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REDAKTØRENES ORD
Da var det et nytt skoleår, og ny utgave av Jus´t!

Det går mot mørkere og kaldere tider her oppe i nord, og vi satser derfor på 
at høstens utgave av Jus´t vil gi mykje lys og mykje varme i mørket:)) Og selv 
om det kanskje er litt friskt ute for tiden, skjer det masse gøy fremover - som 
dere kan se på tidslinjen på s. 28!

I denne utgaven har vi mye godt og blandet innhold, med blant annet content 
fra fadderuka, juridiske utgreiinger man kan kose seg med en sen høstkveld, 
og en guide til hvilke energidrikker man bør styre unna når man trenger en 
liten oppkvikker. 

Vi har også en lang og fin mønsterbesvarelse som forhåpentligvis kan gi litt 
inspirasjon til studenter som kanskje nå føler seg litt knekt av den store tunge 
forvaltningsretten.

Vi må også rette en takk til de iherdige journalistene våre, som har sikret en 
fyldig utgave stappfull av nice innhold!

Kos deg med lesingen!
- Erik og Frida

Erik Amundsen
Redaktør

 3. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 980 11 424

Frida J. Lindegaard
Redaktør

3. avdeling

just@juristforeningen.eu
tlf. 948 97 868
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Juss i media
Tekst: Ingrid Li

Illustrasjon: Gudbrand A. Wiig Lo

Til minne om Freya

Slik omtalte New York Times Freyas under-
gang:
«The killing of Freya has polarized Oslo and 
threatens to blight the image of a country 
more commonly associated with diplomatic 
good deed than mob-like hits.”.
Videre omtaler de dødstruslene rettet mot 
Frank Bakke-Jensen følgende:
 «Karma is a bitch».  

Hvalrossen Freya ble observert i flere land 
rundt Nordsjøen fra 2019, første registre-
ring av Freya ble tatt desember 2019 på 
Sørrollnes i Troms. Freya fikk raskt stor op-
pmerksomhet i media. I juni 2022 opphold-
te hvalrossen seg i Kragerø, i Frognerkilen 
i Oslo og ved Kadettangen ved Sandvika 
i Bærum. Hun brukte ofte småbåter som 
hvileplass. Dette skapte stor oppmerksom-
het blant nordmenn. Freya ble en attraksjon 
folk oppsøkte for å ta en selfie, til tross for 
Fiskeridirektoratets klare oppfølgning om å 
«holde seg unna».  

Den 14. aug 2022 ble Freya avlivet. 

Det ble ikke truffet vedtak bak avlivningen, 
da den bygger på nødverge bestemmelsen i 
straffeloven, i følge Fiskeridirektoratet. 
Begrunnelsen var at menneskers liv og 
helse kunne komme i fare. 

Dyrevernorganisasjonen Noah stiller seg nå 

kritisk til lovligheten av avlivningen av Freya. 
Norge er bundet av Bernkonvensjonen og 
kan ikke ta livet av truede dyr uten hjemmel. 
Noah mener Fiskeridirektoratet ikke henvis-
er til relevant lovgivning og at argumentas-
jonen deres ikke er holdbar, Noah anfører 
på bakgrunn av dette at Fiskeridirektoratet 
ikke hadde hjemmel. 

Nå er det rettet stor kritikk mot at det ikke 
forelå en nødrettssituasjon, slik at avlivnin-
gen ikke var rettmessig. 

Fiskeridirektoratet begrunner det primært 
med at det var fare for liv og helse. Når 
folk ikke klarte å holde avstand måtte de ta 
tiltak, med hensyn til føre-var. Mens vi kalte 
henne Freya, kalte Fiskeridirektoratet henne 
bare for hvalross. 

Til minne om hvalross. 

Foto: Pexels (illustrasjonsbilde)
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Glød & svartebørsloven

Sparebank 1 Nord-Norge ønsket å bruke samfunnsløftets midler til å gjøre noe for alle: re-
sultatet ble en gratiskonsert som endte i hets fra alle kanter. For det første kritiseres ban-
ken for å ikke benytte utelukkende nord-norske leverandører, det er nemlig eventbyrået 
Gyro i Oslo som fikk jobben. For det andre kritiseres banken for den kaotiske billetthånd-
teringen, det var nemlig billett-tjenesten Hoopla som fikk ansvaret. 

Billettsystemet havarerte, og det ble satt ny billettannonsering senere på dagen. Proble-
met var at når man først var kommet igjennom, kunne man bare bli der. Begrensningen på 
2 billetter per person ble ingenting annet enn en formalitet. Folket raser i kommentarfeltet:                    
«Jævlig bra å stå lenge i kø førr så å bli kicka ut🤬 Å æ hadde kø nr 1336», «Hva er dette for 
noe lureri??», «Det skulle være 11 000 billetter igjen, jeg var 2567 i køa gir ingen mening😡
😡». 

Det var 70 000 mennesker som prøvde å skaffe seg billett, 20 000 fikk billett og 50 000 ble 
skuffet. 

Et knippe mennesker ble dermed sittende igjen med opptil 40 billetter hver, noe som vil 
være god business for videresalg, Karpe er jo tross alt en av artistene som kommer. Men 

som de flinke juss-studentene vi er vet vi at videresalg er ulovlig etter svartebørsloven § 1, 
eller?  
 

Svartebørsloven § 1 lyder slik: 

 “Det er forbudt å selge billetter til 
kultur- og idrettsarrangementer til en høyere 
pris enn den som er påført billetten fra 
arrangørens side, eller som billetten første 
gang  ble solgt for.”
Bestemmelsen tilsier at det må ha skjedd 
et salg. Salg forstås som overføring av eien-
domsrett til ting eller rett til å motta ytelse 
mot et pengevederlag. Når det ikke ytes 
noe vederlag foreligger det en gaveover-
føring, noe som ikke omfattes av forbudet 
mot videresalg etter svartebørsloven. 

Det kan på den andre siden argumenteres 
for at når det ikke foreligger noen straffer-
ettslige sanksjoner vil ikke det straffer-
ettslige legalitetsprinsippet gjøre seg gjel-

Foto: Skjermdump, Glød på Facebook

WR.NO/karriere
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dende, og det åpnes for en friere tolkning. 
Formålet med loven er å unngå at noen 
mottar en uberettiget gevinst. Når forbu-
det gjelder «kultur-arrangementer» er det 
naturlig at lovgiver tar hensyn til at kultur 
skal være tilgjengelig for alle, noe det ikke er 
når billettprisene skyter i været som følge 
av videresalg. Formålet bak svarebørsloven 
taler dermed i retning av at det ikke er lov 
å videreselge gratis billetter til et kulturar-
rangement. Men på den andre siden hadde 
det ikke vært vanskelig for lovgiver å skrive 
«eller overdras», og med den lange lov-
givningsprosessen som ligger bak må vi vel 
regne med at lovgiver har tenkt på alt?

Men nå må vi ikke glemme ordlyden, som 
jo er den sikreste kilden å konkludere etter. 

Konklusjonen er dermed at det ikke er 
ulovlig å videreselge billetter fra Glød. Men 
det burde kanskje være det? Så om du var 
en av de heldige som fikk karret til deg en 
hel haug, selg med god samvittighet (not).😊

WR.NO/karriere
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Intervju med årets 
fadddersjef 
Tekst: Regine Kaspara Sæther Rostad

Foto: Privat

Generelt, hvordan synes du gjennomføringen av fadderuka gikk?
-Det gikk veldig bra. Fadderne var veldig engasjerte og inkluderende. De nye studentene var 
med på det meste av aktiviteter, som er ønskelig for at de får en best mulig studiestart. Alt i alt 
gikk det veldig fint!

Du var med som fadderbarn i fjor da pandemien fortsatt preget fadderuka, hvil-
ke forskjeller har du merket på fjorårets og årets fadderuke?
Vi var nok litt mer forsiktig i fjor, men det var ganske åpent følte jeg. Jeg tenker at året før mer-
ket man nok større forskjell, med flere restriksjoner. Men tanken om at alt er åpent og at man 
kan gjøre alt, gjorde nok en forskjell i år. Det gjorde også en forskjell med tanke på planleggin-
gen, at alle muligheter var åpne. Planleggingen ble friere med tanke på det. 

Ditt beste minne fra fadderuka?
I fjor var det kanskje først og fremst å få seg et nettverk. Jeg kjente jo ingen i Tromsø, så for 
meg var det viktig å finne folk å være sammen med. Fadderuken ga med en fin studiestart.
I år var nok mitt beste minne den første dagen, da fadderne skulle møte fadderbarna. Alle 
barna var så spent, og mange hadde kanskje samme utgangspunkt som jeg hadde i fjor. Det 
var veldig fint å se at de fikk seg venner i løpet av fadderuken og se dem trives rett og slett. Alle 
arrangementene for jussen ble også gjennomført veldig bra, blant annet silent disco. 

Har det vært mye jobb som faddersjef?
Det har vært litt jobb, med mye som skal planlegges og avtales, men jeg har lært masse gjen-
nom arbeidet. Jeg er veldig glad for at jeg fikk det vervet i juristforeningen. Jeg fikk vervet i 
februar, så begynte planleggingen på våren, med påmelding og bestillinger, og planlegging av 
arrangementer. Så det var en del jobb her og der før studiestart. 

Tips til neste faddersjef?
Jeg anbefaler å starte tidlig med planleggingen og gjøre gode forberedelser, for da er det 

Tradisjon tro (tradisjoner skapes herved andre gangen det 
gjentas) har vi tatt en prat med årets faddersjef. Mille Sofie 
Torvund forteller litt om arbeidet med fadderuken, og kommer 
med noen gode tips til de nye studentene.
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sannsynlig at fadderuken blir en suksess. Tidlig start gir også mange muligheter. Forhør deg 
gjerne med hva fadderne vil med fadderuken, og få hjelp, så man ikke sitter med alt ansvaret 
helt på egen hånd. Og ikke minst, ha det gøy i planleggingen! 

Dine tre beste tips til de nye studentene/fadderbarna?
1. Nyt studiehverdagen! Du har ikke obligatorisk oppmøte som i de siste 13 årene med skolegang. 
Du har bare denne tiden før du begynner å jobbe og må forholde deg til fastere rammer. 
2. Ikke velg seminargruppe kl. 08:15 – det er bedre å være realistisk enn for optimistisk. (journ.anm. 
Mille har gått på den smellen selv). 
3. Prioriter å gjøre mye sosialt i begynnelsen og få deg et fint nettverk. Om man alltid har noen å si hei 
til så gjør det resten av studietiden mye bedre. 
4. Ikke stress, alt ordner seg! 
Det ble visst fire tips.

Har du noen tanker om at alle fadderne hadde eksamen én uke etter fad-
deruken? Har det påvirket fadderuka? Hvordan var det for deg, som ikke bare var 
fadder, men faddersjef? 
Alternativet er jo at man kan få rettshistorie på våreksamen, så jeg er glad for at vi er ferdig 
med det nå. Jeg er ikke den største tilhengeren av rettshistorie, kanskje på lik linje med mange 
andre. Noen droppet kanskje fadderuken litt for eksamenen, og omvendt. Noen var litt for 
aktiv i fadderuken og måtte ta litt skippertak med rettshistorie etterpå. De to første ukene av 
studiet har jo litt å si, så man får dårlig tid til å hente seg inn den siste uken før eksamen. Jeg 
personlig følte ikke at verken fadderuken eller arbeidet med rettshistorie tok overhånd. Jeg 
kom meg forhåpentligvis igjennom det, men vi får se om det blir bestått. 
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Å være fadder midt i 
eksamenstida

Tekst: Regine Kaspara Sæther Rostad Foto: Privat

Mange har nok et elsk-hat-forhold til 
rettshistorieeksamen, fjerde uka inn i 
semesteret. 

Av en eller annen grunn har vi dobbel fadderuke i Tromsø, men takk gud for det. Det gir 
alle bedre tid til å bli kjent, komfortabel på hverandre, tid til å spørre om ting man lurer 
på etter hvert og ikke minst øker det sjansen for at flere kan få vært med på mange aktivi-
teter. MEN, vi på 2. året har eksamen i rettshistorie en uke etter fadderukene. Vi har des-
suten første del av eksamen som en hjemmeoppgave over to uker, som da går parallelt 
med andre uka av fadderuka. 

Vi har tre uker eksamenstid, og to av dem er altså fadderuke. Både jeg og flere av mine 
medfaddere har følt at det ble for lite tid til begge deler. Jeg skal være ærlig på at det gikk 
mer utover rettshistorie enn vors og lysløypa, men likevel. For en del faddere gjorde nok 
rettshistorieeksamen at man var med på mindre, og tok mindre initiativ i fadderuka. Dette 
er synd, først og fremst for fadderbarna. Forhåpentligvis fikk studentene likevel en fin tid 
med oss stressa faddere:)

Seminarleder tok det tilsynelatende personlig, at vi møtte på seminar uforberedt gang på 
gang. Klart vi var uforberedt, vi har jo fadderuke? Det var lite forståelse å få, til og med når 
det gikk en influensabølge gjennom hele kullet. Vi fikk ikke akkurat kjeft, men når vi få som 
møtte opp ikke kunne svare på spørsmålene han stilte oss, fikk vi høre HVER GANG at “det 
står i pensum da..”. Såpass skjønte vi, men ok. 

