpe til sin trofaste venn på biblioteket og i seminar.
Den største gjengangeren bekles av både herrer og ma-
dammer. For bare 83 kr på Wish kan man kjøpe ikke-fun-
gerende fake AirPods! Med disse kan din heldige venn se 
like ekkel ut som resten av Jurfak, med den ekstra forde-
len at de ikke fungerer! Det finnes ingenting bedre for å 
kunne overhøre sladder en sliten mandag på skravle-PJ.

Til mamma
Når man var liten var det absolutt beste man 
kunne gi sin mor egenlagde gaver fra skolen. 
Hvorfor ikke gjøre det samme i år? Ingenting er vel like 
sjarmerende som en 20-årig student som har lagt sin 
sjel i en fantastisk, fargerik tegning eller en særs be-
dårende dorullnisse. Om man mot formodning ikke 
har doruller eller tegneark hjemme kan man alltids 
rane skolen, alle printerne har ark og doruller finnes 
på et hvert toalett. Har man en vendetta mot regnsko-
gen kan man til og med ta flere doruller og ark for å 
virkelig lage et vakkert kunstverk til din heldige mor.

Til pappa
Selv om dorullnissene og tegningene kanskje smelter 
morshjertet går det kanskje fra sjarmerende til patetisk 
om man skal lage et slikt makkverk til begge sine foreldre. 
Det er en kjensgjerning at studenter kanskje prioriterer 
fylla litt for mye i forhold til sitt budsjett. Er man litt lur 
kan man slå to fluer i en smekk. Har man kjøpt en øl 
eller et glass vin kan man på finurlig vis, etter å ha tømt 
glasset, ta det med seg hjem i jakkelommen. Et par hel-
ger i måneden med et glass i hver jakkelomme på slutten 
av kvelden, så har man plutselig nok til et sett. Vask og 
hiv alle glassene i en eske så er julegaven til far bankers.

Til søsken
Skal man være et oppegående A-menneske og holde livet 

gående kreves det ekstern rus. Mens finansfolkene i Exit 
sverger til kokain og diverse må dessverre vi andre belage 
oss på kaffe. Kaffe er den perfekte gaven, det finnes nem-
lig ingen normale mennesker som ikke drikker kaffe.
Selv om man kanskje vil slå på stortromma og kjøpe 
sitt søsken en god dyr kaffe er det ikke alltid bud-
sjettet strekker til, dermed må man kjøpe den bil-
ligste kaffen man finner. For å ikke røpe til den hel-
dige gavemottaker at man er en gjerrigknark skal 
dere flytte den billigste kaffen rett i et norgesglass.
Alt ser bedre ut i norgesglass. Det har Norges stør-
ste influensere sørget for. Om man synes nor-
gesglass blir for dyrt kan man alltids bruke gam-
le glass, f.eks. tacosaus-glass eller syltetøy-glass, 
plusspoeng om du river av etiketten i forkant.

Til seminarlæreren
Skal man lykkes på jussen er det viktig å ha en 
god tone med seminarlærerne. Hvorfor ikke 
gi din favoritt en liten julegave som takk for at 
de klare å banke litt kunnskap inn i hodet ditt?
Har din seminarlærer mye hår på hodet er det kan-
skje et strev å få det vekk. Heldigvis har vår favoritt-
seminarlærer løst denne problemstillingen med bra-
vur. Bruker man et par solbriller som hårbøyle kan 
man lære førsteavdelings-studentene absolutt alt 
som er å lære uten å bekymre seg for hår i ansiktet.
Solbriller finner man overalt, og Wish og Amazon 
tilbyr haugevis av solbriller til en vennlig pris. Vi 
er heldigvis ikke plaget med så mye sol til enhver 
tid her i Tromsø at kvaliteten har så veldig mye å si.

Tekst: Preben Aakre

KARAKTERREGIMETS BAKSIDE
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KARAKTERREGIMETS BAKSIDE

Mens jeg skal til å skrive denne artikkelen spør jeg jen-
tegjengen min om hva de tenker om eksamenskarakte-
rene. Det tok ikke lang tid før meldingene tikket inn. 

Karakterene på jussen er nemlig et heftig omdis-
kutert tema blant de fleste av fakultetets studenter. 
Som mange kjenner til er det et ganske høyt karakter-
press på jussen. Dette kan begrunnes i at det er mange 
dyktige studenter som ønsker gode resultater, som igjen 
fører til hard konkurranse om toppkarakterene. Videre 
har flere ettertraktede arbeidsgiver gitt uttrykk for at «vi 
ansetter kun de som har A/B i snitt». Karakterene blir 
derfor viktigere for jusstudenter, enn for mange andre. 

Karakterene på jussen er normalfordelt. 
Normalfordelingen innebærer at majoriteten skal få ka-
rakteren C, slik at dette utgjør snittet. Videre skal noen 
færre få karakteren B og D, og enda færre karakteren A og E. 
Dette er greit nok. Det kan ikke være slik at alle 
studenter skal kunne oppnå A og B på eksa-
men. Dette gjelder uansett hvor hardt de jobber. 

Det som derimot skurrer er når resultatet kom-
mer og kun 6 studenter har fått A. Noen flere har 
fått B, mens nærmere 90 har fått karakteren C. 
Selv har jeg hørt flere forelesere påstå at «C er en bra ka-
rakter». Dette stemmer helt sikkert. Fakultetets studen-
ter har god grunn til å være fornøyde med karakteren C. 
Men vil det være hensiktsmessig at et kull bestående av 
omkring 180 studenter, skal så få oppnå beste karakter?

Dersom så mange studenter oppnår karakter C, 
er det nærliggende å anta at den har et videre rom 
enn de øvrige karakterene. Hvordan skal arbeids-
giver skille mellom de som leverer en sterk C, og 
de som leverer en eksamen som så vidt står til en 
C? Vil arbeidsgivere gå glipp av dyktige studenter?  

