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REDAKTØRENES ORD
Kjære leser,

Vi er veldig glade for at vi fikk gjennomført denne utgaven 
til planlagt tid. De siste ukene har vi alle vært vitne til noe de 
fleste av oss nok aldri trodde vi skulle oppleve. Hele uke 11 var 
surrealistisk. Mandag og tirsdag var nokså normal, men spen-
ningen rundt korona-spredningen begynte å øke. Onsdag var 
det nye oppdateringer om antall smittede flere ganger i timen, 
og de første tiltakene begynte å komme. Torsdag  morgen ble 
det i seminar diskutert hva vi skulle gjøre dersom UiT måtte 
stenge. Det virket likevel fortsatt som en ganske fjern virkelig-
het. Klokken 13 ble alle sendt hjem fra campus. 

For mange av oss er campus selve grunnmuren i hverdagen. 
Vi drar dit hver dag for å lese oss opp til eksamen, og vet at vi 
hver dag møter mange kjente fjes som gjør det samme. Akku-
rat nå er lesesalen og biblioteket byttet ut med skrivepulten, 
kjøkkenbordet - eller kanskje senga hjemme. Dette setter både 
konsentrasjonen, motivasjonen og inspirasjonen på prøve. På 
s. 13 gir Rakel noen tips for effektive hjemmestudier. 

Noe av det mest utfordrende for oss mennesker i slike situ-
asjoner, er å leve i usikkerheten. Hva skjer nå? Hvordan blir 
morgendagen? Hvor lenge vil dette vare? Det er ingen som kan 
svare på disse spørsmålene enda, og det er vanskelig å forholde 
seg til. 

Vi vil nok alle ha - og har kanskje allerede hatt - både gode og 
dårlige dager i denne perioden. Noen dager er det vanskelig å 
se en ende på dette, og da kan man bli helt motløs. Er det én 
ting vi likevel kan vite sikkert, er det at dette ikke er for alltid. 
Snart vil vi alle møtes på PJ igjen, danse sammen på byen og 
sette litt ekstra pris på hverandre. Prøv å se noe positivt i hver 
dag, og samle opp masse god energi til vi møtes igjen. 

Nytt i Jus’t er at vi nå er to redaktører. Rakel har det adminis-
trative ansvaret med annonsører o.l., og Amanda har ansvaret 
for design av utgaven. Vi er veldige glade for å få tilliten til å 
drive Jus’t det neste året, og har mange spennende planer.

Vi har blant annet opprettet instagramkonto for avisen. På 
@justtromso vil vi poste oppdateringer om stort og smått i for-
bindelse med nye utgaver, og gi et innblikk i hvordan det er å 
være med i redaksjonen. 

Før denne utgaven satte vi i gang en fotokonkurranse hvor vi 
ønsket at dere skulle dele deres beste øyeblikk fra livet som 
student på jurfak. Nå som alle sosiale arrangementer er avlyst, 
passer det ekstra fint å se tilbake på bilder fra arrangementer 
som fadderuka, isbjørnballet og turen til Levi. Vi takker for 
alle fine bidrag! Dere kan se et utvalg av bildene på s. 19-22, og 
selvsagt se hvem som stakk av med seieren.

I denne utgaven har vi mye spennende innhold. I lys av nylig 
praksis fra EMD ønsket vi å legge litt ekstra fokus på barne-
rett. På s. 8 kan du lese et intervju med en av Nord-Norges 
fremste barnerettsadvokater. Det har også vært mye fokus på 
jussens karaktersystem den siste tiden, og fakultetsstyret har 
nylig vedtatt endringer i eksamensformen. Vi har tatt oss en 
prat med dekan Lena Bendiksen om dette, som du kan lese 
på s. 14. 

Videre har vi både domsanalyse, mønsterbesvarelser, de-
battinnlegg og 7 ting du ikke må gjøre på lesesalen. Med 
denne utgaven håper vi å kunne bidra med både ekstra 
underholdning og faglig lesestoff i en spesiell situasjon. Vi 
gleder oss veldig til å se dere alle igjen, og krysser fingrene for 
at dere i mellomtiden holder dere friske og motiverte. 

God lesing!

Amanda og Rakel

Amanda Rydningen Engeseth
Redaktør
 2. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 916 49 618

Rakel Time 
Redaktør

1. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 481 38 365

JUS’T
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“Jeg valgte Arntzen de Besche 
på grunn av det inkluderende 
arbeidsmiljøet, den tette  
oppfølgingen og muligheten  
til å jobbe på tvers av 
kompetanseområdene” 

OSLO - STAVANGER - TRONDHEIM
www.adeb.no



6

JUS’T

Juss i media
Med innføringen av det nye mediet www.rett24.no er jeg klar over at denne spalten i stor grad er overflødig, men jeg 
våger meg likevel å oppsummere kort og særlig svakt faglig mine favorittgodbiter fra den forbigåtte tidsperiode. For-
uten utbruddet av Corona-viruset, var det en liten sak ytelser fra Nav som sirkulerte før nyåret. Dette kommer ikke 
til å bli nevnt i denne artikkelen, da jeg antar de fleste oppegående personer har fått dette godt tredd nedover ørene. 
Derfor vil jeg bare at dere setter dere ned og nyter disse godbitene fra den juridiske verden.
DNB aktiv forvaltning
Høyesterett avsa en prinsipiell avgjørelse tilknyttet obli-
gasjonsrettslige forpliktelser for kapitalforvaltere overfor 
deres kunder (HR-2020-475). Bakgrunnen for tvisten 
var uenighet vedrørende forvaltning av et aksjefond og 
i hvilken grad forvalter (DNB) hadde forvaltet fondet 
i henhold til avtale med andelseierne. Saken gikk som 
et gruppesøksmål, hvor forbrukerrådet representerte 
andelseierne jf. tvisteloven kapittel 35.

Bakgrunnen for saken var et Europeisk samarbeids-
prosjekt mellom ulike Europeiske stater om forvaltning 
av ulike aksjefond var i henhold til markedsføringen. 
Finanstilsynet i Norge rettet i kjølvannet av dette tilsynet 
et påbud om retting mot DNB for mangelfull forvaltning 
av aksjefondet DNB Norge (DNB Norge er en samlebe-
tegnelse på ulike fond som ble fusjonert). 

Aksjefondet var markedsført og solgt som et «aktivt» 
forvaltet fond. Et kjennetegn for et fond som er aktivt 
forvaltet er at det skal forsøke å slå en viss «referanse», i 
dette tilfellet Oslo Børs. På grunn av merarbeidet ved å 
plassere fondets kapital avvikende fra referanseindeksen 
er forvaltningshonoraret betydelig høyere enn et indeks-
fond, som kun følger referanseindeksen. Spørsmålet var 
i hvilken grad den faktiske forvaltningen var i henhold 
til det som var avtalt mellom partene. Høyesterett kom 
til at selv om det var oppnådd meravkastning gjennom 
forvaltningen, var det ikke tilstrekkelig foretatt avviken-
de plasseringer som var avtalt mellom partene. 
Høyesterett utmålet prisavslag gjennom å sammenligne 
forvaltningshonorar for det tilsvarende passive (indeks) 
fondet og DNB Norge, og deretter foretok et skjønns-
messig prisavslag mellom disse to. 

Dommen er et grundig og overbevisende skrevet votum, 
og gir gode føringer på hvordan avtale mellom kapital-
forvaltere og i hovedsak «forbrukere», skal tolkes. For 
å få et fullstendig overblikk og inngående forståelse for 
hvilke krav som kreves til forvaltning av verdipapirfond, 
anbefales dommen å leses (dommer Steinsvik er meget 
god her).

Factoringpant
Borgarting lagmannsrett avgjorde i sak LB-2018-66706 
tvist vedrørende rettsvern for factoringpant jf. pante-
loven kapittel 4. Bakgrunnen for tvisten knytter seg til 
konkurs i selskapet Bergen Bunkers AS, som var et sel-

skap i et av verdens største bunkersleverandørkonsern. 
Selskapets virksomhet var i hovedsak knyttet til kjøp og 
salg av Bunkers (fellesbetegnelse på ulike typer tungol-
jer), og opptrådte både som megler og trader. 

Det rettslige spørsmålet var om motpart ING Bank N.V. 
hadde rettsvern for sin panteavtale tilknyttet den ute-
stående fordringsmassen. Ved Høyesteretts avgjørelse 
i HR-2017-1297 ble det avgjort at både panteavtalens 
gyldighet og rettsvern skulle avgjøres etter norsk rett. 
Lagmannsretten måtte derfor besvare to spørsmål: Had-
de panteavtalen rettsvern som følge av forhåndsnotifika-
sjon, og subsidiært om det forelå rettsvern som følge av 
pant i enkle pengekrav jf. panteloven § 4-4 jf. § 4-5. For 
begge tilfeller besvarte lagmannsretten nei.

Dommen tar for seg flere prinsipielle problemstillin-
ger som ikke har vært behandlet eller i liten grad vært 
behandlet av Høyesterett. Særlig interessant er det at lag-
mannsretten er uenig med Skoghøys forståelse av pant 
i fremtidige fordringer, selv om i utgangspunktet kunne 
tenke seg at dette ikke var lov jf. Lex-Skoghøy. Det blir 
derfor spennende med en avgjørelse i Høyesterett, som 
vil komme om ikke lang tid (sluppet inn til behandling 
jf. HR-2019-2107).

Hatefulle ytringer på nett
Høyesterett behandlet 29. januar 2020 to ulike saker om 
hatefulle ytringer, henholdsvis en eldre kvinne (HR-
2020-184) og en eldre mann (HR-2020-185). 
Forholdet mellom ytringsfriheten og de straffbare ha-
tefulle ytringer er en vanskelig samfunnspolitisk avvei-
ning og har vært utviklet over lang tid. Særlig på slutten 
av 1990-tallet/tidlig 2000-tallet ble det behandlet flere 
saker tilknyttet grensen for akseptable ytringer. 

Høyesterett behandlet først HR-2020-184, som var en 
pilotsak, slik at HR-2020-185 fulgte den rettslige linjen 
som ble dratt opp i førstnevnte. Det ble vist til tidlige-
re retningsgivende rettspraksis på området, herunder 
blant annet Rt. 1981 s. 1305 «løpeseddel-dommen» og 
Rt. 2020 s. 536 «dørvakt-dommen». Det er forholdet 
mellom straffeloven § 185 og Grunnlovens § 100 den 
prinsipielle avveiingen knytter seg til. 
Høyesterett konkluderer i HR-2020-184 med at det må 
skilles kritisk ytringer mot et bestemt emne (politisk, 
religiøst mm., som er i kjernen av ytringsfriheten, og de 
ytringer som er angrep på en eller flere personer, som

TEKST VETLE H. UFSVATN
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I teamet fikk jeg mye  ansvar 
allerede fra dag én, og 
muligheten til å  arbeide med  
utfordrende arbeids oppgaver 
på tvers av flere rettsområder. 

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

Heidi Ann Bruknapp, advokatfullmektig,  
fiskeri og havbruk

OSLO       BERGEN       LONDON       SHANGHAI       SINGAPORE

faller utenfor ytringsfrihetens kjerne. Selv om ytringsfri
heten åpner for at det er kun «kvalifiserte krenkende» 
ytringer som er straffbare, er det stort rom for usma-
kelige ytringer uten at dette er straffbart. Viktig er den 
kontekst ytringer er fremsatt i, ingen skal straffes for et 
meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt.

Etter å ha trukket opp disse linjene, finner Høyesterett 
i HR-2020-184 at ytringene «fandens svarte avkom» 
og «din korrupte kakkelakk», som var fremsatt overfor 
en mørkhudet kvinne var straffbart og ikke vernet av 
ytringsfriheten, da disse knyttet seg ikke i hovedsak til 
religionskritikk, men nedvergende uttalelser knyttet til 
fornærmede som person.

Videre kommer Høyesterett til i HR-2020-185 at ytrin-
gene om at «vi fjerne disse avskyelige rottene fra jordens 
overflate», «fyll opp sidde sotrøra i containere å sveis de

igjen å slepp de på det dypeste havet» og at «disse 
steppe bavianene reiser dit de hører hjemme» var 
straffbare. Det ble vekt på at disse ikke var som et ledd i 
religionskritikk, men grov nedvergende karakteristikker 
av muslimer uten noe legitimt grunnlag eller formål. På 
den annen side ble de antatt i lagmannsretten og Høy-
esterett at utsagnet «fordømrade svineri denne satans 
islam kulten» var ikke straffbart og innenfor ytringsfri-
hetens grenser.

Alle ytringene fra begge saken ble publisert på ulike 
lukkede facebook-grupper med støtte til politikere eller 
visse nasjonalistiske preg. Det var utvilsomt at dette var 
en «offentlig» ytring jf. straffeloven § 185. Høyesterett 
har gitt to gode prinsipielle avgjørelser og gir uttrykk for 
en endring i hvordan hets og rasistiske utsagn blir frem-
satt med utvikling av teknologi og kanskje dette gir en 
klargjøring av hvilke spor en kan legge fra seg på nettet.

JUS’T
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I N T E R V J U  M E D  E R I K  R I N G B E R G
E N  A V  N O R D -N O R G E S  F R E M S T E  B A R N E R E T T S A D V O K AT E R

Fakta
E r ik  R in g b e r g  e r  a d v o k a t  i  a d v o k a t fi rm a e t  R in g b e rg , C r o g h  o g  
W a r t h . H a n  b e g y n t e  s i t t  ju s s t u d iu m  v e d  U iO , m e n  o v e r fø r t e  
s å  s t u d ie n e  t i l  U iT  d a  d e t  k o m  f u l l t  ju s s t u d iu m  h e r. E r ik  b le  
u t e k s a m in e r t  i  1 9 9 2 . 
  S o m  s t u d e n t  v a r  h a n  s v æ r t  e n g a s je r t , o g  h a r  u t v i ls o m t  
s a t t  s i t t  f o t a v t r y k k  p å  U iT . H a n  v a r  b la n t  a n n e t  m e d  å  s t a r t e  
J u s s h je lp a , o g  v a r  m e d  i  d e t  f ø r s t e  k u l le t  s o m  jo b b e t  d e r. 
E t t e r  h v e r t  jo b b e t  h a n  o g s å  s o m  u n d e r v is e r  p å  In s t i t u t t e t  f o r  
r e t t s v i t e n s k a p , o g  d e t  v a r  f a k t i s k  h a n  s o m  la g e t  o p p le g g e t  
m e d  n y b e g y n n e r k o l lo k v ie . 
  E r ik  jo b b e t  m e d  b a r n e v e r n s s a k e r  i  T r o m s ø  k o m m u n e  f r a  
1 9 9 2  t i l  1 9 9 4 , f ø r  h a n  b e g y n t e  å  jo b b e  h o s  k o m m u n e a d v o k a -
t e n  m e d  h o v e d a n s v a r  f o r  T r o m s ø  k o m m u n e s  b a r n e v e r n s s a -
k e r. S id e n  1 9 9 7  h a r  E r ik  h a t t  e g e n  a d v o k a t p r a k s is , o g  h a r  s p e -
s ia l i s e r t  s e g  in n e n fo r  f a g fe lt e n e  b a r n e v e r n , b a r n e fo r d e l in g  
o g  b is t a n d s s a k e r  m e d  b is t a n d  t i l  f o r n æ rm e d e  i  s t r a ff e s a k e r. 
  E r ik  e r  f ø d t  i  H a r s t a d , e r  g i f t  o g  h a r  t r e  b a r n . 

– Kritikken går mye på at man mangler begrunnelse 
og faglighet for avgjørelsene. Jeg har i alle år sagt at 
måten en del spørsmål i barnevernssaker løses på i 
domstolene, ikke er bra. Dette gjelder blant annet i 
saker om omsorgsovertakelse. Det har i Norge etablert 
seg en praksis hvor omsorgsovertakelsene er varig, og 
ikke midlertidig. Dette er i strid med loven, da utgangs-
punktet er at enhver omsorgsovertakelse er kortvarig. 
En langvarig omsorgsovertakelse skal særskilt begrun-
nes. Likevel ser man at et sted mellom 80 og 90 prosent 
av alle saker om omsorgsovertakelse i Fylkesnemnda i 
dag, har som utgangspunkt at omsorgsovertakelsen er 
varig. Dette peker mot at unntaket er blitt til hovedre-
gelen i norsk rett, og det har aldri vært meningen. 
  Også i saker om samvær er det utfordringer. Det har 
blitt praksis at ved varig omsorgsovertakelse får for-
eldre 4-6 dagssamvær i året. Dette skjer uten at det er 
godt nok begrunnet og uten at det er gjort en kvalifi-
sert vurdering med hensyn til det enkelte barnet. Den 
prinsipielle uttalelsen fra Høyesterett om dette temaet 
er i Rt. 2012 s. 1832 I dommen konstaterte Høyesterett
at det ser ut som det er en praksis hvor det er vanlig 
med 4-6 samvær. De sa imidlertid ikke noe om at det 
er slik praksisen skal være. Denne avgjørelsen er tolket 
videre av advokater, Fylkesnemnda og domstolene, og 
slik jeg ser det har man dratt mye mer ut av avgjørelsen 
enn det egentlig er grunnlag for. Slik har det vokst frem 
en praksis hvor 4-6 samvær i året er blitt gjennom-
gangsmelodien i norsk rett.
– Det er kritikkverdig at samværet ikke i
større grad blir individuelt vurdert. 

Du har jobbet med barnerett nesten helt fra du var ferdig 
utdannet. Hvorfor ønsket du  å jobbe med dette rettsom-
rådet? 
– Jeg hadde to alternativer da jeg var ferdig med studie-
ne; jeg kunne enten jobbe som amanuensis på UiT, eller 
jeg kunne ta et vikariat i Tromsø kommune på eien-
domsseksjonen. Siden jeg hadde undervist mye i løpet 
av studietiden, ønsket jeg nå å gjøre noe annet og valgte 
derfor å takke ja til vikariatet. Imens jeg hadde vikariatet 
ble det opprettet en stilling på barnevern i kommunen. 
Etter 9 måneder i vikariat fikk jeg denne stillingen, og 
jobbet da i et lederteam i barnevernet med en psykolog 
og en sosionom. Sammen hadde vi ansvaret for kvalitets-
sikring av barnevernssaker i kommunen. Alle saker gikk 
gjennom dette teamet før de ble sendt til videre behand-
ling i Fylkesnemnda. 