Eksamen nærmer seg, og vi har gått fra fullt klasserom på første seminar til en liten gjeng 
bakerst i hjørnet. Seminarleder er fortsatt ikke superfornøyd med oss, men vi prøver å 
svare etter beste evne. Fortsatt ikke forberedt, selvsagt. Men når seminarleder ber oss gå 
hjem en halvtime tidligere på de siste to seminarene så sier det sitt. Noen var i hvert fall 
misfornøyd med at vi var faddere på si. 
Men jurfak, ikke dropp retthistorieeksamen på høsten! Det er så deilig å kunne si hadet til 
Kant, Lagabøte og Napoleon før mørketiden engang er kommet. Dette var bare en liten 
heads up til seminarlederne om at den jobben fadderne gjør er viktig, så ikke vær for hard 
med dem. 
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Vi skal være den beste 
skolen for morgendagens 

forretningsadvokater

@advokatfirmaet_thommessen 

/AdvokatfirmaetThommessen
*	Næringslivet	har	åtte	år	på	rad	kåret	Thommessen	til	det	norske	advokatfirmaet	med	best	juridisk	
kompetanse	i	Kantar	SIFOs	Prospera-undersøkelse.

KOLLEGAER MED LEDENDE  
JURIDISK KOMPETANSE

I Thommessen legger vi til rette for at alle skal 
oppleve læring, mestring og mening – noe 
som er viktig i en bransje i stadig endring. I 
tillegg ser vi at dette bidrar til at man trives og 
har det gøy på jobb. Som en del av vårt team 
får du utvikle deg sammen med, og lære av, 
bransjens ledende forretningsadvokater*. 

BRANSJENS BESTE 
OPPLÆRINGSPROGRAM

I september i år lanserte vi 
en helt ny opplæringsportal, 
med mål om å kunne gi alle 
i Thommessen bransjens beste opplæring 
gjennom kurs og spill. Via portalen kan alle i 
teamet gjennomføre kurs og andre aktiviteter 
når det passer, fra egen mobil eller PC.

sk len

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

Annonse Jus't SEP22 helside A5 Den beste skolen.indd   1Annonse Jus't SEP22 helside A5 Den beste skolen.indd   1 20.09.2022   13:25:1420.09.2022   13:25:14
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Alle vi som har lagt ned noen timer i gamingstolen kjenner igjen følelsen 
man sitter med etter å ha svidd av noen tusenlapper uten å sitte igjen med 
noe. Den vonde magefølelsen som ikke gir seg før neste lønning kommer 
inn. Nå ønsker EU å sørge for at ingen fremtidige generasjoner får kjenne på 
ubehaget.

Lootbokser i et rettslig perspektiv
Tekst: Sebastian Bjørnson

Foto: Blizzard Games

Det pågår for tiden et stort arbeid med å 
sette en stopper for gambling i spill. Forbu-
det har som hovedmål å hindre at barn og 
unge blir påvirket til å entre et liv fylt med 
gamblingavhengighet. 

For å illustrere problemet med slike loot-
bokser har forbrukerrådet gitt ut en rapport 
om hvordan salg av lootbokser brukes til 
å kapitalisere på barn og unge. I artikkelen 
blir FIFA 22 brukt som eksempel. Nærmere 
bestemt «team of the year» Mbappe, som 
for referanse er en svært sjelden, dyr og 
bra spiller i spillet. Sjansen for å få tilgang 
til dette kortet gjennom en pakke er, ifølge 
forbrukerrådets beregning 0.11% per pak-
ke. Det vil si at en spiller vil være nødt til å 
åpne 847 pakker for å statistisk sett kunne 
forvente å få dette kortet. Prisen på et slikt 
prosjekt? 1.7 millioner FIFA-points. Eller 
omtrent 135 000 norske kroner. 

Eksempelet over er et konservativt estimat 
basert på tall fra spillskaperen EA sports. I 
realiteten er det høyst sannsynlig at oddsen 
vekter tungt mot de mindre verdifulle og 

ettertraktede «team of the year»-kortene. 
De virkelige tallene er det kun mangemi-
lliard-bedriften EA som sitter på. Av en 
avkastning på total 7 milliarder dollar, så 
henter EA 5 milliarder dollar fra slike salg in-
nad i spill. De har alle mulige intensiver på å 
skjule de virkelige tallene så mye som mulig. 

Å oppgi sannsynligheten for å få en viss 
kvalitet av spiller er et av grepene som 
har blitt tatt for å øke bevisstheten rundt 
sjansen for å kaste bort pengene sine, og 
dermed sette en stopper for avhengighet 
hos unge. Tiltaket fremstår lite effektivt og 
det kan spekuleres i om det kun er til stede 
for syns skyld. Tiltaket tar ikke høyde for 
fenomenet som er kjent som gambler’s fal-
lacy -- gamblerens villfarelse – som springer 
ut av den menneskelige egenskapen til å 
se mønster i tilfeldig data. Problemet er at 
gambleren tror sjansen for å vinne øker 
ved hvert tap. Bak neste pakke vil selvføl-
gelig det ønskede resultatet befinne seg. 
Studier.1 viser at risikoviljen øker ved hvert 
tap. Det kan lede til at personer som er lett 
1 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
hbm.21015
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påvirkelige, da spesielt barn og unge, fort vil kunne synke inn i et svart hull som kun leder 
til større tap og fortvilelse. 

Regulering av gambling i Norge
Problemstillingen ovenfor er grunnen til at 
enkelte land har tatt steg for å forby gam-
bling i spill. Nederland og Belgia har alle-
rede innført ulike forbud. I flere land, blant 
annet Norge, og sentralt i EU har problemet 
blitt diskutert. Problemstillingen er svært 
kompleks og knytter seg opp mot mange 
ulike rettsområder, blant annet forbruker-
rett og gamblingregler. Det blir ytterligere 
komplisert av at ‘forbud vil fjerne store del-
er av profitten til de største spillselskapene. 

Gambling er ulovlig i Norge for personer under 18 år. Det følger av lotteriloven (lottl.) § 8 a 
(1). Så hvorfor er ikke lootbokser ulovlig i Norge for personer under 18 år? Problemet ligger 
i definisjonen av gambling. I Norge er det tre vilkår for å anse en handling som gambling. 

Foto: Pexels

En form for innsats, et tilfeldig utfall og en 
pris eller gevinst, jf. lottl. § 1 a. 
Det er lite strid om at vilkårene om innsats 
og tilfeldig utfall er oppfylt. Det er ingen tvil 
om at lootboksene krever en innsats (betal-
ing) og at de er basert på tilfeldige utfall. 
Problemet knytter seg til om en ikke-fysisk 
gjenstand som ikke kan omsettes for ekte 
penger, er å regne som en gevinst. Ser 
man på ordlyden fremstår det underlig at 
«ultimate team»-kort ikke er å regne som 
en gevinst, all den tid noen kort er bedre 
enn andre og utgjør en betydelig forskjell i 
spillet. Man føler utvilsomt på en følelse av 
glede og flaks dersom man får en god spill-
er ut fra en pakke. Vil ikke det føles som en 
gevinst når man oppnår et gode som kun 
skjer i 0.11% av tilfellene? 

I Norge har man likevel valgt å ikke define-
re dette som en gevinst. Argumentet er at 
kortene ikke holder noen reell verdi i den 
virkelige verden og ikke kan omsettes for 
penger. I en uttalelse fra kulturdeparte-
mentet ble det presisert at lootbokser faller 
utenfor definisjonen i lotteriloven. Dermed 
har det til en viss grad blitt tatt stilling til 

problemet, uten at det har blitt gjort noe 
med. Spørsmålet er om det finnes et hull i 
lovverket som følge av utdatert lovverk, eller 
om det er slik at lovgiver ønsker at rettstil-
standen skal forbli slik den er i dag. 

Kulturdepartementet er klar over at konto-
er, kort og annet utstyr i spill kan bli om-
satt utenfor spillets egne markeder. Det 
eksisterer svartebørser hvor innhold i spill 
blir omsatt for ekte verdi. Likevel mener 
kulturdepartementet at slik svartebørshan-
del utenfor spillet ikke oppfyller vilkåret 
til gevinst. Etter kulturdepartementets 
forståelse kan ikke spillselskapene stå til 
ansvar for svartebørshandel, så lenge de 
slår ned på slik oppførsel som strider med 
brukeravtalen. Noe umusikalsk blir denne 
ansvarsfraskrivelsen når man vet hvor mye 
verdi virtuelle gjenstander holder. Både 
reell verdig, men også en slags affeksjons-
verdi for den personen som kjøper loot-
boksen, som følge av begrenset tilgang 
på gjenstander i spiller. Eksempelvis har 
gjenstander i spillet Counter-Strike: Global 
Offensive (CS:GO) blitt solgt for så mye som 
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780 000 dollar.2 I et spill som CS:GO finnes 
det et marked som er satt opp av spillska-
peren Steam, hvor man kan omsette skins 
man får ut av lootbokser for penger. Pen-
gene er riktignok låst inne på Steam og kan 
kun brukes til å kjøpe andre spill på plat-
tformen, men det virker som disse skinsene 
da holder en reell markedsverdi. Det er 
usikkert om kulturdepartementet har tatt 
stilling til de ulike karakterene til lootbokser 
i ulike spill eller om alle tilfeller reguleres 
likt. Kanskje kan det tolkes som at skinsene 
ikke holder noen reell verdi når pengene 
er låst fast på en plattform. Dermed har de 
kun verdi innad på plattformen og vil fun-
gere som en egen valuta på plattformen og 
ikke som reelle penger, selv om det frem-
stilles som at man har et visst pengebeløp i 
norske kroner.

Forbud & rettspraksis i Europa
I EU er gambling regulert på nasjonalt nivå. 
Dermed har man ikke fått noen felles lov-
givning på området. Så langt er det kun 
Nederland og Belgia som har tatt beslut-
ningen om å fjerne loot bokser fra spill, 
mens det fortsatt foregår undersøkelser 
av problematikken med lootbokser i flere 
andre land i Europa som Storbritannia 
og Slovakia. Nederland og Belgia kom til 
samme konklusjon, men på ulikt vis. I Belgia 
kom man til at en gevinst ikke trenger å ha 
reell omsetningsverdi i «ekte» penger for 
2 https://dotesports.com/counter-strike/news/what-is-
the-most-expensive-csgo-knife-skin

å anses som en gevinst. I Nederland kom 
man til at de virtuelle gjenstandene måtte 
ha en markedsverdi, noe de har når det kan 
omsettes til andre spillere. Det spilte ingen 
rolle om markedet var virtuelt eller om det 
hadde grobunn i den virkelige verden. Selv 
om Nederland og Belgia tolket seg frem på 
ulike måter kom de til samme konklusjon. 
Salg av FIFA points ble stoppet i begge land 
i 2018 og EA fikk en bot på 10 millioner 
euro.

Tidligere i år (mars 2022) overstyrte 
Høyesterett i Nederland denne avgjørelsen. 
Begrunnelsen var at åpningen av pakker i 
FIFA kun var en del av spillet og ikke i seg 
selv et spill. Å skaffe pakker, og åpne dem 
ble ansett som en liten del av et større 
ferdighetsbasert spill, som la til et element 
av tilfeldighet. Det ble også lagt vekt på at 
svartebørshandelen som foregikk utenfor 
spillet i stor grad knyttet seg til fullstendige 
brukere, og ikke individuelle pakker eller 
innholdet i pakkene. Av den grunn ble det 
bedømt at spillet ikke er et sjansespill, og 
krever derfor ingen gamblinglisens. Avg-
jørelsen knytter seg kun direkte til FIFA og 
det er derfor usikkert om Høyesterett ville 
gjort samme vurdering om CS:GO, som har 
et eget omsetningsmarked for gjenstander 
i spillet. 

Da Belgia og Nederland innførte sine for-
bud i 2018 trodde man kanskje at utviklin-
gen ville fortsette i retning flere forbud og 
strengere regulering. Og Nederland snudde 
sin avgjørelse, så spillselskapene herjer 
enda fritt. Noen flere absolutte forbud har 
det ikke kommet siden den gang, men det 
er likevel pågående diskusjoner om hvor-
dan man skal løse utfordringen. Forbruker-
rådet har sluppet en rapport på 59 sider 
som illustrerer problemet.3 Rapporten har 
fått bred støtte og er blant annet støttet av 
Frankrike, Spania, Tyskland og Italia. 

3 https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/up-
loads/2022/05/2022-05-31-insert-coin-publish.pdf

Foto: Pexels
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Regulering fremfor forbud
I Spania ble det 1. juli i år lansert et lovforslag som tar sikte på å regulere lootbokser. Lov-
forslaget tar sikte på å gi spillselskapene fem hovedforpliktelser. Den første forpliktelsen 
knytter seg til forsvarlig markedsføring. Markedsføringen må ikke være villedende med 
tanke på sjansen for å oppnå ønsket resultat eller på noen måte hinte til at sjansen for å 
oppnå ønsket resultat øker med antall lootbokser man kjøper. Dette er for å begrense at 
lett påvirkelige ungdommer blir påvirket av fenomenet gambler’s fallacy. I tillegg kan det 
kun reklameres for slike produkter mellom klokken ett og fem på natten. 

Videre skal spillselskapene være åpne og gi informasjon til forbrukeren. Det skal gis klar 
informasjon om sjansen for å oppnå ulike utfall i en lootboks. Det skal også være enkel til-
gang på hvor mye tid og penger man har brukt på lootbokser, og informasjon om risikoen 
ved impulsive kjøp. 

De videre forpliktelsene 
knytter seg til å begrense 
forbrukerens tids- og 
pengebruk gjennom ulike 
mekanismer. Den første 
handler om å gi brukeren 
en mulighet til å stenge seg 
selv ute fra å kjøpe loot-
bokser i en periode på 3 
måneder til 5 år. Når man 
først har satt en tidsperi-
ode, skal ikke den kunne 
endres. 

