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Innledende bemerkninger 

  

Eksamensoppgaven i metode- og etikkfaget høsten 2016 er en praktikum i etikk. Kravet til studentene i 

etikkfaget, er at de skal ha «god kjennskap til hvilke 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 

(Ny utgave 2007). 

 Leijonhufvud, Madeleine: Etiken i juridiken, Norstedts juridik, Stockholm 2007 

(Ny utgave 2010) 

Det er avholdt forelesninger og obligatorisk kurs i faget. For benyttet undervisningsmateriell, se 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/h16/Undervisningsmateriale%20i% 

20JUS4111%20-%20etikk.html. Eksamenstiden er fire timer, og studentene skal bedømmes etter den 

alminnelige karakterskalaen A-F. De nedenfor omtalte «Regle[ne] for god advokatskikk» (RGA) og «Etiske 

retningslinjer for medarbeidere i påtalemyndigheten av 11. desember 2015» er utdelt på eksamen. 

Veiledningen er ment til støtte til sensuren og er ingen mønsterbesvarelse. 

  

  

Generelt om oppgaven  

  

Oppgaven reiser flere spørsmål knyttet til en korrupsjonssak der statsadvokatembetet tar ut tiltale mot 

Mineralina ASA, navngitte ansatte i selskapet og mot advokat Lars Holm. Flere studenter vil antagelig dra 

kjensel på temaet ut fra lignende saker som har versert i media det siste året, uten at dette vil ha betydning 

for muligheten til å løse oppgaven. Ved løsningen av oppgaven er det flere måter å disponere på. Ett 

alternativ er å følge kronologien i oppgaven. Et annet alternativ er å disponere etter hvem de etiske 



spørsmålene knytter seg til. Valg av måte å disponere på er selvsagt ikke avgjørende så lenge alle 

spørsmål blir besvart. En viss oversiktlig og fornuftig fremstilling er imidlertid selvsagt å foretrekke. 

De etiske problemstillingene som eksamensoppgaven reiser bør generelt være 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 i kapittel 8 i Hans Peter Gravers bok om "hva er 

RETT". RGA har også vært tema både på både det obligatoriske kurset og i forelesningene. Studentene er 

videre blitt presentert for ulike etiske retningslinjer i undervisningen, herunder retningslinjene for 

statstjenesten som er pensum. RGA og retningslinjene er riktignok ikke viet en samlet, bred teoretisk 

fremstilling i pensum. Det viktige er imidlertid evnen til å finne frem til de etiske problemstillingene og å se 

de kryssende hensyn, samt å drøfte dilemmaene som oppstår. I og med at både RGA og retningslinjene for 

medarbeidere i påtalemyndigheten er utdelt, bør det være mulig for studentene å reflektere over de etiske 

problemstillingene og å resonnere noe om dette, på samme måte som ved oppgaver med ukjent lovtekst. 

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, også de som ikke har inngående kjennskap til pensum. 

  

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 problemstillingene som oppgaven reiser samt drøftelsene av disse bør følgelig være avgjørende ved 

karakterfastsettingen. 

  

  

Bemerkninger til oppgavens ulike spørsmål 

  

I det videre vil det bli knyttet noen nærmere bemerkninger til de ulike spørsmålene i oppgaven, ut fra hvilken 

person de etiske spørsmålene knytter seg til. 

  

1. Peder Ås 

Det reiser seg en rekke spørsmål knyttet til Peder Ås’ handlinger i oppgaven. Innledningsvis bemerkes at 

det ikke er knyttet like åpenbare anførsler til Ås’ handlinger som til Kirkeruds og Fjelds, og særlig de 

svakeste studentene vil derfor kanskje ikke fange opp disse spørsmålene. For å få en god karakter bør 

imidlertid også problemstillinger knyttet til Ås berøres i besvarelsen. 

  

Det første spørsmålet som reiser seg, er om Ås opptrer etisk riktig når han går inn for å sikte Holm som 

medvirker til de straffbare forhold. Faktum er her ikke helt klart. Kronologien i faktum og kontekstuell 

tolkning kan indikere at Ås sikter Holm som medvirker for å få tilgang til ønsket etterforskningsmateriale. På 

den annen side følger det av faktum at Ås mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for siktelse, og tilgang 

til etterforskningsmateriale kan i lys av dette anses å være kun en (heldig) bieffekt. 

  



Spørsmålet er uansett om Ås opptreden er på kollisjonskurs med retningslinjene for påtalemyndigheten pkt. 

