
 

 

Sensorveiledning JUS4111, høst 2015 

Innledende bemerkninger 

Metode og etikk-faget omhandler de rettslige og etiske normene som styrer juridisk argumentasjon 

og juristers yrkesadferd. I etikkfaget kreves det av studentene at de skal ha god kjennskap til ”etiske 

regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner”. De ferdighetene studentene 

skal lære er ”i aktuelle situasjoner [å] reflektere over mulige etiske utfordringer i juristrollen og 

hvorfor det både er etisk riktig og i det lange løp faglig klokt å følge yrkesetiske normer”, og at de 

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

etiske krav”.  

Hovedlitteratur i faget er: 

 Graver, Hans Petter: hva er rett (Universitetsforlaget 2011) s. 58-69 og s. 98-140. 
 Luban, David: Integrity: Its causes and cures. Fordham law review, Volum 72, s. 279-310.  
 Juss og etikk (Universitetsforlaget 2005) s. 15-86, s. 109-128 og s. 150-170. 
 Etiske retningslinjer for statstjenesten med veiledning, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2012  
 
Som tilleggslitteratur er oppgitt:  
 

 Tranøy, Knut Erik: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen, Universitetsforlaget, 
1998. 

 Wilhelmsen, Jan-Fredrik og Geir Woxholth: Juristetikk,Gyldendal, Oslo 2003. 
 Leijonhufvud, Madeleine: Etiken i juridiken, Norstedts juridik, Stockholm 2007. 

 
Det er avholdt forelesninger og obligatorisk kurs i faget. For benyttet undervisningsmateriell, se 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/h15/Undervisningsmateriale%20i%20JUS4111
%20-%20etikk.html. Eksamenstiden er fire timer, og studentene skal bedømmes etter den 
alminnelige karakterskalaen A-EF. De nedenfor omtalte ”Regle[ne] for god advokatskikk” (RGA) og 
utdraget fra ”Etiske retningslinjer for Lillevik kommune” er utdelt på eksamen. Veiledningen er 
ment til støtte til sensuren og er ingen mønsterbesvarelse.  
 
 
Til oppgaven 

Oppgaven er en praktikum om en jusstudent som tar sommerjobb hos ulike advokatfirma, samt i 

barneverntjenesten i Lillevik kommune. Problemstillinger knyttet til jobbytte er ikke helt upraktisk, 

og det er ikke overraskende hvis studentene har gjort seg noen tanker om lignede problemstillinger 

tidligere. Mange studenter vil antagelig følge kronologien i oppgaveteksten når de skal disponere 

oppgaven. Selv om denne måten å legge opp drøftelsen på kanskje er den mest naturlige, er det 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/h15/Undervisningsmateriale%20i%20JUS4111%20-%20etikk.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/h15/Undervisningsmateriale%20i%20JUS4111%20-%20etikk.html


selvsagt ikke avgjørende for vurderingen av kandidaten om han/hun har valgt en annen måte å 

disponere oppgaven på. Det viktigste er at alle de spørsmål oppgaven legger opp til, blir besvart. 

Det stilles for øvrig ikke konkrete spørsmål til oppgaveteksten, og studentene må derfor i en viss 

grad ha mulighet til å fokusere på ulike sider ved faktum.  

Når det gjelder den første delen av oppgaven – etiske spørsmål som oppstår mens Peder Ås jobber 

hos advokatene Rasch og Rente – så inviterer denne innledningsvis til en vurdering av 

anvendelsesområdet for RGA.  Et flertall av studentene vil antagelig relativt raskt peke på at reglene 

er myntet på ”advokater”, slik som også advokat Rente er inne på. Spørsmålet er imidlertid om RGA 

likevel kan gi veiledning og/eller ha betydning for hvordan de etiske spørsmålene bør vurderes. Det 

helt sentrale poenget på dette punktet er RGA pkt. 2.3.3 om fortrolighet, der det følger at en 

advokat ”skal” kreve at ”enhver person” som han engasjerer i forbindelse med 

advokatvirksomheten, overholder ”den samme” taushets- og fortrolighetsplikt som advokaten selv 

er forpliktet til. Peder Ås har følgelig taushets- og fortrolighetsplikt som følge av sin tidligere 

sommerjobb hos advokatene Bære og Trøsthe. I den videre vurderingen av rekkevidden av Peders 

taushets- og fortrolighetsplikter, kan det være naturlig å trekke veksler på bestemmelser som 

RGA pkt. 3.2 om interessekonflikter herunder pkt. 3.2.4 om oppdrag mot en tidligere klient, pkt 1.2 

om å ivareta og å fremme en klients interesser, pkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden, pkt. 2.2 om 

tillitsforhold og pkt. 2.3 om fortrolighet. 