Den neste forpliktelsen skal gi forbrukeren 
en mulighet til å sette et tak på hvor mye 
penger de ønsker å bruke i en gitt tidspe-
riode. Dette taket skal ikke kunne endres 
tidligere enn etter 3 måneder. Den siste 
forpliktelsen som foreslås er å sette et mak-
simalt pengebeløp og en maksimal tid man 
er villig til å bruke før hver eneste gang man 
ønsker å kjøpe lootbokser. Ifølge lovforslag-
et skal man ikke få lov til å åpne lootbokser 
før man setter en slik begrensning. 

Målet er at lovforslaget skal bidra til å dem-
pe gamblingen mange unge tilsynelatende 
utfører i ulike spill. Spørsmålet er hvor mye 
et slikt lovforslag vil hjelpe i praksis da det 

legger mye av ansvaret i hendene til for-
brukeren. Det er opp til forbrukeren selv å 
sette egne sperrer. En god side ved sper-
rene er at de ikke kan oppheves før en gitt 
tidsperiode har gått. Det gjør at forbrukeren 
er nødt til å følge sine egne grenser. Det 
er heller ikke urimelig å kreve at foreldre i 
samsvar med egne barn er med på å sette 
fornuftige grenser gjennom et slikt system.

Kunne det kanskje vært strengere regulert 
slik at man fjernet all gamblinglignende 
adferd hos personer under 18 år? Det vil 
selvsagt være svært vanskelig å regulere når 
all handel foregår digitalt. 

Foto: Pixabay
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Men det kan kanskje være mulig gjennom å kreve at forbrukeren identifiserer seg i større 
grad, noe som heller ikke er helt uproblematisk i forbindelse med personvern. De største 
spillselskapene er i tillegg svært mektige og har enorme ressurser. Å begrense deres in-
ntekt vil ha store økonomiske ringvirkninger for en svært stor industri. I 2020 sto lootboks-
er for en inntekt på 15 milliarder dollar i spillindustrien. Og det er prosjektert at inntekten 
fra salg av lootbokser vil øke til 20 milliarder dollar innen 2025. Her i Norge oppgir 86% 
av barn i alderen 9 til 18 år at de spiller videospill. Man snakker om enorme økonomiske 
summer og en enorm mengde forbrukere. Derfor vil nok også lovgivere være forsiktig med 
å innføre radikale endringer. 

Det er heller ikke sikkert at det er et ønskelig utfall fra lovgiver at man skal forhindre barn og 
unge fra å ha tilgang til lootbokser. Per i dag så er ikke slike lootbokser definert som gambling 
i de aller fleste land, og det kan dermed tenkes at det ikke finnes noe grunnlag for et absolutt 
forbud for personer under 18 år. Da er kanskje nærmere regulering det beste alternativet 
man har. 

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

Hvorfor Lovavdelingen?
• arbeid med sentrale og prinsipielle

rettsspørsmål
• arbeid med internasjonale rettsområder
• unikt innblikk i politiske

beslutningsprosesser
• høyt tempo, men samtidig tid til faglig

fordypning
• et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø
• dyktige kollegaer

Praktikantordningen
Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele året. For deg som er student er et 
praktikantopphold en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og til å bli kjent med avdelingen. 

Søkere bør ha avlagt eksamen på tredje studieår av masterstudiet i rettsvitenskap med svært 
gode resultater. Søknader om praktikantopphold blir behandlet fortløpende. 

Les mer på lovavdelingen.no/jobb
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5 gode grunner til å 
velge Jusshjelpa
Tekst: Frida Jacobsen Lindegaard

Memes: Frida Jacobsen Lindegaard

Jusshjelpa søker nok en gang etter nye medar-
beidere, og denne artikkelen skal gi deg det du 
trenger å vite om hvorfor du skal søke dit! 5 
spørsmål til 5 ansatte. 

For akkurat nå føler du det kanskje litt sånn som 
på memen? Vi skjønner.  

Du skal bli med på en runde rundt på kontoret 
og få høre hva som gjør jobb på Jusshjelpa bra. 

Sanne, hva er det du syns er gøy med Jusshjelpa? 
-Det beste med Jusshjelpa er at jeg har jobbet her i en måned og har allerede utallige mor-
somme historier som jeg kommer til å le av resten av livet. Det er veldig gøy å jobbe med 
egne saker og klienter, men siden vi også jobber mye og sent blir det ofte utrolig lattermild 
stemning når klokka har bikka 21 og folk er litt sliten med dagens koffeinsjokk på tur ut av 
kroppen. Latterkrampene på kontoret gjør dagen.
 Og de morsomste historiene blir det så klart memes av som henges opp på veggen.

Et eksempel (TW) er en av de første dagene under op-
plæringen hvor mentoren min skulle vise meg hvordan 
man hadde en klientsamtale (første KK, ref. meme). 7 
minutter inn i samtalen, kom det en ukontrollert braker 
som et resultat av kikertsalat inntatt 40 min i forkant. Jeg 
kunne ikke si noe, (keep in mind; det var en veldig seriøs 
samtale på gang), og jeg måtte sitte der i min egen stank 
og vente 7 ytterligere minutter før mentor, for det første; 
anerkjente at jeg hadde sluppet en, og for det andre; ga 
uttrykk for om hun synes det var totalt upassende, eller 
(forhåpentligvis) hysterisk morsomt. Det føltes ut som de 7 
lengste minuttene i mitt liv, og i kjølvannet av galskapen fikk 
jeg veldig begrenset respons. 
Noen dager senere på kontoret dukket denne memen 
heldigvis opp på veggen. Umiddelbart skammet jeg meg, 
men samtidig ganske lettet da jeg fikk den bekreftelsen jeg 
trengte på at det var humor. 
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5 myter om Jusshjelpa
1. De henger etter på skole. Work 
smarter not harder😉

2. De er slitne hele tiden. Her må 
man skille mellom usunt sliten og 
godsliten. Man gjør en viktig jobb = 
godsliten 

3. De er aldri ute på byen. En av 
våre ansatte (forblir anonym) har en 
streak på 23 lørdager på Grunder. Slår 
du den? 

4. Det er altfor mye jobb. Hmmm, 
lurer på hvordan 80-timersuka som 
advokatfullmektig blir. 

5. Dere ser de aldri igjen. Man ser 
bare det man vil se. 

Eirik, hva gjør at du orker å tilbringe ettermiddagene dine på Jusshjelpa? 
-Erfaringen man får! Jeg har fått en unik mulighet til å begi meg ut 
på både kjente og ukjente rettsområder. Spesielt syntes jeg arbe-
idsretten har vært gøy på grunn av alle de komplekse problemstill-
ingene som kan reise seg. I tillegg har det vært nice å styre egen 
hverdag. 

Anette, what’s good?
-Vi deltar jo på Fellesseminaret én gang i året og det er veldig gøy. 
Det er et seminar vi har med de andre tre rettshjelptiltakene i 
Norge! Det er gøy å møte andre som jobber med det samme. Vi 
har et nytt tema hvert år, og i år er det «avansert juridisk språk – et 
rettssikkerhetsproblem?». Det er foredrag av dyktige folk, seminar-
er, middag og fest i Oslo. To dager med masse (faglig på)fyll! 

Marit, et av dine beste minner fra tiden som 
saksbehandler? 
-Jeg har representert en klient i Utlendings-
nemnda. Det fungerte typ som en liten «retts-
sak». Jeg reiste til Oslo og møtte klienten min 
der. Den beste delen var jo at vi fikk medhold! 

Ingvild (daglig leder), har du en bra ting 
du kan trekke frem som Jusshjelpa har 
oppnådd? 
-For noen uker siden vant vi en sak mot 
UNE, som vi har kjempet for i mange år. Det 
var helt utrolig. Det var mye tårer og mye 
glede! Vi feiret seieren sammen i Skibotn. 

Hvis jeg skal si hva jeg elsker med Jusshjelpa 
er at vi ufrivillig har blitt en utrolig fin fami-
lie. Vi hjelper hverandre med alt fra å sende 
et brev til å støtte hverandre på en dårlig 
dag. Har aldri vært så tilfreds med at mør-
ketiden er på vei som nå, når jeg vet at jeg 
skal tilbringe den med gjengen på kontoret!

Søknadsfrist 2.oktober <3
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Topp 10 dumme dommer Tekst: Julie Tvedt

Foto: Pexels

Som kommende jurister lærer vi at all 
rettspraksis har verdi. Målet med denne listen 
er å illustrere at der noen dommer har solid 
læringsverdi, har andre heller underhold-
ningsverdi.

1. Samvær med hund

Referanse: TFOLL-2015-146082
Første dom ut er en sak fra Follo tingrett. 
I denne saken hadde et ektepar skaffet 
seg hunden Mio Mirach som de begge var 
registrerte eiere på, og åpenbart var veldig 
glad i. Da skilsmissen var et faktum, inngikk 
matmor og matfar avtale om delt bosted for 
hunden. Matfar ble helgepappa, og det ble 
praktisert samvær etter avtalen i 7 år.

Da det oppsto 
uenighet om 
matfar hadde 
gitt hunden det 
matmor anså 
som feil hunde-
fôr, nektet mat-
mor at matfar 
skulle ha sam-
vær med hunden. Matfar brakte saken inn 
for forliksrådet, hvor dom ble avsagt om at 
partene skal gå tilbake til sin opprinnelige 
avtale med samvær fra fredag til søndag for 
matfar. 

Matmor nektet å godta forliksrådets avg-
jørelse, og saksøkte derfor matfar for Follo 
tingrett, med påstand om at matmor skal ha 
hele omsorgen for Mio Mirach. Tingretten 
ga henne ikke medhold i dette, og den op-
prinnelige avtalen ble konstatert gjeldende. 
Denne tingrettsavgjørelsen tar for seg 
avtalerett, skilsmisse, sameie og samvær. 
Skikkelig første avdelings-jackpot her altså.

2. Utroskapsklausul i   
samboerskap

Referanse: LH-2017-129425
«Hell hath no fury like a woman scorned» 
sies det i Mourning Bride. Spesielt ikke når 
«a woman scorned» i tillegg er dommerdat-
ter. 

Neste dom ut ble behandlet i selveste Hålo-
galands lagmannsrett, og partene i saken 
var tidligere samboere. Kvinnen i forholdet 
hadde blitt kontaktet av samboerens tinder-
flørt, som kunne meddele at hun hadde et 
kjæresteforhold til mannen i forholdet. Selv 
etter den knusende beskjeden valgte kvin-
nen å fortsette samboerskapet med man-
nen, men ikke uten å først legge en slagplan 
med sin dommerfullmektige far. 

Foto: Pexels
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Resultatet ble en klokkeklar troskapsklausul 
i samboeravtalen som innebar at dersom 
mannen «hadde intim omgang med andre 
enn samboeren», skulle han overføre sin 
del av deres felles bolig og bil vederlagsfritt 
til kvinnen. Avtalen ble signert, og partene 
fortsatte samboerskapet.    
Da det gikk slik det måtte gå, og kvinnen 
oppdaget utvetydige meldinger fra samme 
tinderflørt, krevde hun avtalen oppfylt. 
Mannen gikk da til sak om at avtalen var i 
strid med kravet til blant annet ærbarhet 
i avtaleforhold. Lagmannsretten kom til at 
dersom mannen hadde lovet bort hus og 
bil dersom han var utro (igjen), gikk han inn 
i dette avtaleforholdet med åpne øyne. Han 
ble dømt til å overføre verdiene til sambo-
eren, i tillegg til å betale saksomkostninger, 
og satte med dette antakelig norgesrekord i 
dyreste tinderdate. 

Referanse: Rt. 1997 s. 883
I denne saken er det ikke selve dommen 
for Høyesterett som er underholdene, men 
snarere hendelsesforløpet av en fuktig 
kveld på byen. Det hele minner litt om 
et dårlig dramatisert trekantdrama som 
dessverre går veldig galt. 

3. Skalledommen

4. Støvletthæl-dommen

Referanse: Rt. 2016 s. 179
Den fjerde dumme dommen er interessant 
fordi den ikke bare er relevant for én avdel-
ing, men dukker opp i både Ex.Fac-pensum, 
miljøforvaltningsretten og obligasjonsretten. 
Det som sikret dommen en plass på denne 
listen er likevel ikke dens allsidighet og gode 
læresetninger. Dommen illustrerer på en 
flott måte at ingen uenighet er for liten for 
Høyesterett. 

En forbruker hadde kjøpt et par støvletter, 
hvor den ene hælen falt av skoen etter seks 
uker. Forbrukeren krevde da omlevering, 
noe som ville kostet forretningen 447kr. 
Forretningen på sin side ønsket å tilby ret-
ting, noe som ville kostet dem mellom 60 og 
65 kr. Tvisten utgjorde derfor en viktig sak 
av stor økonomisk verdi – det var jo tross alt 
snakk om hele 400kr. 

Forbrukerrådet stilte riktignok som part-
shjelp for forbrukeren. Retten kom til at 
forbrukeren ikke kunne kreve omlevering, 
da det ble ansett «uforholdsmessig». Tre 
runder i retten var likevel på sin plass.

Som student hadde jeg personlig foretruk-

I denne saken hadde skadelidte vært 
ute på byen sammen med sin samboer. 
Skadevolderen hadde også vært ute med 
sin samboer. Skadevolder og hans samboer 
hadde blitt sammen to år tidligere – mens 
skadevolder var i et samboerforhold med 
skadelidtes nåværende samboer. 

