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EKSAMEN I RINF 1100 YTRINGSFRIHET, MEDIE- OG 

NETTREGULERING 

VÅR 2016 

Dato: Fredag 3. juni 2016 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

Del I 

Peder Ås var en ivrig bruker av sosiale medier. Han tok bilder med sin mobil hele tiden, bilder som han så la 

ut på Facebook og Instagram, og som han også sendte til venner og kjente med SnapChat. I russetiden var 

Peder mer opptatt å ta bilder av hva andre gjorde, enn av å delta aktivt i festlighetene. De andre syntes at 

Peder ble ganske slitsom, men stort sett ble han bare oversett.  

Da de så bildene som Peder hadde lagt ut, ble mange ganske sure. Peder hadde lagt ut et bilde av Marte 

Kirkerud hvor hun klinte ganske heftig med Lars Holm, i en russebuss som han var med på. Dette likte hun 

svært dårlig, og hun var redd for hvordan kjæresten hennes, Ole Vold, skulle reagere om han fikk se det 

bildet. Det var også mange andre som reagerte på de bildene som Peder Ås hadde lagt ut. 

Marte hadde fått vite at du studerer noe med ytringsfrihet på nett. Nå vil hun gjerne ha begrunnede svar på 

følgende spørsmål: 

1. Kan de kreve at Peder Ås sletter de bildene han har lagt ut? 

2. Noen ønsker å anmelde Peder Ås og kreve erstatning. Kan han straffes for det han har gjort, og kan 

de kreve erstatning? 

3. Kan de kreve at FaceBook og Instagram fjerner bildene, og kan de eventuelt kreve erstatning fra 

dem? 

Del II 

I et intervju med Dagens Næringsliv i våren 2016 sa direktøren i Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode 

Forfang, at han mente det ville komme færre flyktninger til EU og flere til Norge. Bakgrunnen er asylavtalen 

som er på trappene mellom EU og Tyrkia. Den har til hensikt å styrke kontrollen med Schengens 

yttergrense. Dersom EU lykkes i dette, vil det fort bli «et krav og en forventning» om at de nasjonale 

grensekontrollene skal bort. 

Dette fikk FrPs innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari til å reagere. Han mente at UDI-direktøren 

ikke burde uttale seg om eget fagfelt, og sa blant annet: 

” UDI-direktøren bør konsentrere seg om jobben sin her i Norge framfor å opptre som en utenrikspolitisk 

kommentator. 
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Forhandlinger med Tyrkia er utenfor Forfangs arbeidsfelt og Norge er en suveren stat. 

Forfang bør ta det inn over seg og ikke komme med tolkninger av hva en eventuell avtale med Tyrkia vil 

innebære for norsk grensekontroll.” 

Oppgave 4: 

Med dette som utgangspunkt, diskuter ansattes ytringsfrihet, med særlig vekt på offentlig ansattes 

ytringfrihet innenfor eget arbeidsområde. 

 

Alle fire oppgaver skal besvares. 

 

 

********* 

 

Sensur faller fredag 24. juni 2016. 

Oslo, 03.06.2016 