Jussen virker som et av de studiene hvor det er minst 
sammenheng mellom hvor hardt man arbeider, og 
hvilke resultater man oppnår. Jeg mener at det vil være 
bedre med mer nyanserte karakter, hvor fakultetet åp-
ner for å gi flere toppkarakter. Da vil det bli lettere for 
arbeidsgiver å skille studentene. Videre vil ikke dyktige 
C studenter bli utelukket med en gang studiet er fer-
dig, men få større sjanse til å vise hva de er gode for. 

Tekst: Ragni Wessel



JUS’T

20  JUS`T

INTERVJU MED SYLVIA I JUSSHJELPA

Det er mye spennende man kan finne på ved siden av 
jusstudiet, som gir høyst relevant erfaring til senere 
jobb. Én av mulighetene er jobb i Jusshjelpa, og i for-
bindelse med denne utgaven ønsket vi å høre litt nær-
mere om hvordan det er å jobbe der. Vi har derfor tatt 
oss en prat med Sylvia – en av Jusshjelpas nyansatte! 

Hvor lenge har du jobbet i Jusshjelpa?
Siden august, så 2,5 måneder. 

Hvor mange timer jobber du i gjennomsnitt ila. 
uka?
Eeeeh, hehe... Det eneste riktige svaret er at det varierer. 
Men det er vel rundt 21-25 timer i uka i snitt nå. Det var 
mer de første ukene da vi hadde opplæring i tillegg til jobb. 

Kan du si litt generelt om hva din jobb i Jusshjelpa 
innebærer?
Jobben er veldig variert,  men kan grovt deles inn i saksbe-
handling og prosjekt- og komitéarbeid. Saksbehandling 
omfatter alt som handler om klientene. For eksempel 
å innstille på om vi skal ta inn klientens sak, avgjøre 
om klienten har et krav og eventuelt jobbe for klientens 
mål gjennom representasjon, strategi og juridiske råd 
i ettertid. Prosjekt- og komitéarbeid er typisk å holde 
foredrag, skrive høringssvar, reise på saksinntakstur, 
utvikle Jusshjelpa som organisasjon og mye mye mer.

Hvorfor ønsket du å begynne å jobbe i Jusshjelpa?
Jeg ønsket meg en relevant jobb ved siden av studiene. 
Dessuten tenkte jeg at det ville være givende å gjøre et 
uoversiktlig og til dels skremmende rettssystem mer til-
gjengelig og gjennomsiktig for folk som ikke klarer det selv.

Er det vanskelig å balansere jobben med studiet 
(særlig tidsmessig)?
Dette tror jeg varierer blant jusshjelperne. Det fører 
jo til at man binder opp tid til å være på kontoret og 
jobbe – tid som man kunne brukt på andre ting, her-
under studiet. For min del var jeg forberedt på at det 
tidvis kunne bli travelt og opplever at jeg blir mer ef-
fektiv når jeg har mange baller i luften. Jeg synes ikke 
det har vært særlig vanskelig til nå, men kan vel inn-
rømme at det har ført til at jeg har nedprioritert en 
god del chilling for å komme á jour med studiene.

Hva er det beste med jobben? 
Det er mye jeg kunne trukket frem. Hittil synes jeg 
det beste er når jeg har argumentert i motbakke og 
vinner frem med det. Jeg må også legge til den bratte 
læringskurven og det sosiale miljøet på jobb. Det er 
alltid noe som skjer, og alltid noen å spørre om hjelp.

Hvordan er læringsutbyttet på jobb i forhold til på 
lesesalen?
Det henger tett sammen med den balansen mellom 
studier og jobb som jeg nevnte. På jobb får jeg trent 
mye på skriving, metode(!) og man får oversikt over 
mye relevant juss vi skal gjennom på 3. og 4. avdeling. 
Jeg ser sammenhenger jeg ikke har sett på studiet tid-
ligere og får sett jussen i praksis, ikke bare i teorien. 
Med andre ord høyt læringsutbytte som gjør at fage-
ne kanskje (forhåpentligvis) går litt lettere på studiet. 

Har du noen tips til de som ønsker jobb i Jusshjelpa?
Først og fremst bare søk! Og så kan det være lurt å ha 
tenkt gjennom hva man ønsker å jobbe med og hvor mye 
kapasitet man har. Vær ærlig om styrker og svakheter.

Tekst: Amanda Rydningen Engeseth
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Podcast er i vinden som aldri før. Denne trenden 
som har skylt over oss de siste årene, har også gitt 
grobunn for flere podcaster med jusinnhold. Jeg 
skal her se på fire, nøye utvalgte podcaster som un-
dertegnede har hatt stor glede av den siste tiden. 

Dommerpodden:
Dommerpodden er en podcast startet av domstol-
sadministrasjonen og kommer ut cirka en gang i må-
neden. Den er forholdsvis ny, da første episode da-
teres 23. mai i fjor. Podcasten ledes i all hovedsak av 
dommer i Oslo tingrett Ragnar Lindefjeld, men også 
av dommere fra andre domstoler rundt om i lan-
det. Temaene som blir diskutert omhandler naturlig 
nok Norges domstoler, herunder aktuelle tema som 
strukturendringer i domstolene og bruken av tekno-
logi under rettsmøter. Podcastens vertskap er i samt-
lige episoder akkompagnert av høytstående jurister, 
blant annet høyesterettsdommer Cecilie Østensen 
Berglund og Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, 
som løfter diskusjonen til nye høyder. En personlig 
favoritt er episoden om prosessrisikovurderinger fra 
29. april i år, med professor Sverre Blandhol og advo-
kat Øystein Myre Bremset som gjester. Et interressant 
og viktig tema som er verdt å gi oppmerksomhet om 
en skal jobbe med sivile søksmål senere i arbeidslivet. 