Tilbake til den skjebnesvangre kvelden: 
Lettere bedugget traff de to parene på 
hverandre, hvor skadelidte presterte å kalle 
samboeren til skadevolder for «en hore». 
Klammeriet fortsatte muntlig en stund 
videre, uten at noen foretok seg noe fysisk. 
Senere på kvelden fikk skadevolder igjen 
øye på skadelidte, og tok deretter valget om 
å løpe bort og skalle ham ned. Skadelidte 
falt med hodet først i asfalten, noe som 
resulterte i store skader og 50% medisinsk 
invaliditet. Selv om skadene som oppsto var 
tragiske, er dette en av dommene man en-
kelt husker fra erstatningsretten på grunn 
av veldig dumt og unødvendig faktum.

Foto: Pexels
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5. Bieber-svindleren

De fleste har kanskje hørt om tinder-svin-
dleren, men har du hørt om Bieber-svin-
dleren?

I 2014 ble nordmannen Waleed Ahmed 
dømt for å ha svindlet en amerikansk inves-
tor for 6 millioner kroner. 
I forkant av hans amerikanske eventyr, rakk 
Ahmed å gjøre seg godt bemerket i norsk 
næringsliv. Etter å ha startet selskapet 
Grønt Norge ved hjelp av Innovasjon Norge, 
fikk han tilgang til flere topper i norsk nær-
ingsliv. Grønt Norge og Ahmed ble skrytt 
opp i skyene av flere celebriteter. Kronprin-
sparets engasjement i hans prosjekter og 
person er særlig morsomt og nevneverdig. 
Kronprinsen inviterte Ahmed til et arrange-
ment i regi av Global Dignity, der Ahmed 
snakket om verdighet. Ironien er til å ta og 
føle på. 

Etter noen år i celebert selskap ble bløffen 
hans omsider avslørt – Grønt Norge fantes 
aldri. Ahmed reiste da fra Norge, mot den 
amerikanske drømmen. 

I 2012 meldte NRK at nordmannen satt 
varetektsfengslet i USA for å ha solgt ret-
tigheter til Justin Bieber-konserter, som han 
aldri selv hadde tilgang på. I 2014 ble han 
endelig dømt for grovt bedrageri, og straffet 
med fengsel i hele 11 år. 
Waleed Ahmed sonet ferdig straffen sin i 
2022. 

I 2017 ble det satt sammen et internasjon-
alt filmsamarbeid som tar for seg historien 
til Waleed Ahmed. Filmen heter «Stol på 
meg», og ligger på NRK sine nettsider for de 
som trenger litt ekstra prokrastineringsma-
teriale. 

6. Fuskesak i Bergen

Referanse: Rt. 2015 s. 995
Her kommer en liten forvaltningsgodbit til 
alle på andre avdeling!
Denne dommen fungerer som en skrekk og 
advarsel for alle oss studenter som skal ha 
skoleeksamen nå til våren. 

ket å fått skoen min reparert uten ekstra 
kostnader og prosess, men her er vi åpen-
bart forskjellige. 

Saken handler om en jus-student som 
skulle ha eksamen ved UiB. Ved bokkontroll 
av hjelpemidler på eksamen la studenten 
ved en feil igjen et dokument som ikke var 
tillatt på eksamenspulten. Dokumentet ble 
inndratt av bokkontrolløren før eksamen 
ble utlevert, og studenten gjennomførte 
eksamen uten det ulovlige hjelpemiddelet. 
Hans eksamen ble i ettertid annullert, og 
studenten ble utestengt for fusk i ett se-
mester. Alt dette på grunn av en bestem-
melse som sier at eksamen begynner ved 
utdeling av eksamensoppgave eller ved 
bokkontroll dersom dette foretas. 

Selv om Høyesteretts argumentasjon er lo-
gisk nok, virker det likevel dumt at bokkon-
trollen ikke fungerer slik at den også skal 
hjelpe studenten. I stedet for å fungere som 
en siste kontroll slik at ingen stiller med en 
fordel på eksamen, får kontrollen heller en 
karakter av billettkontroll på bussen, der 
universitetet nærmest håper at noen blir 
tatt. 

I denne dommen var det klart at studenten 
ikke hadde intensjon om å fuske, og han 
hadde ikke ulovlige hjelpemidler tilgjengelig 

Foto: Pexels
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8. Hus-kapperen

Referanse: LB-2017-161291 
Av alle dommene vi har sett på til nå, er det 
mulig at denne tar hele dumskapskaka. To 
naboer hadde kranglet voldsomt angående 
en tomtegrense. Et ektepar hadde oppført 
et uthus i sin egen hage, helt på grensen 
til naboens eiendom. Deres nabo mente 
bestemt at dette uthuset gikk over på hans 
tomt. Etter mye krangling frem og tilbake 
trengte ekteparet en pause fra all galskap-
en, og reiste derfor på ferie. 
Ferien ble brukt effektivt fra naboens side, 
og synet av et halvt hus møtte ekteparet da 
de kom hjem fra ferie.
 
Naboen hadde da tatt loven i egne hender, 
og fjernet en mur, noen frukttrær og bær-
busker på ekteparets eiendom – i tillegg 
til halve uthuset deres. Etter en runde i 
tingretten ble saken anket opp til lagmann-
sretten, som besluttet at mannen skulle 
straffes med fengsel i 120 dager, samt 
betale 735 000 kr i erstatning. Anken for 
Høyesterett ble forkastet, men naboen har 
varslet at saken er klaget inn for EMD.  
Bare å glede seg her altså!

9. Elsparkesykkel

Referanse: TOSL-2022-98642
Som de fleste sikkert har fått med seg, har 
elsparkesykler blitt Norges nye landeplage. 
Problemet med elsparkesykler i seg selv er 
ikke særlig stort. Elsparkesykkel i kombi-
nasjon med promille ser derimot ut til å gi 
opptil flere rettsinstanser hodebry. 

7. Spøkelser som mangel

Referanse: TNOGU-2011-206754
Tilbake på kjøpsrettens område, og en dom 
fra Nord-Gudbrandsdal tingrett i 2011. 
Denne saken gjaldt spørsmål om hvor langt 
opplysningsplikten gikk ved avhending av en 
boligeiendom. Hvordan dette spørsmålet 
kom på spissen, spør du kanskje? Joda, en 
mann hadde lagt inn bud på et hus, men 
nektet å overta det da han fikk høre at det 
spøkte der. 

Kjøper av huset tok med seg «en person 
som skal ha spesielle evner», og befarte 
eiendommen. Denne personen bekreftet 
overfor kjøper at det var gjenferd på eien-
dommen han nettopp hadde kjøpt. 
Kjøper anførte at selger hadde forsømt 
sin opplysningsplikt da han ikke opplyste 
om disse gjenferdene på eiendommen. 
Tingretten kom til at det må være en viss 
etterprøvbarhet av anklagende dersom 
selger skulle ha misligholdt sin opplysning-
splikt. Minstekravet for etterprøvbarheten 
måtte være en allmenn aksept for at den 
aktuelle mangelen i det hele tatt finnes, på 
rent vitenskapelige kriterier. Kjøper fikk ikke 
medhold, og ble dømt til å betale kjøpesum-
men, forsinkelsesrenter, forsikringer, erstat-
ning og saksomkostninger. 
Jeg tenker kanskje at det viktigste vi tar med 
oss fra denne dommen er at det blir dyrt 

under selve eksamenen, men ble likevel 
dømt for grovt uaktsomt fusk på grunn 
av en teknisk regel. Universitetets heftige 
pågang for å få denne studenten dømt gjør 
at saken synes å fungere som et signal til 
andre studenter om det ansvaret enhver 
student har for å stille forberedt til ek-
samen.

Uansett er budskapet klart: gjør en egen-
kontroll og kameratsjekk før man går inn i 
eksamenslokalet.

å ha med Åndenes makt på befaring, og at 
neste gang man angrer på et boligkjøp bør 
man tenke ut en litt mer holdbar strategi 
enn rykter om spøkelser ... eventuelt belage 
seg på å prøve å selge huset videre til Lilli 
Bendriss.
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10. Julebord Galore

Julebordsesongen nærmer seg, og da kan 
det være lurt å sette seg inn i hva slags 
berusede morsomheter du selv må stå til 
ansvar for dagen derpå. Julebord med job-
ben er en perfekt måte å viske ut grensene 
mellom arbeidsliv og fritid på. Siste «dom» 
ut blir heller en liten hyllest til forskjellige 
saker som har havnet i rettsapparatet gjen-
nom årene. Listen er ikke uttømmende:

• Vold på politiets julebord
Dersom det utøves vold mot en offentlig 
tjenestemann (enten på et julebord eller 
utenfor), straffes dette normalt med 21 
dagers fengsel. På et julebord for Oslopoli-
tiet i 2020 slo en politibetjent til sin kollega. 
I tingretten slapp han unna med samfunns-
straff og betinget fengsel. Godt å vite at 
politiet ikke følger samme strafferegler som 
oss dødelige.

• Fylleri og frieri
Begeret rant over for en kvinne som hadde 
blitt sjekket opp av en mannlig kollega på et 
julebord i 2012. Mot slutten av kvelden gikk 
han ned på kne foran henne og ekteman-
nen hennes, og hun svarte med å slå ham 
i hodet med et vinglass. Vinglasset knuste, 
noe som resulterte i 19 sting på mannen, 
og 5 måneders fengsel på kvinnen. 

• Quizen fra helvete
På et julebord i 2004 ble kvelden innledet 
med quiz og leker. Quizen gikk ut på at de 
ansatte skulle gjette hvem sine bryster som 
var avbildet på en stor skjerm fremst i loka-
let. Det ble da vist et filminnslag som foku-
serte på brystene til de kvinnelige ansatte i 
bedriften. I denne saken kom lagmannsret-
ten til at dette ikke var et tilfelle av seksuell 
trakassering. 

• Mo i knærne
Mannlig leder skulle hilse på kvinnelig kol-
lega. I denne sammenheng skal han ifølge 
kvinnen ha kysset brystet hennes og sagt 

Foto: Dietmar Rabich/CC

Etter reglene om 0,2 promillegrense for 
sparkesykkel har flere sparkesyklister blitt 
stoppet på vei hjem fra byen. I denne konk-
rete saken hadde en mann kjørt en el-
sparkesykkel med 0,8 i promille. Han mistet 
da førerkortet for bil i 12 måneder, og ble 
dømt til betinget fengsel samt en bot på 
over 70 000kr. 

I etterkant av dommens publikasjon ble 
den dømte intervjuet, hvorpå han hadde 
gått til innkjøp av elsparkesykkel nå som 
han ikke kunne kjøre bil. Meget lovende for 
trafikksikkerheten.
Lignende saker fra Stavanger er verd å følge 
med på nå når Brynjar Meling påtar seg å 
anke sakene inn for Høyesterett pga. store 
forskjeller i bøtenivået på de ulike stedene i 
landet. 

Lærdommen man kan hente er først og 
fremst: ikke kjør noen form for kjøretøy i 
alkoholpåvirket tilstand.
For det andre: skulle du likevel ha lyst til å 
kjøre elsparkesykkel i alkoholpåvirket til-
stand, og er så uheldig å bli tatt – fortvil ikke 
– du mister bare billappen, og kan kjøre så 
mye elsparkesykkel du bare vil.

... og når vi først er inne på promille
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«så hyggelig å se dere igjen». I lagmannsretten forklarte mannen seg med at han strakte 
seg frem for å gi kvinnen en klem, og fikk da en svikt i kneet som gjorde at hodet hans 
heller traff brystet hennes. Det ble ikke funnet bevis for at kvinnens versjon av hendelses-
forløpet kunne legges til grunn.
 
• Med kniven mot strupen
På en juleavslutning mottok de ansatte et knivsett i julegave. Som en spøk hadde en av de 
ansatte tatt en av de nye knivene, lagt den mot sjefens strupe og nevnt noe om høyere 
lønn. Lagmannsretten vurderte hendelsen som «lite gjennomtenkt», men fant ikke grunn-
lag for oppsigelse.

Med solide retningslinjer for hvordan man ikke skal oppføre seg, er det bare å gjøre seg klar til 
årets julebordsesong!

Om den lingvistiske spissfindighet og       
pedantiske dialektikk som fødes i juridiske 

tekster
Tekst: Erik Amundsen

Hvis du syntes overskriften var litt teit, har du fått tak i mye av poenget med denne 
artikkelen. I læreboken vi på tredje avdeling nå leser i obligasjonsrett får man høre at kamu-
flasje av manglende innhold med «store ord og pompøse vendinger» er en svakhet hos oss 
alle, som i hvert fall ikke er «mindre utbredt hos jurister» enn resten.1  Jeg var likevel ikke nødt 
til å lese mye før jeg måtte ta til google for å finne ut hva «erlegge» betød, og forskjellen mel-
lom «naturalia negotii» og «essentialia negotii».

Jeg var likevel ikke nødt til å lese mye før jeg måtte ta til google for å finne ut hva «erleg-
ge» betød, og forskjellen mellom naturalia negotii og essentialia negotii. Til deres forsvar 
tror jeg ikke Hov og Høgberg prøver å dekke for noen kunnskaps- eller innholdsmangler, 
og eget vokabular kan jo alltid utvides og bedres. Jeg tror heller bruken av ord man bare 
finner Det Norske Akademis ordbok, er en yrkesskade det er vanskelig å unngå. Jeg merker 
selv at det er utfordrende å skrive denne teksten, uten å ødelegge mitt eget poeng med å 
skrive for omstendelig. 
Det er kanskje ikke så rart at det juridiske språket er som det er. Vi studerer tross 
alt et av de tre eldste fagene som finnes. Og ikke minst er faget vårt preget av tradisjon og 
kutyme. Da jeg fortalte pappa om en manduksjon jeg hadde vært på så han undrende på 
meg. Vi begynte straks å google. Konklusjonen var at «manduksjon» var et ord som kun 
brukes om juridiske foredrag. 

