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Læringskrav 

Kunnskap

Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer 
som gjelder for de sentrale juristprofesjoner.

Ferdigheter

Studenten skal i aktuelle situasjoner reflektere over mulige etiske 
utfordringer i juristrollen og hvorfor det både er etisk riktig og i det lange 
løpe faglig klokt å følge yrkesetiske normer

Studenten skal være på vakt overfor faktiske og mentale prosesser som 
kan påvirke jurister til å fravike de etiske krav

Generell kompetanse

Studenten skal kunne oppfylle de yrkesetiske kravene i sitt virke som 
jurist. For øvrig vises til omtalen av generell kompetanse i den alminnelige 
beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap.
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Gi en profesjonsetisk vurdering utfra de relevante 
reglene i vedlagte regelverk av 

1) Marte Kirkeruds aviskronikk i 1998 

2) Hans Tastads utøvelse av sin forsvarerrolle 

3) Sorenskriver Bergs behandling av Lars’ begjæring 
om domsutskrifter

-------

Vedlegg: 

• Etiske retningslinjer for statstjenesten 

• Advokatetiske regler (advokatforskriften kap. 12) kap. 
1 og 2 

• Retningslinjer for forsvarere 

• Etiske prinsipper for dommeradferd 



Marte Kirkeruds aviskronikk i 1998



Elementer i kronikken

- Signert kronikk

- Kronikken kan leses som en reaksjon på Holms 
artikkelserie

- Kraftig kritikk av barnevernet i Lillevik og dårlige 
samarbeisforhold med BUP (Martes arbeidsgiver)

- Omtale av barna «som blir offer for feilslått 
barnevernsarbeid»

- Beskrivelse av «sabotering av pasientarbeid vi 
gjør i BUP»

- Påstand om at ledelsen i barnevernet og BUP bør 
gå

- Ordvalg og tone



Hvilke etiske retningslinjer er 

relevante?

Etiske retningslinjer for statstjenesten (iverksatt 

2005, sist revidert 2017)

-«alle statlige forvaltningsorganer er omfattet 

av disse retningslinjene» (fra forordet)

- jf. forvaltningsloven § 1 «Som 

forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert 

organ for stat eller kommune. »

-«Ansatte i statsforvaltningen skal ledes av 

både allmennetiske og forvaltningsetiske 

verdier og normer. » (1. kapittel)



Om etiske retningslinjer for 

statstjenesten

• «De etiske retningslinjene skal være av overordnet 
karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å 
være generelle rettesnorer som igjen krever 
refleksjon av den enkelte ansatte.»  (forord)

• «Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige 
etiske verdier og normer, som for eksempel 
rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, 
sannferdighet og at man skal behandle andre slik 
man selv ønsker å bli behandlet.» (forord)

• «Ansatte i statsforvaltningen skal ledes av både 
allmennetiske og forvaltningsetiske verdier og 
normer. » (1. kapittel)



Om etiske retningslinjer for 

statstjenesten

1.1 Hensynet til innbyggerne

«Både som myndighetsutøver, tjenesteyter 
og forvalter av betydelige 
samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen 
- og dermed den enkelte ansatte - å ta 
hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe 
likebehandling og opptre med respekt overfor 
det enkelte individ.»

Fra kommentaren: ”Først og fremst må vi 
huske på at det er innbyggerne 
statstjenesten er til for.”



Ulike spørsmål vi kan stille

- Var Kirkeruds handling (publisering av 

kronikken) moralsk tillatt?

- Var handlingen en måte å ivareta en 

moralsk plikt på?

- (Hvis handlingen var moralsk tillatt, var den 

moralsk riktig/god/klok?)



Ytringsfrihet vs lojalitetsplikt

• Jf endringer i etiske retningslinjer i 2017



Ytringsfrihet i etiske retningslinjer

• EMK artikkel 10, jf. menneskerettsloven § 2

• Grunnloven § 100

• Etiske retningslinjer for statstjenesten: 

«3.3 Ansattes ytringsfrihet

Statsansatte, så vel som alle andre, har 

en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk 

om statens virksomhet og alle andre 

forhold.»

- «Ytringsfriheten gjelder bare for ytringer på 

egne vegne.»