Juridisk ABC: 
Juridisk ABC er en podcast som har rukket å bli nesten 
fem og et halvt år gammel. Den ledes av Eivind Arntsen, 
som for tiden jobber som advokat i Brækhus advo-
katfirma. Podcasten tar for seg for det meste temaer 
innenfor privatrettslige rettsområder som, Arbeidsrett 
og eiendomsrett, samtidig som det den inneholder epi-
soder med intervjuer av personer fra det offentlige. Min 
favoritt av de mange episodene denne podcasten har å 
by på, er uten tvil Arntsens intervju med daværende 
Høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Han gir i denne epi-
soden et unikt innblikk i Høyesteretts virksomhet og sitt 
syn på vår øverste domstols rettsskapende virksomhet. 

Jusspratpodden: 
Jusspratpodden er en podcast som ikke lenger er oppe 
og går og består av elleve episoder som ble lagt ut i lø-
pet av 2017. Den ble ledet av oslostudenten Åsmund 
Klem, og gir et innblikk i hvordan det er å ha jus-
sen som sitt liv og virke. En god episode her er fra 
30. november 2017, da med Knut Sande som gjest. 
Mannen som er kjent for sine eksamensrettede vi-
deoer på Youtube, gir sitt syn på hvorfor han mener 
dagens teoretiske tilnærming til jussen er utdatert. 

Juss & Jåss: 
Sist men ikke minst har vi den eneste jusrelaterte pod-
casten her på huset, nemlig podcasten Juss & Jåss. Den 
er en helt ny og startet opp av Gunnar Eriksen og Marius 
Storrvik som jobber som henholdsvis professor og første-
amanuensis på det juridiske fakultet ved UiT. Podcasten 
har i skrivende stund produsert to episoder som for ti-
den kun er å finne på Souncloud. I hver podcast snakker 
de om to rettsavgjørelser, og svarer på spørsmål fra lyt-
tere som kan sendes inn på Twitterkontoen @jussJaass. 

FIRE ANBEFALTE JUS-PODCASTER
Tekst: Morten Engan
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Et fåtall av juridiske konflikter ender i retten, og som 
en følge av dette er forhandlinger en viktig del av 
hverdagen som jurist eller advokat. Muligheten for å 
opparbeide seg egenskaper og erfaring innenfor for-
handlingsteknikk eksisterer i altfor liten grad i studi-
eløpet. Det er derfor et behov for forhandlingsfokus.

ELSA Tromsø ønsker å legge til rette for at studenter 
ved Det juridiske fakultetet i Tromsø skal få tilegne 
seg erfaring og utvikle kompetanse innen forhand-
lingsteknikk gjennom en forhandlingskonkurranse.

Hva går forhandling ut på?

I forhandlingskonkurransen er det ikke den ju-
ridiske kompetansen som er avgjørende for å 
gjøre det godt – det er evnen til å forhandle.

Forhandlingskonkurransen går over tre runder og 
begynner med åtte lag bestående av to personer 
på hvert lag. To og to lag møtes og forhandler seg 
fram til en avtale. For hver runde skal lagene repre-
sentere to ulike parter av en tvist. De blir tildelt et 
dokument med felles informasjon, og et med kon-
fidensiell informasjon tilhørende sin part. Dermed 
vil det i løpet av konkurransen kunne komme 
frem opplysninger som er uventede, noe som vil 
utfordre deltakernes evne til å tenke raskt i en for-
handlingssituasjon. Dette oppsettet krever at stu-
dentene må jobbe kreativt, praktisk og kritisk.

Alle lag får tildelt en kompetent veileder under forbe-
redelsene. Hver runde består av før-forhandling, hvor 
lagene presenterer sine strategier for dommerne, hver 
for seg. Deretter blir det 60 minutter åpen forhand-
ling. Det vil være mulighet for å trekke seg tilbake for 
interne diskusjoner underveis i forhandlingene, etter 
avtale med motpart. Dommerne trekker seg tilbake 
og vurderer lagene, før de tildeler dem poeng etter 
ulike kriterier. De gir så lagene tilbakemelding i 10-15 
minutter hver, men uten å nevne hvilken poengsum 
de har fått eller hvilket lag som har vunnet runden.

De fire beste lagene går videre til andre runde, og 
vinnerne av forhandlingene i andre runde går vi-
dere til finalerunden i den regionale konkurransen.
Ta gjerne kontakt med Director for forhandlingskon-
kurransen, Adele Dorthea Meidell, for mer informa-
sjon eller ved spørsmål, directorfk.tromso@elsa.no.

Hvorfor forhandling?
Tekst: Adèle Dorthea Meidell, Director for forhandlingskonkurransen
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EKSEMPELBESVARELSE 
FRA HJEMMEEKSAMEN PÅ 
3. AVDELING, VÅREN 2019

Jeg har blitt forespurt av Jus’t om å kommentere 
denne besvarelsen, noe jeg gledelig har gjort. 
Denne besvarelsen er hentet fra 3. avdeling 
hjemmeeksamen m/muntlig prøve våren 2019 
(JUR-2502), og er kommentert uten henblikk 
på den muntlige prøven. For ordens skyld pre-
siseres at undertegnede ikke sensurerte denne 
besvarelsen, men var en del av sensorkorpset 
på den aktuelle eksamen. Jeg har derfor natur-
ligvis god kjennskap til eksamensoppgaven og 
sensorveiledningen, samt lest et 20-talls andre 
besvarelser. Det hører med til historien at den-
ne besvarelsen var den eneste som ble vurdert 
til A etter foreløpig sensur (skriftlig hjemmeek-
samen). Før jeg kommenterer de enkelte delene 
av besvarelsen, skal jeg sette eksamensoppgaven 
og vurderingsuttrykket til denne besvarelsen i 
en større kontekst.