BARNEVERN
– Tromsø kommune var på mange måter forut for sin tid 
når det gjaldt barnevern, blant annet gjennom oppret-
telsen av dette lederteamet. Det finnes ikke et slikt team 
lengre nå, men jeg mener det er noe alle kommuner i 
Norge burde hatt. Jeg ser at det er et stort behov for å 
heve kvaliteten i barnevernet, og jeg tror dette i stor grad 
kunne vært løst gjennom et lederteam med tverrfaglig 
kompetanse. I dag forsøker man å løse dette gjennom 
hyppige lovendringer, men jeg tror ikke det er løsningen. 
Loven er helt grei sånn som den er - det er måten den 
forvaltes på ute i kommunene som er problemet. 

Når vi er inne på barnevern, kan du si noe om dine tanker 
rundt kritikken Norge nylig har fått fra EMD? 

TEKST AMANDA R. ENGESETH
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Så du mener at kritikken er berettiget?
– Mye av kritikken er berettiget, og jeg tror det vil 
komme enda mer kritikk. 
  Jeg deler ikke synspunktet om at EMD er blitt et 
foreldrevern og ikke et barnevern. Jeg tror mange av 
spørsmålene egentlig handler om at barn og foreldre i 
større grad må ses som en enhet. Kritikken om at det 
mangler faglighet og begrunnelse for avgjørelsene, 
retter seg like mye mot barns rettssikkerhet som forel-
drenes. Et tilfelle kan være når man sier at foreldrenes 
interesse må vike for barnets beste. Det er riktig at bar-
nets interesse skal gå foran foreldrenes, men man må si 
noe om hva denne interessekonflikten består i. Hvorfor 
kolliderer barnets og foreldrenes interesser? 
  Videre tror jeg EMD i større grad vil løfte frem kon-
takten mellom søsken hvor de er omplassert i foster-
hjem. Det samme gjelder kontakt 
med øvrig slekt, slik som beste-
foreldre og søskenbarn. Jeg 
tror Norge vil få kritikk for 
praksisen på dette områ-
det. 

Å VÆRE ADVOKAT I BARNEVERNSSAKER
Hvordan oppleves det å være advokat i barnevernssa-
ker? Særlig med tanke på at du synes praksisen har store 
utfordringer. 
– Det er spesielt å jobbe med slike type saker, fordi 
avgjørelsen får store konsekvenser for mange. Derfor 
mener jeg det er viktig å være ydmyk og bevisst det 
store ansvaret man har på sine skuldre. 
  Jeg vil bemerke at jeg opplever at veldig mange av 
avgjørelsene barnevernet treffer i dag, materielt sett 
er riktig. Veldig mange av omsorgsovertakelsene som 
skjer er helt riktig. Likevel er det enkelte saker som jeg 
ser kunne vært behandlet annerledes, og det er jo de 
man tar med seg videre og spør «var dette rett». Hel-
digvis er det ikke så mange av de sakene. 

Synes du noen ganger det er vanskelig å vite hva som er 
barnets beste?
 – Det er jo ikke noe matematikk i hva som er barnets 
beste, så det kan være vanskelig å si. De fleste som tar 
slike avgjørelser som omhandler barn, vil argumente-
re for at avgjørelsen er til barnets beste. Det er likevel 
vanskelig å vite hvorvidt det stemmer. Dette skjønnet 
er kjempevanskelig, og det skal man være ydmyk for.

BARNEFORDELINGSSAKER
Vi har pratet mye om barnevern nå, men du er også 
advokat i barnefordelingssaker. 
 – Ja. Barnevernet er jo offentligrettslig lovgivning, 
som regulerer forholdet mellom det offentlige og det 
private. Barnefordeling derimot, er privatrettslig og 
regulerer kun forholdet mellom barn og foreldre. Det 
er to helt ulike regelsett som i utgangspunktet ikke skal 
gripe inn i hverandre.

«Det er viktig å være 
ydmyk og bevisst det store 

ansvaret man har på sine skuldre i 
barnevernssaker.»

  Det er tre typer saker innenfor barnefordeling: 
saker om foreldreansvar, saker om fast bosted og 
saker om samvær.

Hvordan er det å være advokat i barnefordelingssaker 
sammenlignet med barnevernssaker?
– Det som er spesielt med barnefordelingssaker er at 
barneloven § 49 sier noe om advokatens rolle i disse 
sakene. En advokat i barnefordelingssaker har dermed 
et helt annet utgangspunkt enn på andre rettsområder. 
Som barnerettsadvokat skal man være varsom med å 
gå for langt i å ivareta den ene parts interesser, dersom 
det går på bekostning av barnet. Man har et stort ans-
var for å råde foreldrene til å holde fokus på barnet, og 
distansere seg fra konfliktene. Hvis man lar foreldrenes 

konflikter gå på tvers av barnets inter-
esser, kan det føre til store psykiske 

utfordringer for barna. 
For barn er det ofte vikti-
gere at foreldrene faktisk 

blir enige, enn hva de blir 
enige om. De voksne kan gjerne 

leve med at de misliker hverandre. Et 
barn derimot, kan ikke leve med at de to personene 
man er mest glad i, i hele verden, misliker hverandre. 
Barn trenger at deres verden smelter sammen. Det er 
veldig viktig at man forstår disse mekanismene når 
man jobber med slike saker. 

Kan det være vanskelig å få foreldrene til å se forbi konf-
liktene og holde fokus på barna?
– Ofte starter sakene med et veldig høyt konfliktnivå i 
retten, men så klarer man ofte gjennom prosessene der 
å dempe konfliktene og skape et bedre klima mellom 
foreldrene. Prosessene i retten er derfor ofte gode både 
for foreldrene og barna. Likevel er det jo til syvende og 
sist foreldrene som selv må ta et valg på hvilket forhold 
de vil ha seg imellom. Vi kan gi råd om hvilke konse-
kvenser et konfliktfylt forhold kan få, men det er ikke 
mulig for oss gjennom avtaler og dommer å regulere 
hvordan de voksne skal forholde seg til hverandre. 
  Jeg bruker å si at det er veldig viktig at foreldrene 
behandler hverandre med respekt og tillit. Klarer man 
det, er mye av jobben for å komme videre allerede 
gjort. 

MANGE TUNGE SAKER
Du er også bistandsadvokat i straffesaker, blant annet 
overgrepssaker og saker om vold i hjemmet. Det høres ut 
som du jobber med mange tunge saker?
– Ja, det er mange tunge saker. Det er veldig mange 
sterke historier. 

Et typisk spørsmål: Tar du med deg sakene hjem eller 
lar du det bli på kontoret?
– Man er jo aldri upåvirket av de sterke historiene man 
hører på kontoret, på Barnehuset eller i retten. Man tar 
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de med seg videre i livet. Hvis jeg setter meg ned og 
spoler tilbake, er det mange historier jeg har med meg. 
Noen historier og bilder er så sterke at de alltid vil ligge 
der. Samtidig kan man ikke gå rundt og tenke på alle 
historiene til enhver tid – da får man ikke gjort jobben 
sin. Man må hele tiden prøve å rydde i skuffene og gå 
videre. 

RESPONSTID PÅ 15 MIN
 – Jeg er veldig opptatt av å behandle alle med respekt 
og bruke tid på alle. Alle skal føle at jeg har tid til å 
høre på dem. Selv om jeg har en hektisk hverdag med 
mange saker, er det viktig at alle 
klienter opplever at deres sak 
er den viktigste saken. 
  Jeg pleier å fleipe med 
at jeg har en responstid på 15 
minutter; fra kl 7 på morgenen til kl 23 på kvelden skal 
jeg svare alle i løpet av et kvarter. Poenget er at det er 
viktig å kjapt følge opp alle klienter som sender SMS 
eller mail. For oss kan det noen ganger fremstå som 
bagatellmessige spørsmål, men det er fortsatt viktig for 
klienten å få hurtig tilbakemelding. 

Det blir jo et tillitsforhold mellom klient og advokat. 
 – Absolutt. Derfor er det så viktig å ta seg tid til hver 
eneste klient. For meg er det helt fundamentalt å følge 
opp alle. Det er jo en ekstra belastning, men hvis man 
ikke klarer den belastningen må man kanskje finne seg 
noe annet å gjøre. Det er en av omkostningene med å 
være advokat. 
  Dette er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er mange 
som sier det, men tro meg – det er det.

Og du trives med det?
 – Ja, jeg trives. 

HODET KALDT OG HJERTET VARMT
Det virker som du er veldig opptatt av folk. 
 – Jeg er vel det. Jeg prøver hver dag å se alle mennes-
kene jeg møter, for det er mange som sliter. Når man 
tjener godt og lever godt, er det lett å bli litt fjern fra 
grasrota. Jeg håper og tror jeg har klart å holde hodet 
kaldt og hjertet varmt. 

Hva er du opptatt av i ditt yrke som advokat?
 – Jeg hører andre si at jeg er en god barnerettsadvokat, 
men det er vanskelig å si hva det er som eventuelt gjør 
meg flinkere enn andre. Jeg vet ikke hva forskjellen på 

oss er, jeg vet bare at jeg hver dag prøver 
å være tilstede. 

  Det er også viktig for meg 
å være ydmyk til at det ikke 

alltid  er jeg som vet best, selv om jeg 
har mye erfaring. Jeg er opptatt av å bidra til en god 
løsning med den kunnskapen jeg besitter, men jeg er 
veldig lite opptatt av at jeg skal ha rett. Det betyr egent-
lig ingenting. Det som faktisk betyr noe er at de man 
skal hjelpe kommer videre i livet, og helst billigst mu-
lig. Det er viktig å gi klientene gode råd, tydelige råd og 
råd som gjør at saken ikke blir dyrere enn den må. 
  Det var en kvinnelig lagdommer som nå er pensjo-
nert, som stoppet meg på gaten en dag og spurte: 
”Hvordan klarer du å være like engasjert i alle saker?”. 
Da svarte jeg at den dagen jeg mister et oppriktig enga-
sjement for den jeg skal hjelpe, da er tiden moden for å 
finne seg noe annet å gjøre. 
  Det hjelper ikke klienten du har i dag at du var god i 
retten i går. Man må prøve å gjøre en like god jobb hele 
tiden. Man må nok også være så ydmyk og erkjenne at 
man ikke klarer å være på topp hver dag, men man må 
prøve. Hver dag på jobb må man gjøre sitt beste for å 
være like god som dagen før. 

Det høres ut som gode råd å ta med seg videre i studie-
hverdagen, og etter hvert inn i arbeidslivet. Tusen takk 
for intervjuet!

«Jeg er veldig lite 
opptatt av at jeg skal ha rett. 
Det betyr egentlig ingen-
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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 
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IKKE GJØR DETTE PÅ LESESAL
Det har gått noen måneder, endelig begynner folk å bli komfortable på universitetet og finner ut hvor man skal sitte for å vir-
kelig klare å jobbe for å komme seg gjennom evighetsmaskinen vi kaller pensum. Alt er fryd og gammen, men overalt rundt 
deg får du stygge blikk. Ikke har du gjort noe dumt eller flaut på byen så du lurer litt på hvorfor du plutselig får så mye negativ 
oppmerksomhet. 

Heldigvis for dere har Jus’t tatt på seg samfunnsansvaret i denne karantenetiden til å utdanne dere til en mastergrad i lesesal. 

1 Lukk vinduer fordi du fryser
Lesesalen er som et samfunn. Vi må tenke på helheten. Om alle 
vinduene står åpne og du er den eneste personen som har bestemt 
seg for at det ikke er varmt så kan du faktisk ikke lukke alle vin-
duene en etter en. Samtidig trenger kanskje ikke alle vinduene stå 
åpne, men det må faktisk være luft på lesesal. Et greit utgangs-
punkt er om hver rad tar ansvar for egne vinduer.

2 Høy musikk
Det fine med headset er at lyden er ment til å være kun for deg. 

Om ørene dine er så dårlige at du må skru opp lyden til milevis 
forbi anbefalt volum er det faktisk en mulighet å dra innom legen. 
Det er ikke normalt å måtte ha så høyt volum at radene rundt, 
foran og bak deg hører musikken din. 

Det er heller ikke så veldig gøy å måtte høre musikk fra en annen 
persons headset som er akkurat lavt nok til at man ikke kan høre 
hva personen hører på, men høyt nok til at det ødelegger den lille 
konsentrasjonsevnen enkelte av oss besitter. Om du vil dele mu-
sikken din med resten av oss ta heller med en høyttaler og ei det. 
Etabler deg som hersker over lesesalen.

3 Mat
Greit nok at man blir sulten, det skjer. Det første jeg ville anbefalt 
til noen som er sultne på lesesal er å ta med seg maten ut, man 
kan ta seg en 5-minutter bort fra pensumboka og seminaroppga-
ver. Om man mot all formodning absolutt må spise maten sin på 
lesesal forutsetter det enkelte regler for å vise hensyn. 

Mat som lukter er en absolutt no-go, man spiser ikke brødskive 
med makrell i tomat på lesesal, det er så vidt det er lov i ditt eget 
hjem. Mat som bråker er også en no-go, knekkebrød er en kardi-
nalsynd når det kommer til lesesalmat. Spiser man knekkebrød 
med makrell i tomat på lesesal skal man uten unntak brenne i 
evigheten.

4 Syk på lesesal
Er det en ting koronakrisen har lært oss er det 
viktigheten av hygiene. Ved å møte opp nysen-
de, hostende og harkende på lesesal sprer du 
ikke bare smitte og faenskap, du gjør deg selv en 
bjørnetjeneste. Å lese og skrive med en kropp på 
50% er ikke nyttig. Bruk heller tiden på å bli frisk 
hjemme, om du MÅ lese kan du faktisk gjøre det 
hjemme.

5 Vippe på stolen
Ærlig talt. Hva faen? Hvorfor? Hvem gjør dette? 
Skjerp deg.

6 Spille trommer på tastatu-
ret
We get it. Du er veldig engasjert. Du jobber 
med tidenes mest interessante praktikum. Alle 
problemene til Peder Ås skal løses med bravur, 
men besvarelsen blir ikke bedre av at tastaturet 
begynner brenne fordi du trykker så hardt på 
tastaturet. Det er ikke meningen at dine taste-
trykk skal ringe inn i evighetens ekko og inn i 
historiebøkene. 

7 Høye hæler
Joda, det er sikkert fett å kle seg pent og å hive 
på seg høye hæler for å være bad bitch a la Meryl 
Streep i The Devil Wears Prada, men det eneste 
du fremstår som er en wannabe-advokatfull-
mektig gira på Aker Brygge som MÅ vise seg 
frem med et klikk fuckings klakk for hvert skritt 
du tar. Det er mulig å kle seg greit UTEN høye 
hæler.

TEKST PREBEN AAKRE
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1 0  R Å D  T I L  E F F E K T IV  L E S IN G  H J E M M E F R A
Slik situasjonen er nå ser det ut som om vi alle må 
forberede oss til vårens eksamen hjemmefra. For noen 
betyr det lesing på et ryddig kontor 08.00-16.00 hver dag, 
mens for andre er hjemmestudie synonymt med å bla litt 
i pensum mens du venter på at neste episode skal spilles 
av på netflix. Uansett hvilken av typene du tilhører, er det 
én ting som er sikkert (eller så sikkert som ting kan bli i 
disse tider); eksamen må avlegges eksamen mot slutten 
av semesteret. Vi vil derfor dele ti tips som forhåpentlig-
vis kan gjøre det litt lettere å lese hjemmefra. 

1 .  L a g  d e g  e n  s l a g p la n
Har du googlet «hvordan få bedre studieteknikk» så har 
du sannsynligvis lest dette punktet før. Tipset er kjedelig, 
men like aktuelt for oss som må lese hjemme i koronati-
der. 
Her handler det om å være konkret og selvrealistisk. 
Listen trenger ikke nødvendigvis å bestå av punkter som: 
«lær deg kompetansemålene», «les hele pensum» eller 
«skaff deg en totaloversikt over alle relevante dommer i 
dette faget». Begynn heller med overkommelige mål som 
du kan gjøre frem til lunsj eller i løpet av dagen. 

2 .  F i n n  d e g  e n  e g e n  « k o n t o r p l a s s »
Det kan være utrolig fristende å benytte denne anled-
ningen til å lese fra noe mer komfortabelt enn stolene 
på PJ. For de fleste av oss vil dessverre ikke senga eller 
sofaen (med en TV i umiddelbar nærhet) være den mest 
effektive leseplassen. Finn deg et åpent rom med dagslys 
– gjerne et annet enn det du oppholder deg i til vanlig. 
Hvis du ikke har flere rom å velge i – ta i hvert fall steget 
bort fra senga og til kjøkkenbordet. 

3 .  S e  p å  d e t  p o s i t i v e  
Selv om situasjonen kan bli både kjip og kjedelig må man 
se på det positive. Mange bor nå hjemme hos mor og far, 
som kan by på både oppturer og nedturer. Personlig har 
jeg byttet ut Nescafé gold med fancy maskin-kaffe, noe 
jeg trives godt med. 
Når kjedsomheten slår inn, får vi tenke på alle de irrite-
rende samtalene på PJ vi slipper å høre nå. Han som pus-
ter så sykt høyt ved siden av deg på lesesalen. Hun som 
på død og liv skal spise en pose gulrøtter når det er helt 
stille i resten av rommet. Eller synderen som har glemt 
å skru mobilen på lydløs, for så å ta på seg et støydem-
pende headset. Studiehverdagen uten disse menneskene 
trenger ikke være så altfor ille. 