Ytringsfrihet i sammenheng (i 

retningslinjene)

Kapittel 3: Åpenhet:

«Statsforvaltningen må utvise åpenhet så vel 
utad mot innbyggerne som innad i egen 
virksomhet og mellom de forskjellige 
forvaltningsgrener. Dette er en nødvendig 
forutsetning for allmennhetens tillit til 
statstjenesten, og motvirker klanderverdig atferd 
og ukultur. Offentlighet og en åpen diskusjon er 
en forutsetning for et velfungerende 
demokrati…»



Ytringsfrihet i sammenheng (i 

retningslinjene)

«3.1 Offentlighet

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, 

slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med 

statens virksomhet, og således kunne få innsikt i 

hvordan staten skjøtter sine oppgaver.»



Om begrunnelsen for ytringsfriheten (i 

etiske retningslinjer)

• «Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet som er 
vernet både av Grunnloven og av internasjonale 
menneskerettigheter. Den er begrunnet i de 
grunnleggende prinsippene om demokrati, 
sannhetssøken og individets frie meningsdannelse. 

• Statsansatte har den samme grunnleggende 
ytringsfriheten som enhver annen innbygger. Dette 
gjelder også for ytringer som har direkte tilknytning til 
virksomheten den statsansatte arbeider i. 

• Av hensyn til samfunnets behov for innsyn og for å sikre 
en åpen og informert debatt, er det viktig at statsansatte 
gis mulighet til å formidle et kritisk og kompetent 
perspektiv i det offentlige ordskiftet.»



3.2 Aktiv opplysningsplikt

” Staten har en aktiv opplysningsplikt. 

Statsansatte skal alltid gi korrekte og 

tilstrekkelige opplysninger, enten det er til 

andre myndigheter, selskaper, 

organisasjoner eller innbyggere. I noen 

sammenhenger vil dette innebære at man 

uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger 

av betydning for behandling av saken.”



Lojalitetsplikt og begrensninger i 

ytringsfriheten

” Ytringsfriheten gjelder ikke ubegrenset, og er blant 
annet innskrenket av regler om taushetsplikt. I tillegg 
til dette vil lojalitetsplikten i arbeidsforhold kunne 
begrunne visse begrensninger. Det er bare ytringer 
som kan skade virksomhetens saklige og legitime 
interesser, som vil bryte lojalitetsplikten. (fra
kommentarene til 3.3)



Kapittel 2 Lojalitet

”Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig 

prinsipp, og det følger av arbeidsforholdet at det 

er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker 

og virksomheten. Arbeidstakers lojalitetsplikt går 

ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med 

virksomhetens interesser.”

• Jf. « 1.2 Hensynet til statens omdømme

Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver 

og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik 

at det ikke skader statens omdømme.»



Avveining mellom ytringsfrihet og 

lojalitetsplikt

• Ytringsfriheten er utgangspunktet, det er inngrep 
i ytringsfriheten som må begrunnes

• Det skal «svært mye til før en ytring kan regnes 
som illojal og ikke vernet av ytringsfriheten» 
(Ot.prp. 84 2005-2006)

• Innskrenkningen i ytringsfriheten må ikke gå 
lenger enn nødvendig

• Sivilombudsmannen: «Hvorvidt en ytring er illojal 
på en slik måte at den ikke er beskyttet av 
ytringsfriheten, beror på en konkret og 
sammensatt vurdering.»



Fra retningslinjene om ytringsfrihet vs 

lojalitetsplikt

«Det er bare ytringer som kan skade virksomhetens 
saklige og legitime interesser, som vil bryte 
lojalitetsplikten. Dette vil likevel ikke i seg selv være 
tilstrekkelig for å innskrenke den ansattes 
ytringsfrihet. Det må foretas en helhetlig vurdering i 
det enkelte tilfellet, hvor grunnene for å gjøre 
inngrep i den ansattes frihet veies opp mot 
hensynet til demokrati, sannhetssøken og 
individets frie meningsdannelse. For kritiske 
ytringer på eget fagområde skal det i 
utgangspunktet særlig tungtveiende grunner til før 
et inngrep er legitimt.»



Vurderingsmomenter

• Relevante elementer i vurderingen

– Hvor stort er det potensielle skadeomfanget?