Når juridiske tekster skal vurderes i forbin-
delse med eksamen, er man som sensor bun-
det av ”Retningslinjer karaktergivning for ju-
ridiske fag” (lenke: https://uit.no/om/enhet/
artikkel?p_document_id=80684&p_dimensi-
on_id=88177). Retningslinjene er felles for de 
juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø. 
Disse retningslinjene oppstiller i hovedsak noen 
momenter å se hen til, samt beskrivelser for hva 
som kjennetegner de ulike karakterene. I tillegg, 
når det gjelder eksamen, utarbeides sensorvei-
ledninger og det avholdes sensormøte. Ettersom 
den aktuelle besvarelsen ble vurdert til A, kan 
den beskrives som en ”Fremragende presta-
sjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser 
svært god vurderingsevne og stor grad av selv-
stendighet”, jf. retningslinjene. Dette betyr ikke 
at denne besvarelsen er eneste eksempel på en 
godt skrevet juridisk tekst, men holder åpenbart 
et høyt nivå. Det jeg vil frem til, er at det finnes 
flere måter å skrive gode juridiske tekster på, 

og at den aktuelle besvarelsen snarere bør ses 
på som ett eksempel på en god eksamensbesva-
relse på hjemmeeksamen. Selv om en besvarelse 
får karakteren A, betyr det ikke nødvendigvis 
at den er feilfri eller perfekt. Det er bestandig 
helhetsinntrykket basert på juss, metode og 
språk/fremstilling som er det avgjørende. Dere 
vil derfor lese av kommentarene mine at det er 
rom for forbedringer også i denne besvarelsen.

Som en overordnet tilbakemelding på denne 
besvarelsen, er det særlig verdt å merke seg 
dens ryddighet, struktur og språklige fremstil-
ling. Dette er momenter som ikke kan under-
kommuniseres, og som er helt avgjørende ved 
enhver juridisk tekst. Kandidaten har utvilsomt 
fått stor uttelling for høy måloppnåelse på disse 
punktene.

PS: Kommentarene til besvarelsen er fullt og 
helt uttrykk for undertegnedes vurdering, og 
opprinnelig sensorkommisjon er av praktiske 
årsaker ikke konferert. 

God lesning, og jeg håper besvarelse og kom-
mentarer kan gi inspirasjon til videre arbeid 
med skriving og fagene på jussen. Lykke til med 
semesteroppgaver og eksamen!

Vennlig hilsen

Tord Pedersen, advokatfullmektig i Wikborg 
Rein
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EN DAG I HØYESTERETT
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EN DAG I HØYESTERETT

Den er til å ta og føle på – den høytidelige stemningen når man 
entrer sikkerhetskontrollen til bygget hvor Norges øverste dom-
stol holder til. Entreen er et stort, åpent rom med høyt tak og 
bueganger. Trappen som fører deg opp til rettssalen er voktet 
av to løver i gull. Løvene er gjennomgående i hele bygget. Det 
er ingen tvil om at dette er et av rikets mest ærverdige bygg.  

Når vi entrer annen avdeling hvor rettssaken skal avhol-
des, er det litt som å komme inn på Galtvort. Hele rom-
met er innredet i mørkt tre, og de hvite veggene er utsmyk-
ket med gulldetaljer – og flere løver. Det er satt fram fem 
trestoler med høy rygg og kroner på toppen. På alle skrivebor-
dene står det lamper med gullfot og en grønn, buet lampeskjerm 
i glass. Det er intet av interiøret i denne salen som er tilfeldig. 

Alle reiser seg idet dommer Møse, Matheson, Bull, Kallerud og 
Steinsvik går inn i salen fra dommerrommet. De er alle ikledd 
dommerkapper utsmykket med rød fløyel på sidene. De smiler og 
nikker til salen, før de setter seg på hver sin trestol. Dommeren 
med høyest ansiennitet sitter i midten, og i dag er det Møse. 
Dommernes område er inngjerdet, og på midten av gjerdet er 
talerstolen hvor advokatene skal prosedere. Man får automa-
tisk en spesiell respekt for dommerne, og man forstår at de skal 
i gang med et svært viktig arbeid. Respekten bekreftes når advo-
katene innleder sin prosedyre med «Høyst ærverdige rett, Rikets 
øverste dommere». Dette er ikke en alminnelig dag på jobb for 
advokatene. Det er både ære og store summer som står på spill. 

I denne saken har advokatene én dag hver til rådighet for å 
fremme sin side av saken. De har begge gått særdeles grundig til 
verks, og det leses opp fra et titalls rettskilder. I motsetning til i 
de lavere domstolene, står advokatene i Høyesterett side om side. 
Dette er et symbol på at deres rolle i rettssalen ikke er å kjempe 
mot hverandre, men å hjelpe Høyesterett på vei til å komme til 
riktig avgjørelse med en god begrunnelse. Advokat Asbjørnsen 
sa det så fint etter rettssaken: dette er et samarbeid mellom ad-
vokatene og Høyesterett. Partene skal naturligvis fremme sin sak, 
men det er i alles interesse å avklare hva som er gjeldende rett. 

Advokatene settes på prøve når de får avanserte spørsmål fra dom-
merne. Noen ganger svarer de at de må komme tilbake med svaret se-
nere. Advokatenes rettsmedhjelpere vet hva dette betyr; de må grave 
etter et svar, og det bør helst være på plass innen neste pause er over.

Rettssaken er på sitt heteste når advokatene skal avsi replikk og 
duplikk. Begge parter setter inn siste støt for at deres poeng er det 
dommerne skal sitte igjen med. Til slutt er det sakens omkostnin-
ger som skal diskuteres, og begge partene argumenterer for at den 
andre må dekke et tosifret millionbeløp. Det er svimlende summer. 

Klokken bikker 14.30 og dommer Møse takker advokatene for inn-
satsen. Dommerne nikker og smiler igjen, før de forsvinner bak dø-
ren til dommerrommet. Det som skjer de neste dagene og ukene er 
konfidensielt. For oss gjenstår det bare å vente spent på dommen. 

Tekst: Amanda Rydningen Engeseth
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SLIK HUSKES FADDERUKEN 2019

Fadderuken er en viktig arena for nye studen-
ter. I tillegg til en lystbetont start på studietilvæ-
relsen, er hovedformålet at en skal bli godt kjent 
med dem man skal studere sammen med de neste 
fem årene. Mandag 12.august 2019 var faddersjefen 
for jus, Anna Lagaard, klar til å ta imot de nye jus-
studentene sammen med 75 andre ivrige faddere.