4 .  S e t t  r e a l i s t i s k e  m å l  
Noe av det første jeg hørte når jeg begynte på jussen 
var at vi måtte forvente å jobbe tilsvarende en 8-timers 
arbeidsdag eller mer. Noen jobber godt og klarer å opp-
rettholde konsentrasjonen gjennom lange dager. Alle er 
likevel ikke skapt slik. For mange av oss er 4 eller 6 effek-
tive timer mye bedre enn 8 timer med VG, Instagram og 
selvmedlidenhet. Start med realistiske mål!

JUS’T
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5 .  L u f t  d e g  f ø r  d u  s t a r t e r  l e s i n g e n  
Bussturen til skolen var en fin måte å våkne på og innstille 
hjernen på skolearbeid. Nå består turen til leseplassen i å gå 
fra et sted i huset til et annet, og er dessverre litt for kort til å 
våkne. Det kan derfor være smart med en luftetur før man set-
ter i gang med skolearbeidet. Uansett om det er en tur ut med 
søpla eller en tur på langrennskiene – alt hjelper.  

6 .  A l l i e r  d e g  m e d  a n d r e  f a m i l i e m e d le m m e r  
Flere av oss sitter nå hjemme med både søsken og foreldre 
som også må jobbe hjemmefra. Er du vant til å bo for deg selv 
eller i et kollektiv kan dette være utfordrende. Vi oppfordrer 
uansett til å gjøre det beste ut av det! Allier deg med bror, søs-
ter eller hvem det måtte være som også har selvdisiplinen på 
prøve. Avtal hvor lenge dere skal jobbe og hva dere skal gjøre. 
Et tips er å arrangere interne utfordringer. Dere kan for ek-
sempel samle alle mobilene på ett sted og innføre straff for den 
første som ikke klarer å holde seg unna. Personlig er jeg fan av 
at taperen må spise en hel chili. På denne måten får man også 
litt ekstra underholdning i hverdagen. 

7 .  F a c e  t im e -k o l l o k v i e
Det kan bli ensomt å lese alene uten å ha noen å diskutere 
med. Avtal face time-kollokvie med noen du vet du jobber 
godt med! For mer juss enn jåss kan det være lurt å avtale hva 
man skal gå gjennom på forhånd. 

8 .  S k i k k e l i g e  p a u s e r
Verdien av en god pause er undervurdert. Sett av et bestemt 
tidspunkt for lunsj, og ta gjerne pausen med de andre som 
måtte befinne seg der du er. Muligheten for en god lunsj er 
sannsynligvis bedre hos mor og far enn i sjampiskantina!

9 .  V a r i e r  s t u d i e m e t o d e n e   
Når alt av studier skjer på eget initiativ og man ikke har semi-
nar eller forelesning kan lesingen fort bli litt ensformig. Pass 
på at du varierer studiemetodene dine. Løs seminaroppgaver 
eller eksamensoppgaver fra tidligere år, les pensum fra for-
skjellige forfattere og skriv notater til dommer. Du kan også 
finne en samarbeidspartner du kan utveksle oppgavesvar med. 

1 0 .  B e n y t t  d e  d i g i t a l e  h j e lp e m id le n e  s o m  fi n n e s !
Man må ikke nødvendigvis nilese den 400 siders kjedelige 
boka for å lære relevant fagstoff. Appen «Domsguiden» er et 
veldig nyttig hjelpemiddel, spesielt hvis du ikke er i humør til 
å finlese en dom for å forstå hva Høyesterett egentlig mener. 
På jusinfo.no finner du gode og korte forklaringer innenfor en 
rekke fag, og rettsdata.no er et supert rettskildeverktøy som 
også gir deg lovkommentarer og relevant juridisk litteratur. 
Er du av den rastløse typen kan podkaster være en smart måte 
å lære på. «Rett på sak», «Er det lov?», «Juridisk ABC», «Ad-
vokatprat», «HELPpodden» eller vår alles kjære «Juss&Jåss» 
kan nevnes som eksempler. Her er det bare å ta på seg ski- el-
ler turskoene og sette pluggene i øret. 
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INTERVJU MED LENA BENDIKSEN
OM KARAKTERREGIMET PÅ JUSS

Det er en pågående debatt om karakterregimet på 
jusstudiet, og fakultetsstyret har nylig vedtatt endringer 
i eksamensformen. Vi har tatt en prat med dekan Lena 
Bendiksen for å høre hennes tanker om temaet. 

Fortell litt om karakterssystemet på fakultetet.
På det juridiske fakultet i Tromsø opererer vi med store 
eksamener på våren på 1-4 studieår. Dette fører til at vi 
har langt færre karakterer å vise til sammenlignet med 
Oslo og Bergen. Det at vi har få store eksamener på 
våren krever at studentene klarer å se sammenhengen 
mellom flere rettsområder og se det store bildet, kontra 
å se på rettsområdene hver for seg. 

Det har blitt vanskeligere å få gode karakterer på jus-
sen enn før. Hvorfor er det slik og hvilke konsekven-
ser har dette for tiden etter studiet?
Det ble tidligere brukt tallkarakter på fakultetet. Denne 
varianten var svært detaljert sammenlignet med bok-
stavkarakteren som vi opererer med i dag. Bokstavka-
rakterene skal romme et større spenn en de tidligere 
tallkarakterene, og dette kan gi utslag i at karakterene 
A og B blir hengende for høyt, eller brukt for lite om en 
vil.  

Til tross for at det kan være vanskeligere å oppnå 
karakteren A i dag på grunn av omleggingen fra et 
karaktersystem til et annet, betyr ikke dette at studen-
tene er dårligere. Tvert imot. Jeg tror studentene våre 
blir bedre og bedre. Jeg tror ikke vanskelighetene med 
å få de beste karakterene har så store konsekvenser for 
tiden etter studiet. Det er veldig få vitnemål med bare 
karakteren A og B. Arbeidsgiver er ikke bare opptatt av 
karakterene. Fokuset ligger på intervjuet og fremstillin-
gen av deg og søknaden din. I tillegg viser vitnemålet 
ulike egenskaper dere som studenter har, gjennom 
varierte prøvingsformer. Fremhev dette når dere søker 
på jobb. Mange arbeidsgivere melder også at de legger 
stor vekt på verv og engasjement studentene har vist i 
studietiden.

Når presset for å få toppkarakterer er så høye, tror du 
dette går ut over selve læringen? Har du noen tips for 
å unngå dette?
Her på fakultetet ønsker vi ikke et uheldig karak-
terpress. Et uheldig karakterpress svekker både læ-
ringen hos studentene, gir dårligere læringsmiljø og 
kan skape dårlig oppførsel. Vi prøver så godt vi kan 
å unngå et slikt karakterpress og heller skape et godt 
studiemiljø. Dette ligger til grunn i alle undervisnings-

aktivitetene vi har. Vi forsøker å fremme samarbeid, de-
ling og diskusjon. Vi prøver å vise og legge til rette for at 
dere kan lære av og med hverandre. Blant annet 
gjennom skrivekurs og seminargrupper. 

Mitt tips til studentene er å dele kunnskapen du sitter på. 
Tørr å bli utfordret av dine medstudenter. Læring er en 
prosess og det finnes mange andre og ofte bedre måter 
å tilegne seg kunnskapen på enn å sitte alene på lesesal 
med pensumboka. Gjennom å forklare noe for andre 
lærer du masse selv. Gjennom å bli utfordret på egne 
standpunkter må du begrunne og utdype. Gjennom å se 
hvordan andre skriver, får du tips til egen skriving. Det 
er imidlertid ikke alle som har samarbeidspartnere i stu-
dietiden. Jeg oppfordrer derfor studentene til å se andre 
som er alene. Ta kontakt med dem. Kanskje kan du gjøre 
studiehverdagen til noen andre bedre og kanskje kan du 
tilegne deg mer kunnskap selv. Det er fint å kunne disku-
tere med andre enn de man vanligvis gjør oppgaver med.

Er karaktersystemet godt nok? Er karakterene nok til å 
bedømme studentene etter endt studie?
I dag sikrer vi varierte prøvingsformer, noe som frem-
går på vitnemålet. Studentene får karakterer på ulike 
prøvingsformer, både hjemmeeksamen, skoleeksamen og 
muntlig eksamen.

Alle skal også ha en skriftlig begrunnelse på master-
oppgaven sin. Dette sier noe om hvordan du har jobbet 
med din største oppgave på studiet. Vi har også endret på 
praksisrapporten som skal utføres på 4.avdeling. Vi har 
også endret på praksisrapporten som skal utføres på 4.av-
deling. Tidligere har rapporten vært utformet nesten som

TEKST THERESE JOHNSEN FOTO UIT
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en slags praktikumsoppgave. Vi har nå gått over til en 
praksismappe som består av ulike etiske og rettspolitis-
ke vurderinger. Du skal ta stilling til ulike yrkesetiske 
problemstillinger fra praksisen og knytte egne reflek-
sjoner til disse. Du skal også ha en bekreftelse fra prak-
sisplassen din på en/flere oppgaver du har gjort. Ved 
endt praksis skal du legge frem disposisjon og presen-
tere ulike sider ved praksisoppholdet. Til slutt får du 
en samlet vurdering av mappen din. Dette er med på å 
vise en annen side ved deg selv, din kunnskap og dine 
erfaringer i tillegg til karakterene. Praksismappen kan 
også brukes i en jobbsøkersituasjon om dere ønsker.

Kanskje kunne vi gått enda lenger. Eksempelvis er det 
i noen land slik at det blir gitt karakterer som består 
av en kombinasjon av deltakelse på 
seminar og eksamen. Dette 
gir et godt vurderings-
grunnlag og sier noe om 
innsatsen til studentene 
over en lengre periode. Dette 
er likevel svært ressurskrevende og 
kan i noen tilfeller oppfattes urettferdig, i tillegg til at 
det fordrer obligatorisk undervisning.

Når dette er sagt så vil jeg si at det å være aktiv i orga-
nisasjoner og verv også kan gi et bilde av hvordan du er 
som person og hva du interesserer deg for. Selg deg selv 
i søknaden. Fortell hva du har gjort og gi arbeidsgiver 
et fullt og klart bilde av deg i tillegg til vitnemålet ditt. 
Hva «får» arbeidsgiveren om de ansetter akkurat deg?
Kandidatundersøkelsen på UIT fra 2019 viser at nesten 
én av tre ved Jurfak var engasjert i frivillig arbeid/orga-
nisasjonsarbeid, og her var også andelen politisk aktive 
høyest av fakultetene, med 8 prosent. Kandidatene 
ved Jurfak er de mest «aktive», hvor over halvparten 
(57 prosent) deltok i en eller annen aktivitet i løpet av 
studietiden. Tidligere studenter har fortalt at dette har 
fått betydning i kontakt med arbeidslivet og når de fikk 
deres første jobb.

Hva har du å si til de ulike vurderingsstilene sensore-
ne har? Er sensorveiledningene for dårlige?
Vi har to sensorer på alle eksamener, og vi gjør en 
omfattende jobb med å kvalitetssikre både sensorene 
og sammensetningen av sensorpar og sensorkorps på 
en avdeling. Videre har vi sensorveiledninger, tillegg til 
sensorveiledningene og ikke minst sensormøter. Møter 
hvor alle sensorene diskuterer oppgaven, veilednin-
gen og nivået på besvarelsene. Før møtet skal alle ha 
vurdert minst fem oppgaver. Dette sikrer stor grad av 
likhet i sensureringen. Samtidig vil karaktersetting på 
juss aldri bli mattematikk. Det vil alltid være behov for 
et stort innslag av skjønn fra sensorenes side. Sensore-
ne kan ha litt ulik vurdering av hvor godt den enkelte 
skriver, hvordan argumentasjonen er bygd opp, hvor 
god kildebruken er, m.v. I tillegg er det vurderinger 

som må gjøres når en students besvarelse varierer. Noe 
kan være veldig bra, mens andre deler ikke er fullt så 
bra, eller ikke fullført. Disse skjønnselementene vil 
aldri bli borte, men vi må fortsette arbeidet med å kva-
litetssikre oppgaver, veiledninger, sensormøter, senso-
rer og sensorsammensetning, så godt vi kan.

Generelt ser vi at sensorene stort sett er veldig enige, 
og er de ikke enige har vi rutiner for å håndtere det. Vi 
ser at i klagerunden er det dessverre noen få tilfeller 
av besvarelser som får endret karakter med to trinn. 
Heldigvis skjer det ikke ofte.

Personlig er jeg lite tilhenger av dagens klagesystem 
med blindsensur i klageomgangen. Etter min mening 

bør forvaltningslovens klagesystem be-
nyttes. Da vil klagesensorene både 

få tilgang til den opprinne-
lige vurderingen og ikke 
minst studentens grunnlag 

for å klage. Dermed kan det 
treffes et vedtak i klageomgangen 

som har bedre grunnlag, enn hva tilfellet er nå med ny 
blind prøving. I utkastet til ny UH lov er det foreslått 
å gå over til forvaltningslovens klagesystem, noe jeg 
mener vil være en god endring hvis det blir vedtatt.

Hva er positivt med ordningen på Jurfak i Tromsø?
Den gir studentene muligheten til å stå i en læringspro-
sess over lengre tid. Studentene tilegner mer og bedre 
kunnskap over tid. Derfor har vi større eksamener til 
slutt i semesteret. Dette resulterer i at dere har bedre 
tid til å lære og utvikle dere, kontra det å prøve studen-
tene rett etter faget er ferdig. Den juridiske metoden og 
den faglige modenheten blir i tillegg bedre over tid. 

Målet er å bli best mulig jurister. Jeg mener eksamens-
ordningen i Tromsø bidrar til dette. Det nytter ikke 
å pugge seg til ett fag. Man er nødt til å se sammen-
hengen mellom fagene. En større eksamen er mer 
krevende. Til gjengjeld blir studentene bedre rustet til 
arbeidslivet.

Vi bruker varierte prøveformer, noe som gir arbeids-
giver et bedre perspektiv på hvordan dere arbeider 
hjemme, muntlig og under sterkt tidspress. Med og 
uten hjelpemidler. Dette er noe vi har fått gode tilba-
kemeldinger på. Arbeidsgiver setter pris på at Trom-
sø-studentene har øvd og er prøvd på ulike måter. 
Spesielt positive tilbakemeldinger får vi på de muntlige 
ferdighetene våre studenter har.

Fremtidige endringer i eksamensformen
Vi på fakultetet har nettopp hatt styremøte angående 
endringer i eksamensformen. Disse endringene skal 
forhåpentligvis være med på å minske eksamenspresset 

«En større eksamen 
er mer krevende. Til gjen-

gjeld blir studentene bedre rustet til 
arbeidslivet.»
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Dette er endringene som blir g jort på de ulike avdelinge-
ne (endringene g jelder for studentene som starter høsten 
2020):
1.avdeling: Det blir bestått/ikke bestått vurdering på ex.fac 
eksamen. Dette fordi det ikke er nødvendig med en karakter 
i juridisk metode etter 3 måneder på studiet. Dette reduserer 
fokuset på karakteren og øker fokuset på læring. 

2.avdeling: rettshistorie blir ikke en del av slutteksamen. Det 
blir en egen eksamen med bestått/ikke bestått vurdering. 

3.avdeling: den mer teoretiske delen av metodefaget blir ikke 
en del av slutteksamen, men blir tatt ut og gjort om til en egen 
prøve. 

4.avdeling: De semiobligatoriske fagene får en egen bestått/ 
ikke bestått vurdering, og tas dermed ut av slutteksamen på 
våren. 

Fra og med neste studieår blir det heller ikke 8 timers skoleek-
samen lenger på 3 og 4 avdeling, da disse gjøres om til 6 timers 
eksamen. Denne endringen gjelder også for studenter som 
allerede er startet på studiet før høsten 2020. 

og karakterpresset. 

Vi fastholder fortsatt grunnstrukturen. Det vil 
si at vi fortsetter med store eksamener på våren 
i stedet for en eksamen hvert semester eller 
etter hvert fag. Dette fordi vi får gode tilbake-
meldinger fra studentene om at det er slik de 
ønsker det. Studentene ønsker ikke et eksa-
menspress hele året samt vi har fått tilbakemel-
dinger på at studentene klarer enda tydeligere 
å trekke en rød tråd mellom fagene ved å ha 
slutteksamen på slutten av året. Vi fastholder 
videre varierte prøvingsformer. 

Følg Jus’t på Instagram!

@justtromso
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Blir kjent med livet som 
advokatfullmektig

Hva har vært det beste med 
ThommessenAkademiet? 
Vanskelig å trekke frem én ting, men jeg 
synes pro se dyre kon kur ran sen på siste 
sam ling var vel dig mor som. Vi ble satt 
sam men i team på to og to, og hadde en 
halv dag til å for be rede oss på å pro se dere 
foran de svært dyk tige pro se dyre advo ka
tene Henning Harborg, Eirik W. Raanes og 
høy este rett sdom mer Borgar Høgetveit 
Berg. Utfordrende, gøy og veldig lærerikt! 

Har du vært med på noen fagseminarer – 
i så fall hvilke og hvordan har det vært?
ThommessenAkademiet besto av tre sam
lin ger, og hver samling var knyttet til et eget 
tema. 

Temaet for første samling var salg av 
nærings eien dom med løpende leie kon trak
ter, for andre sam ling var det finan si ering 
og restruk tu re ring. For siste sam ling var 
temaet prosess. På de to første samlin gene 
skulle vi for handle i etter kant av fag semi na
rene. Sis tnevnte var veldig gøy. På den siste 

sam lin gen hadde vi en pro se dy re kon kur
ranse, og det var virkelig et høydepunkt.

Hvordan har det vært å ha egen mentor i 
Thommessen?

Det har vært helt supert å ha Anders 
Sundsdal som men tor. Vi har hatt flere 
lunsjer gjen nom året, og han har i den for
bin delse gitt meg gode råd og nyttig input 
både om rol len som trainee og kloke grep i 
hver da gen som student. 

Hva er det viktigste du har lært som 
deltaker på ThommessenAkademiet?
Det er vanskelig å trekke frem én konkret 
ting, men jeg tror nok at noe av det vik tig
ste er at man aldri skal under vur dere det 
å kunne stole på seg selv, og det å tørre å 
kaste seg ut i nokså ukjente settinger.

