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Dekanvedtak – JF 2018/ - «Blank» lovsamling til eksamen i JUS1111 våren 2018 
 

Våren 2017 leverte arbeidsgruppen om digitale hjelpemidler sin sluttrapport. Rapporten ble lagt frem for 
Programrådet for master i rettsvitenskap den 6. juni 2017, og PMR gav følgende anbefaling:  

«PMR er positive til at fakultetet går over til digitale hjelpemidler til eksamen, men mener at begrensninger i 
utvalget må vurderes. JSU ønsker en saktere innfasing enn det som flertallet i arbeidsgruppen går inn for.» 

For fullt referat se sak 4 her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/protokoll.html 

14. desember 2017 ble saken «Eksamen i Silurveien, eksamenssystemet Inspera og digitale hjelpemidler» 
fremmet for PMR. Bakgrunnen for saken, som var fremmet av JSU, var i hovedsak innvendinger til 
prosessen og til manglende involvering av studentene i prosjektet Silurveien/Inspera. I møtet ble det 
kommunisert kritikk av gjennomføringen av eksamen i Silurveien, til grunnlaget for å flytte eksamen og med 
anmodning om å beholde eksamen i sentrum. I tillegg til forslag til vedtak vedr. Silurveien/Inspera, inngikk 
følgende i vedtaksforslaget fra JSU: "PMR bes diskutere om studentene burde kunne medbringe skriftlige 
hjelpemidler som tillegg til lovdata i en overgangsfase." 
 
I tilknytning til dette vedtaksforslaget fremmet studieårsansvarlig for andre studieår et alternativt 
vedtaksforslag, nemlig at bestemmelsen i hjelpemiddelreglementet kap 1 punkt 5a skulle videreføres ved 
innfasing av digitale hjelpemidler. Formålet med forslaget var å sikre at man på emner med digitale 
hjelpemidler også har lov til å medbringe det som fremgår av hjelpemiddelreglementet kap 1 punkt 5a: 
"Norske lover og forskrifter. Lovsamling i inntil to eksemplarer. Ett særtrykk pr. lov. Det er tillatt å 
medbringe særtrykk av Grunnloven både på bokmål og nynorsk." 
 
Etter en diskusjon fattet PMR følgende vedtak:  
 
"Det skal fortsatt være tillatt å medbringe lovsamling og særtrykk i henhold til hjelpemiddelreglemtet punkt 
5a ved innfasing av digitale hjelpemidler (6 mot 1 stemme)." 

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/protokoll.html
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr4/protokoll.html
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Ila. diskusjonen orienterte studiedekanen om at det er usikkert om PMR har kompetanse til å vedta en slik 
endring, og det ble videre argumentert for at PMR ikke hadde gode nok grunnlagsdokumenter til dette møtet, 
siden dette har konsekvenser for studentene, undervisningsopplegget våren 2018 og økonomisk da det fører 
til behov for bokkontroll. 
 
Studieårsansvarlig for andre studieår fremholdt at forslaget ikke innebar noen endring, men en videreføring, 
og understreket at ikke har vært truffet vedtak om å oppheve hjelpemiddelreglementet punkt 5a tidligere. 
Det ble votert over forslaget da det ble argumentert for at det ville være for sent å vedta dette i februar for 
JUS1111 våren 2018. 
 
------------------- 
 
Fakultetets overordnete kompetanse er delt mellom dekan og fakultetsstyret, og PMR har ingen egen 
kompetanse uavhengig av dette.  Dekanen henviser her til UiOs fortolkning av det aktuelle regelverket, se 
Avdeling for personalstøtte notat av 11. desember 2017 som dekanen her legger til grunn som bekreftes 
gjennom fast praksis ved Det juridiske fakultet selv. Innenfor denne rammen tilligger det PMR bl.a. å 
bestemme hjelpemidler til eksamen. Normalt vil overordene organer ikke gripe inn i PMRs virke. I særskilte 
situasjoner  der et slikt vedtak  kan få følger utover PMRs normale oppgaver vil dekanen måtte kunne treffe 
nytt vedtak. Dette bør imidlertid bare skje helt unntaksvis. Dette gjelder i denne saken i den utstrekning 
PMRs vedtak kan ha direkte konsekvenser for fakultetets beslutning om å gå over til digitale hjelpemidler 
som igjen henger sammen med fakultetets ansvar for å gjennomføre fakultetets arealplaner med nybygg og 
som igjen er knyttet til UiOs avtale med Silurveien. På denne bakgrunnen vil dekanen her treffe vedtak i 
saken som dels angår en særskilt eksamen, men dels heller ikke foregriper fakultetets mer generelle vedtak 
om hjelpemidler til eksamen.  
 
Dekanen slutter seg til den uro PMR fremholder om at overgangen til digitale hjelpemidler har kommet brått. 
Studentene uttrykker usikkerhet for de samlede konsekvenser av overgang til Silurveien, bruk av Inspera 
som eksamensløsning og overgang til digitale hjelpemidler. Videre pågår det diskusjoner om skjermstørrelse 
for hjelpemidlene og besvarelsen. Dekanen vil sette i gang en prosess på fakultetet om overgangen til 
digitale hjelpemidler og bruk av det digitale rettskildeverktøyet Lovdata Pro  i undervisningen.   
 
For å finne en midlertidig løsning på eksamen i JUS1111 våren 2018 vil dekanen treffe et begrenset vedtak 
om denne eksamen. Fakultetet må sikre at overgangen til digitale hjelpemidler ikke skjer på en måte som 
skaper usikkerhet for studentene. Så langt finnes det finnes også gode argumenter for at man ved eksamen 
kan medbringe lovsamling i papirversjon. Fakultetet vil senere ta stilling til om det skal skje en overgang til 
ren digital løsning. Dette kan ikke innføres før det er klart at dette vil fungere tilfredsstillende. Det vises til 
notat fra studiedekanen av 30.12.17 (vedlagt). 
 
I dekanatmøtet 03.01.2018 kom man derfor frem til følgende: 
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Til eksamen i JUS1111 våren 2018 tillates det å medbringe ett blankt (dvs. ikke innarbeidet) eksemplar av 
Norges Lover. Dette vil balansere behovet for å ha med seg en papirbasert kilde (mht. de som ikke synes det 
er tilfredsstillende med delt skjerm), og samtidig sikre at de pedagogiske ambisjonene ved at studentene 
arbeider aktivt med rettskilder gjennom semesteret i det digitale verktøyet ikke settes i fare. Bokkontrollen 
vil dermed også forenkles, men kandidatene vil likevel måtte møte noe tidligere enn hvis intet annet enn 
digitale hjelpemidler hadde vært tillatt. 
 
 
Vedtak: 
Dekanen vedtar at det ved vårens eksamen i JUS1111 tillates å medbringe ett blankt (dvs. ikke innarbeidet, 
med unntak av navn på eier og eiers telefonnummer) eksemplar av Norges Lover. Utover dette er det ikke 
tillatt å medbringe andre hjelpemidler. Dette er en prøveordning som skal evalueres i etterkant av eksamen.  
 

Med hilsen 

Dag Michalsen 
Dekan 
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