- Vi ønsket at alle nye studenter skulle få en fan-
tastisk start på studiet, forteller Anna. Fadderuken 
har derimot fått kritikk, både lokalt og regio-
nalt, på grunn av for stort fokus på alkohol. 

-Jeg prøve å tilrettelegge fadderuken for flest mu-
lig, ved å ha mer fokus på alkoholfrie arrangement. 
Et av tiltakene som ble gjort for å unngå drikkepress 
var oppfordre fadderne til å ha alkoholfrie aktivite-
ter som alle kunne delta på. Dette er noe jeg anbefa-
ler neste års faddere til å opprettholde, forteller Anna. 

Videre har tilbakemeldingene både fra faddere og fad-
derbarn generelt vært positiv. Hun sitter igjen med et inn-
trykk om at de aller fleste hadde en super start på studiet.  

-Jeg er ikke kjent med noen store klager, men én negativ 
tilbakemelding var at informasjonen i forkant var for 
dårlig. På andre fakultet får man eksempelvis tildelt en 
faddergruppe før oppmøte ved labyrinten, sier Anna. 

Anna forteller at hennes personlige høydepunkt i fad-
deruken var rebusløpet. På rebusløpet blir fadder-
ungene delt inn i nye grupper og går til forskjellige 
poster rundt på campus -Når alt var ryddet og vasket 
etter rebusløpet var det største arrangementet overstått. 
Etter det dro vi videre på byen for å feire, smiler Anna. 

Til slutt håper Anna at både årets og fremtidige fad-
dere finner på sosiale aktiviteter med fadderbarna 
også i ettertid av fadderuken for å opprettholde kon-
takten og skape gode bånd på tvers av avdelingene.  
 
Noen av fadderbarnas beste minner fra fadderuken:
 
Marie:
«Fadderene mine satt fantastiske rammer rundt fad-
deruken, og gjorde hver dag fantastisk artig» 

Christine:
«Tror mitt beste minne var den første dagen og det 

første vorset! Var så spent og forventningsfull til tiden 
fremover» 

Joakim:
«Det klart beste med fadderuken er uten tvil alle 
fadderne og all planleggingen de gjorde for at vi nye 
skulle ha det gøy»

Camilla:
«Fadderuken i sin helhet var rå, men om jeg må nevne 
et må det bli den første kvelden»

Regine:
«Jeg fikk en god start på studiet, da faddergruppa 
var inkluderende, hyggelig og fantastiske mennesker. 
Arrangementene som ble arrangert i løpet av fadderu-
ka var utrolig bra, spesielt var rebusløpet, lysløypa og 
festen på Compagniet tre høydepunkt for meg.»

Tekst: Vilde Engen
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AAGE THORS HJEMKOMST TIL TROMSØ

1. Innledning 
Foranledning til denne artikkelen var undertegnedes 
deltagelse på Sivilombudsmann Aage Thor Falkangers 
foredrag angående «god forvaltningsskikk» ved 
Universitet i Tromsø 8. oktober. Tematikken i fore-
draget var både tilknyttet sivilombudsmannens virke 
generelt, men også mer spesifikt om «god forvalt-
ningsskikk» ved utøvelse av forvaltningsmyndighet. 
Jeg vil bare gi et kort sammendrag av foredra-
get og etterfølgende spørsmål fra publikum.

2. God forvaltningsskikk
Som det ble fremhevet av Aage Thor er forvaltningsret-
ten som vi kjenner den i dag en nyskapning innenfor 
rettsvitenskapen. Den første lovregulering av forvalt-
ningsretten oppsto ikke før forvaltningsloven kom i 
1967 (lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i for-
valtningssaker) og offentlighetslova i 1970 (lov 19. juni 
1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen). Selv om 
forvaltningsretten til en viss grad er regulert gjennom 
regler og ytterligere forskrifter, vil det i mange tilfeller 
også ikke foreligge regulering. For disse tilfellene vil det 
likevel alltid kunne kreves at det er utøvet «god forvalt-
ningsskikk» ved utøvelsen av forvaltningsmyndighet. 
Hva som ligger nærmere i kravet til «god forvaltnings-
skikk» er vanskelig å underbygge med konkrete nor-
mative holdepunkter. Aage Thor ga uttrykk for at kra-
vet ikke har noe fast og statisk normativt innhold, men 
mer et helhetlig generelt krav til utøvelsen av forvalt-
ningsmyndighet. Begrunnelsen for et slikt krav er for å 
sikre utøvelse av forvaltningsmyndighet på en rimelig 
og upartisk måte som vekker tillit hos mannen i gata. 

Det generelle kravet til «god forvaltningsskikk» er sjel-
dent et selvstendig grunnlag i forvaltningssaker for de 
ordinære domstolene. Sivilombudsmannens mandat er 
annerledes enn domstolenes behandling og skal ikke 
avgjøre, men blant annet påpeke og reise bemerkning 
for forvaltningens opptreden i enkeltsaker. Det følger 
av lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann 
for forvaltningen (Sivilombudsmannsloven) §10 annet 
ledd tredje punktum at Sivilombudsmannen kan på-
peke hvor avgjørelse hvor forvaltningen har opptrådt 
i strid med «god forvaltningsskikk». Avgjørelser inne-
bærer at det ikke nødvendigvis trenger å være et ved-
tak for å kunne komme under Sivilombudsmannens 
lupe. Aage Thor nevnte her eksempelvis tilfeller av 
mer eller mindre mangel på respekt overfor personer 
berørt av forvaltningens virksomhet. Den vide hjem-

mel Sivilombudsmannen her er tilkjennegitt er be-
grunnet i et grunnleggende hensyn i forvaltningsret-
ten: Forvaltningens behandling av enkeltsaker skal 
utøves med respekt og profesjonalitet overfor borgerne, 
som avgir en tillitsfølelse overfor offentlig myndighet.