Les mer om våre student- og 
traineeprogrammer på thommessen.no

Kristine Fagerlund var en av deltakerne på 
ThommessenAkademiet 2018/2019. 

AKADEMIET

Annonse JUS'T A5 helside ThmsnAkademiet-KRFA.indd   1 18.03.2020   09:28:29
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INTERVJU MED THOR HAGER THORKILDSEN
ADVOKAT OG PARTNER I REKVE PLEYM

Mange studenter kjenner på usikkerhet knyttet til over-
gangen fra å være student til å gå ut i arbeidslivet. Hvor-
dan denne usikkerheten konkret kommer til utrykk hos 
den enkelte vil variere, men utgangspunktet er nok noe 
likt.

Som student går man gjennom en mestringsprosess. 
Man bygger opp en mestringsfølelse på et faglig og et 
sosialt nivå, noe som med tid resulterer i en følelse av 
trygghet. I arbeidslivet blir denne tryggheten satt på 
prøve. Det blir stilt nye forventninger til deg, men da 
ikke som student men som en med mastergrad i Retts-
vitenskap. 

Denne overgangen skal man imidlertid ikke frykte, 
tvert imot er det nettopp dette sceneskiftet vi forbere-
der oss på gjennom fem år på skolebenken. At vi også 
under studietiden blir eksponert for arbeidslivet og 
dens aktører er derfor særdeles viktig, både for å bli 
kjent med og minnet på hva vi jobber mot som studen-
ter.

Jeg har vært så heldig å få muligheten til å møte advokat 
Thor Hager Thorkildsen som har vært i bransjen i over 
20 år. Han som alle andre har også en gang vært student 
og har gjennom en lang karriere erfart å være student, 
fersk jurist, advokatfullmektig, og i dag advokat og 
partner i Nord-Norges største selvstendige advokatfir-
ma; Rekve Pleym. 

Hva er Thor sin historie, hvilke erfaringer har han 
ervervet seg på veien og hva kan han fortelle oss om å 
være advokat i Rekve Pleym? Dette er temaer vi utfor-
sket sammen en ettermiddag i mars. 

Rekve Pleym holder til i Tromsø sentrum (Grønnegata 
76). Jeg har avtalt å møte Thor her kl. 15:00. Etter å ha gått 
opp trappene til 4 etasje og åpnet døren som er markert 
«Rekve Pleym» kommer jeg inn i en stor resepsjon. Med 
unntak av meg selv og resepsjonisten er det ingen andre i 
rommet. Jeg henvender meg i skranken og blir etter kort 
tid ledet til et møterom. Resepsjonisten forteller meg at 
Thor vil komme snart, og lukker deretter døren bak meg.

Det tar ikke mange minutter før døren åpner seg og Thor 
kommer inn med et stort smil og to kopper kaffe. Han øn-
sker meg velkommen og rekker den ene koppen til meg. Vi 
setter oss ned på hver vår side av bordet. Etter å ha forklart 
Thor litt om bakgrunnen for intervjuet starter vi.

Jeg begynner med å spørre om Thor kan fortelle 
meg litt om tiden før og under studiene. 

Thor starter med å fortelle at han etter fullført videregå-
ende skole tjenestegjorde i forsvaret og jobbet et par år 
i bank. Etter dette var han klar for å studere, men «hva» 
visste han ikke. Han vurderte sosialøkonomi, et fag han 
syns var morsomt på videregående skole. Men han var 
usikker på om han ville beherske matematikken. Thor 
fortsetter smilende med å fortelle at han bestemte seg 
for å prøve juss bare noen uker før søknadsfristen gikk 
ut og legger til:

«Det er jo en potetutdannelse som kan brukes til 
det meste»

Våren 1988 begynte Thor å studere Rettsvitenskap ved 
Universitet i Tromsø (UiT), noe som fort viste seg å 
bli en fulltreffer. Thor forteller at han stortrivdes hele 
studietiden selv om han til tider kjedet seg litt. Han 
fortsetter med å dele noen av erfaringene han satt igjen 
med etter fem år på skolebenken.

Faglig fremhever han betydningen av å beherske den

TEKST OG FOTO ULRIK A. WANG-IVERSEN
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juridiske metode. Denne metoden er grunnlaget for å 
anvende juss i praksis, og når man skal ut i arbeid etter 
studietiden er det denne metoden som er utgangspunktet 
for videre utvikling. Uansett om du starter som saksbe-
handler i forvaltningen, advokatfullmektig eller dom-
merfullmektig må metoden være på plass. De konkrete 
rettsområdene lærer man derimot mer grundig når man 
kommer ut i arbeidslivet.

Thor påpeker imidlertid at uavhengig av hvilke rettsom-
råder man spesialiserer seg i, er det viktig å ha med seg 
basalkunnskapen man erverver seg under studietiden fra 
de ulike rettsområdene. En sak omhandler nemlig sjeldent 
rettsspørsmål fra kun ett rettsområde og da er det greit å 
ha litt generell breddekompetanse.

Ellers nevner han at studiet krevde at man klarte å jobbe 
selvstendig. På samme måte som i dag var det relativt lite 
undervisning og man ble derfor i stor grad overlatt til selv-
studier og kollokviearbeid. Han nevner at å bli selvstendig 
og innarbeide en streng arbeidsdisiplin var utfordrende 
men har vært verdifulle egenskaper i det videre løp. 

Jeg fortsetter med å spørre om Thor kan ta meg gjen-
nom årene som fulgte etter studiene.

Thor forteller at han fikk jobb som juridisk førstekonsu-
lent ved ligningskontoret i Kristiansand hvor han jobbet i 
tre år før han flyttet tilbake og jobbet som faglig kontorsjef 
ved Tromsø ligningskontor i to år. Han gir uttrykk for at 
han trivdes i disse jobbene og at han trodde det var skatte-
retten han ville fortsette å jobbe med i fremtiden også. 

Han beskriver overgangen fra studenttilværelsen til ar-
beidslivet som utrolig spennende, men også utfordrende. 
Thor nevner at han i starten kunne få negative tilbakemel-
dinger på utført arbeid fra klienter og arbeidsgiver:

«Slike beskjeder var tunge å få i starten og endte 
tidvis med søvnløse netter»

Han utdyper videre at man må være forberedte på slikt 
i begynnelsen, og legger til at man over tid får tykkere 
hud og blir mer sikker på seg selv og det produktet man 
leverer. 

Thor bemerker også at overgangen til arbeidslivet er en 
viktig påminnelse om at juss er et yrke som i stor grad 
omhandler menneskers skjebner. På studiet forholder man 
seg til diverse variasjoner av «Peder Ås» og «Lars Holm» 
når man løser oppgaver, men når man skal ut i arbeidsli-
vet er det ekte mennesker man må forholde seg til. Den 
menneskelige faktoren gjør det mer utfordrende, og man 
må akseptere at det alltid vil være både fornøyde og mis-
fornøyde klienter. 

Thor forsetter med å fortelle at han ble ansatt som ad-
vokatfullmektig i Advokatfirmaet Rekve Pleym i 1998. 
Han ble da eksponert for langt flere rettsområder, særlig 
tingsrett. I 1999 fikk han bevilgningen sin og fortsatte 
å jobbe i firmaet som advokat frem til 2005 da han 
også ble partner.

Vi går over til å snakke om status i dag og hvordan 
det er å jobbe i Rekve Pleym. Selv anser Thor seg i 
dag som en typisk sivilrettslig prosedyreadvokat med 
spisskompetanse på fast eiendoms rettsforhold noe 
han trives veldig godt med.

Han forteller at Rekve Pleym beskjeftiger 14 medar-
beidere, hvorav 9 advokater og 2 advokatfullmektiger. 
De gir bistand innenfor de aller fleste rettsområder, 
men har hovedvekt på selskapsrett, kontraktsrett, kon-
kurs- og skifterett, fast eiendom og plan- og bygnings-
rett. 

Han påpeker at de er et helt selvstendig firma, noe 
som innebærer stor frihet for de ansatte i hvordan de 
velger å jobbe, hvor mye de vil jobbe og hvilken saker 
de velger å ta. Selv om de i større saker kan jobbe som 
team, er normalen at de jobber selvstendig og alene 
følger den enkelte sak fra start til slutt. Det blir derfor 
et nært samarbeid mellom advokat og klient med få 
tredjepersoner.

Thor legger også vekt på at det sosiale miljøet på kon-
toret er veldig bra. Mange av de som jobber der i dag 
er veteraner som har vært i bransjen i mange år. Han 
nevner blant annet sekretæren som har vært ansatt i 
over 30 år. Tor Rekve gikk av med pensjon når han var 
80 år og Harald Pleym som blir 74 i år snakker ikke 
om «når han skal slutte» men «hvis han skal slutte». 
Til dette legger Thor til: 

«Jeg har jobbet her i over 20 år nå og er fortsatt 
en fersking»

Thor legger til at Rekve Pleym også er opptatt av å 
rekruttere nye medarbeidere, men at dette skjer perio-
devis og ved behov. De har det siste halvåret ansatt tre 
nye advokatfullmektiger og det siste året har de hatt to 
trainees, en fra UiT og en fra UiO.  

Å bli advokatfullmektig er for noen det neste steget 
etter fullført studietid. Thor utdyper litt mer om hvor-
dan man som advokatfullmektig jobber hos Rekve 
Pleym. På samme måte som advokatene har de stor 
selvstendighet og er i utgangspunktet fri til å følge en 
sak fra start til slutt, for slik å bygge opp sin egen por-
tefølje. Prinsipalen følger imidlertid opp rundt arbei-
det som gjøres og veileder underveis. Det legges opp

JUS’T
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til at de skal få prøves i et bredt spekter av rettsområ-
der. Thor legger vekt på at å ha advokatfullmektiger 
er en innvestering og at det er ønskelig at de fortsetter 
å jobbe som advokater i Rekve Pleym etter de har fått 
bevilgningen sin.

Vi går med dette over til å snakke om hva Rekve Pleym 
ser etter når de skal ansette nye medarbeidere. Thor på-
peker med en gang at gode karakterer er viktig, men at 
de ikke trenger å være avgjørende. Til dette legger han 
til to ting. Det ene er at gode erfaringer er av betydning. 
Når han blir spurt om hva han legger i «erfaring» så sva-
rer han at det kan være veldig mye og at det meste kan 
være av interesse, men at det vil være en avgrensning 
basert på hva de som firma leter etter på det aktuelle 
tidspunktet.

Det andre er personlige egenskaper. Thor forklarer at 
det for Rekve Pleym er viktig å ha et godt arbeidsmiljø 
og derfor en fordel om man er utadvendt og omgjenge-
lig. Videre nevner han at det er en god egenskap å fort 
kunne identifisere de sentrale aspektene ved en case, og 
konsekvent arbeide mot å finne gode løsninger på de 
sentrale problemstillingene.  

Å ha en viss tilknytning til Nord-Norge blir også nevnt 
som en faktor av betydning når de skal ansette noen. 
Thor forklarer at det viktige er at man ser for seg at man 

vil bli i Tromsø over lengre tid. Et viktig spørsmål på 
intervju blir derfor: Hvor tror du at du er om 10 år?

Thor forklarer at man som arbeidsgiver må se ting fra 
fugleperspektiv og fange det store bilde for å finne ut 
om noen passer til å jobbe i Rekve Pleym. Selv om Thor 
ikke sier noe eksplisitt om dette får man inntrykk av at 
Rekve Pleym foretrekker å ansette noen som vil være en 
del av «teamet» over lengre tid.

Jeg avrunder intervjuet med å spørre om Thor har noen 
avsluttende bemerkninger som han vil dele. Etter litt be-
tekningstid svarer Thor at han tror vi har vært gjennom 
det viktigste men at han igjen vil gjenta at:

«Vi er et nordnorsk selvstendig advokatfirma 
som er opptatt av å knytte til oss dyktige folk fra 

nord»

       - Og med dette avslutter vi intervjuet –

Jeg planlegger flere lignende intervjuer og oppfordrer 
derfor alle som har enkeltspørsmål de kunne tenke seg å 
få svar på eller forslag til større temaer de vil at intervjue-
ne skal omhandle, til å sende disse forslagene til Jus´t sin 
Instagram, Facebook eller per mail.

Ønsker du å bidra til Jus’t?
Har du en idé til et intervju? Vil du skrive et leserinnlegg? Har du 
lyst til å bli med i redaksjonen? Jus’t er åpent for alle jusstudent-
er, og man kan bidra med bilde og tekst også uten å være med i 
redaksjonen. 

Meld din interesse til just@juristforeningen.eu, ta kontakt på Face-
book eller Instagram, eller pling på til en av redaktørene. 
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P R O S E D Y R E K O N K U R R A N S E N
A R R A N G E R T  A V  C F  R H E TO R IC A  

TEKST OG FOTO ANNA B. LAGAARD

Dette er andre året CF har arrangert 
prosedyrekonkurranse på UIT. Kon-
kurransen gikk av stabelen fredag 28. 
februar. Lagene fikk utdelt faktum man-
dag 24. februar, og fikk da fire dager på 
å forberede saken sin. Konkurransen er 
ment som et lavterskeltilbud for stu-
denter som vil prøve seg på prosedyre, 
uten at det skal være så tidkrevende (og 
skummelt). Konkurransen skiller seg 
fra ELSA’s årlige konkurranse ved å kun gå over én runde. Det er kun to lag som får 
muligheten til å være med per konkurranse, og lagene blir trekt tilfeldig etter endt 
påmelding. 
Årets faktum ble skrevet av Marius Storvik, og omhandlet avtalerett med en liten 
EØS-rettslig tvist. Dommerne avgjør hvem som stikker av med seieren basert på 
hvilket lag som leverer beste prosedyre, og avgjør da ikke selve «tvisten» som 
sådan. Hvert deltakerlag får tildelt en studentveileder som har god kjennskap til å 
holde prosedyrer. Årets veileder for saksøker var Sondre Lie fra 3. avdeling, og sak-
søktes veileder var Tuva Kriznik Sørensen fra 4. avdeling. Hver deltaker på begge 
lag fikk en goodiebag med diverse godsaker som premie, sponset av CF’s hoveds-
ponsor – Haavind. I tillegg til dette kunne de som møtte opp blant publikum stikke 
av med flotte premier, blant annet fireretters på Mathallen, Arctic Expedition, 
gavekort til Fjellheisen, Jusleksikon fra Akademika, samt en tilsvarende goodiebag 
som deltakerne fikk som premie. 

CF Rhetorica
CF Rhetorica er en under-
gruppe i den nylige etablerte 
foreningen CF (Congregatio 
Forensis) på det juridiske 
fakultetet i Tromsø. Rhetorica 
betyr retorikk, og undergrup-
pen har nettopp tilbud innen 
retorikk som sitt ansvarsom-
råde. Vi ønsker å gi juss-stu-
dentene på UiT ytterligere 
tilbud som tar sikte på en mer 
praktisk tilnærming til juss, 
der vi kan arrangere alt fra 
prosedyrekonkurranser og 
-øvelser, forhandlingskurs, 
debatter, foredrag ol.
Undergruppen består av ti 
medarbeidere med Tuva 
Kriznik Sørensen som under-
gruppeleder. I undergruppen 
skal vi planlegge, organisere, 
markedsføre og gjennomføre 
diverse tilbud til studentene.

Saksøkerlaget besto av Daniel Jensen og Thor André Han-
sen, som begge går 2. avdeling. Laget synes opplegget rundt 
konkurransen var bra, og premien falt også godt i smak. 
Slik faktum i konkurransen var lagt opp, var det noe skjev 
fordeling mellom saksøker og saksøktes utgangspunkt, og 
saksøker var i en noe vanskeligere stilling enn saksøkte. 
Laget synes det var lærerikt å arbeide med å representere en 
part hvor det ikke er like mye støtte å finne i rettskildene, 
og dermed ikke så lett å forsvare sin sak. Lagets veileder var 
Sondre Lie, og kommunikasjon mellom lag og veileder var 
det ingenting å utsette på. Laget anbefaler alle med interesse 
for prosedyre å melde seg på til neste år! 

Torbjørn Miklegard og 
Constantin Rust, begge 
på 1. avdeling, repre-
senterte saksøkte under 
årets konkurranse. 

Årets dommere: Jorun Øiesvold, Kristine Korsnes, 
Gunnar Eriksen.
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JUS’TB I L D E R  F R A  
S T U D I E H V E R D A G E N

V i  b a  d e r e  o m  å  s e n d e  in n  d e r e s  b e s t e  b i ld e r  f r a  s t u d ie -
h v e r d a g e n . H e r  e r  e t  l i t e  u t v a lg  a v   d e t  d e r e  h a r  s e n d t  in n  

<3
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JUS’TV I N N E R B I L D E T
V i  b l i r  g la d  a v  å  s e  p å  d e t t e . S å  m y e  fi n e  f o lk , 
fi n e  s m i l  o g  g le d e . G r a t u le r e r  t i l  J u l ia  J o h n s e n  
H a ls e b ø ! d u  f å r  p r e m ie n  d in  s å  f o r t  U iT  å p n e r  
ig je n .
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R E I S E B R E V  F R A  L E V I
Det var duket for den årlige alpinturen til Levi. Unge, 
håpefulle og en anelse våryre studenter hopper på bussene 
som skal frakte samtlige til den ultimate destinasjonen for 
alkoholkonsum og moro. De fleste starter tidlig – ”intet 
bedre enn bjørnunger til frokost” (Henrik Ibsen). Lyden 
av ølbokser som knekker skjer fortere enn du kan si ”raske 
briller”. 

Ved første stoppested skal det bunkres. Hardt oppsparte 
midler (pappa) ødsles på det fineste Finland har å by på; 
billig øl og sprit. Jussen i Tromsø er ikke BI, så her går det i 
Lapin Kulta og vodka. Det handles derimot i Moncler slik at 
noe av jussens rykte som ”litt ekle” opprettholdes. 