4 og 3. Særlig merknaden til pkt. 4 om «utenforliggende hensyn» kan med fordel kommenteres og 

problematiseres av studentene. Retningslinjene pkt. 1om «Grunnleggende krav» bør også nevnes, både 

under denne og de påfølgende drøftelsene knyttet til Ås. De studentene som kjenner lignende saker fra 

media kan kanskje bli fristet til å også omtale retningslinjene pkt. 5 om integritet. Dette kan være 

prosedabelt basert på opplysninger i faktum om at Mineralia ASA er et «børsnotert norsk selskap med 

staten som stor aksjonær» som «driver internasjonal virksomhet av stort omfang». At saken for Ås vil 

oppleves som stor, viktig og med dertil prestisje, kan hevdes med en viss dekning i faktum. Det er imidlertid 

ikke først og fremst en drøftelse av retningslinjene pkt. 5 oppgaven legger opp til, og det bør derfor ikke føre 

til stort trekk om studentene holder seg til pkt. 4, 3 og 1. 

  

I tillegg til siktelsen av Holm, bør det diskuteres hvorvidt Ås opptrer etisk riktig når han leser notatet til Vold 

som er sendt han ved en feiltagelse. Et poeng på dette punktet er Volds noe uklare rolle som advokat/venn 

for Holm, og den omtalte rettskraftige avgjørelsen der materiale er unntatt av hensyn til reglene om 

advokaters taushetsplikt. Spørsmålet om å lese feilsendte e-poster er svært praktisk, og mange studenter 

har antagelig diskutert dette spørsmålet før. 

  

I forlengelsen av spørsmålet om lesing av den feilsendte e-posten, bør det også problematiseres, eventuelt 

subsidiært, om Ås kan vise notatet til andre. Studentene bør fange opp at problemstillingen reiser ett 

spørsmål i relasjon til Ås’ kolleger. En drøftelse av det etisk tvilsomme ved å vise notatet til Marte Kirkerud 

reiser flere interessante spørsmål, både i relasjon til Peder Ås og til Marte Kirkerud. Det er uklart om Ås er 

klar over at Holm har klaget Marte inn for Disiplinærutvalget i Advokatforeningen. Innklagingen er klarligvis 

et tegn på at Holm ikke ønsker at Kirkerud engasjeres i straffesaken mot ham. Dette kan tilsi en særlig 

aktsomhetsplikt – i det minste til det er avklart om Marte skal engasjeres eller ikke. 

  

Situasjonen reiser også spørsmål knyttet til Martes opptreden. Dersom Ås ikke er klar over at Marte er 

innklaget, bør hun snarest gjøre Ås oppmerksom på dette og dermed prøve å forhindre at notatet blir «vist» 

til henne så lenge det etiske spørsmålet og engasjementet ikke er avklart. 

  

2. Marte Kirkerud 

Et hovedspørsmål i oppgaven, er om Marte Kirkerud kan engasjeres i straffesaken mot Lars Holm. 

Vurderingen blir her todelt: For det første må det diskuteres om Marte kunne påta seg saken basert på det 

hun visste da hun tok saken. Deretter må det diskuteres om hun burde trukket seg etter Holm fortalte henne 

om samtalen han hadde hatt med Vold. 

  

Holm har anført at Martes engasjement medfører brudd på RGA, og studentene må her evne å finne frem til 

RGA pkt. 3.2 om interessekonflikt, jf. pkt. 3.2.4 (oppdrag mot tidligere klient) og vilkårene i denne 

bestemmelsen. Bestemmelsene i RGA pkt.1.1 til 1.3 bør også nevnes. Spørsmålet er om Holms tidligere 

kontakt med Vold er til hinder for at Kirkerud tar oppdraget, og studentene har her mange momenter i 

faktum å ta utgangspunkt i. Basert på Kirkeruds innvending om at hun har gjort en «forsvarlig vurdering» og 



at RGA ikke gjelder for «samtaler en advokat ha[r] med sine venner på fritiden», må det kunne forventes en 

drøftelse rundt dette, herunder særlig om Volds rolle. Momenter fra faktum i en drøftelse om dette kan være 

at Holm først tok opp spørsmålet i forbindelse med en middag, at Vold og Holm er gamle studievenner, at 

han også tok opp hvordan saken hadde gått inn på ham, at Vold først uttaler seg om sakens personlige 

belastning før han deretter gir noen (generelle?) råd, at det ble sendt et kort notat fra firmaepostadressen, 

at notatet var uten firmakjennetegn, m.v. Det sentrale må være at studentene ser det etiske dilemmaet her, 

samt de ulike hensyn som gjør seg gjeldende. 