Advokatforeningens etikkutvalg har i en uttalelse av 21. mars 2012 behandlet nettopp spørsmålet 

om betydningen av RGA i de tilfellene der jusstudenter har jobb for flere ulike advokatfirmaer.1 

Utvalget slår fast at RGAs regler om interessekonflikt og taushetsplikt ikke gjelder direkte for 

jusstudenter, men at hensynene ivaretas ved RGA pkt. 2.3.3. Bestemmelsen må etter utvalgets syn 

naturlig forstås slik at det blant annet må kreves at jusstudenter signerer erklæring om taushetsplikt. 

At studentene kjenner til uttalelsen fra Etikkutvalget kan ikke kreves. Studentene bør imidlertid 

finne frem til pkt. 2.3.3, samt drøfte hva slags forpliktelser som presumptivt følger av Peder Ås’ 

tidligere sommerjobb hos advokatene Bære og Trøsthe der han var ”dypt engasjert” på Marthes 

side i skiftesaken. At studentene legger til grunn at Peder Ås – i tråd med det som formodentlig er 

vanlig praksis i landets fleste advokatfirmaer – signerte en taushetserklæring og/eller er gjort kjent 

med sine plikter etter pkt. 2.3.3, må være forsvarlig. Studenter som foretar en subsidiær drøftelse 

vil kanskje komme inn på at RGA i alle tilfelle binder advokat Rasch som Peder Ås bistår, og ut fra 

dette komme med noen etiske betraktninger, ref. Raschs erkjennelse om at det å utnytte Peders 

kunnskaper kanskje ikke var ”helt passende”. En eventuell slik subsidiær drøftelse kan forsvares ut 

fra problemstillingen, men den må ikke komme på bekostning av behandlingen av problemstillinger 

knyttet til Peder Ås. bør fortrinnsvis gjøres kort da den ikke er oppgavens hovedfokus. Rasch og 

Rente burde i alle tilfelle være innforståtte med at det følger taushets- og fortrolighetsforpliktelser 

med den tidligere jobben til Peder Ås.  

                                                           
1
 http://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/uttalelser-fra-etikkutvalget/31-jusstudenter-

som-arbeider-for-flere-ulike-advokatfirma/ 



Peders taushets- og fortrolighetsplikt er kjernen i den første delen av oppgaven, og hvordan 

studentene vurderer regelens rekkevidde blir styrende for de drøftelsene som skal gjøres av de 

etiske dilemmaene Peder Ås havner i. Flere poeng bør problematiseres og drøftes av kandidatene i 

denne sammenheng, som for eksempel at Peder gjengir direkte hva Marte tidligere har sagt i 

forbindelse med saken mens Peder arbeidet hos Trøsthe og Bære, at han tidvis har en i 

utgangspunktet mer beskjeden rolle som møtereferent osv.   

Når det gjelder den andre delen av oppgaven om Peders jobb i barneverntjenesten, så reiser denne 

spørsmål i relasjon til både RGA og utdraget fra Lillevik kommunes etiske retningslinjer. Peder Ås 

har på dette punktet i kronologien taushets- og fortrolighetsplikter overfor både Marte Kirkerud og 

Walter Gyllenfjær, jfr. RGA pkt. 2.3.3. Refleksjoner rundt hva slags forpliktelser Peder Ås har overfor 

Walter Gyllenfjær etter RGA må forventes dersom beste karakter skal oppnås. Fra faktum bør det 

på dette punktet trekkes frem blant annet at Peder forteller om Walters aksjesalg og påfølgende 

fortjeneste, samt at han anbefaler at Marte tar kontakt med Trøsthe og Bære for å få til en revisjon 

av skifteavtalen – i strid med det som formodentlig er i Walters interesse. Noen studenter vil 

kanskje ikke se at Peder Ås har forpliktelser etter RGA også overfor Walter Gyllenfjær, og følgelig 

finne på å vurdere den andre delen av oppgaven kun opp mot utdraget fra Lillevik kommunes etiske 

retningslinjer. Dette må etter mitt syn føre til trekk.   

Videre må også Uutdraget fra Lillevik kommunes etiske retningslinjer må i alle tilfelle vurderes i 

relasjon til oppgavens andre del. Peder Ås arbeider nå i kommunens barneverntjeneste, og det må 

kunne legges til grunn at Peder er omfattet av retningslinjene, jfr. Retningslinjene pkt. 3. Et 

innledende poeng i denne forbindelse, er at Peder ikke gjør barneverntjenesten oppmerksom på at 

han kjenner godt til både Marte og Walter fra før. Han deltar derimot i diskusjoner på 

barnevernskontoret vedrørende om Marte og Walters barn bør flyttes til fosterhjem. 

Retningslinjene pkt. 10 om at tvilsomme saker bør diskuteres med nærmeste overordnede jf. også 

pkt. 4 om habilitet, bør nevnes her.  

Peder oppsøker Marte i kraft av å være saksbehandler i barneverntjenesten i Lillevik. Dette 

foranlediger en drøftelse av rolleforståelse, jf. Formålsbetraktningene i Lilleviks etiske retningslinjer. 