Vel fremme blir undertegnede innlosjert med ti andre jenter 
fra kullet. Badstua fyres opp, første vinflaske knekkes og 
stemningen er til å ta og føle på. Fra spøk til alvor – alpin-
turen til Levi er en god arena for å knytte nærmere bånd 
til sine medstudenter. Ingenting er som god gammeldags 
tvangssosialisering over tre dager. Man blir kjent på andre 
måter enn man blir på stille lesesal. Og for hardtarbeidende 
jusstudenter er dette en fin anledning til å glemme karak-
terpress og redselen for å bli pekt ut i seminar. 

Årets trendalert: Tenk deg om før du kjører raske briller og 
ullundertøy. Her kan det være viktig å se situasjonen litt an. 
Man bør spørre seg selv om situasjonen tilsier at undertøy er 
blitt ytterklær. De ulike vurderingsgrunnlagene vil sannsyn-
ligvis bero på klokkeslett, alkoholkonsum og klientell. Ellers 
er det verd å nevne at raske briller, i år som i fjor blir brukt 
innendørs. 

Tips fra en veteran: Dersom du knekker nesen første kvel-
den, kan det være at adekvat helsehjelp ikke kan tilbys. Det 
er derimot sannsynlig at jentegjengen (eller guttegjengen) 
stiller med både tørkepapir, velmente ord og klemmer. 

Tips fra en annen veteran: Dersom et uhell skulle forekom-
me i løpet av natten så har de fleste hyttene vaskemaskin, og 
vaskebøtter. 

Huskeliste: 
• Kompass er alltid smart. Finner du ikke veien hjem etter 
nachspiel på nabohytta? Kompasset er din venn! 
• Tusj, slik at du kan markere hyttenummeret ditt på hånda. 
• Kjøp snus på den lille kiosken i Sverige, det lønner seg når 
du mister boks nummer tre første kvelden. 
• Laber stemning? Hva med å være han fyren som drar frem 
en kassegitar for en trall? Dette vil dra damer.  

PS. Dersom du ikke kommer deg på verken badeland eller 
skianlegg, noe undertegnede ikke klarte. Så kan man alltids 
prøve igjen til neste år. 

Konklusjon: Dette er ikke en tur du går vil gå glipp av.  

TEKST JENNY LAKSEIDE
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JUS’T

5 PÅ JURFAK

Navn, alder & avdeling: Bendik Midtkandal, 23 år & 5. avdeling
Hjemsted: Askøy (utenfor Bergen)

1. Jeg har ingen favorittdom
2. Mange nye fjes
3. Da ville jeg studert journalistikk ved høyskolen i Volda. Litteraturviten-
skap høres også veldig spennende ut.
4. Forhåpentligvis finner jeg meg en engasjerende jobb! I tillegg har jeg 
planer om å gå mange lange turer i norsk natur.
5. Into the wild
6. Jeg hadde ikke sagt nei til å dele en pose Real turmat med Lars Monsen 
ute i naturen!
7. Grace – Jeff Buckley, men for øyeblikket hører jeg mye på Eirik Aas’ nye 
album «Med lyset slukket»
8. Struktur: Sett opp en plan for hva du skal gjøre før du drar på universitet
Fokus: En studerer best når en er fokusert. Legg vekk forstyrrende elemen-
ter når du skal studere. På denne måten vil du også bli mer effektiv.
Skriv: Ikke bruk dagene på universitetet bare på å lese. Sørg for å skrive 
oppgaver! På eksamen skal du skrive, ikke lese.

Bli bedre kjent 
med fem av jus-
studentene på PJ

SPØRSMÅL
1.Hva er din favorittdom? 
2.Beskriv første skoledag med tre ord: 
3.Hva ville du gjort om du ikke studerte juss? 
4.Hva vil du gjøre etter jusstudiet? 
5.Hva er din favorittfilm? 
6.Dersom du kunne spist middag med hvem 
som helst, hvem skulle det vært?
7.Hva er din favorittsang? 
8.Hva er dine tre beste tips for å komme seg 
gjennom jusstudiet?

TEKST NORA O. LIND

Navn, alder & avdeling: Monika Remme, 24 år 
& 2. avdeling
Hjemsted: Svolvær

1. Sårstell-dommen
2. Spennende, skummel og forventningsfull
3. Mest sannsynlig studert for å bli dyrepleier
4. Drømmen er å bidra til å utvikle dyrepoliti i Norge. Reserveplanen er 
arbeidsrett, da alt for mange blir utnyttet av arbeidsgivere og ikke vet sine 
rettigheter. 
5. Vanskelig. Vaiana kanskje.
6. Det hadde vært med de som bestemte at lovsamlingen eller den lille 
EØS-boken ikke får være med på eksamen. Skulle gjerne tatt en prat med dem 
:) 
7. Long live rock&roll - Daughtry
8. Juridisk metode is key! 
    Det er lov å føle seg dritt iblant. De fleste har en slik periode. Kom deg opp 
på hesten igjen, det går fint skal du se. 
    Lær å lese etter kompetansemål, ikke les boka fra perm til perm, jf. Øystein 
Rist (2018).
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Navn, alder & avdeling: Vida Mikalsen, 22 år & 1. avdeling
Hjemsted: Stokmarknes

1. Tinder-dommen
2. Klein, spennende og overtenning
3. Vunnet i Lotto og levd livet
4. Alt annet enn forretningsjus virker spennende til nå
5. Ærlig svar: High School Musical. Politisk korrekt svar: On the basis of sex
6. Lewis Capaldi eller Zac Efron, eller begge to!
7. Fordi jeg heter Vida kan det ikke bli noe annet enn «Living la vida loca»
8. Har foreløpig ikke kommet meg gjennom et år engang, men det sies at man 
skal: jobbe jevnt og trutt, og møte opp til undervisning.
Mitt personlige tips: «Noise cancelling headset» så du innimellom kan stenge 
ute all helgepraten på PJ og være litt effektiv.

Navn, alder & avdeling: Edvard Sandvik, 25 år & 3. avdeling
Hjemsted: Asker

1. En dom jeg elsker å hate: Rt.2012 s.944 Elverum treimpregnering
2. «Hvor møter vi?»
3. Ski-bums. Neida, finans
4. Etter endt studie ønsker jeg å bli advokatfullmektig – hvor gjenstår å se 
5. «The joker» scorer høyt – føler jeg kan relatere. Eventuelt American psycho. 
Exit? Nei, det er jo en serie
6. Stig Bech – Solon Eiendom
7. Patches – Clarence Carter
8. Vær forberedt og aktiv i seminar, sett deg konkrete mål og ikke kast bort tiden 
din.

Navn, alder & avdeling: Espen Hansen, 25 år & 2. avdeling
Hjemsted: Ålesund (ifølge Espen verdens navle)

1. Finanger II, elsker en lykkelig slutt
2. Tråkket over foten (i Mix-trappa)
3. Da kunne jeg studert historie, arkeologi eller klassiske fag. 
Av realfag virker odontologi spennende!
4. Prosessfullmektig. Alternativt jusse og jåsse i øverste etasje på hus 4 ;)
5. Vanskelig å velge, men Top Gun er alltid god stemning
6. Eivind Smith, med konstitusjonell rett på menyen
7. For øyeblikket, Splash Bros – Rebound 
8. Ha interesse for det du vil lære.
    Jobb smart med fagene: få bort markeringstusjen fra pensumboka og finn andre 
gode måter å lære på.
    Vær sosial også utenfor vennegjengen din, og engasjer deg i noe du brenner for 
ved siden av studiet.

JUS’T
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D E B A T T IN N L E G G :
J u s ’t  b r u k e s  s o m  e n  p e n g e m a s k i n  a v  J u r i s t f o r e n i n g e n  

JAN HELGE B. PEDERSEN
TIDLIGERE REDAKTØR I JUS’T
Jus’t er per dags dato organisert som 
en undergruppe under Juristforenin-
gen i Tromsø. På fakultetene i Oslo 
og Bergen er studenttidsskriftene 
– henholdsvis Stud.Jur. og Injuria – 
også organisert under Juristforenin-
gen. At Juristforeningen på alle tre 
fakultetene har valgt å administrere 

fakultetenes studenttidsskrifter, har sannsynligvis sam-
menheng med at tidsskriftene genererer store inntekter 
for Juristforeningen. Regnskapet som ble lagt frem på 
generalforsamlingen 18. februar viser at Jus’t gikk 58 
000 kroner i pluss året 2019-2020. Ut fra hva som har 
blitt sagt på de tidligere generalforsamlingene jeg har 
deltatt på, har overskuddet fra Jus’t tidligere utgjort 
omkring 100 000 kroner årlig. Juristforeningen har 
ikke tilgjengeliggjort regnskapene sine på internett, og 
det er derfor ikke mulig å være mer presis.

At Jus’t har klart å generere et overskudd på rundt 100 
000 kroner årlig, er smått utrolig, tatt i betraktning at 
vi kun har hatt kapasitet til å gi ut 2-3 utgaver per år. 
Videre har det blitt satt av minimalt med midler til 
produksjon av tidsskriftet, og driftskostnadene har så 
lenge jeg har vært med aldri oversteget 10 000 kroner 
per utgave. Når Jus’t sjeldent utgis og det ikke blir sat-
set særlig på innhold, kan det spørres hvorfor tidsskrif-
tet likevel går med solid overskudd hvert år.

Flere av de store advokatfirmaene har for lengst innsett 
at studenttidsskriftene er en godt egnet kanal for pro-
filering inn mot jusstudenter. Jurister har tradisjonelt 
foretrukket å jobbe i det offentlige, og det er derfor 
viktig for advokatfirmaene å overbevise studentene 
tidlig om at advokatfirmaene er de beste arbeidsplas-
sene. Videre har de største advokatfirmaene ofte store 
økonomiske muskler, og det svir ikke nevneverdig for 
dem å bruke 10 000 kroner på en annonse i et student-
tidsskrift.

Det store paradokset er at Jus’t antakeligvis ville hatt 
mer penger til disposisjon om tidsskriftet ikke hadde 
generert store annonseinntekter. Pengene som Jus’t 
genererer, tilfaller Juristforeningen, og redaktørene har 
ikke styring med hvordan pengene brukes. På grunn 
av dårlig økonomistyring over flere år, hvor Juristfo-
reningen systematisk har budsjettert med underskudd 
på sine andre aktiviteter, er Juristforeningen nå avhen-
gig av overskuddet fra Jus’t for å finansiere sine andre 
aktiviteter. Dersom Jus’t ikke hadde hatt store annons-
einntekter, ville Juristforeningen ikke hatt interesse 
av å drifte Jus’t, og Jus’t kunne da etablert seg som en 
egen organisasjon, og søkt om støtte fra fakultetet og/
eller Studentparlamentet. Jus’t kunne nok i så fall hatt 
forventninger om å få noen tusenlapper i støtte – Mid-
nattsolposten har til sammenligning over de siste tre

årene blitt bevilget rundt 800 000 kroner av Studentpar-
lamentet.

At Jus’t går med solid overskudd hvert eneste år, er unikt 
sammenlignet med andre studentmedier. Studenttids-
skriftene på de tre juridiske fakultetene – Jus’t, Stud.Jur. 
og Injuria – er antakeligvis de eneste studentmediene 
i Norge som har en levedyktig økonomi. Universitas, 
studentavisen i Oslo, har hatt en negativ utvikling i 
annonseinntekter fra cirka 1 000 000 kroner årlig til 450 
000 kroner i 2016, og hadde i 2015 en egenkapital på 
-347 118 kroner. Under Dusken, studentavisen i Trond-
heim og Skandinavias eldste studentavis, var i 2015 nær 
nedleggelse på grunn av problemer på eiersiden, samt 
økonomiske problemer. Studvest, studentavisen i Bergen, 
har de siste årene redusert opplaget fra 8500 til 4000 
grunnet dårlig økonomi. I Tromsø ble studentavisen 
Utropia nedlagt i 2016, etter å ha hatt et underskudd på 
nesten 900 000 kroner i perioden 2010-2015. I 2017 ble 
Midnattsolposten startet opp i Tromsø. Midnattsolposten 
varslet den 6. mars i år at studentavisen legger ned drif-
ten, grunnet vanskeligheter med å finne et nytt styre og 
redaktør. Som nevnt ble Midnattsolposten i avisens leve-
tid bevilget rundt 800 000 kroner av Studentparlamentet, 
og avisen hadde så vidt jeg vet ingen annonseinntekter.

Med de store inntektene som Jus’t genererer, har vi alle 
forutsetninger for å skape en skikkelig tungvekter av et 
studentmedium her på fakultetet. Hvis Jus’t var organi-
sert som en egen organisasjon, ville Jus’t i tillegg kunnet 
søke om egne midler fra fakultetet og/eller Studentparla-
mentet, og dermed fått enda flere midler til å satse med. 
Det er derfor utrolig trist og et stort tap for studentene 
på fakultetet at Jus’t blir administrert av Juristforeningen, 
som er mest opptatt av bruke Jus’t som en pengemaskin, 
for å finansiere de aktivitetene som går med underskudd.
har faktisk bedre forutsetninger enn Universitas for å 
produsere et høykvalitets produkt, men dette krever 
satsning, for eksempel i form av lønning av redaktører og 
journalister, og utvikling av en god løsning for nettpubli-
sering.

I Jus’t har vi studenter muligheten til å få trening i blant 
annet å arbeide med kilder og med å skrive. Det er nett-
opp det å utvikle evnen til å tenke kritisk og å skrive godt 
som er formålet med universitets- og høyskoleutdanning. 
Å jobbe i et studentmedium som produserer stoff av høy 
kvalitet og publiserer relativt hyppig, vil i kombinasjon 
med kritisk lesing av nyere rettsavgjørelser og andre 
rettskilder gi en klar garanti om A på eksamen. Studen-
tavisen Universitas i Oslo leverer tilsynelatende profesjo-
nelt innhold laget av studenter og publiserer hyppig, og 
bør være til stor inspirasjon for alle oss som ser lærings-
verdien av å diskutere fag og nyheter. Jus’t har faktisk 
bedre forutsetninger enn Universitas for å produsere 
et høykvalitets produkt, men dette krever satsning, for 
eksempel i form av lønning av redaktører og journalister, 
og utvikling av en god løsning for nettpublisering. 



29

De sosiale aktivitetene i Jus’t skiller seg fra mange av de 
andre sosiale aktivitetene som arrangeres for studentene 
på fakultetet ved at alkohol ikke har noen naturlig plass 
der. Dette er etter min mening noe som bør vernes om 
og bygges ut ytterligere. Vi bør eksempelvis ta oss råd til 
pizza på redaksjonsmøtene, og redaksjonsmedlemmene 
bør selvsagt inviteres med på julebordet til styremedlem-
mene i Juristforeningen.

Videre vil et velfungerende Jus’t kunne fungere som en 
naturlig møteplass for studenter på tvers av avdelinger.
Engasjement i Jus’t bør handle om mer enn arbeid.  
Tidligere år har redaksjonen eksempelvis gått på 
kafé, bakt pepperkaker, spist pizza og spilt minigolf 
sammen, og jeg kan selv si at jeg har blitt kjent med 
mange mennesker jeg ellers antakeligvis aldri ville 
kommet i kontakt med. 

S v a r  f r a  l e d e r  i  J u r i s t f o r e n i n g e n  

MARIA KRUTÅ
LEDER  I JURISTFORENINGEN

Som de fleste vet er Jurist-
foreningen en non-profit 
studentorganisasjon. Å 
sitte i styret til er ulønnet 
og helt frivillig. Dette med 
unntak av redaktørene i 
Jus’t, som får lønn etter 
hver publiserte utgave av 
tidsskriftet. Vervet krever 
en del arbeid jevnt utover 
hele styreperioden, og 

derfor lønnes redaktørene. Foreningen skal ikke gå i 
overskudd. Vårt siktemål er å holde oss til rammene i 
budsjettet som ble lagt frem på generalforsamlingen. 
Grunnen til at vi ikke skal gå i overskudd er at alle 
inntekter skal gis tilbake til studentene ved fakultetet. 
Dette i form av aktiviteter og arrangementer, både store 
og små, som påskeegg-jakt, isbjørnballet etc. 

Det er ingen hemmelighet at Jus’t er den største inntekt-
skilden til foreningen, sett bort ifra støtten fra fakultetet 
og spons fra andre samarbeidspartnere. Det er kun Jus’t 
og jusfestene som er inntektskilder foreningen står for 
alene. Hvis vi skulle satse på å gå med stort overskudd, 
risikerer vi å miste støtten fra fakultetet. Overskudd er 
ikke formålet med foreningen, og det er ikke nødvendig 
for oss å ha mye penger på bok.

Det at Jus’t-redaksjonen skal ha pizza på alle redak-
sjonsmøtene har jeg vanskelig for å forstå. Det ville 
vært veldig hyggelig for dem, ja. Kanskje er det også et 
tiltak som fører til at redaksjonen får flere medlemmer. 
Likevel mener jeg personlig at andre arrangementer, 
som flere får nytte og glede av, går foran pizza og brus 
på redaksjons- og styremøter. Jeg har også mine tvil om 
at studenter engasjerer seg kun for å få seg en  pizzabit.

Det nevnes at redaktørene ikke har styring over hvor-
dan pengene Jus’t genererer brukes. Det er korrekt, da 
vi som en samlet forening har en egen økonomiansvar-
lig, som i samarbeid med styret som helhet – inkludert 
Jus’t-redaktørene – har kontroll på hva pengene går til.

Det uttales også at det har vært dårlig økonomistyring 
over flere år, hvor vi systematisk har budsjettert med 
underskudd på andre aktiviteter. Det stemmer at andre 
aktiviteter har gått med underskudd. Det er ikke alle
aktiviteter som gir penger i kassa. Noe som igjen er hele

poenget! Det koster å arrangere, men det er jo nettopp 
det vi driver med. Det er vanskelig å skulle tjene 
penger på for eksempel fadderuka, som naturligvis 
er en kostbar uke. Men siden vi ønsker at de nye 
studentene ved fakultetet skal få en så fin og min-
nerik start på studiet som mulig, så er det vel verdt 

det? Det er jo det foreningen er til for; å skape trivsel, et 
godt studentmiljø og samhold på fakultetet – ikke å være 
en inntektskilde. 