1 Hov J. & Høgberg A. P. (2017). Obligasjonsrett, 2. utg., Oslo: Papinian., s. 41
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På twitter så jeg at noen hadde mottatt 
«Forhåndsvarsel om vedtak om mid-
lertidig forbud mot tiltak». Om man har 
gravd seg dypt nok ned i plan- og bygning-
sloven forstår man kanskje denne formul-
eringen. Men når forvaltningens avgjørelser 
for det meste retter seg mot ikke-jurister, vil 
jo en sånn melding virke litt komisk vanske-
lig å forstå. Forutberegnelighet (som for-
resten er et annet ord jeg ikke har sett mye 
av utenfor juridiske tekster) forutsetter ikke 
bare at forvaltningen opplyser om hva de 
skal gjøre og grunnlaget for det, men også 
at de gjør seg forstått. Det er ikke rart at 
språket som i meldingene den enkelte mot-
tar fra offentligheten kan være vanskelig å 
forstå. Språket bygger jo på utførlig rettslig 
regulering, og ordvalg som er drøftet frem 
og tilbake til minste detalj i utvalg og høring-
er før det vedtas. 

Jeg har inntrykk av at visse ord og begrep-
er i jussen ikke akkurat tolkes ut fra «en 
naturlig språklig forståelse», som vi 
liker å skrive i våre praktikumsbesvarelser. 
Jeg tror det er fort gjort å heller tolke ord 
etter en «naturlig juridisk forståelse. For 
eksempel har ordet «særlig» en tendens til 
å fortolkes ganske mye, angivelig etter en 
«naturlig språklig forståelse». Men begrepet 
gir jo ikke mye konkret ut fra ordlyden. 

Ordbruken hjelper jo oss å tolke og an-
vende jussen, men uten fagkunnskaper 
kan det feks. bli vanskelig å se nyan-
sene mellom «sterke» og «særlige 
grunner». Heller ikke at uttrykket «godtg-
jør» medfører et skjerpet beviskrav ved klar 
sannsynlighetsovervekt er opplagt, med 
mindre man har lest Revehall-dommen (Rt. 
2000 s. 199). At noen «godtgjør» at noe har 
skjedd, kunne like gjerne medført et krav 
om alminnelig sannsynlighetsovervekt. 

En ting er at jusspråket kan virke kronglete 
man møter det i forvaltningsvedtak, men 
språket kan vel også ha noe å si for lov-

ers effektivitet. I den rettssosiologiske 
klassikeren: En lov i søkelyset av Eckhoff, 
Augdal og Sveri  fant man i 1952 at den 
da nye og moderne «hushjelploven» var 
ganske tynn suppe med hensyn til faktisk 
etterlevelse. Hushjelpene – arbeidstakerne 
– kjente stort sett ikke til innholdet, og de 
som gjorde det arbeidet fortsatt mer enn 
det som var lov. 

Nå er det vel lov å håpe at arbeidsmil-
jøloven er ganske pedagogisk og grei 
sammenlignet med hva som var tilfellet på 
50-tallet. Men det kan nok fortsatt føre til at 
færre mennesker hevder deres rettigheter, 
når disse er tilsløret av tung fagterminologi. 

Nå skal jeg ikke påstå at vanskelig språk er 
grunnen til at lover ikke følges. Men helt 
Kafkask språk kan være en forklaring 
på hvorfor lover kan få begrenset be-
tydning i samfunnslivet. Flere jeg kjen-
ner har arbeidet på steder som ikke har 
hensyntatt arbeidsmiljøloven, eller inngått 
avtaler eller foretatt kjøp hvor de har hatt 
rettigheter de ikke har vært klare over. 

Å navigere lovgivning kan være utfordrende 
når man skal gå fra historietimen på VGS til 
første dag på jobb, eller inngå alt for dårlige 
kontrakter med kyniske selgere i russebran-
sjen. Jeg må (noe motvillig) selv innrømme 
at oss to i russegruppen som hadde gått 
rettslære slet litt for mye med å finne en fin 
hjemmel for heving etter at et russefirma 
avlyste festivalen gjengen skulle på. For å 
gjøre det enkelt og greit å finne ut av hva 
man har rett til og ikke, må man også gjøre 
språket presist, enkelt og forståelig. 

Normene rundt hvordan man skal skrive 
praktikum på studiet er vel også noe man 
kan ta tak i. Og hvorfor må det forresten 
hete «praktikum» og ikke bare «praktisk 
oppgave». Her er vel den tradisjonsrike 
latinifiseringen av språket synderen. Uan-
sett, gjennom tilbakemeldinger til oppgaver 
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i løpet av studiet har jeg fått et inntrykk av 
hvilken skrivemåte og form sensorer liker i 
praktikumsoppgaver. 

Jeg har da holdt fast på språklige og struk-
turelle grep som har fått ros, og forkastet 
mer kreative grep som har fått tyn. Dette 
har medført at stilen i oppgavene jeg skriver 
har blitt ganske så skjematisk og kjedelig. 
Jeg føler ikke akkurat at jeg utretter noen 
augmentativ stor kunst når jeg starter det 
ene avsnittet med «på den ene side» og det 
neste med «på den annen side». Men likevel 
gjør jeg det. 

Bruk av latin er en «juss-språklig» ku-
riositet. Bruken av latinske begreper kan 
fort skape forvirring, heller enn å gi en dyp 
forståelse av hva termene skal beskrive. Det 
føles liksom ikke helt optimalt å bruke tid på 
å repetere at cesjonaren har´n og cedenten 
har sendt den, når man ikke heeeelt klarer 
å forstå hvorfor man ikke bare kan si kjøper 
og selger. 

Pensumforfatterne våre understreker at 
«latin [...] aldri kan erstatte en begrunnelse 
for løsningen av et juridisk spørsmål».1 
Denne fellen må jeg innrømme at jeg nok 
har godt i selv. I første øvingsoppgave, som 
var en praktikum i barnerett begynte jeg å 
bable om hva som var en eller annen doms 
«ratio decidendi». Til min store forbauselse 
ble jeg ikke møtt med stående applaus da 
jeg leste sensuren. Som naiv jusstudent kan 
det være lett å falle ned i latin-hullet. Man 
føler seg liksom litt smartere når man skriv-
er pacta sunt servanda, heller enn å bare si 
at avtaler skal holdes. 

Noen ganger kan latin likevel være helt 
uproblematisk – det skal ikke så mye til for 
å forstå at culpa betyr skyld, og begreps-
bruken skaper ikke mange utfordring-
er. Men andre ganger kan pensum og 
rettskilder virke tyngre, og rettssetningene 
1 Hov J. & Høgberg A. P. (2017). Obligasjonsrett, 2. utg., Oslo: 
Papinian., s. 250

vanskeligere på grunn av at det absolutt 
skal brukes latin for å beskrive noe. For 
eksempel må det vel gå an å begynne å si 
tilbakebetaling, fremfor condictio indebeti. 
Jeg forsto forresten at meg selv og alle jeg 
hadde snakket med hadde uttalt begrepet 
helt feil da seminarleder nevnte instituttet 
for første gang. Det ligger kanskje en slags 
stolthet og prestisje i å kunne bruke og å 
kunne uttale den latinske fagterminologien. 
Sett utenfra virker likevel mye av begreps-
bruken som et eksempel på at språket i 
forskning og akademia bruker er unødven-
dig utilgjengelig. 
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Vårt tilbud til deg 
som student!
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg gjennom våre studenttilbud. 
Målet vårt er at du skal få et innblikk i hva vi jobber med, hvordan 
vi jobber og hvilke muligheter du har som ansatt hos oss. Les mer 
om våre studenttilbud på wiersholm.no/karriere
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Red Bull ReviewTekst: Sebastian Bjørnson & 
Erik Amundsen

Foto: Privat

Jus’t Eat!

Det var en kjølig høstdag i midten av sep-
tember. Til tross for at sola for engangs 
skyld skinte kom 14-knekken som et lyn 
fra klar himmel. Jeg, og erfaren energid-
rikke-drikker Sebastian bestemte oss 
derfor for å legge reklamasjonsfristene og 
mangelskravene til side, og heller bryne 
oss på de store spørsmålene her i livet: 
hvilken RedBull er best? Da vi omsider 
hadde kjempet seg gjennom 7 stk. suk-
kerfylte kjemiske supper i alle regnbuens 
farger merket vi at man kanskje kunne 
latt denne oppgaven gå over to økter. 
Jaja.

OriginalSebastian:
Får ikke tak på lukten. Ser ut som ren rar blanding av urin og 
pils. Lukter stramt og surt. Kjemisk formel. Gir en litt sur følelse 
på tunga. Føles ut som tunga vokser ved kontakt. Ikke min 
favoritt. Smaker kjemi. Den går ned, men smaker ikke godt. Helt 
nøytral følelse til den her. Smaker som alle energidrikker i hele 
verden. Syrlig og tørr følelse i munnen. Terningkast 3.

Erik:
Lukter nostalgisk og klassisk. Kjemisk suppe. Tar meg tilbake til 
min yngre dager. Fargen tilsvarer pils eller eplejus – avhengig 
av hvor man er hen i livet. Smaker ganske vanlig. Vekker asso-
siasjoner til en billig eplejus som har forvilla seg inn i en sodas-
tream, og syrna litt inni der. Søtsur usunn sensasjon på tunga. 
Ganske så god, men er vanskelig å påstå at den er så veldig mye 
bedre enn alle etterligninger til halvparten av prisen.   
Terningkast 4.
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Sukkerfri
Sebastian: 
Samme kjemiske lukt som orginalen, men mildere. Den sukker-
frie er søtere i smaken og mindre skarp på tunga. Har mindre 
av den markante red bull smaken. Den her sklir lettere ned. Mer 
karamell i smaken. Terningkast 4. 

Erik:
Ser og lukter helt likt ut som den originale. Smaken er i et bit-
telite sekund også lik originalen, men det går raskt nedover. Før 
man vet ordet av det er kjeften fylt med den forferdelige aspar-
tam-ettersmaken som tidvis er energidrikkens undergang. Den 
er likevel grei, men betydelig mye verre enn originalen.  
Terningkast 3. 

Blue edition (blåbær)
Sebastian:
Smeltet lilla stearinlys i fargen. Evt husholdningssaft. «Plas-
tikkrystall»-lilla. Fargen gir mange assosiasjoner. Lukter sånn 
blåbærkjærlighet på pinne. Frykter den her kommer til å smake 
altfor søtt godteri. Får ikke en god blåbærsmak her. Smaker 
sure og umodne bær. Legger seg som belegg på tunga. De 
forsøker å kamuflere den orginale red bull smaken med et hint 
av blåbær, men mislyktes. Den klassiske red bull smaken smy-
ger seg gjennom blåbærsjalet og angriper ganen på sedvanlig 
vis. Dårlig forsøk på å skape noe nytt som enkelt gjennomskues. 
Tenkte originalt terningkast 3, men kjenner jeg blir provosert 
over at den prøver å være noe den ikke er den. Den jævlige red bull smaken penetrer det 
stusselige forsøket på blåbærssmak og angriper meg nok en gang. Terningkast 2.

Erik:
Lukter ganske godt, faktisk litt blåbær til og med en eller annen ugjenkjennelig duft. Umid-
delbart iøyenfallende, første tanke: ser ut som blåbær, andre tanke: ser nå inn i satans 
kjemisk ut - et spor av det sanne blåbær eksister altså i det falske. Det er noen mørke bær 
et eller annet sted inne i den smaksprofilen, men om det sto «blackberry», «forest fruits» 
eller så og si hva som helst annet av bær og frukt, hadde jeg nok tatt det for god fisk. Aner 
med andre ord ikke om det hadde vært noen blåbærsmak om det ikke sto på boksen. 
Smaken er søt og fin, overall ganske så digg. Smaker faktisk langt mindre som batterisyre 
og gift enn originalen. Terningkast 5.
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Yellow edition 
(tropisk)

Sebastian: 
Lukter dove dusjsåpe. Sånn man kun bruker hjemme hos mor. 
Ikke nødvendigvis motstander av det, men har et håp om at 
smaken ikke matcher lukten. Visstnok tropisk smak, men lukta 
klarer ikke å dra meg ut av PJ og ned til Bora Bora. Har en litt 
kraftigere farge enn originalen. Ser ut som en flat pils. Skiller 
seg hvert fall mer fra originalen i smak. Men vis dette er tropisk 
smak, så er det i så fall et tropisk laboratorium. Gir ikke helt 
paraplydrinkfølelsen. Men den krangler ikke like mye i munn 
som andre varianter. Ettersmaken trekker ned.   
Terningkast 3. 

Erik: 
Lukter faktisk jævlig nice (førsteinntrykk, red.anm.), frukter og 
greier (kanskje litt zalo). Det tar ikke lang tid før såpen utvikler 
seg. Til slutt er de sommerlige fruktduftene et svunnet minne. 
Meningen om lukta endret seg mildt sagt altså. Ser fortsatt ut 
som pils, men som en pils som det er et eller annet galt med 
(stått litt lenge ute). Smaken var litt vel sur, litt rar ettersmak. 

Den er ikke så veldig tropisk for å være ærlig. Ikke så mange høydepunkter å trekke frem 
her, den hadde vært *innafor* uten den ettersmaken, men den hadde fortsatt ikke vært 
noe å skrive hjem om. Denne var rett og slett ganske kjip. Terningkast 2.

PeachSebastian:
Oi, overraskende farge. Ser ut som hvit monster. Nå får jeg 
store håp. For en gangs skyld så matcher smaken navnet. Det 
her lukter fersken. Har faktisk en god ferskensmak. Den her 
kan fint drikkes. Den har fortsatt den dårlige munnfølelsen til 
en red bull, men betydelig mindre aggressiv. Terningkast 5. 