  

Noen studenter vil kanskje trekke inn andre sider av etikken enn reglene i RGA. I den grad dette gjøres på 

en skjønnsom måte bør det kunne telle positivt. Rene teoretiske utgreiinger på siden av det som er 

spørsmålet bør imidlertid ikke premieres. Det kan ikke være tvil om at oppgaven særlig henviser til RGA på 

dette punktet, og det bør derfor være mulig å oppnå høyeste karakter også om man kun holder seg til dette. 

De studentene som får til grundige drøftelser der faktum knyttes opp mot de etiske problemstillingene og 

RGA, må gis uttelling for dette. 

  

3. Kari Fjeld 

Forholdene knyttet til Kari Fjelds deltagelse i diskusjonen på sommerfesten, reiser et nytt hovedspørsmål i 

oppgaven. Ledelsen ved statsadvokatembetet har mottatt en klage om brudd på de etiske retningslinjene 

for påtalemyndigheten. Som et minimum bør det på denne bakgrunn kreves at studentene finner frem til 

noen av de relevante bestemmelsene i de etiske retningslinjene som er utdelt på eksamen. 

  

Fjelds rolle er at hun er kollega av Ås og dessuten har bidratt i etterforskningen. Spørsmålet er om hun har 

gått for langt ved sin deltagelse i den debatten om saken som var på festen. Studentene bør finne frem til 

de etiske retningslinjene pkt. 10, 12 og 1. Enkelte studenter vil her kanskje også komme inn på pkt. 9 og 11. 

Et sentralt moment som studentene bør fange opp, er at opplysningene som Fjeld kommer med allerede er 

kjent fra den offentlige debatt. Dilemmaet er når opplysningene ikke er fremkommet samlet tidligere og 

heller ikke som ledd i en debatt.   

  

4. Lars Holm 

Noen studenter vil kanskje knytte noen bemerkninger til om Lars Holm bør fungere som advokat for et 

selskap der han også tidligere har sittet i styret, jf. RGA pkt. 2.1 om uavhengighet. Spørsmålet om 

advokaters uavhengighet er et mye diskutert tema og en klassisk problemstilling, og det finnes nok derfor 

de som vil gå inn på det. Slik oppgaven er lagt opp er imidlertid ikke dette i oppgavens fokus, og det bør 

derfor ikke føre til trekk om dette spørsmålet ikke behandles. 

  

5. Ole Vold 

I relasjon til Ole Vold kan det eventuelt stilles spørsmål ved om han har opptrådt etisk riktig når han som 

venn påtok seg juridisk veiledning.  

  



Til helhetsvurderingen av kandidatenes prestasjon  

Det stilles ikke spørsmål til oppgaven, og studentene må derfor i noen grad ha mulighet til å fokusere på 

ulike deler av faktum. Det viktigste er at studentene fanger opp de sentrale spørsmålene og får drøftet disse 

skikkelig herunder ved å vise hva den etiske utfordringen består i. Det er presisert både innledningsvis og 

avslutningsvis i oppgaven at andre problemstillinger enn de etiske ikke skal drøftes. Det bør på bakgrunn av 

dette ikke være grunn til å tro at dette blir et problem. Dersom noen likevel skulle gli over i drøftelser av 

juridiske spørsmål, kan dette ikke telle positivt ved karkaterfastsettelsen, heller ikke om drøftelsene skulle 

være gode. Rene teoretiske fremstillinger på siden av det som oppgaven legger opp til av spørsmål, kan for 

øvrig heller ikke premieres. Oppgaven er en praktikum, og det må da kunne forventes at studenter på fjerde 

studieår holder seg til de spørsmålene som oppgaven reiser. Noe annet er at enkelte studenter kanskje 

også kan bruke andre etiske teorier og prinsipper enn RGA og retningslinjene ved drøftelsen av de 

spørsmålene oppgaven reiser. Dersom dette gjøres på en skjønnsom måte, må det etter omstendighetene 

kunne gi noe uttelling. Forutsetningen er selvfølgelig her at også RGA og retningslinjene drøftes.  Det bør 

imidlertid være mulig å oppnå karakteren A også for de som kun holder seg til RGA og retningslinjene, der 

drøftelsene for øvrig er gode. 

  

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 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 bør kandidatene peke på de største 

etiske dilemmaene som oppgaven legger opp til, at det vises til de sentrale hjemlene i RGA og i de vedlagte 

retningslinjene, samt knyttes noen kommentarer til disse. Spørsmålene knyttet til Peder Ås må behandles. 

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 de problemstillingene som oppgaven reiser, knytte 

drøftelsene opp til de relevante hjemlene og de momentene som finnes i 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. 

  

Sensorveiledningen er korrigert ut fra det som kom frem på sensormøtet. 

  

Oslo, 08. desember 2016 

  

Kristin Slørdahl Hjort 

 