Generell rådgivning vedrørende riktigheten av økonomisk oppgjør ved skifte, hører neppe med i 

diskusjoner der barneverntjenesten driver oppsøkende arbeid. Retningslinjenes pkt. 2 om faglig 

kunnskap og skjønn til grunn for rådgivning, sett opp mot rådene Peder gir blant annet om å gå 

tilbake til Trøsthe og Bære, kan også behandles her. Bemerkninger om den øvrige rådgivningen 

Peder gir til Marte, er nok også å vente.   

Det kan diskuteres om kommunens retningslinjer har en side mot ikke bare Marte, men også Walter; 

altså om Peders tidligere kontakt med Walter i seg selv er til hinder for Peders befatning med saken. 

Retningslinjene pkt. 4 om krav til ”upartisk” opptreden kan tilsi dette. Retningslinjene pkt. 1 og 

formålsbetraktningene kan nevnes i en slik drøftelse. Problemstillingen blir neppe oppfattet av alle 



studenter.   

 

Til helhetsvurderingen av kandidatenes prestasjon 

De etiske problemstillingene som eksamensoppgaven reiser bør være godt kjent for studentene 

gjennom pensum, forelesninger og obligatorisk kurs i yrkesetikk. RGA er i pensum dekket blant 

annet i Nadia Halls artikkel i ”Juss og etikk” side 150-170, og har . RGA har også vært tema både på 

både det obligatoriske kurset og i forelesningene. Studentene er også blitt presentert for ulike 

etiske retningslinjer i undervisningen, herunder retningslinjene for statstjenesten som er pensum. 

Oppgaven må sies å være i kjernen av de ferdigheter som studentene skal lære, og RGA er generelt 

sentral i yrkesetikken for jurister. Oppgaven reiser en rekke spørsmål, og det bør samlet sett være 

noe å skrive for alle kandidater. Studentene er for øvrig allerede kjent med forvaltningsrett, og de 

må derfor ventes å kjenne igjen problemstillinger knyttet til habilitet. Noen generelle betraktninger 

fra slike vurderinger kan det antagelig trekkes veksler på ved besvarelsen av oppgaven. Rene 

forvaltningsrettslige habilitetsbetraktninger faller imidlertid utenfor oppgaven. 

Ved sensuren må det sees hen til at studentene kun har fire timer til rådighet, og at oppgaveteksten 

med vedlegg er relativt lang og reiser en rekke problemstillinger. Nyanserte og presise drøftelser 

med vekt på etiske hovedspørsmål overfor både Marte og Walter bør premieres. Jeg har ovenfor 

gitt indikasjoner på flere poeng kandidatene burde klare å trekke inn. I og med at mye kan leses ut 

fra RGA og de etiske retningslinjene som er vedlagt oppgaven, er den kanskje største utfordringen 

for studentene å få til skikkelige drøftelser og å ikke bare gjengi bestemmelser ukritisk uten 

ytterligere kommentarer.  

For å bestå må det som et minimum kreves at kandidaten peker på de største etiske dilemmaene 

som oppgaven legger opp til, at det vises til de relevante hjemlene i RGA og i de vedlagte 

retningslinjene, samt knyttes noen kommentarer til disse. Kun kortfattet gjengivelse av regler uten 

ytterligere drøftelse bør ikke i seg selv premieres stort. En middels god kandidat vil i tillegg evne å 

problematisere ulike sider ved faktum og å få frem noen kryssende hensyn. De beste kandidatene 

vil få til grundige drøftelser av problemstillingene som oppgaven reiser, knytte drøftelsene opp til 

de relevante hjemlene og oppgaveteksten, og samtidig vise de etiske aspektene og utfordringene 

som oppstår samt hvilke hensyn som taler for de forskjellige utfallene. Det bør ikke kreves at 

kandidatene får med seg absolutt alle aspekter i enhver drøftelse; det bør være mulig å oppnå 

beste karakter dersom oppgaven som helhet fremstår som svært sterk og det kun er mindre viktige 

poeng som ikke er drøftet.  

Generelt er det som oftest slik i praktiske oppgaver at argumentasjonen er viktigere enn det 

konkrete utfallet av et spørsmål. Dette bør særlig gjelde i et så skjønnsmessig fag som etikk. 

Kandidatenes evne til å se de problemstillinger som oppgaven reiser samt drøftelsene av disse bør 

følgelig være avgjørende ved karakterfastsettingen.    



Sensorveiledningen er skrevet uten at noen besvarelser er lest, og vil eventuelt bli korrigert ut fra 

det som kommer frem på sensormøtet.  

På sensormøtet kom det frem at flere av studentene ser ut til å ha funnet oppgaven vanskelig. 

Vanskene knytter seg særlig til å finne frem til de relevante problemstillingene. De studentene som 

har evnet å gjøre dette samt har en god fremstillingsevne, bør følgelig premieres. Hva gjelder 

vekting av de to delene i oppgaven, ser det ut til at det særlig er den siste delen som faller tungt for 

studentene. Hovedvekten av vurderingen bør derfor legges på besvarelsen av eksamensoppgavens 

innledende del.  

Kristin Slørdahl Hjort 

Oslo, 26. oktober11. desember 2015 