– Hvor stor allmenn interesse har ytringen?

– Formålet med ytringen

– Er det Kirkerud skriver i kronikken korrekt?

– Valg av uttrykksmåte/formuleringer

– Er det tydelig at Kirkerud skriver på egne vegne?

– Hva slags stilling har Kirkerud i BUP?



Varsling

«3.4 Varsling om kritikkverdige forhold i 
virksomheten

Statsansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
forvaltningen. Før varsling skjer, bør forholdet være 
forsøkt tatt opp internt.»

Fra kommentarene: 

1. «Har jeg grunnlag for kritikken?»

2. «Er det mulig eller hensiktsmessig å varsle internt, til 
tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 
myndigheter?»

3. «Har de kritikkverdige forholdene det varsles om har 
allmenn interesse?»



Rapportering

«2.2 Rapporteringsplikt

Statsansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver 

om forhold hun eller han blir kjent med og som 

kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller 

omgivelsene tap eller skade, slik at det kan 

iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller 

begrense tapet eller skaden.»



Tilbake til spørsmålene

- Var Kirkeruds handling (publisering av

kronikken) moralsk tillatt?

- Var handlingen en måte å ivareta en

moralsk plikt på?

- (Hvis handlingen var moralsk tillatt, var den 

moralsk riktig/god/klok?)



Hans Tastads utøvelse av sin 

forsvarerrolle



Sider ved utøvelsen

• Relasjonen til Peder (overbevist om at han 

var god som gull; hadde selv vært i 

fosterhjem)

• Han oppsøkte Marte

• Argumentene for å overtale Marte

…



Relevant etisk regelverk

• Regler for god advokatskikk 

(advokatforskriften kap. 12)

• Retningslinjer for forsvarere 

• Jf. domstolsloven § 224



Utgangspunkt RGA 1.2

«1.2Advokatens oppgave

En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett.

Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter 
beste evne å ivareta sine klienters interesser. […]

Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og 
har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter 
han forfekter for sin klient og de interesser klienten 
har.»

• Jf. Retningslinjer for forsvarere:

«2.2 Forsvareren skal ikke identifisere seg med sin 
klient. Forsvareren har krav på ikke å bli identifisert 
med det han anfører for sin klient eller det syn og de 
interesser klienten har.»



RGA

• «1.3 Advokatens opptreden 

En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. 

Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å 

skade standens og yrkets anseelse.»

• «2.2 Tillitsforhold 

I sin virksomhet er advokaten avhengig av tillit som 

bare kan oppnås når advokatens hederlighet og 

integritet er hevet over tvil.»



At Tastad oppsøkte Kirkerud

Retningslinjer for forsvarere

”3.3 Dersom det er i klientens interesse, skal 
forsvareren selv begjære etterforskningsskritt, 
herunder nye vitneavhør og sakkyndige 
undersøkelser.

I særlige tilfeller bør forsvareren selv foreta 
undersøkelser som kan tale til fordel for klienten.”

3.5 Forsvareren har adgang til å henvende seg til 
enhver som kan bidra til sakens opplysning, 
uavhengig av om vedkommende er avhørt av 
politiet eller oppgitt som påtalemyndighetens vitne. 
[…]



Argumentene brukt for å overtale 

Kirkerud

Retningslinjer for forsvarere

2.4 «Forsvareren må ikke tilskynde eller på 

annen måte medvirke til uriktig forklaring, 

falske bevis eller annen form for uredelighet.«

Fra 3.5 «Ved kontakt med vitner skal 

forsvareren opptre hensynsfullt og unngå 

utilbørlig påvirkning.»

• Jf. RGA 1.3, 2.2



Argumentene brukt for å overtale 

Kirkerud

• Hun kunne bli fritatt for taushetsplikten

• Hun var den eneste som hadde noe pent å si 

om Peder

• Det ville være urettferdig og galt hvis hun 

ikke stilte opp

• Hvis hun ikke ville vitne, ville det bli slått opp 

”at det hadde vært noe mellom dem”

• Hun hadde uansett plikt til å vitne hvis hun 

ble innkalt

- Jf. Retningslinjer for forsvarere 3.5, 2.4, RGA 1.3; 2.2



Klage for Advokatforeningens 

disiplinærutvalg

Regler for god advokatskikk:

«1.1. Reglenes formål 

Regler for god advokatskikk har som formål å 

sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske 

prinsipper som er grunnlag for advokatens 

virke i alle siviliserte rettssamfunn. Brudd på 

reglene er grunnlag for disiplinære følger for 

advokaten.» 