Jeg leser at tidligere redaktør gir uttrykk for et ønske om 
at Jus’t skal løsrive seg fra Juristforeningen. Men hvor-
for og for hva? For pizza og brus på redaksjonsmøtene? 
Slik at Jus’t kan bli en millionbedrift? Her handler det 
om å gi tilbake til studentene, på frivillig basis. Det man 
sitter igjen med etter slik frivillig innsats er at det tar seg 
godt ut på CV-en, det er god skrivetrening, og man får 
en liten godtgjørelse i form av lønn. Det er ikke snakk 
om store summer, men Juristforeningen er og forblir en 
forening som baserer seg på frivillighet. 

En annen ting jeg stusser på er at tidligere redaktør me-
ner Jus’t ville klart seg bedre uten annonseinntekter fra 
de store advokatfirmaene. Samtidig sies det at «student-
tidsskriftene på de tre juridiske fakultetene – Jus’t, Stud.
Jur. og Injuria – antakeligvis er de eneste studentmediene 
i Norge som har en levedyktig økonomi». Det er jo slik 
nettopp på grunn av annonseinntektene.
 
Angående julebordet er det viktig å skille mellom redak-
tørene og resten av redaksjonen. Redaktørene har bundet 
seg til å være med i styret i Juristforeningen. Julebordet 
er den eneste formen for godtgjørelse styret tillater seg i 
løpet av året, da styremedlemmene ikke tar ut lønn. Jeg 
føler derfor ikke behov for å forsvare hvorfor jeg mener 
at denne marginale utgiftsposten burde få stå som den er. 

Når det kommer til satsing på tidsskriftet, har vi nettopp 
utvidet redaktørvervet, slik at vi nå har to redaktører. Po-
enget med det er at vi skal kunne utgi flere utgaver i året, 
uten at redaktørene må slite seg ut. Jeg har stor tiltro til 
at de nyinnsatte redaktørene kommer til å gjøre en solid 
jobb. Jus’t publiseres også på nett, slik at alle får mulighe-
ten til å lese tidsskriftet, uten å måtte befinne seg på PJ. 

Helt til slutt vil jeg bare poengtere, og si meg enig i at: 
Jus’t er en liten pengemaskin. Og det setter vi stor pris 
på. Det gir mye til foreningen, slik at vi har muligheten 
til å også holde de arrangementene som ikke gir oss noen 
inntekter. Jeg håper og tror at redaksjonen i Jus’t setter 
pris på å være en del av Juristforeningen, og ønsker å 
fortsette å være det. 

Mvh Maria Krutå
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E n  g j e n n o m g a n g  a v  H R -2 0 1 9 -2 2 8 6 -A
Dommen ble avsagt rett før jul og gjaldt en sak om utvisning, etter utlendingslove § 66 første ledd bokstav a.1 Av-
gjørelsen er interessant ettersom den innehar et faktum som gjør at saken strekker seg på tvers av flere rettsområ-
der. Jeg skal i denne artikkelen etter beste evne forsøke å belyse de rettslige problemstillingene som dommen reiser, 
og hvordan disse er vurdert og konkludert av Høyesterett.  

1.1 Sakens faktum 
10. september 2001 søkte A asyl i Norge. Her opplyste hun at hun kom fra Somalia, men sannheten var at hun var 
fra nabolandet Djibouti. Hun avga falsk forklaring om sin bakgrunn og fremla falske identitetsdokumenter i håp 
om å oppnå beskyttelse som flyktning. Under sitt opphold som asylsøker traff hun B, som hun 10. april 2004 giftet 
seg med. 12 dager senere søkte A oppholdstillatelse med ekteskapet som grunnlag. Her oppga hun de samme falske 
forklaringene som tidligere. Her fikk A innvilget oppholdstillatelse. I de påfølgende årene fødte A fire barn med B, 
og i 2007 fikk hun innvilget norsk statsborgerskap. 

Politiet fattet etter hvert mistanke vedrørende A sitt opprinnelsesland. Hun ble som følge av dette tatt inn til avhør, 
der hun fastholdt de uriktige opplysningene som hun tidligere hadde gitt. Som følge av dette sendte UDI i novem-
ber 2014 forhåndsvarsel til A om mulig tilbakekallelse av statsborgerskapet og utvisning, noe som førte til at A til 
slutt innrømmet å komme fra Djibouti. Ved vedtak 26. november 2016 ble hun utvist fra Norge med to års inn-
reiseforbud. Dette vedtaket ble påklaget og fant veien til domstolene. I tingretten ble vedtaket kjent gyldig, mens 
lagmannsretten kom til at vedtaket, under tvil, var ugyldig. Staten anket lagmannsretten avgjørelse vedrørende 
lovanvendelsen. 

1.2 Sakens rettslige problemstillinger 
Sakens overordnede problemstilling er om vedtaket om utvisning er gyldig. Dette beror på en vurdering av om 
vedtaket er forholdsmessig, jf. utlendl. § 70. Her er det flere momenter som melder seg, og dommen bidrar til en 
avklaring av hva som skal legges vekt på i denne forholdsmessighetsvurderingen. 

1.3 Høyesteretts vurdering av saken 
Det rettslige utgangspunktet for saken er utlendl. § 66 bokstav a. Denne hjemler muligheten for norske myndig-
heter til å utvise utlendinger som forsettlig eller grovt uaktsomt har oppgitt villedende opplysninger med det 
formål å få oppholdstillatelse som flyktning. Denne utvisningen må imidlertid være en forholdsmessig reaksjon på 
lovovertredelsen, jf. utlendl. § 70. Det er viktig å merke seg at denne forholdsmessigheten ikke retter seg mot A selv, 
men mot hennes fire barn.2  

Høyesterett går så over på en overordnet redegjørelse for forholdsmessighetsvurderingen i tilknytning til § 70. 
Ordlyden i bestemmelsens første ledd oppstiller tre vurderingsmomenter som vil være førende for vurderingen: 
Forholdets alvor, utledningens tilknytning til riket og barnets beste. Her melder også Norges internasjonale for-
pliktelser seg på, nærmere bestemt EMK artikkel 8 og barnekonvensjonen artikkel 3.3  Førstvoterende henviser så 
til en bestemmelse i forarbeidene, som gir oss en dypere forståelse av hva drøftelsen av forholdsmessighet etter § 70 
skal dreie seg om. Avveiningen skal ta utgangspunkt i «forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket.» Før-
stvoterende omformulerer dette til «de samfunnsmessige hensyn skal altså veies mot hensynet til enkeltindividet».4  

Departementet som utarbeidet proposisjonen til utlendingsloven ser på utvisning som en samfunnsmessig viktig 
sanksjon, ettersom norske grensekontrollører ikke har mulighet til å fullt ut kontrollere at de som kommer til Nor-
ge med et ønske om opphold faktisk har en legitim grunn til det. Systemet baseres derfor i stor grad på tillit, og det 
blir sett på som urettferdig overfor de som faktisk er på flukt at andre urettmessig prøver å tilegne seg oppholdstil-
latelse. En slik utvisningssanksjon er derfor avgjørende av allmennpreventive hensyn. Et slikt synspunkt blir også 
anerkjent av EMD i sine avgjørelser.5  

På den andre siden finner vi hensynet til enkeltindividet, og i dette tilfellet vil hensynet til barnets beste gjøre seg 
særlig gjeldende. I plenumsdommen Rt. 2012 side 1985 ble barnets beste sett på som et tungtveiende moment, og 
det skal i tillegg legges vekt på barnets tilknytning til riket, selv om foreldrene har fått oppholdstillatelse i Norge på 
ulovlig vis. Men selv om dette er et grunnleggende hensyn, må det veies opp mot andre samfunnsmessige hensyn 
som nevnt ovenfor.6 

Førstvoterende går så over til å se på EMK artikkel 8 om rett til familieliv. Med utgangspunkt i EMDs avgjørelse 
Jeunesse, er det etter førstvoterende sitt syn en rekke hensyn etter artikkel 8 nr. 2 som skal vurderes opp mot sam-
funnsmessige hensyn. Disse er: I hvilken grad familien blir splittet, hvilke bånd det er til oppholdsstaten, og om 
det er uoverstigelige hindringer for å videreføre familielivet i utlendingens opprinnelsesland.7  

1 Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold (utlendl.).
2 Se dommens avsnitt 36.
3 Avsnitt 41.
4 Avsnitt 44.
5 Avsnitt 54.
6 Avsnitt 61-63.
7 Avsnitt 67-68.
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Et særskilt moment som har blitt tillagt vekt både av Høyesterett og EMD, er om oppholdsgrunnlaget i oppholds-
staten er usikkert. Dette kan f.eks. være om utlendingen har fått opphold basert på uriktige opplysninger, slik 
tilfellet er i denne saken. Hvis så er tilfellet, vil en utvisning bare komme i konflikt med EMK artikkel 8 dersom det 
foreligger «exeptional circumstances», jf. Jeunesse. Dette kan oversettes til norsk «svært store belastninger», og det 
blir dermed oppstilt en høyere terskel for brudd på EMK artikkel 8 i slike tilfeller.1 

I tillegg må utvisningen være «nødvendig», jf. artikkel 8 nr. 2. Hovedregelen etter utlendingsforskriften § 14-22  er 
at ved mindre alvorlige lovbrudd skal utlendingen ikke utvises dersom vedkommende har barn i Norge. I denne 
anledning bemerker førstvoterende at også en utvisning kan modereres ved at utlendingen i visse tilfeller kan få 
adgang til riket for kortvarig besøk.3 Dette er et moment som også vil inngå i forholdsmessighetsvurderingen. 

Førstvoterende sin subsumsjon starter i avsnitt 113. A sine overtredelser blir kategorisert som meget alvorlige, 
ettersom hun bevisst har forsøkt å utnytte asylinstituttet ved å forklare seg uriktig og fremlegge falske dokumenter. 
Den uriktige forklaringen vedvarte gjennom alle søknadene om oppholdstillatelse, helt frem til hun fikk norsk-
statsborgerskap i 2007. Dermed svekkes også A sitt tilknytningsgrunnlag til Norge, ettersom dette er opparbeidet 
med basis i uriktige opplysninger. Når det kommer til barnets beste-vurderingen, er førstvoterende av den oppfat-
ning en utvisning ikke vil medføre «uvanlig store belastninger» for dem. Dette er begrunnet i at barna har bodd 
sammen med begge foreldrene hele sitt liv, og har et godt forhold til sin far. Det blir også lagt vekt på at utvisnin-
gens varighet på to år er fastsatt med hensyn til barna. Hadde det ikke vært for dem, ville A mest sannsynlig måttet 
belage seg på å bli utvist over en lengre tidsperiode. 

Med bakgrunn i en vurdering av disse faktorene kom Høyesterett enstemmig til at vedtaket var gyldig, og anken 
ble tatt til følge. 

1.4 Videre behandling av saken i EMD 
18. mars i år kunne en lese i Rett24 at saken har sluppet inn til behandling i Strasbourg. Bakgrunnen for dette er at 
domstolen besluttet å kommunisere saken til norske myndigheter. Det er ikke hver dag en sak fra Norges Høyeste-
rett slipper inn hos de høye herrer i EMD, og artikkelforfatteren vil vente i spenning på deres avgjørelse. 

1 Avsnitt 92-96
2 Forskrift 15.oktober 2009 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.
3 Avsnitt 100.
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M ø n s t e r b e s v a r e ls e r  m e d  k o m m e n t a r e r  

Spørsmål 1: Kan Stortinget gi et slikt pålegg til regjeringen? 

 

Den første problemstillingen er om vedtaket er å anse som politisk eller rettslig bindende.  

 

Det rettslige utgangspunktet er Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (heretter forkortet 

Grl.) § 3, hvor det fremgår at den utøvende makt ligger hos regjeringen.  

 

Det fremstår klart at regjeringen har ansvar for å iverksette Stortingets beslutninger. 

Forvaltningen er også tillagt regjeringen. Etter sikker konstitusjonell sedvanerett har Stortinget 

imidlertid en instruksjonsrett overfor regjeringen. Det er på det rene at regjeringens kompetanse 

til å drive den utøvende makt kan innskrenkes i kraft av instruksjonsretten.  

 

Det er lite tvilsomt at et pålegg som dette er politisk bindende. Det kan være risiko for mistillit 

hvis regjeringen ikke innretter seg etter vedtaket. Det tvilen knytter seg til er om vedtaket også 

er rettslig bindende.  

 

I Innst. S. nr. 277 (1976-1977) på side 7 uttales det følgende: «[k]omiteen antar at de beste 

grunner taler for det syn at Stortinget ikke med rettslig bindende virkning kan utferdige 

direktiver på et område som ved lov er tillagt regjeringen eller andre forvaltningsorganer». 

Uttalelsen taler for at Stortinget er avskåret fra å gi rettslig bindende instrukser på områder der 

en lovbestemmelse legger kompetansen til regjeringen.   

 

Torstein Eckhoff og Eivind Smith uttaler blant annet: «[v]iktige hensyn taler dessuten mot å 

anta at noen anmodningsvedtak er rettslig bindende. Det viktigste er nok behovet for klar 

ansvarsfordeling mellom storting og regjering (…)» (Forvaltningsrett, 2018, 11. utgave, s. 169). 

De stiller seg kritiske til at anmodningsvedtak har en slik rettslig bindende virkning.  

 

Av faktum fremkommer det at Stortinget har fattet et anmodningsvedtak med sikte på å regulere 

regjeringens utøvelse av myndigheten etter naturmangfoldsloven § 18.   

 

Til tross for vedtakets formulering «Stortinget ber (…)» uttales det videre at det «forutsettes» 

at det åpnes for lisensfelling utover det som allerede er bestemt.  Det fremstår som om Stortinget 

forutsetter og forventer at regjeringen vil følge vedtaket. Det kan derfor virke som om Stortinget 

har ment at vedtaket skal være rettslig bindende.  

Commented [TPE1]: Like greit å bare gjengi 
problemstillingen som er oppstilt i oppgaven. Utover i 
studiet blir ikke problemstillingene gitt, og da må man selv 
formulere disse. 

Commented [TPE2]: Det er ryddig og metodisk å bruke 
delproblemstillinger, særlig der et spørsmål er tvilsomt. 

Commented [TPE3]: Dette er et greit utgangspunkt å 
skissere. 

Commented [TPE4]: Fint at det her kommer en forklaring 
på hvilken betydning Grunnloven § 3 har. Selv om det ikke 
sies eksplisitt, tolker kandidaten bestemmelsens ordlyd her. 
God metode. 

Commented [TPE5]: Presis fremstilling hvor også 
rettsgrunnlaget ("konstitusjonell sedvanerett") fremheves. 

Commented [TPE6]: Det er bra at kandidaten slår fast 
dette kort og presist. 

Commented [TPE7]: En viktig ferdighet som jurist er å 
skille det tvilsomme fra det utvilsomme, og derfor inngår 
dette som en del av vurderingsgrunnlaget på en eksamen. 
Her blir kandidaten ikke for omstendelig, og kommer ganske 
raskt til det tvilsomme. 

Commented [TPE8]: Dette er en presis kildehenvisning, 
som skal følges konsekvent. Dette er særlig viktig i 
hjemmeoppgaver. For mer om kildehenvisninger, se 
"Veiledning om henvisning i juridiske tekster", februar 2019. 

Commented [TPE9]: Her anvender kandidaten en relevant 
rettskilde. Det er ikke nødvendig og sitere, og ofte oppnås 
bedre flyt ved å forklare med egne ord. Det er imidlertid 
ingen "forbud" mot (korte) sitater. 

Commented [TPE10]: God metode, fordi kandidaten 
trekker en presis slutning fra rettskilden. 

Commented [TPE11]: Juridisk litteratur er en relevant 
rettskilde på statsrettens område.  

Commented [TPE12]: Også her er det god analyse og 
rettskildebruk 

Commented [TPE13]: Om et anmodningsvedtak er å anse 
som politisk eller rettslig bindende for regjeringen er av 
vesentlig betydning. Dersom det er rettslig bindende 
risikerer regjeringen strafferettslig ansvar ved riksrett, jf. Grl. 
86, dersom instruksen ikke følges opp. Er det politisk 
bindende, løper regjeringen den risiko at Stortinget fremmer 
mistillitsvotum mot den. 

Vi vil både takke studentene som har sendt inn besvarelsene til oss, og rette en stor takk til Tord Pedersen for at 
han har påtatt seg oppdraget med å kommentere besvarelsene. Tord har kommentert besvarelser for Jus’t tidligere, 
og stilte gladelig opp denne gangen også. Han jobber som advokatfullmektig i Wikborg Rein, og flere har kanskje 
sett han på UiT i forbindelse med gjennomgang av øvingsoppgaver. 

Av hensyn til plass har vi valgt å ikke legge ved faktum til besvarelsene. I stedet oppgir vi hvilken eksamen det er 
besvarelse til, så finner dere faktum i Canvas under ”Tidligere gitte eksamensoppgaver”. Vi håper besvarelsene kan 
være til hjelp og inspirasjon!

M ø n s t e r b e s v a r e ls e  S k o le e k s a m e n  1 . a v d e l in g  V å r  2 0 1 7
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Det gjør seg likevel gjeldende gode hensyn som taler mot å anse anmodningsvedtaket som 

rettslig bindende. Eckhoff og Smith har et sterkt argument i behovet for klar ansvarsfordeling 

mellom Stortinget og regjeringen. Regjeringen vil miste mye av ansvarligheten for sine vedtak 

dersom anmodningsvedtak var rettslig bindende. Stortingets senere kontroll med regjeringen 

ville også blitt utvisket dersom regjeringen var rettslig forpliktet til å etterleve ethvert 

anmodningsvedtak. En slik forståelse er også i tråd med uttalelsene i Innst. S. nr. 277 (1976-

1977) s. 7.   

 

Konklusjonen er at anmodningsvedtaket kun er politisk bindende.  