3. Hvordan forholder forvaltningen seg til 
Sivilombudsmannen?
Det ble for undertegnede et trengende behov for å hen-
te frem den gravende journalisten og jeg spurte Aage 
Thor følgende spørsmål: «Hva tror du er bakgrunnen 
for en tendens av manglende respekt og etterlevelse 
fra forvaltningen overfor Sivilombudsmannens utta-
lelser og innsigelser?». Svaret var kort og konsist fra 
Aage Thor: Det er ikke riktig at det er kun i nyere tid 
forvaltningen ikke følger sivilombudsmannen, dette 
har foregått siden embetet ble opprettet i 1962. Aage 
Thor ville likevel påpeke at dette var en god observa-
sjon og lignende spørsmål ble stilt når det samme 
foredraget ble holdt for journalister ved en tidligere 
anledning. Det ble nevnt blant annet flere saker hvor 
innsyn ble nektet i visse statsråders kalender, hvor det 
offentlig tok avstand fra Sivilombudsmannens uttalel-
ser. Videre trakk han også frem flere saker angående 
bygging i 100-metersbeltet. Aage Thor trakk frem at 
den offentlige oppmerksomheter rundt manglende 
vilje til etterlevelse av Sivilombudsmannens uttalel-
ser, kom som en følge at han i større grad enn sin for-
gjenger valgte å «ta kampene». Som han selv påpekte 
vil forvaltningen vanligvis føye seg etter hans uttalel-
ser, dersom det ikke gis opp ved første skjær i sjøen. 
Dette bidrar til en effektiv og demokratisk oppfølg-
ning av de retningslinjer og tolkninger lovgiver selv 
har valgt opp til, og Aage Thor har bidratt gjennom sitt 
embete til å sikre kjernen i maktfordelingsprinsippet. 

4. Veien videre
Aage Thor vil som kjent fratre fra sitt embete ved 
nyttårsskiftet og det er enda usikkert hvem hans et-
terfølger vil bli. Fra undertegnedes syn har Aage Thor 
stått i bresjen for en sikring av borgernes rettigheter 
og særdeles for de som absolutt trenger vernet mest. 
Herunder særlig bruken av tvangsmidler og vilkår un-
der isolasjon av mennesker. Spørsmålet er om stafett-
pinnen vil tas videre og undergis et tilsvarende arbeid 
av hans etterfølger, når Aage Thor må ta den relativt 
korte spaserturen tilbake til hans embete i Høyesterett. 

Tekst: Vetle Ufsvatn

HVA SER ARBEIDSGIVERE ETTER?
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HVA SER ARBEIDSGIVERE ETTER?

Hvordan bør man som jobbsøker gå frem for å sikre seg 
drømmejobben? Jus't har intervjuet Øystein Guvåg, 
partner i advokatfirmaet BAHR,  om hva det innebæ-
rer å søke jobb i BAHR, hvordan man som jobbsøker  
kan presentere seg selv på en best mulig måte og om 
hvilke typer kandidater som er interessante for BAHR.

Øystein Guvåg 
• 37 år
• Partner i Advokatfirmaet BAHR 
• Leder for Corporate M&A (transaksjonsavdelingen 
i BAHR) og tilknyttet BAHRs markedsgruppe for 
Kapitalforvaltning og Private Equity. 
• Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2006

Fremhevet sitat:

”Det er mye bedre å være den beste versjonen 
av seg selv, enn en dårlig kopi av noen andre”. 

Hvordan er et intervju hos deg?
I intervjuene våre ønsker vi først og fremst å bli godt 
kjent med kandidaten og ikke minst at kandidaten 
selv får et realistisk innblikk i hva livet som forret-
ningsadvokat i BAHR innebærer. Intervjuene er gan-
ske enkle i formen, i den forstand at vi er opptatt av 
å få til en så åpen og direkte samtale som mulig, slik 
at kandidaten får vist frem sin personlighet og hvem 
vedkommende er, og at vi får avklart hvilke interes-
ser, verdier, målsettinger og forventinger personen har. 
Her er vi for eksempel interessert i bakgrunnen for at 
kandidaten har søkt stillingen, interesseområder man 
har (både på og utenfor studiet), hva man har hørt 
om BAHR osv. De beste intervjuene er som regel der 
hvor kandidaten er åpen og personlig, slik at vi ikke 
bare får høre om faglige interesser og ambisjoner, men 
også hvor de kommer fra, hvordan oppveksten har 
vært, hvilken type de er og hva de er opptatt av osv. 
For vår del er det i tillegg er det viktig å få frem hva 
BAHR kan bidra med,  hva vi ser etter i en fremtidig 
kollega og hvilke krav som stilles til en forretningsad-
vokat i BAHR – det er kort fortalt, et typisk intervju. 

Hva er gode kvaliteter hos en kandidat? 
Kandidatene vi ser etter må være faglig dyktige, læ-
ringsvillige og like å ta ansvar. Gode samarbeidsevner er 
også viktig, siden vi jobber mye i team og samarbeider i 
oppdragsutførelse – både internt og eksternt med andre 
rådgivere, klienter og banker mv. Videre er det viktig at 

kandidaten kan kjenne seg igjen i BAHRs firmakultur 
som er tuftet på noen grunnleggende prinsipper om 
vennlighet, ærlighet og toleranse; skikkelighet internt 
og eksternt; og dedikasjon for klient. I bunn og grunn 
handler det om å være ærlig, pålitelig og oppføre seg 
skikkelig – Det høres kanskje enkelt ut, men det skal ikke 
undervurderes. Det skal tas viktige avgjørelser, og det å 
kunne stole på hverandre er utrolig viktig –  da trenger 
vi personer som er «hel ved». Andre kvaliteter som vi 
setter pris på er engasjement, åpenhet og positivitet. De 
som har lyst til å prestere, utvikle seg, lære og ønsker å 
levere noe ekstraordinært til klienten er de vi ser etter.  