Erik:
Lukter klassisk, kjemisk ferskenssmak. Får litt vonde assosias-
joner til istepulver og vodka fra tiden på vgs. Om man ser bort 
fra egne forutinntattheter er vel lukten alt i alt trivelig. Ser ut 
som noen har mista en brusetablett oppi et glass med farris, 
grumsete og ikke særlig tiltalende. Men oi! Den var god, ingen 
umiddelbare innsigelser her. Typisk iste-ferskensmak; gjør seg 
godt med bobler i. Synet bedro, og den var meget trivelig. Det 
er likevel et eller annet det vanskelig går å sette fingeren på 
som gjør at den ikke når helt. Terningkast 5.
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Red edition 
(vamelon)

Sebastian:
Nervøs for denne. Kunstig vannmelon slår sjeldent godt ut. 
Markant rødfarge. Lukter vannmelongodteri. God lukt, men 
frykter det verste her. Vannmelonsmaken kommer ikke veldig 
godt frem. Men nok til å maskere alle manglende ved en red 
bull. Ganske god munnfølelse og er god på vei ned. Mye bedre 
munnfølelse enn vanlig red bull. Får ettersmak av overmodent 
eple. Sånn når man biter i den brune delen av et eple. Den 
kunne jeg klart meg uten. Terningkast 4. 

Erik:
Lukter kjemisk vannmelon – faktisk digg lukt – typisk god-
teri-greier. Ser ut som rød julebrus – synes den er litt rødere 
enn det som hadde vært nødvendig. Smaken er god først, så 
kommer en nasty ettersmak snikende, og ødelegger meste-
parten av gleden med denne drikk. Skuffende. Her var det 
potensiale, den tørre, bitre og sure ettersmaken drar rett og 
slett alt for mye ned. Ettersmaken sitter alt for lenge.   
Terningkast 3.

Summer edition  
(aprikos/jordbær)

Sebastian:
Dette er hvert fall en smakskombinasjon jeg ikke har 
hørt om tidligere. Helt lik farge som vannmelon. Kan-

skje litt lysere. Lukten utløser nesten brekningsrefleks. Lukter 
tranebærricola. Den her var ordentlig stygg. Søt og jævlig. Det 
her er noe ordentlig gamerjuice. Den er ordentlig grusom fra 
første lukt til ettersmaken endelig gir seg. Det her er ikke drikk-
bart. Den her skal jeg aldri ha i munnen igjen. Terningkast 0. 

Erik:
Den lukta vondt. Ikke bra. Blir kanskje litt bedre etterhvert? 
– Nei. Et eller annet godteri, slik som de fleste andre. Noe er 
virkelig off med den lukta. Ser prikk likk ut som vannmelonen. 
Skuffende. Et vagt spor av hva som kunne vært en forfriskende 
jordbærsmak, men hver gang jeg skal ta meg en slurk blir jeg 
umiddelbart frastøtt av den forferdelige lukten, og angrer på at 
jeg sa ja til å ta denne oppgaven. Påkjenningen det er å drikke 
seg gjennom MIX sitt utvalg av RedBull begynner å kjennes. Rett 
og slett ikke noe god denne. Det blir nei. Terningkast 1.

Greia med energidrikk er kanskje at de ikke egner seg til å smakes. De egner seg til å drikkes 
i nokså hurtig tempo, gjerne motivert av et påtrengende koffeinbehov. Hvis man skal driste 
seg til noen konklusjon, er det nok sikrest å nøye seg med å fraråde å forsøke å drikke RedBull 
som vin (særlig hvis man skal komme seg gjennom hele sortimentet). For all RedBull smaker i 
grunnen RedBull, og det skal ikke mange dråper til før det blir for mye av det gode.

Konklusjon?
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Er du nysgjerrig på en karriere som  
forretningsadvokat?

 

Arntzen de Besche er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med  
kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger. Som trainee hos oss får du  
muligheten til å prøve deg på advokatyrket under trygge rammer og med 
tett veiledning fra våre kolleger. Vi jobber for at du som trainee skal være 
en integrert del av teamet vårt, både sosialt og faglig.

adeb.no

Følg oss på Instagram for et innblikk  
inn i vårt arbeidsmiljø

Bruk denne QR koden for å levere  
din søknad til traineestilling
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Tekst: Gudbrand A. Wiig Lo

Omg jus’t don’t

Vi sitter i sofaene i undergangen, hvor de fleste skapene er prydet med kjennemerket JUR 
og fullstappa med birkenstocks i alle regnbuens farger. Sofaene var nok på et tidspunkt 
oransje, men nå er de heller rustfarget med innslag av suspekte flekker. Hun sitter med 
bena i kryss og med bodum-koppen tett inntil seg, det er tydelig at tyveriet har preget 
henne. En kan diskutere om det var journalistisk forsvarlig å møtes her på åstedet, men 
skjit i (får være nok å anonymisere offeret).

Først og fremst, hvordan går det med deg? Jeg bemerker at det begynner å bli en stund 
siden skaptyveriet, men det er vel slikt som henger litt i? Hun ser opp fra fanget sitt med 
dype øyne. Man kan tydelig se at dette er ei dame som har vært gjennom noe tungt. «Nei 
det går vel så godt som det kan...» hun vender blikket og ser ut til å gå tapt i tankene, før 
hun fortsetter «... etter omstendighetene». 

Jeg spør forsiktig videre om hvordan det har påvirket henne å bli utsatt for en slik kren-
kelse her. Nettopp her hvor hun burde føle seg tryggest, stedet hun tilbringer så mye tid 
på. Stedet som etter flere år nesten kan kalles et andre hjem. «Det er jo hardt å skulle lese 
pensum nå som jeg vet at den ansvarlige har hatt boka mi i sine hender.» Hun svelger og 
puster skarpt inn. «Han fremstilte det som en god gjerning at jeg fikk tilbake boka, at jeg bur-
de være takknemlig. Det er vanskelig å elske pensumboka når man først blir utsatt for ran av 
Akademika for så å måtte kjøpe den tilbake igjen med sin egen verdighet.» 

Det er vanskelig å ikke la seg røre av hennes sterke historie. I det en tåre faller ned i sofaen 
og blir del av det grusomme lappeteppet av ulike (kropps)væsker i sofaen presser hun 
frem «Så nå må jeg nok heller lese nøtteskallboka i stedet».

Hun retter seg opp, tydelig med et ønske om å fortsette intervjuet. Derfor spør jeg videre 
om det bare var boka som lå i skapet når det ble stjålet. Hun rister på hodet og lister opp 
både knekkebrød (grovt) og nugatti. Birkenstocksene var heldigvis trygge hjemme. Forsik-
tig spør jeg om det var lås på skapet. «Nei, men man okkuperer vel gjerne ikke et fullstappet 
skap for det om?» 

I det siste har jeg blitt kjent med et 
nytt fenomen – skaptyveri. For de av 
oss som ikke er kjent med konseptet, 
så kan jeg tipse dere om å starte i 
ordlyden (protip til eksamen, takk 
meg senere :))) ).  Jeg har tatt meg 
tiden til å intervjue et offer for grovt 
skaptyveri, for å få fram et av of-
renes tårevåte historie. 
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Ja, hva er egentlig rettstilstanden angående forskjellen mellom ledig og opptatt skap? «Så 
vidt jeg vet er det ingen lovregulering på feltet, men jeg antar saken min kan komme opp til 
Høyesterett innen januar 2023. Det er tydelig et uavklart spørsmål av prinsipiell betydning.»

Hun forteller at den skyldige prøvde å herske med henne og at han anførte at følgende 
vilkår gjaldt for å «reservere et skap»: 1. det sto «vår 2022» og 2. at det ikke var låst. «Jeg 
mener på min side at skapet burde være tomt og at man uansett har frist til slutten av sep-
tember med å skrive navn på nytt. Det er jo tross alt det vaktmesteren krever!»

Det blir stille. Hun er tydelig sliten. Har du prøvd å finne koden på låsen? Det glipper bare 
ut av meg. Med ett er hun i live igjen. «Klart jeg har prøvd. Det er vel det første man finner 
på?? Men, det hjelper jo ikke akkurat at han slang på en kodelås med FIRE siffer!» Jeg blir selv 
sjokkert, ikke bare av at hun tør å rope her, men av at det i det hele tatt finnes kodelåser 
med fire siffer. En kan virkelig lure på hva som er gjemt inne i det skapet om det må såpass 
til. Muligens en atomreaktor, eller et gavekort på akademika.

Jeg takker henne for praten og hennes mot, før jeg reiser meg og går til PJ igjen.  
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Mønsterbesvarelse 2. avd.
Besvarelsen er kommentert av 
Crystal Ho-Yee Lam, og ble vurdert 
til B på eksamen 2021.

Det er påstått tre vedtak som er ugyldige. Oppgaven vil først 
drøfte om beslutningen den 9. oktober er å anse som et 
enkeltvedtak. Deretter behandler jeg spørsmålet om vedtak-
ene av 10 og 22. oktober er ugyldige.

Problemstillingen for forholdene den 9. oktober er at det er 
uklart om Celsing opptrer som privatperson overfor Jæger, 
eller om Celsing opptrer som ordfører og skal identifiseres 
med kommunen. I sistnevnte tilfelle vil forvaltningsloven 
komme til anvendelse og spørsmålet blir om Celsing har 
fattet et enkeltvedtak etter fvl. § 2 bokstav b i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i kapittel 4 og 5.

1.1 Spørsmålet er om telefonsamtalen er «virksomhet 
som drives av forvaltningsorganer».

Virksomheten til kommunen drives normalt på hverdager i 
arbeidstiden. Rent språklig er det derfor vanskelig å se at en 
telefonsamtale sent en fredagskveld kan karakteriseres som 
forvaltningens virksomhet. For Jæger er det naturlig å legge 
til grunn at Celsing ringer som privatperson.

På den andre siden så er Celsing den faktiske ordføreren. 
Dersom hun ringer Jæger som privatperson er det naturlig 
at hun informerer han om dette. Særlig når det gjelder 
stenging av puben hans, noe som kommunen kan beslutte. 
Sakens karakter taler da for at det er virksomhet som drives 
av et forvaltningsorgan.

Imidlertid så truer Celsing med å ringe politiet, noe hvilken 
som helst privatperson kunne gjort. I tillegg har de to hatt 
en privat samtale tidligere i uken om smittevernreglene på 

Fint at oppgaven går rett på sak 
med hensyn til det tvilsomme. 
Det er imildertid noe utydelig 
hvilken bestemmelse dette 
vilkåret er hentet fra, samt hva 
som er rettsvirkningen av at 
vilkåret er opfylt. 

Oppgaven oppstiller de rele-
vante spørsmålene ovenfor, men 
det er uklart hvorfor nettopp 
dette vilkåret er relevant opp 
mot de overordnede problem-
stillingene. 

Veldig bra at faktum tas i bruk 
aktivt i subsumsjonen.

Skoleeksamen for 2. avdeling
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puben. Jæger har derfor grunn til å tro at Celsing fremdeles 
opptrer som privatperson.

Telefonsamtalen den 9. oktober er ikke «virksomhet som 
drives av et forvaltningsorgan».

Konklusjonen er at det ikke er et enkeltvedtak. kommunen 
kan heller ikke bli erstatningsansvarlig for telefonsamtalen 9. 
oktober.

Når det gjelder vedtaket den 10. oktober er det klart at for-
valtningsloven kommer til anvendelse og at det er et enkelt-
vedtak, jf. § 2 bokstav b. Det overordnede spørsmålet for 
dette vedtaket er om det er ugyldig.

1.2 Første spørsmål er om ordføreren hadde personell 
kompetanse til å vedta vedtaket av 10. oktober 2020

Vedtaket pålegger nedstenging av puben og inndragelse av 
skjenkebevilling. Jeg behandler først spørsmålet om skjenke-
bevilling. Utgangspunktet er at det er kommunestyret som 
kan inndra skjenkebevilling, jf. § 1-8 første ledd. Ordlyden 
er klar og krever ikke ytterligere tolkning. Samtidig kan kom-
munestyret etter Kommuneloven § 6-1 fjerde ledd, gi ord-
føreren kompetanse til å treffe vedtak i saker som «ikke har 
prinsipielle betydning» jf. bokstav a, og hastesaker, jf. boks-
tav b.

1.2.1 Underordnet spørsmål er om kompetansen til 
kommunestyret etter alkhl. § 1-8, kan delegeres til 
ordføreren med hjemmel i kommuneloven § 6-1 fjerde 
ledd.

Utgangspunktet for delegasjon er at organer kan delegere 
sin kompetanse til underordnede organer. Et unntak er når 
kompetansen er særskilt delegert til et bestemt organ på 
grunn av organets spesielle sammenstilling eller faglig ek-
spertise.

Når alkoholloven særskilt angir kommunestyret, et kollegialt 
organ, som kompetent til å gi og inndra skjenkebevillinger, 
taler for at denne kompetansen ikke kan delegeres til ord-
føreren. Bakgrunnen for at kommunestyret er gitt denne 
kompetansen er at kommunestyret er et organ sammensatt 
av ulike politiske meninger. Beslutninger om å gi og å inndra 
skjenkebevillinger skal reflektere denne sammensettingen.
Kompetansen kommunen har til å delegere myndighet etter 

Fint at det slås fast hva som 
er utgangspunktet, for så å 
raskt gå over til det tvilsomme 
spørsmålet.

God drøftelse av hvorvidt 
vedtakets innhold er av en slik 
karakter at det kan delegeres til 
ordføreren. 