Sorenskriver Bergs behandling av 

Lars’ begjæring om domsutskrifter



Sider ved behandlingen av 

begjæringen

• Avslaget av begjæringen

• At avslaget først ble gitt uten begrunnelse

• Ikke svare på brevet

• Begrunnelsene som så ble gitt

• Tonen i oppførselen ovenfor Lars (ordbruk, 

smelle på røret)



Etiske prinsipper for dommeratferd

• Jf. domstolloven § 236
• Etiske prinsipper for dommeratferd:
” De etiske prinsippene for dommeratferd har som 

formål å fremme at dommerne opptrer på en 
måte som skaper tillit til domstolene og deres 
avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til 
opplysning om hva som er god dommerskikk”

” Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de 
alminnelige domstolene og i 
jordskiftedomstolene, både i og utenfor den 
dømmende virksomhet. ”



Etiske prinsipper for dommeratferd og 

tillit til domstolene

“1. Grunnleggende krav

En dommer skal opptre i samsvar med loven, 

rettsordenen og god dommerskikk, og slik at 

han eller hun gjennom sin atferd fremmer den 

alminnelige tillit til domstolene.”

“4. Integritet

En dommer skal opptre på en måte som ikke er 

egnet til å skade den alminnelige tilliten til 

domstolens eller dommerstandens anseelse. 

[...]”



Etiske prinsipper for dommeratferd

« 6. Korrekt opptreden

En dommer skal holde en saklig tone og opptre 

verdig og korrekt overfor alle som dommeren 

har med å gjøre i embetsutøvelsen. [...]»

«12. Dommerens forhold til media

En dommer skal vise respekt for medias 

oppgaver, herunder med å gi offentligheten 

informasjon om saker som behandles i 

domstolene.»



Klage til tilsynsutvalget for dommere

• Har Lars anledning til å klage?

Domstolloven § 237. «Rett til å klage en dommer inn for 
Tilsynsutvalget har

1. parter, prosessfullmektiger, sakkyndige, vitner og andre 
personer som mener at en dommer har overtrådt 
bestemmelsene i § 236 og som selv har vært direkte berørt 
av dette 

[2-5...]

Rett til å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget på grunn 
av forhold utenfor tjenesten har bare departementet, 
domstoladministrasjonen og domstollederen ved den 
domstol som dommeren er tilknyttet. [...]»



Fra sak for tilsynsutvalget for 

dommere (Årsmelding 2012)

“Saken gjaldt hvordan en sorenskriver 

håndterte en journalists henvendelser om 

innsyn i en dommer i voldtektssaker. Klager 

anførte at han sendte flere henvendelser til den 

aktuelle tingretten og at ingen av dem ble 

besvart. Klager har også anført at han ble møtt 

på en lite respektfull måte da han kontaktet 

sorenskriveren på telefon.”



Fra sak for tilsynsutvalget for 

dommere (Årsmelding 2012)

• «Tilsynsutvalget mener at det hører til god 

dommerskikk å ha en serviceorientert profil 

og at den enkelte dommer fører en 

mediepolitikk som bidrar til åpenhet og god 

kommunikasjon. Tilsynsutvalget mente også 

at innklagedes opptreden og håndtering av 

den aktuelle saken var lite forenlig med den 

mediepolitikk man ønsker domstolene skal 

stå for og praktisere.»



Noen kilder for gjennomgangen

• Det etiske regelverket nevnt i oppgaven

• Sensorveiledningen til oppgaven

• Advokatforeningens kommentarer til RGA

• Årsmeldinger fra Tilsynsutvalget for 

dommere

• Ot.prp. 84 2005-2006, St.meld. nr 26 (2003-

2004)

• Sivilombudsmannens uttalelser

• Juss og etikk

• Studentenes innleverte oppgaver 