Se for deg at du er på en café eller restaurant, hvor 
du blir møtt av en dyktig og superhyggelig servi-
tør. En servitør som gjør det å være gjest til en ek-
straordinær opplevelse, som er positiv, kunnskaps-
rik, dedikert og genuint opptatt av å ta best mulig 
vare på gjestene. Det er den typen vi vil ha, de som 
ønsker å levere noe som er mer enn forventet.

Hvordan kan man skille seg ut? 
Måten å skille seg ut på er ofte å være seg selv. Hvis 
man er ærlig, åpen og personlig vil man stå ut på 
bakgrunn av det. Fremfor å prøve å kopiere noe man 
har lest i en VG-artikkel, eller som man har goog-
let seg til, så er det bedre å beskrive hvem akkurat 
du er og hvorfor du ønsker å søke stillinger. En kan-
didat som kan vise at vedkommende forstår hva som 
kreves, er villig til å lære og stå på og er engasjert 
og hyggelig, er alltid elementer som teller positivt. 

Det er sjelden slik at et rosa eller svart brevark gjør 
at man skiller seg ut særlig positivt, så  man trenger 
ikke være kreativ på det. Det er mye viktigere at søk-
naden er gjennomarbeidet og viser at man er grun-
dig, og tar det seriøst. Det er også slik at når vi kom-
muniserer til klienten. Vi ønsker å unngå skrivefeil. 
Det er noe man må tenke over. Hvis man har dår-
lig tid når man lager søknaden, bør man heller vente 
med å sende inn, slik at man kan gjøre det ordentlig. 

Hvis du leverer en ryddig, ordentlig søknad, og er 
transparent og ærlig på det du skriver og hvem du 
er, vil det bli verdsatt hos de fleste arbeidsgivere.

Hva bør studenter fokusere på? 
Jusstudiet er jo det faglige utdannelsestilbudet som 
studentene må fullføre for å kunne kalle seg jurist, og 

Tekst: Adèle Dorthea Meidell
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fra Universitetets side måler man det faglige nivået 
til studentene utelukkende gjennom eksamener og 
karakterer. Eksamensresultater er selvsagt ingen fa-
sit på hvor god jurist man vil være resten av livet, el-
ler hvor god advokat man kan bli, men det er den ene 
tingen man vet man blir målt på. Det å jobbe så godt 
som mulig med fagene, med sikte på å få best mulig 
karakterer, er derfor det man definitivt må prioritere. 
Det betyr ikke at man ikke skal bry seg om andre ting, 
tvert i mot, men det betyr at det at man i alle fall bør 
prioritere på å lære seg mest mulig av pensum og for-
søke å få best mulig eksamensresultater. Det tenker 
jeg er et naturlig utgangspunkt. I tillegg bør studen-
tene fokusere på å lære seg gode arbeidsrutiner, gjøre 
så godt man kan, lese aviser og være opptatt av det 
som skjer i samfunnet og selvsagt også prioritere seg 
seg selv og sine interesser. Det kan for eksempel være 
alt fra å trene, synge i kor eller hva det måtte være. 

Det er ikke et krav at man skal engasjere seg i alle 
studentforeninger og alle studentverv, med min-
dre man har lyst! Har man lyst, skal man gjøre 
det, så lenge man klarer å håndtere skolen ved si-
den av. Det å søke seg inn på studentforeninger 
fordi man tror at det ser bra ut på CV-en, tenker 
jeg er helt meningsløst, og bortkastet tid og energi. 

Hvilken betydning har engasjement ved siden av 
studiet?
Engasjement er veldig viktig og noe 
vi ser etter hos de som søker hos oss. 
Det betyr ikke at man skal telle engasjement i an-
tall verv. Det er mange måter engasjement kan kom-
me til uttrykk på. Noen jobber ved siden av studi-
et. Det kan være like verdifullt for en arbeidsgiver. 
En arbeidsgiver vil alltid sette pris på engasjement. 
Det trenger ikke alltid bare være studentaktiviteter. 

Hva er typiske feil når man søker?
Unødvendige skrivefeil. Det er mange advokater 
som har lese- og skriveutfordringer og det er abso-
lutt ingen hindring for å være en god advokat, det er 
ikke det vi snakker om. Det finnes heldigvis rettepro-
grammer og andre hjelpemidler som kan tas i bruk 
for å sikre at sluttproduktet best mulig, uavhengig 
av om man har særlige skriveutfordringer eller ikke.
Noen man definitivt bør unngå er å oppgi feil 
navn på arbeidsgiver, typisk fordi man har glemt 

å oppdatere søknaden sin fra en annen pro-
sess. Men alt i alt er det ikke mange feil man ser. 

Hva bør en CV inneholde?
En CV bør være ryddig og oversiktlig og inneholde per-
sonalia og kontaktdetaljer, informasjon om skole- og 
utdannelsesbakgrunn, arbeidserfaring, referanser og 
eventuell annen relevant informasjon som er egnet til å 
gjøre mottakeren kjent med kandidaten.. Denne kan være 
kortfattet. I tillegg kan man ha en mer utfyllende søknad/
motivasjonstekst om hvorfor man søker stillingen mv. 

Må jeg opprette en LinkedIn-profil? 
LinkedIn er relevant i arbeidslivet og en fin mulig-
het til å motta relevant informasjon og kommunisere 
med sine kontaktnett. Det er arbeidsverdens Facebook 
på et vis, ved at man har et nettverk av forretnings-
kontakter. LinkedIn brukes både som et slags digitalt 
visittkort og en plattform for informasjonsdeling og 
markedsføring. Hvis man for eksempel har vært i et 
fysisk møte med en ny klient eller motpart, vil man 
typisk kunne få en invitasjon om å bli en del av ved-
kommende nettverk på LinkedIn. Feeden vil da kun-
ne bli synlig for kontakten, og her kan man også dele 
nyhetsbrev og artikler mv. Det er dette LinkedIn pri-
mært brukes til. Det er ingen ulempe å ha LinkedIn 
som student. Her kan man for eksempel få et innblikk 
i et firma eller bransjer man er interessert i mv. BAHR 
poster for eksempel en rekke innlegg om ulike tema. 