Jeg savner imidlertid at det 
redegjøres mer for innholdet i 
vilkåret om at det må angå saker 
som “ikke har prinsipiell betyd-
ning”. Dessuten kunne gjerne 
vurderingen ha vært knyttet mer 
direkte opp mot vilkåret, for å 
begrunne hvorfor de momen-
tene som drøftes er relevante.
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kommuneloven § 6-1 fjerde ledd må ses i sammenheng 
med effektivitetsprinsippet i forvaltningen. Kommunestyret 
kan ikke fatte alle mulige vedtak ved avstemning, derfor kan 
hastevedtak og vedtak av mindre betydning fattes av ord-
føreren. Det taler for at ordføreren i dette tilfellet kan fatte 
et hastevedtak.

I tillegg gir §6-1 delegasjonsadgang til kommunestyret for 
«hastevedtak». Siden kommunestyrets avgjørelser må tref-
fes ved avstemning og det stilles en del andre krav til saks-
forberedelse er det naturlig at denne adgangen gir hjemmel 
nettopp når det haster. Siden kommunestyret delegert kom-
petanse, kan de alltids trekke den tilbake, eventuelt fatte nytt 
vedtak i etterkant av et hastevedtak slik som her. Det taler 
for at kompetansen til kommunestyret etter alkoholloven § 
1-8 kan delegeres.

Konklusjonen er at kommunestyrets kompetanse etter alkhl. § 
1-8 kan delegeres.

Neste spørsmål er om ordførerens påbud om ned-
stenging etter smittevernloven har hjemmel. 

Smittevernloven gir ikke særskilt kommunestyret noe kom-
petanse til å treffe vedtak. Det er kommunen som helhet, 
som står ansvarlig for å håndheve loven, jf. § 7-1 andre ledd. 
Til forskjell fra skjenkebevillinger, er smittevernvedtak ofte 
preget av nødsituasjoner. De er heller ikke prinsipielle eller 
politiske vedtak. Det handler om folkehelse og sikkerhet for 
den enkelte. De harmonerer derfor godt med delegasjon-
sadgangen etter kommuneloven §6-1 som gir kommunen 
mulighet til å handle effektivt.

Konklusjonen er da at ordføreren hadde personell kompetanse 
til å treffe vedtak om nedstenging.

Videre har kommunen anført at situasjonen var en nødretts-
situasjon som gir ordføreren mulighet til nedstenging 
uavhengig av lovhjemmel og saksbehandlingsregler.

Utgangspunktet for inngrep fra forvaltningen overfor private 
borgere er at de må ha hjemmel i lov, jf. Grunnloven §113. 
Hvor klar hjemmel det kreves, avhenger av «hvilket område 
en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det rammer 
og hvor tyngende det er overfor den som rammes» jf. Rt. 
1995 s. 530 på side 537. Kravet til lovhjemmel er altså noe 
avhengig av de konkrete forhold. Imidlertid gjelder det uan-

God redegjørelse av kravene 
som gjelder når det foretas 
inngrep på forvaltningsrettens 
område. Dette kunne imidlertid 
ha blitt presentert nærmere 
drøftelsen av det konkrete hjem-
melsgrunnlaget, slik at det blir 
mer tydelig hvilke vurderingsmo-
menter som gjelder når hjemme-
len skal drøftes.
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sett et krav til en eller annen form for hjemmel. Grunnloven 
kan ikke settes til side som følge av nødrett. Dermed gjelder 
kravene til lovhjemmel og saksbehandlingsregler.

1.3 Neste spørsmål er om ordføreren var inhabil til å 
fatte vedtaket av 9. oktober, jf. fvl. § 6 (2)

Det foreligger ikke forhold som nevnt i første ledd som 
inhabiliserer ordføreren. For å konstatere inhabilitet må det, 
etter andre ledd, foreligge andre særegne forhold som er 
egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet. I 
vurderingen skal det tas hensyn til om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for tjene-
stemannen. I tillegg skal det legges vekt på om inhabilitet-
sinnsigelsen kom fra en part.

1.3.1 Underordnet spørsmål er om forholdet mellom 
Celsing og Jæger er et «særegent forhold»

En naturlig språklig forståelse av særegne forhold er forhold 
utenom det vanlige. Det må være noe med forholdet som 
gjør det spesielt og forskjellig. Samtidig er ordlyden vag, noe 
som gjør at saken må vurderes konkret.

Lovgivers valg om å bruke ordet «særegent» innskrenker 
rammen av forhold som kan føre til inhabilitet. Det taler for 
en noe høy terskel for å anse vilkåret oppfylt. I samme ret-
ning taler hensynet til effektivitet hos forvaltningen.
Imidlertid følger det av SOMB 1998- sak 9 at forholdet ikke 
trenger å være unikt. Rettssikkerheten til den enkelte taler 
for å ikke operere med en streng terskel for å anse vilkåret 
oppfylt.

Det må også ses hen til at søskenbarnforhold bevisst er 
holdt utenfor forhold som automatisk inhabiliserer etter 
første ledd. Når det er opplyst at Celsing og Jæger hadde 
et normalt søskenbarnforhold, taler det uten videre for at 
forholdet ikke er særegent. De har lite med hverandre å 
gjøre. Forholdet deres går ikke lenger enn at de er kjent med 
hverandre som søskenbarn.

På den andre siden er det klart at begge stiller seg kritisk til 
den andres personlige valg og preferanser i livet. Det er ikke 
normalt å være så tydelig på ens misnøye med andre per-
soner som disse to er. Det taler for at det foreligger et sære-
gent forhold.

God og metodisk redegjørelse 
av rettsregelen. Bra at det tas 
utgangspunkt i ordlyden, før 
det presiseres hvordan øvrige 
rettskilder bidrar til å klargjøre 
ordlyden.
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Konklusjonen er at det foreligger særegne forhold.

1.3.2 Neste underordnet spørsmål er om forholdet er 
«egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet»

Ordlyden egnet avgrenser mot at det er et bevisspørsmål. 
Tjenestemannen må ikke faktisk ha vært upartisk. Vurderin-
gen er en ren tillitsvurdering. Terskelen er da ikke særlig høy 
for å anse vilkåret oppfylt. Det avgjørende er tilliten man 
objektivt har overfor Celsing.

Tilliten svekkes dersom avgjørelsen innebærer særlig for-
del, ulempe eller tap. I den konkrete saken har Celsing selv 
uttrykt at hennes forhold til Jæger kan gå utover neste valg. 
Hun har truffet en beslutning som setter henne selv i et godt 
lys med tanke på valget. Det taler for at tilliten til henne er 
svekket.

I tillegg skal det legges vekt på at innsigelsen her er reist av 
Jæger selv. Det taler også for at tilliten til henne er svekket.
Heretter fremstår det som klart at vilkåret er oppfylt.
Konklusjonen er at forholdet er egnet til å svekke tilliten til 
hennes upartiskhet.

Celvig var inhabil til å treffe avgjørelsen. Det foreligger en 
tilblivelsesmangel i form av saksbehandlingsfeil. Spørsmålet 
om vedtaket likevel er gyldig drøftes etter at det er tatt still-
ing til de andre påberopte feilene ved vedtaket.

1.4 Neste spørsmål er om alkoholloven hjemler inn-
dragning av skjenkebevilling som følge av brudd på 
smittevernloven og/eller covid forskriften.

Det primære rettsgrunnlag er alkhl. § 1-8. Kommunen kan 
inndra skjenkebevilling dersom bevillingshaver overtrer be-
stemmelser gitt i medhold av annen lovgivning når bestem-
melsene har sammenheng med denne lovs formål.

Det bemerkes at inndragelse av skjenkebevilling kan gjøres 
uavhengig av reglene alkoholforskriften setter om skjenke-
kontrollører og prikkbelastning. Forskriften fastsetter når 
kommunen er pliktig til å gi prikker jf. Alkoholforskriften § 
10-2. Kommunen kan dermed alltid gå lenger ved å inndra 
skjenkebevilling.

Det er klart at det foreligger en overtredelse av covid-19-
forskriften.

God vurdering av de relevante 
forholdene som fremkommer 
av faktum. Aktiv bruk av fak-
tum viser at studenten har god 
forståelse for hva som er innhol-
det i den rettslige vurderingen.
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1.4.1 Det tvilsomme spørsmålet er om smittevern-
forskriften har sammenheng med alkohollovens 
formål.

Ordlyden er klar. Det kreves en sammenligning av hensyn-
ene bak alkoholloven og smittevernloven. Hensynene må ha 
tilknytning til hverandre for at alkoholloven hjemler inndrag-
ning av skjenkebevillingen.

Det står i ot.prp. nr. 31 (1988-1989) side 35 at inndragelse 
av skjenkebevilling først og fremst kan gjøres ved brudd på 
bestemmelser rundt salg og skjenking som gir grunnlag for 
inndragning og at brudd på andre lover ikke automatisk vil 
medføre inndragning. Dette gjelder også der bruddet knyt-
ter seg direkte til serveringsvirksomheten. Forarbeidene 
stiller altså et strengt krav til sammenheng for at andre lover 
kan hjemle skjenkebevilling. Det må altså være sammenheng 
mellom selve skjenkebevillingen og overtredelsen for at alko-
holloven hjemler inndragelse.

I tillegg er inndragelse av skjenkebevilling et inngrep fra det 
offentlige. Det innebærer at det gjelder et krav om legalitet. 
Hvor klar lovhjemmel som kreves må avgjøres konkret etter 
en vurdering av inngrepets art, området man befinner seg 
på og hvordan det rammer. jf. Rt. 1995 s. 530 på side 537.

Inngrepet rammer hovedsakelig økonomisk, men rammer 
Jæger ganske hardt siden han er eneeier og ansatt i sitt eget 
selskap. Uten skjenkebevilling er det svært vanskelig for han 
å opprettholde driften. Det kreves derfor ganske klar lovh-
jemmel.

Alkohollovens formål er blant annet å begrense «de sam-
funnsmessige skader som alkoholbruk kan innebære». Smit-
tevernloven, herunder covid-19-forskriften, har som formål 
å forebygge smitte, jf. smvl. § 1. Smitte kan utvilsomt føre til 
store samfunnsmessige skader.

Alkoholbruk fører generelt til at personer er mindre forsik-
tige rundt seg. Avisbildet av at personer står tett i tett rundt 
baren for å drikke eller bestille alkohol taler klart for at det 
er sammenheng mellom alkoholbruk og risiko for smitte. 
Det taler for at det er sammenheng mellom smittevern-
forskriften og alkoholloven.

I tillegg har covid-19-forskriften § 14a fjerde ledd hjemlet at 
serveringssteder med skjenkebevilling må stenge etter klok-

Fint at det slås fast hva som kan 
utledes av ordlyden. Her kunne 
tolkningen imidlertid ha vært 
mer presis, ved å vise til hvilken 
del av bestemmelsen det foretas 
en ordlydstolkningen av. 

Veldig bra at det med egne 
ord presenteres hva som kan 
utledes av rettskildene slik. Det 
viser selvstendig vurderingsevne 
av rettskildene.

Dette blir noe gjentagende til det 
som tidligere ble presentert om 
legalitetsprinsippet på forvalt-
ningsrettens område. 

Samlet sett burde heller le-
galitetsprinsippets innhold vært 
presentert før tolkningen av den 
påståtte hjemmelen i alkoholl-
oven vært tolket.

Her foretar kandidaten gode 
vurdering opp mot de relevante 
vurderingskriteriene som følger 
av både legalitetsprinsippet og 
alkoholloven og smittevernlov-
ens formål. Det fremkommer 
tydelig av teksten hvordan lo-
venes formål kommer til anven-
delse på dette tilfellet.
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ken 24.00. Det taler også for at det er sammenheng mellom 
covid-19-forskriften og alkoholloven.

Konklusjonen er at det er sammenheng mellom smittevern-
forskriften og alkohollovens formål.

Det bemerkes at smittevernloven gjelder for enhver som 
oppholder seg i Norge jf. § 2 (1). Det er ikke et krav til bruk 
av loven at det foreligger lokal covid-19 smitte.
Neste spørsmål er om vedtaket av 22. Oktober er ugyldig.
Det er anført at ordføreren skulle ha forlatt møtet da hun 
ble erklært inhabil. Det følger av fvl § 8 (2) at avgjørelse av 
inhabilitet avgjøres av organet selv uten at vedkommende 
deltar. Formålet bak habilitetsbestemmelsene er at tjene-
stemenn, når de er inhabile, ikke skal han noen befatning 
med saken, jf. § 6 (1) første punktum. Det taler for at Celsing 
skulle ha forlatt rommet. En slik praksis ville også vært i tråd 
med god forvaltningsskikk.
Imidlertid har hun rett til å være til stedet på møtet som en 
privat borger, jf. kommuneloven § 11-5. Hun kan dermed 
ikke nektes adgang til møtet.

1.5 Neste spørsmål er om kravet til forhåndsvarsling, 
jf. § 16 er overholdt.

Det er på det rene at vedtaket er et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 
bokstav b. Kapittel 4 og 5 i fvl. kommer dermed til anven-
delse jf. § 3 (1) første punktum.

En part har rett på varsling dersom han ikke ved søknad 
«eller på annen måte har fått uttalt seg i saken».

Siden Jæger tidligere har uttalt seg gjennom telefonsamtalen 
med Celsing, taler det for at han ikke har krav på varsling. 
Imidlertid var telefonsamtalene private. Da vet ikke Jæger at 
situasjonen kan føre til inndragning av skjenkebevilling.