 

Det må likevel foretas en subsidiær drøftelse av Stortingets adgang til å gi en rettslig bindende 

instruks med et slikt innhold.  

 

Hovedregelen om Stortingets instruksjonsrett er etablert som konstitusjonell sedvanerett. Det 

er imidlertid visse begrensninger på instruksjonsretten. Det følger av lex superior-prinsippet at 

Stortinget ikke kan gi en instruks som strider med formell lov.  

 

Det tvilen knytter seg til er om instruksen er forenelig med naturmangfoldsloven.  

 

I Innst. S. nr. 210 (2002-2003) på side 30 uttales det at Stortinget instruksjonsmyndighet «(…) 

er relativt vid, og at instruksjonsmyndigheten ikke uten videre er avskåret ved at Stortinget ved 

lov har tildelt regjering og forvaltning kompetanse. Så lenge det dreier seg om skjønnsmessig 

kompetanse, må Stortinget fremdeles kunne instruere regjeringen om hvordan denne skal 

utøves, så vel generelt som i enkeltsaker. Derimot kan Stortinget ikke gi instrukser som vil 

stride med lovens regler».  

 

Innstillingen taler for at rekkevidden av instruksjonsmyndigheten avhenger av 

lovbestemmelsens adgang til å utøve skjønn. Instruksen må imidlertid ikke være i strid med 

loven. Når vi her befinner oss utenfor prerogativenes område, må instruksjonsretten antas å 

være relativt vid.  

 

Det fremkommer av faktum at den aktuelle bestemmelsen er naturmangfoldsloven § 18. 

Bestemmelsen legger kompetansen til å tillate uttak av vilt til Kongen (regjeringen). Det er 

Commented [TPE14]: Fornuftig avveining av argumenter, 
og det er høy grad av presisjon i argumentasjonen. 

Commented [TPE15]: Ryddig at delkonklusjonen skilles ut 
på egen linje. 

Commented [TPE16]: Fornuftig å drøfte subsidiært 
ettersom både anførsler og opplysninger i faktum gir 
grunnlag for en subsidiær drøftelse. 

Commented [TPE17]: Igjen er det en presis og poengtert 
fremstilling av rettsgrunnlagene. 

Commented [TPE18]: Presis delproblemstilling 

Commented [TPE19]: Dette er relevant for utpenslingen 
av det nærmere vurderingstemaet. Her kan det også være 
mer hensiktsmessig å forklare med egne ord hva som 
fremkommer av rettskilden. 

Commented [TPE20]: Presist utledet innhold. 

Commented [TPE21]: Dette er riktig, og det er bra 
kandidaten ikke begir seg ut på prerogativlæren. 

imidlertid en svært skjønnsbasert regel. Da vil instruksjonsretten være vid, jf. Innst. S. nr. 210 

(2002-2003) s. 30.  

 

Stortinget er avskåret fra å gi instrukser i strid med formell lov, jf. lex superior-prinsippet. Det 

fremkommer av faktum at Stortinget hadde vedtatt naturmangfoldsloven som satt grenser for 

lisensfelling. Da blir det problematisk når instruksen forutsetter «(…) at det åpnes for 

lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er bestemt for inneværende år».  

 

Det kan sies at Stortinget her tilføyer et tilleggskriterium som ikke fremgår av bestemmelsens 

ordlyd. Skulle denne instruksen være lovlig, ville det i praksis medført at loven ble endret uten 

endringsprosedyren som gjelder for formelle lover. Formell lov gir uttrykk for 

stortingsflertallets vilje i høyere grad enn instrukser. Instruksen medfører dessuten en sterk 

innskrenkelse i regjeringens kompetanse til å utøve skjønn. Stortinget er på grensen til å påta 

seg oppgaver som ikke tilkommer dem, noe som vil kunne rokke ved maktbalansen.  

 

Konklusjonen er at Stortinget ikke kan gi en rettslig bindende instruks med et slikt innhold.   

 

Spørsmål 2: Gjør rede for og drøft eventuelle statsrettslige problemstillinger.  

 

Den første problemstillingen er om det aktuelle plenarvedtaket skal forstås som et 

mistillitsvedtak.  

 

Det rettslige utgangspunktet er Grl. § 15 første ledd. Det følger av bestemmelsen at regjeringen 

plikter å søke avskjed når Stortinget vedtar «mistillit».  

 

En naturlig språklig forståelse av «mistillit» er mangel på lojalitet.  

 

Det fremkommer av juridisk teori at et mistillitsvedtak uttrykkelig bør si at regjeringen ikke har 

Stortingets tillit. Det har ellers vært antatt at det er tilstrekkelig at «et ord som beklager må være 

med» (Smith, 2017, Konstitusjonelt Demokrati, 4. utgave, s. 224).  

 

Plenarvedtaket sier ikke uttrykkelig at regjeringen ikke lenger har stortingsflertallets tillit. Det 

kan derfor være vanskelig å forstå det som et mistillitsvedtak.  

 

Commented [TPE22]: Riktig, og det er bra kandidaten ser 
hen til ordlyden i den aktuelle loven. 

Commented [TPE23]: Ikke behov for gjentakelse av dette, 
se avsnittene ovenfor. 

Commented [TPE24]: Også dette er unødvendig 
gjentakelse. 

Commented [TPE25]: Kandidaten foretar en avansert 
drøftelse i lys av både rettskildene og faktum, og fremstiller 
dette veldig presist. 

Commented [TPE26]: Vurderingene og konklusjonene her 
er forsvarlige. 

Commented [TPE27]: Nokså utfordrende 
spørsmålsstilling, fordi her må kandidaten formulere presise 
problemstillinger på egenhånd. Dette er en viktig del av både 
juridisk metode og juridisk oppgaveteknikk. 

Commented [TPE28]: Dette er jeg enig i, fordi det er 
fremsatt et plenarvedtak, men spørsmålet er om den 
anvendte formuleringen kan forstås som et mistillitsvotum. 

Commented [TPE29]: Presis presentasjon av 
rettsgrunnlaget. 

Commented [TPE30]: Det er bra metode å starte 
drøftelsen ved å utlede naturlig språkforståelse. "Mistillit" er 
ikke den enkleste ordlyden å trekke en presis slutning fra, og 
derfor bør kandidaten honoreres for sitt forslag.   

Commented [TPE31]: Fint at drøftelsen suppleres av ulike 
rettskilder. 

JUS’T
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imidlertid en svært skjønnsbasert regel. Da vil instruksjonsretten være vid, jf. Innst. S. nr. 210 

(2002-2003) s. 30.  

 

Stortinget er avskåret fra å gi instrukser i strid med formell lov, jf. lex superior-prinsippet. Det 

fremkommer av faktum at Stortinget hadde vedtatt naturmangfoldsloven som satt grenser for 

lisensfelling. Da blir det problematisk når instruksen forutsetter «(…) at det åpnes for 

lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er bestemt for inneværende år».  

 

Det kan sies at Stortinget her tilføyer et tilleggskriterium som ikke fremgår av bestemmelsens 

ordlyd. Skulle denne instruksen være lovlig, ville det i praksis medført at loven ble endret uten 

endringsprosedyren som gjelder for formelle lover. Formell lov gir uttrykk for 

stortingsflertallets vilje i høyere grad enn instrukser. Instruksen medfører dessuten en sterk 

innskrenkelse i regjeringens kompetanse til å utøve skjønn. Stortinget er på grensen til å påta 

seg oppgaver som ikke tilkommer dem, noe som vil kunne rokke ved maktbalansen.  

 

Konklusjonen er at Stortinget ikke kan gi en rettslig bindende instruks med et slikt innhold.   

 

Spørsmål 2: Gjør rede for og drøft eventuelle statsrettslige problemstillinger.  

 

Den første problemstillingen er om det aktuelle plenarvedtaket skal forstås som et 

mistillitsvedtak.  

 

Det rettslige utgangspunktet er Grl. § 15 første ledd. Det følger av bestemmelsen at regjeringen 

plikter å søke avskjed når Stortinget vedtar «mistillit».  

 

En naturlig språklig forståelse av «mistillit» er mangel på lojalitet.  

 

Det fremkommer av juridisk teori at et mistillitsvedtak uttrykkelig bør si at regjeringen ikke har 

Stortingets tillit. Det har ellers vært antatt at det er tilstrekkelig at «et ord som beklager må være 

med» (Smith, 2017, Konstitusjonelt Demokrati, 4. utgave, s. 224).  

 

Plenarvedtaket sier ikke uttrykkelig at regjeringen ikke lenger har stortingsflertallets tillit. Det 

kan derfor være vanskelig å forstå det som et mistillitsvedtak.  

 

Commented [TPE22]: Riktig, og det er bra kandidaten ser 
hen til ordlyden i den aktuelle loven. 

Commented [TPE23]: Ikke behov for gjentakelse av dette, 
se avsnittene ovenfor. 

Commented [TPE24]: Også dette er unødvendig 
gjentakelse. 

Commented [TPE25]: Kandidaten foretar en avansert 
drøftelse i lys av både rettskildene og faktum, og fremstiller 
dette veldig presist. 

Commented [TPE26]: Vurderingene og konklusjonene her 
er forsvarlige. 

Commented [TPE27]: Nokså utfordrende 
spørsmålsstilling, fordi her må kandidaten formulere presise 
problemstillinger på egenhånd. Dette er en viktig del av både 
juridisk metode og juridisk oppgaveteknikk. 

Commented [TPE28]: Dette er jeg enig i, fordi det er 
fremsatt et plenarvedtak, men spørsmålet er om den 
anvendte formuleringen kan forstås som et mistillitsvotum. 

Commented [TPE29]: Presis presentasjon av 
rettsgrunnlaget. 

Commented [TPE30]: Det er bra metode å starte 
drøftelsen ved å utlede naturlig språkforståelse. "Mistillit" er 
ikke den enkleste ordlyden å trekke en presis slutning fra, og 
derfor bør kandidaten honoreres for sitt forslag.   

Commented [TPE31]: Fint at drøftelsen suppleres av ulike 
rettskilder. 

På den andre siden tilsier konteksten og de foranliggende hendelsene at det må forstås slik. 

Dessuten innledes vedtaket med at «Stortinget beklager (…)». I tråd med juridisk teori fremstår 

det nokså klart at plenarvedtaket er et mistillitsvedtak.  

 

Konklusjonen er at plenarvedtaket skal forstås som et mistillitsvedtak mot regjeringen.   

 

Den neste problemstillingen er om mistillitsvedtaket kun er rettet mot klima- og 

miljøministeren, eller om det gjelder regjeringen som sådan. Det sentrale spørsmålet er hvem 

som plikter å søke avskjed.  

 

Det primære rettsgrunnlaget er Grl. § 15 første ledd. Det følger av denne bestemmelsen at 

statsrådets medlemmer plikter å søke avskjed etter at Stortinget har fattet beslutning om mistillit 

til «vedkommende statsråd alene eller til det samlede statsråd».  

 

Ordlyden er klar – det er kun den som får rettet mistillit mot seg som plikter å søke avskjed. 

Det er imidlertid vedtakets formulering som byr på tvil. Drøftelsen må bero på en tolkning av 

mistillitsvedtaket sitt innhold.  

 

Mistillitsvedtaket innledes med å «beklage for regjeringens håndtering av ulvestriden». Ved 

første øyekast kan det virke som om den «manglende vilje til å følge opp stortingsflertallets 

vilje» kun blir plassert hos klima- og miljøministeren. Det kan derfor fremstå som om mistilliten 

kun er rettet mistillit mot ministeren. Ettersom det er ministeren som har vært den sentrale 

pådriveren av ulvestriden, vil en slik forståelse være sannsynlig.  

 

På den andre siden beklages det på vegne av hele regjeringen. Den «manglende vilje til å følge 

opp stortingsflertallets vilje» er trolig rettet mot hele regjeringen. Det sies kun at det «særlig» 

gjelder klima- og miljøministeren. Til tross for at ulvespørsmålet hovedsakelig er tillagt Klima- 

og miljødepartementet, må hele regjeringen regnes for å være delaktig i utfallet. Det må være 

mest nærliggende å anta at mistillitsvedtaket gjelder regjeringen som sådan.   

 

Konklusjonen er at hele regjeringen plikter å søke avskjed.  

 

Spørsmål 3: Hvilke statsrettslige problemstillinger reiser regjeringens disposisjoner?  

 

Commented [TPE32]: Det er bra at kandidaten drøfter 
balansert og viser dette tydelig gjennom formuleringer i 
språket. 

Commented [TPE33]: God vurdering 

Commented [TPE34]: Dette er også en presist oppstilt 
problemstilling 

Commented [TPE35]: Ryddig presentasjon av 
rettsgrunnlaget 

Commented [TPE36]: God metode, herunder presist 
oppstilt rettsregel.  

Commented [TPE37]: Bra contra-argument her, og 
kandidaten forklarer tydelig hva argumentet taler for med 
hensyn til problemstillingen 

Commented [TPE38]: Deretter, logisk nok, fremstilles pro-
argumentet til konklusjonen. 

Commented [TPE39]: Forsvarlig konklusjon. Ofte er det 
ikke ett riktig/åpenbart svar, og da kan ulike konklusjoner 
være forsvarlig. Det avgjørende blir da hvordan kandidaten 
argumenterer og bruker faktum. 
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På den andre siden tilsier konteksten og de foranliggende hendelsene at det må forstås slik. 

Dessuten innledes vedtaket med at «Stortinget beklager (…)». I tråd med juridisk teori fremstår 

det nokså klart at plenarvedtaket er et mistillitsvedtak.  

 

Konklusjonen er at plenarvedtaket skal forstås som et mistillitsvedtak mot regjeringen.   

 

Den neste problemstillingen er om mistillitsvedtaket kun er rettet mot klima- og 

miljøministeren, eller om det gjelder regjeringen som sådan. Det sentrale spørsmålet er hvem 

som plikter å søke avskjed.  

 

Det primære rettsgrunnlaget er Grl. § 15 første ledd. Det følger av denne bestemmelsen at 

statsrådets medlemmer plikter å søke avskjed etter at Stortinget har fattet beslutning om mistillit 

til «vedkommende statsråd alene eller til det samlede statsråd».  

 

Ordlyden er klar – det er kun den som får rettet mistillit mot seg som plikter å søke avskjed. 

Det er imidlertid vedtakets formulering som byr på tvil. Drøftelsen må bero på en tolkning av 

mistillitsvedtaket sitt innhold.  

 

Mistillitsvedtaket innledes med å «beklage for regjeringens håndtering av ulvestriden». Ved 

første øyekast kan det virke som om den «manglende vilje til å følge opp stortingsflertallets 

vilje» kun blir plassert hos klima- og miljøministeren. Det kan derfor fremstå som om mistilliten 

kun er rettet mistillit mot ministeren. Ettersom det er ministeren som har vært den sentrale 

pådriveren av ulvestriden, vil en slik forståelse være sannsynlig.  

 

På den andre siden beklages det på vegne av hele regjeringen. Den «manglende vilje til å følge 

opp stortingsflertallets vilje» er trolig rettet mot hele regjeringen. Det sies kun at det «særlig» 

gjelder klima- og miljøministeren. Til tross for at ulvespørsmålet hovedsakelig er tillagt Klima- 

og miljødepartementet, må hele regjeringen regnes for å være delaktig i utfallet. Det må være 

mest nærliggende å anta at mistillitsvedtaket gjelder regjeringen som sådan.   

 

Konklusjonen er at hele regjeringen plikter å søke avskjed.  

 

Spørsmål 3: Hvilke statsrettslige problemstillinger reiser regjeringens disposisjoner?  

 

Commented [TPE32]: Det er bra at kandidaten drøfter 
balansert og viser dette tydelig gjennom formuleringer i 
språket. 

Commented [TPE33]: God vurdering 

Commented [TPE34]: Dette er også en presist oppstilt 
problemstilling 

Commented [TPE35]: Ryddig presentasjon av 
rettsgrunnlaget 

Commented [TPE36]: God metode, herunder presist 
oppstilt rettsregel.  

Commented [TPE37]: Bra contra-argument her, og 
kandidaten forklarer tydelig hva argumentet taler for med 
hensyn til problemstillingen 

Commented [TPE38]: Deretter, logisk nok, fremstilles pro-
argumentet til konklusjonen. 

Commented [TPE39]: Forsvarlig konklusjon. Ofte er det 
ikke ett riktig/åpenbart svar, og da kan ulike konklusjoner 
være forsvarlig. Det avgjørende blir da hvordan kandidaten 
argumenterer og bruker faktum. 

Den første problemstillingen er om vedtaket er innenfor regjeringens prerogativ.  

 

Det rettslige grunnlaget er Grl. § 12 andre ledd første punktum. Av denne fremgår det at 

«Kongen fordeler forretningene» blant statsrådets medlemmer slik han finner det lønnsomt.  

 

«Kongen» må her forstås som regjeringen. At «Kongen fordeler forretningene» kan tolkes 

dithen at regjeringen har særrett på å organisere sin virksomhet, herunder departementer.  

 

Det er på det rene at Politidirektoratet omfattes av regjeringens virksomheter.  

 

Konklusjonen er at vedtaket er innenfor regjeringens prerogativ.  

 

Den neste problemstillingen er om regjeringen kan foreta en slik disposisjon som 

forretningsministerium.  

 

Det primære rettsgrunnlaget er Grl. § 15 tredje ledd, hvor det fremgår at regjeringen bare kan 

utføre forretninger som er «nødvendige for en forsvarlig embetsførsel».  

 

En naturlig språklig forståelse av «nødvendige for en forsvarlig embetsførsel» er at regjeringens 

kompetanse er begrenset til å videreføre den daglige driften av forvaltningen uten å gjøre 

omfattende endringer.   

 

Det fremkommer av faktum at regjeringen flyttet Politidirektoratet til Vadsø mens de styrte som 

forretningsministerium. Regjeringen var på dette tidspunktet fortsatt sittende. Organisering av 

departementer er i utgangspunktet en kurant oppgave for regjeringen. 