Hilsen til studentene 
Min oppfordring til alle jusstudenter er å gjø-
re det beste ut av studenttiden. Det er en utro-
lig mulighet til å bestemme over sin egen hver-
dag, og til å forvalte den så godt som mulig. 
Bruk studenttiden til å utvikle deg selv, til å lære 
mest mulig juss og til å gjøre ditt beste. Ikke bli fan-
get av andres krav og forventinger til deg. Engasjer 
deg i det du ønsker, ikke tenk på om det som ser 
bra ut på CV-en. Opp med hodet, stå på og ta 
vare på hverandre! Det får man mye mer igjen for. 

Bidra i en kollokviegruppe, istedenfor å holde på no-
tater for din egen del. Det er også slik i arbeidslivet. 
De kandidaten vi vil ha på laget, er de som tar an-
svar, som deler, som er rause, som virkelig står på når 
det er tøft. Dette er gode egenskaper. Vær raus med 
de rundt deg, del av kunnskapen din, for du kom-
mer til å oppleve at du får mer enn det du gir tilbake. 

I KJØLVANNET AV METOO
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I KJØLVANNET AV METOO

Kampanjen #MeToo har utvilsomt ført med seg et 
økt fokus på hvilken oppførsel man skal tolerere på 
arbeidsplasser og studiesteder. Mange arbeidsplasser 
har brukt tid på å gjennomgå sine rutiner for vars-
ling om trakassering. Blant disse er det juridiske fa-
kultet ved Universitetet i Tromsø, som sammen med 
de juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo og 
Universitetet i Bergen har laget nye retningslinjer 
for håndtering av varsler om seksuell trakassering. 

MeToo har skapt et enormt engasjement verden over, 
og mange har delt sine historier. Nå er det en stund si-
den kampanjen var på sitt heteste, og det er tid for å 
spørre hvilke varige endringer kampanjen har ført med 
seg. Noen endringer er enkle å måle, for eksempel at 
universitetet vedtar nye retningslinjer. Vanskeligere er 
det å slå fast i hvor stor grad MeToo har endret folks 
holdninger. Jeg sitter likevel igjen med et inntrykk av at 
mange er blitt mer bevisst sin oppførsel. Flere forstår at 
oppførsel som kanskje ikke er ment som trakassering, 
likevel kan bli oppfattet som dette. En undersøkelse 
gjennomført av Sentio for Klassekampen 4.-9. oktober 
2018 viser at hver tredje mann mellom 18 og 35 år i etter-
kant av MeToo er blitt mer forsiktig med hva de sier og 
gjør. Kampanjen har bevisstgjort om hvor grenser går, 
og hvilke ulike former trakassering kan forekomme i. 

Når man snakker om holdningsendringer i etterkant 
av MeToo, synes det imidlertid å i størst grad å være 
rettet mot hvordan menn har endret deres holdninger. 
Det har ikke vært like stort fokus på hvordan MeToo 
har endret kvinners holdninger. Dette er kanskje ikke 
så rart, da det er sterke kvinner som har stått i front 
for kampanjen og delt sine historier. Kvinner har blitt 
klappet på skulderen og hyllet for at de står frem. De 
har gjort én ting helt klart: ingen menn skal tillate seg 
å trakassere disse kvinnene – eller noen andre kvin-
ner. All honnør til dem! Det er likevel nødvendig å 
spørre: hva med de mennene som også bærer på his-
torier om seksuell trakassering fra det motsatte kjønn? 
Har dette vært tilstrekkelig inkludert i kampanjen? 

Et generelt inntrykk er at kvinner i økende grad har 
klare forventninger til hvordan de bør behandles av 
det motsatte kjønn. Dette synes ikke å være en like klar 
tendens hos menn. Det burde imidlertid ikke være tvil 
om at dette er forventninger menn også har rett på. 

Den tradisjonelle fremstillingen av menn gjør at det er 
lett å tenke at alle menn er glad i seksuell oppmerk-
somhet, og at dette er noe de higer etter. Det er også 
lett å tenke at menn er harde, og at ubehagelige opp-
levelser derfor bare preller av. Seksuell trakassering 
skjer når holdninger utspiller seg i handlinger. Det er 
derfor viktig å være bevisst hvilke holdninger man har 
overfor menn. Hvis kvinner går rundt med holdnin-
ger om at menn ikke føler på seksuell trakassering, er 
man kanskje mindre bevisst sin oppførsel mot dem. På 
samme måte kan disse holdningene bidra til at det er 
vanskeligere for menn å stå frem om seksuell trakasse-
ring. Det var ikke enkelt for de første kvinnene. Kanskje 
burde vi lære av dette, og tilrettelegge for at menn 
ikke må ta den samme kampen? Det burde jo være 
en selvfølge at man sier ifra om ubehagelig oppførsel. 

Menn frontes ofte som «det sterke kjønn», mens kvin-
ner er mer følsomme. Denne tanken har blitt utfordret 
av mange kvinner, og er nok et uttrykk man i dag er 
langt mer forsiktig med å bruke enn før. Dette kan sy-
nes å i stor grad være av hensyn til at kvinner skal anses 
som like sterke. På den ene siden er dette helt riktig. På 
den andre siden har man kanskje glemt at dette samti-
dig skulle åpnet for menns adgang til å være mer sårbar.  

Tekst: Amanda Rydningen Engeseth
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FORSMAK PÅ HVERDAGEN SOM ADVOKATFULLMEKTIG 

Blir du trainee hos oss får du en dedikert fadder, tett oppfølging og du ser 
hvordan jussen brukes i praksis. 

Prat med vår rekrutteringsgruppe på studentarrangementer og manuduksjoner i 
Oslo, Bergen og Tromsø for å høre mer om hvordan det er å jobbe hos oss.  

Vi legger vi til rette for at du utvikler deg – både som advokat og som menneske.

OSLO - STAVANGER - TRONDHEIM
www.adeb.no