Formålet med varslingen er at parten skal kunne forbere-
de seg på vedtak. Hensynet til kontradiksjon tilsier at Jæger 
må kunne vite at det potensielt er tale om en inndragning 
av skjenkebevillingen hans. Det er også et krav til varselets 
innhold at det må «inneholde det som anses påkrevd for at 
parten kan ivareta sitt tarv».

I Rt. 2001 s. 1209 var en kommune på befaring for å se på et 
utsprengingsarbeid. Kommunen hadde unlatt å varsle om at 
befaringen kunne lede til byggeforbud. Kravet til forhånds-

Bra at det ses hen til lovens hen-
syn som argument.
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varsling ble dermed ansett ikke oppfylt.

Overført til vår sak så har ikke ordføreren gjort rede for at 
saken kan ende i inndragelse av skjenkebevilling, men bare 
generelt oppfordret Jæger til å endre praksisen sin. Det in-
nebærer at Jæger ikke har noe foranledning til å forsvare seg 
mot et eventuelt vedtak om inndragelse av skjenkebevilling.
Konklusjonen er at kravet til forhåndsvarsling ikke er oppfylt 
for vedtaket av 10. oktober.

På spørsmålet om det foreligger tilstrekkelig forhåndsvarsel 
til vedtaket av 22. oktober, stiller saken seg annerledes. Her 
har Jæger allerede fått et vedtak med begrunnelse og hvor 
det er vist til hjemmel. Han har derfor god tid til å forsvare 
seg før det neste vedtaket nesten 2 uker senere.
Imidlertid inneholder heller ikke dette vedtaket en beskjed 
om at vedtaket skulle inn til politisk behandling og at enda et 
nytt vedtak skulle treffes.

Konklusjonen er at kravet til forhåndsvarsling heller ikke er 
oppfylt for vedtaket av 22. oktober.

Medfører manglende forhåndsvarsling at vedtaket er 
ugyldig?

1.6 Neste spørsmål er om kommunen har oppfylt 
kravet til utredning etter § 17.

Det følger av § 17 første ledd første punktum at saken skal 
være «så godt opplyst som mulig». Rent språklig stilles det 
meget høye krav.

Imidlertid må utredningsplikten tolkes i lys av hensynet til 
effektivitet.

I den konkrete saken fremstår bildet som tilstrekkelig for å 
konstatere brudd på smittevernreglene. Det taler for at det 
foreligger tilstrekkelig utredning.

På den andre siden kunne forvaltningen utredet mer ved å 
snakke med eieren som muligens kunne forklart bilde. Men 
igjen så vet allerede Celsing at det ikke er første gang at 
smittevernreglene er brutt. I tillegg kjenner hun til holdnin-
gene til Jæger rundt smittevern. Det taler for at utredningsp-
likten er overholdt.

Konklusjonen er at utredningsplikten er overholdt.

Bra at det forklares hvordan 
rettspraksis som blir vist til har 
relevans for dette konkrete 
tilfellet. 

Dette er gode argumenter. Her 
kunne det gjerne ha vært pre-
sisert at som følge av de faktiske 
forholdene så vil blant annet 
hensyn til partens kontradiksjon 
være ivaretatt, slik at utredning-
splikten ikke blir like strengt i 
dette tilfellet. 
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1.6.1 Er vedtakene grovt urimelige?
 Anførselen om at vedtaket er klart urimelig og uforholds-
messig drøftes etter den ulovfestede
 myndighetsmisbrukslæren. Forbudet mot grovt urimelige 
vedtak følger blant annet av Rt. 1957 s. 1190. Vilkåret har 
blitt opprettholdt i Rt. 1997 s.1784 og er sikker rett. I Rt. 
2011 s.111 uttaler Høyesterett at det skal mye til for å anse 
vilkåret som oppfylt, jf. avsnitt 71. I en nyere dom (Rt.2014 
s.310) subsumerte Høyesterett med at «selv om vedtaket 
rammer A hardt og strengt, finner jeg for min del ikke at det 
er grunnlag for å sette klagenemndas vurdering til side.» 
jf. avsnitt 29. Vilkåret grovt urimelig var altså ikke oppfylt. 
Høyesterett har satt en høy terskel for å anse vilkår som 
grovt urimelige.

I tillegg fremkommer det av Rt. 1976 s. 1 (Kløfta) side. 6 at 
økonomiske rettigheter ikke blir prøvd like intensivt for dom-
stolene som for eksempel rettigheter om personlig frihet og 
sikkerhet. Anvender man rettsregelen på denne saken taler 
den for at økonomiske rettigheter ikke nyter et like sterkt 
vern og at det skal svært mye til for at en krenkelse av økon-
omiske rettigheter er å anse som grovt urimelige. Det taler 
for at vedtaket ikke er sterkt urimelig.

I den konkrete saken rammer vedtaket Jæger temmelig 
hardt. Han er eneeier og arbeidende styreleder. Stenging vil 
i realiteten gjøre ham arbeidsledig. Det taler for at vedtaket 
er grovt urimelig.

På den andre siden har han mulighet til å få skjenkebevilling 
tilbake. Han har også kunne ha forutsett muligheten for inn-
dragelse av skjenkebevilling da han brøt smittevernreglene. 
Det taler for at vedtaket ikke er sterkt urimelig.

Konklusjonen er at vedtaket ikke er sterkt urimelig.

Det foreligger to saksbehandlingsfeil. Inhabilitet og man-
glende forhåndsvarsling. Dette er tilblivelsesmangler.

1.7 Neste spørsmål er om vedtaket likevel er gyldig 
fordi «det er grunn til å regne med at feilen(e) ikke 
kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold» jf. 
§ 41.

Ordlyden «ikke kan ha virket bestemmende» tolkes slik at 
det helt klare holdepunkter til, for at feilen ikke påvirket ved-

God redegjørelse av vilkårene for 
gyldighetsvurderingen etter fvl. 
§ 41.
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taket, for at vedtaket likevel er gyldig. Etter ordlyden så er en 
ren teoretisk mulighet for innvirkning nok for at vilkåret ikke 
er oppfylt.

Etter HR-2017-2247-A kreves det at det ikke foreligger en 
reell mulighet jf. avsnitt 97 for at vedtaket likevel skal være 
gyldig. Vilkåret må altså vurderes etter om det er realistisk at 
feilen har virket inn. Hensynet til effektivitet i forvaltningen 
taler i samme retning.

Det subsumeres først på spørsmålet om inhabilitet, deretter 
forhåndsvarsling.

I den konkrete saken ville korrekt gjennomføring ført til at 
noen andre enn ordføreren vedtok vedtaket. Det er usikkert 
om denne personen også ville vedtatt et vedtak med samme 
innhold. Det taler for at det foreligger en reell mulighet for at 
feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold.
På den andre siden var det kommunelegen som utformet 
vedtaket. Vedtaket ble begrunnet i avisartikkelen som viste 
klare brudd på smittevernreglene. Det er dermed svært 
nærliggende at også ordførerens stedfortreder ville signert 
på samme vedtak. Det taler for at feilen ikke kan ha virket 
bestemmende på vedtakets innhold.
Ordførerens vedtak var i tråd med det som senere ble ved-
tatt. At kommunestyret senere vedtok det samme vedtaket 
taler også for at feilen ikke virket bestemmende.

Konklusjonen er at inhabiliteten ikke kan ha virket bestem-
mende for vedtakets innhold.

Når det kommer til forhåndsvarslingen så bemerkes det 
kort at Jæger ikke hadde noen argumenter som forsvarte 
brudd på smittevernreglene, og som han eventuelt kunne 
gjort gjeldende dersom han først ble varslet. Det foreligger 
dermed ingen grunn til å tro at feilen kan virket bestem-
mende på vedtakets innhold.

Konklusjonen er at feilene ikke kan ha virket bestemmende for 
vedtakets innhold.

Vedtakene av 10. oktober og 22. oktober er gyldige.
Erstatningsansvarsspørsmålet løses heretter på subsidiært 
grunnlag da vedtakene er gyldige.

Kommunen har for det første anført at et eventuelt erstat-
ningsansvar forutsetter skyld hos noen i kommunen. An-
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førselen fører ikke frem av to grunner. For det første kreves 
det ikke nødvendigvis skyld etter arbeidsgiveransvaret. 
Etter skl. §2-1 skal det tas hensyn «til om de krav skadelidte 
med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten er 
tilsidesatt». Ordlyden legger opp til en vurdering av hvilke 
forventinger Jæger kan stille til kommunens saksbehandling. 
Det kreves altså ikke at noen konkret person har utvist skyld 
eller forsett, også anonyme- og kumulative feil er omfattet 
av arbeidsgiveransvaret. Anonyme feil er der hvor ingen kan 
identifiseres med feilen. Kumulative feil er at flere mindre 
feil til sammen fører til en erstatningsrettslig skade. Det kan 
være for dårlige rutiner eller lignende.

Den andre grunnen til at anførselen ikke fører frem er orga-
nanansvaret som ansvarsgrunnlag, jf. Rt. 1995 s. 209.
Organansvar foreligger dersom ordfører Celsing identi-
fiseres med kommunen. Som tidligere konkludert har imid-
lertid Celsing opptrådt som privat i telefonsamtalene og kan 
dermed ikke identifiseres med kommunen. Når det gjelder 
de senere vedtakene så foreligger det ikke erstatningsansvar 
siden vedtakene var gyldige.

Anførselen om at Jæger har medvirket til tapet fordi han 
bare kunne ignorert vedtaket fører heller ikke frem.
Etter skadeserstatningsloven § 5-1 kan erstatningen settes 
ned dersom den direkte skadelidte «har medvirket ved egen 
skyld». Medvirkning forutsetter altså at det er utvist skyld. 
Ordet «skyld» i loven sikter til uaktsomhet.

Spørsmålet om medvirkning er lite treffende i denne saken. 
Dersom man anser Jæger å ha medvirket, innebærer med-
virkningen hans at han har brutt reglementet. Dersom han 
har brutt reglementet har vedtaket hjemmel og det forelig-
ger ikke noe erstatningskrav. Selv om ikke alle saksbehan-
dlingsregler er fylt, kan man stille spørsmål ved om rettsor-
denen bør anerkjenne tapet som Jæger har lidt. Formålet 
med saksbehandlingsreglene er i bunnen å kvalitetssikre 
beslutninger som forvaltningen treffer slik at den private 
borger både har tillit til forvaltningen og forutberegnelighet. 
Det taler for at Jæger ikke har noe erstatningsrettslig vernet 
tap når han har brutt reglementet.

Det er uansett under enhver omstendighet ikke uaktsomt 
å følge et vedtak fra kommunen. Heller ikke kan det regnes 
som uaktsomt å ikke klage på et vedtak fra kommunen. En 
praksis hvor man etter eget skjønn skal vurdere om et for-
valtningsvedtak er gyldig eller ikke er lite hensiktsmessig. 

Veldig bra at anførsler som 
tydelig ikke fører fram avfeies 
raskt. Det viser god forståelse 
av den materielle jussen når 
kandidaten klarer å skille mellom 
det tvilsomme og det mindre 
tvilsomme. 

God vurderinger her. Her viser 
kandidaten god forståelse for 
formålet bak medvirkningsrel-
gene, og hvordan de ikke er 
treffende opp mot kommunens 
anførsler. 
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Da forsvinner vedtakenes bindende kraft og forutberegnel-
igheten for den enkelte.
Til slutt er det anført at det er tilstrekkelig med et objektivt 
erstatningsansvar for å tilkjennes erstatning.

Det er i Vangen dommen (Rt. 2010 s. 291) kommet frem en 
del gode synspunkter for om kommunen kan holdes erstat-
ningsansvarlig på objektivt grunnlag for ulovhjemlet myn-
dighetsutøvelse.

I Avsnitt 33 argumenterer Høyesterett først for at det er 
kommunen som er nærmest til å bære tap som skyldes feil-
tolkning av loven. Det skyldes at det er kommunen som skal 
håndheve loven og at tap som oppstår som følge av feiltolk-
ning kan regnes som driftsomkostninger. Alternativet er jo 
at feiltolkninger rammer den enkelte som blir berørt av et 
vedtak. At den enkelte rammes, istedenfor kommunen, kan 
fremstå som urimelig da det er mer tilfeldig hvem som blir 
rammet. I tillegg til at kommunen vil ha en større økonomi 
å pulverisere tapet over sammenlignet med den enkelte 
borger.

I avsnitt 34 argumenterer Høyesterett på motsatt side. 
Mulig erstatningsansvar ved feiltolkning kan føre til tilbake-
holdenhet fra kommunens side. Slik tilbakeholdenhet kan 
svekke kommunens handlekraft, som igjen går ut over hele 
lokalsamfunnet. I tillegg har den private part neppe noen 
beskyttelsesverdig interesse dersom lovhjemmelen er uk-
lar. Hensynet til den private taler dermed heller ikke for at 
kommunen pålegges objektivt erstatningsansvar. Dersom 
lovhjemmelen derimot er klar, har den private part en
beskyttelsesverdig interesse. Er kommunens tolkning ufors-
varlig, kan kommunen bli erstatningsansvarlig gjennom 
arbeidsgiveransvaret som forutsetter uaktsomhet.

Rettstilstanden må etter denne avgjørelsen anses å være 
avgjort. Kommunen har ikke objektivt erstatningsansvar.

Konklusjonen er at kommunen ikke er erstatningsansvarlig.

Samlet kommentar

Samlet sett viser kandidaten god 
forståelse av sentrale forvalt-
ningsrettslige og erstatnings-
rettslige spørsmål. Oppgavens 
faktum er vanskelig, med mange 
vedtak som må vurderes og 
mange spørsmål som skal tas 
stilling til.

Foto: Erik Amundsen
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