 

På den andre siden er det tale om en relativt stor avgjørelse. Stortinget hadde ikke mulighet til 

å medvirke ettersom avgjørelsen ble fattet i fellesferien. Det er få holdepunkter i faktum for å 

kunne si at dette var et nødvendig tiltak. Disposisjonen stemmer lite med den begrensede 

kompetansen som følger av ordlyden. Det ville dessuten vært lite demokratisk dersom en 

regjering uten tillit kan foreta en slik endring.  

 

Konklusjonen er at regjeringen ikke ta en slik avgjørelse som forretningsministerium. 

 

Commented [TPE40]: Riktig, dette er en relevant 
problemstilling 

Commented [TPE41]: Det er greit å behandle dette 
spørsmålet ganske kort, ettersom det er ikke noe 
problematisk her. 

Commented [TPE42]: Presis problemstilling. Det er også 
like greit å formulere problemstillinger slik: Kan regjeringen 
foreta en slik disposisjon som forretningsministerium? 

Commented [TPE43]: Dette er riktig rettsgrunnlag 

Commented [TPE44]: God metode og presis 
ordlydsfortolkning 

Commented [TPE45]: Presis og innholdsmessig bra 
subsumsjon, slik jeg har forklart ovenfor også. 

Generelt om besvarelsen
Denne besvarelsen har blitt vurdert med utgangspunkt i Retningslinjer for karaktergivning for juridiske fag. Må-
ling av juridiske egenskaper og ferdigheter skjer etter en sammensatt vurdering av ulike kvaliteter. Det avgjørende 
for karakterfastsettelsen skal være totalinntrykket av kandidatens prestasjoner, sett i forhold til oppgaven som er 
gitt. Totalinntrykket av denne besvarelsen er at den er velskrevet med presist språk og ryddighet, og god beherskel-
se av de materielle problemstillingene som oppgaven reiser. I samme sjikt ligger kandidatens anvendelse av juridisk 
metode. Besvarelsen er derfor å anse som en fremragende prestasjon med svært god vurderingsevne og stor grad 
av selvstendighet, som kjennetegner en A- besvarelse.

Tord Pedersen

JUS’T
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DEL II Forvaltningsrett 
 

Innledning 
 

Oppgaven forstås slik at det skal redegjøres for de tilfellene hvor interne dokumenter hos det offentlige kan holdes utenfor innsyn til 
allmennheten, hvilke hensyn som begrunner en slik nektingsadgang, hvilke lovhjemler som benyttes for å hjemle nekting av innsyn og 
eventuelle begrensninger som finnes til adgangen til å nekte innsyn.

Commented [TPE1]: Dette var en halvdagsoppgave, 
som betyr at man har ca. 3 timer til disposisjon til å 
utforme sin besvarelse. Oppgaveteksten lød som følger 
"Adgangen til å nekte allmennheten innsyn i interne 
dokumenter". 

Commented [TPE2]: Det er ryddig å utheve overskrifter 
I fet skrift. Det kan brukes punktnummerering, men da 
må man være sikker på at man behersker dette. Hvis 
punktnummerering brukes feil, virker det mot sin hensikt 
og fremstår uryddig. På skoleeksamen er det sjeldent 
behov for punktnummerering, men dette kan stille seg 
annerledes i lengre besvarelser, som eksempelvis ved 
hjemmeeksamen. 

Commented [TPE3]: Det er hensiktsmessig å 
presisere, forklare og avgrense oppgaven 
innledningsvis, særlig hvis oppgaveteksten byr på tvil. 
Det kan for eksempel være tilfelle at oppgaven er åpent 
og vagt formulert. Her er oppgaveteksten særlig 
krevende, da det fremgår klart hva som er tematikken. 
Det kan likevel være greit å presisere noe mer hva man 
skal gjøre i eksamensbesvarelsen. 

Commented [TPE4]: Her inntas en viktig forutsetning 
for oppgavens tema, men som likevel fremkommer av 
oppgaveteksten. 

Commented [TPE5]: Her utdyper kandidaten på en kort 
og presis måte hva som nærmere er problemstillingene 
I oppgaven. Det er ryddig. 
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Dokument forstås i det følgende som en logisk avgrenset mengde informasjon som egner seg til senere lesing, lytting, overføring, 
visning eller lignende, jf. lov av 19 mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (heretter offentlighetsloven eller 
offl.) § 4. Ved part forstås det som den personen som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder, jf. lov av 10 
februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (heretter forvaltningsloven eller fvl.) § 2 første ledd bokstav e. 

 
Oppgaven kommer til å avgrenses ved at det bare kommer til å fokuseres på den innsynsretten som knytter seg til de dokumentene 
som er utarbeidet internt i et organ for saksbehandlingen eller innhentet utenfra for den interne saksbehandlingen. Adgangen for å holde 
andre dokumenter utenfor innsyn for allmenheten som følge av andre grunner blir ikke behandlet. 

 
I den videre fremstillingen kommer jeg til å se først på det rettslige utgangspunktet for innsyn og hensynet bak retten til innsyn før det 
gås nærmere inn på unntaket for innsyn ved interne dokumenter og de unntak til disse unntakene som gjør så det likevel skal eller bør 
åpnes for innsyn. Reguleringen for retten til innsyn og unntak som følger av offentlighetsloven og den retten som følger av fvl. har så lik 
ordlyd at de kommer til å bli behandlet sammen. Skillet mellom de lovene følger av at forvaltningsloven regulerer innsyn til de som er 
part i en sak hvor det skal fattes et enkeltvedtak, mens offentlighetsloven regulerer innsyn overfor alle andre. Eventuelle andre  
forskjeller mellom disse lovene som er relevant for oppgaven vil bli påpekt fortløpende. 

 
Det rettslige utgangspunktet for innsyn 

 
Det følger av Grunnlovens § 100 femte ledd første punktum at "Enhver har rett til innsyn i statens og kommunens dokumenter [...]". En 
naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at utgangspunktet er innsyn i alt, for alle som krever det. Dette utgangspunktet innsnevres 
av det påfølgende punktum ved at det "kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og  av 
andre tungtveiende grunner". 

 
Det sentrale vilkåret som knytter seg til interne dokumenter og således er relevant for denne oppgaven forstås å være vilkåret 
om "tungtveiende grunner". Vilkåret om at unntak kan fastsettes i lov av "hensyn til personvern" forstås å rette seg mot de unntakene 
til innsyn som følger av taushetsbelagte opplysninger og vil derfor ikke bli drøftet ytterligere. 

 
At det må være tungtveiende grunner for å begrense innsyn tilsier at terskelen er høy. Vilkåret forstås dithen at det kreves særskilte 
holdepunkter, klart utover det bagatellmessige for å unnlate noe for offentligheten. Det videre kravet om at unntaksadgangen må være 
lovfestet underbygger dette. En eventuell unntaksbestemmelse må således vurderes opp mot Grunnlovens § 100 femte ledd for å se 
om den oppfyller vilkåret om "tungtveiende grunner", da Grunnloven er lex superior overfor andre lover. 

 
Hensyn bak innsynsretten 

 
Et av hensynene bak allmennhetens rett til innsyn følger av den kontroll- og tillitsskapende effekten det utgjør overfor befolkningen. 
Gjennom innsyn kan befolkningen kontrollere at det offentlige opptrer innenfor det rammeverket de er ilagt og i tråd med den 
samfunnsutviklingen som ønskes. 

 
Et annet hensyn er at en innsynsrett fører til en bedre opplyst sak. En videre adgang og en økt mengde synspunkter på diverse 
saksforhold kan medføre at det offentlige får innhentet nødvendig informasjon vedrørende dens arbeidsoppgaver. Dette ivaretar også 
kontradiksjonsprinsippet ved at enhver får muligheten til å motsi den informasjonen som fremkommer av dokumentene til det 
offentlige. 

 
Unntaksbestemmelser for interne dokumenter i offl. og fvl. 

 
I likhet med Grunnlovens § 100 femte ledd følger det av offl. § 3 at hovedregelen er at innsyn skal gis, med mindre annet følger av lov. 
De aktuelle unntaksbestemmelsene for interne dokumenter følger av offl. § 14 og 15 med lignende bestemmelser i fvl. ved henholdsvis 
§§ 18 a og 18 b. 

 
Av offl. § 14 første ledd og fvl. § 18 a første ledd følger det at et organ kan gjøre unntak fra innsyn for for dokument som "organet har 
utarbeidd for si eiga interne søksførebuing". De dokumentene som forstås å omfattes her er diverse notater og nedskrevne idéer og 
momenter som kan gjøre seg gjeldende ved saken. At disse dokumentene kan unnlates innsyn følger av hensynet til en forsvarlig og 
trygg saksbehandling. 

 
Eksempelvis vil unntak åpne for en trygghet hos saksbehandlerne til å utføre arbeidet uten å tidlig motta påvirkning fra personer 
utenfra. Dette vil medføre en friere samtaleflyt og bidra til en bedre debatt under saksbehandlingen. En eventuell påvirkning og 
kontradiksjon vil kunne komme senere da saken er mer opplyst og konkrete dokumenter utarbeides. 

 
Av offl. § 15 første ledd og fvl. § 18 b første ledd følger det at det kan gjøres unntak fra innsyn i innhentede dokumenter som er 
beregnet for den interne saksbehandlingen. Denne unntaksadgangen gjelder i de tilfellene hvor dokumentet er innhentet fra et 

Commented [TPE6]: Dette er relevante 
begrepsavklaringer, og det er særlig bra at 
forklaringene forankres I rettskilder, her lovtekst. 

Commented [TPE7]: Bra, dette følger logisk nok av 
oppgaveteksten. 

Commented [TPE8]: Det kunne vært hensiktsmessig 
og definere hva "interne dokumenter" er, men 
kandidaten kommer antageligvis til dette. Når 
forklaringen kommer har mindre å si. 

Commented [TPE9]: Dette er viktig å skissere for 
oppgavens kontekst. 

Commented [TPE10]: Det er bra at kandidaten ser at 
reglene om taushetsplikt har betydning, og kunne nok 
redegjort noe mer for ulike bestemmelser vedrørende 
dette. 

Commented [TPE11]: Det er god selvstendighet å 
bruke litt tid på å forklare utgangspunktene Grunnloven 
oppstiller, og at dette ikke ignoreres eller berøres 
overfladisk. 

Commented [TPE12]: Det som skrives er naturligvis 
riktig, og det bra å få med uten at det fremstilles alt for 
omstendelig. 

Commented [TPE13]: Ettersom oppgaveteksten legger 
opp til drøftelse av allmenhetens innsynsrett, må 
fokuset på partsinnsyn tones ned. Det er imidlertid en 
viss sammenheng og overlapp mellom reglene, slik at 
omtale av partsinnsyn ikke trekker ned.  

Commented [TPE14]: Bra, dette er sentrale 
bestemmelser å behandle. 

Commented [TPE15]: Det er god metode I en 
teorioppgave å forklare lovteksten basert på en naturlig 
språkforståelse av ordlyden. 

Commented [TPE16]: Det utvises god selvstendighet 
ved å fortløpende trekke inn relevante hensyn for å 
fremstille reglene. 

Commented [TPE17]: Eksemplifisering, uten å bli for 
omstendelig, vil medvirke til at kandidaten viser at 
vedkommende har forstått den materielle jussen 
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underordnet organ - eller når departement innhenter slike dokument fra et annet departement. 
 

Ofte vil underordnede organer ha en nærmere tilknytning til visse områder og kunne innhente en klarere og mer målrettet informasjon 
vedrørende saken som behandles. At denne dokumentasjonen som skal opp til drøftelse i det overordnede organet unntas fra innsyn er 
i stor grad samsvarende med hensynet til unntak som følger av offl. § 14 og fvl. § 18 a. Et innsyn som gis her vil tidlig kunne påvirke  
den debatt og samtaleflyt som skal gjennomføres i det overordnede organet. 

 
Unntak til unntaksbestemmelsene for interne dokumenter 

 
De ovennevnte unntakene begrenses ved en liste som oppstilles i offl. § 16 og fvl. § 18 d. Her redegjøres det for flere dokumenter som 
vil kunne falle innunder anvendelsesområdet i de ovennevnte unntaksbestemmelsene, men som det likevel skal gjøres innsyn for. 

 
Forvaltningsloven har en videre adgang for innsyn ved fvl. § 18 c. Her følger det at en part har en rett til å få innsyn i relevante faktiske 
opplysninger eller sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum. At det forekommer en slik utvidet partsrettighet etter 
forvaltningsloven som ikke har sin motsats i offentlighetsloven følger av at det ovennevnte kontradiksjonsprinsippet særlig får 
anvendelse i saker etter forvaltningsloven. Her vil en part ha en klarere tilknytning til saksforholdet, og en ofte mer berettiget interesse i 
å kunne motsi eventuelle faktafeil som kan følge av interne dokumenter, da den endelige avgjørelsen av saken vil rette seg mot ham 
eller direkte gjelde ham, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e. 

 
Merinnsyn 

 
En videre begrensning av unntaksretten følger av bestemmelsene om merinnsyn som følger av offl. § 11 og fvl. § 18 andre ledd. Her 
oppsettes det en plikt til det organ som kan benytte seg av de ovennevnte unntaksbestemmelsene at de skal "likevel vurdere å gi heilt 
eller delvis innsyn". Dette ivaretar det klare utgangspunktet som redegjort for ovenfor at innsyn skal  gis. 

 
Bestemmelsen gir videre en anvisning på at "organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for 
unntak". En naturlig språklig forståelse av ordlyden taler for at det skal foretas en avveiing av hvor mye en trygg og forsvarlig 
saksbehandling blir påvirket, satt opp mot de hensynene som taler for innsyn, jf. redegjørelsen ovenfor. 

 
Ved at bestemmelsen benytter ordet bør taler det for at det er organet - som har adgangen til å nekte innsyn - som selv foretar denne 
vurdering og avgjør om hvorvidt det skal gis innsyn. Rimelighetsbetraktninger støtter opp om denne forståelsen da det vil være det 
organet som behandler saken som vil ha best utgangspunkt for å foreta en vurdering av hvor mye et innsyn vil kunne påvirke den 
videre saksbehandlingen. 

 
At bestemmelsen oppsetter muligheten for å delvis gi innsyn er et ytterligere tiltak fra lovgivers side for å ivareta det klare 
utgangspunktet som fremkommer av Grunnloven § 100 femte ledd og offl. § 3. Eksempelvis kan notater som har blitt utarbeidet i 
forbindelse med et møte vedrørende en sak anonymiseres, dersom behovet for unntak var å ivareta de som har behandlet saken. 
 
GENERELT OM VURDERINGEN AV BESVARELSEN 
 
Denne teorioppgaven ble gitt som halvdags eksamensoppgave (3t) på 2. avdeling skoleeksamen (6t). Jeg var selv en del av sensorkorpset, 
men sensurerte ikke denne konkrete besvarelsen. Jeg har heller ikke vurdert del 2 av denne eksamensoppgaven, og det er følgelig kun 
naturlig fra min side å sette et vurderingsuttrykk ut fra denne halvdagsoppgaven isolert sett.  
 
Besvarelsen er å anse som en fremragende prestasjon med høy grad av selvstendighet og vurderingsevne. Legg særlig merke til kandidatens 
ryddige og presise språk og fremstilling, samt solide bruk av juridisk metode i en teorioppgave. Enkelte sentrale bestemmelser er mindre godt 
behandlet, men det svekker likevel ikke helhetsinntrykket av kandidatens materielle forståelse av oppgavens tematikk. 
 
Tord Pedersen 

Commented [TPE18]: Kandidaten burde vært 
tydeligere, og redegjort mer, for hva som regnes som 
ett og samme organ. For å trekke grensen mellom 
unntaksadgangen i offentleglova § 14 på den ene siden 
og unntaksbestemmelsen i offentleglova § 15 på den 
annen må en derfor ta stilling til hva som er ett og 
samme organ. 

Commented [TPE19]: Fin ryddighet I teksten og 
fornuftig bruk av overskrifter 

Commented [TPE20]: Det som fremstilles er materielt 
riktig, og fremstillingen er presis og poengtert. Det 
hadde vært mer ønskelig med større fokus på 
offentleglova § 15 i hoveddelen av denne besvarelsen. 

Commented [TPE21]: Det er bra at kandidaten 
redegjør for dette, da det er en sentral regel. Erfaringen 
fra sensuren viste at flere kandidater ikke behandlet 
denne sentrale tematikken. 

Commented [TPE22]: Her er det igjen god anvendelse 
av juridisk metode. De bedre besvarelsene vil ofte skille 
seg ut ved at kandidaten fremstiller stoffet med sine 
egne ord, frem for å kun gjengi lovteksten. 

Commented [TPE23]: Fornuftige og presise analyser 
av lovteksten. 

Commented [TPE24]: Dette er en god vurdering. 

Generelt om besvarelsen
Denne teorioppgaven ble gitt som halvdags eksamensoppgave (3t) på 2. avdeling skoleeksamen (6t). Jeg var selv en 
del av sensorkorpset, men sensurerte ikke denne konkrete besvarelsen. Jeg har heller ikke vurdert del 2 av denne 
eksamensoppgaven, og det er følgelig kun naturlig fra min side å sette et vurderingsuttrykk ut fra denne halvdags-
oppgaven isolert sett. 

Besvarelsen er å anse som en fremragende prestasjon med høy grad av selvstendighet og vurderingsevne. Legg 
særlig merke til kandidatens ryddige og presise språk og fremstilling, samt solide bruk av juridisk metode i en 
teorioppgave. Enkelte sentrale bestemmelser er mindre godt behandlet, men det svekker likevel ikke helhetsinn-
trykket av kandidatens materielle forståelse av oppgavens tematikk.

Tord Pedersen
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Hvor du velger å jobbe etter studiene er avgjørende 
for karrieren. Hos oss blir man daglig stilt overfor 
faglige og menneskelige utfordringer som krever 
mer enn gode karakterer. Hjort har levert juridisk 
presisjon siden 1893, og er et advokatfirma som er 
bygget rundt personer med en sterk karakter.

Se hjort.no eller følg oss på Facebook og Instagram.

Er du en 
Hjortadvokat?


