
JUS4111 sensorveiledning vår 2020  

 

1. Særlige forhold ved eksamen dette semesteret 

Før jeg kommenterer oppgaven nærmere, er det grunn til å si noe om eksamenssituasjonen og 
kandidatenes forutsetninger. 

På grunn av covid-19-pandemien har studentenes undervisning blitt påvirket. Om dette skriver 
faglærer følgende: 

  

«Forelesninger i etikk ble holdt i januar og de fleste kurs var også gjennomført før fysisk 
undervisning måtte avsluttes. Oppsamlingskurset i etikk ble gjennomført som digitalt kurs i 
zoom, på en måte som tilsvarer ordinær undervisning i klasserom. Det vil ellers ikke ha spesiell 
betydning at det gjennomføres hjemmeeksamen utover det som generelt gjelder alle fag.» 
(Sverre Blandhool). 

"I metodefaget ble 9 av 10 dobbelttimer forelesning holdt før nedstegning av fakultet, Den siste 
dobbelttimen med forelesning ble spilt inn  og gjort digitalt tilgjengelig for studentene kort tid 
etter nedstegningen. Kursene ble enten gjennomført ved en digital gjennomgang av det 
ordinære kursopplegget på zoom eller som innlevering av en kursoppgave satt sammen av 
spørsmål fra det ordinære kursopplegget. Det er ellers ikke spesielle forhold  som har betydning 
for undervisning eller hjemmeeksamen utover det som generelt gjelder alle fag."(Christoffer 
Conrad Eriksen) 

  

Videre har dekanatet fattet vedtak om endringer i eksamen på grunn av situasjonen. Vedtaket av 25. 
mars 2020 er tilgjengelig her, og alle sensorer bør lese det i sin helhet. Særlig følgende forutsetninger 
påvirker rammene for sensuren, og trekkes derfor i tillegg frem her: 

1. Eksamen i JUS4111 er dette semesteret en hjemmeeksamen. 

2. Under eksamen er «alle tilgjengelige kilder» tillatt å bruke. 

3. Eksamen i JUS4111 skal bedømmes med karakterskala «bestått / ikke-bestått». 

4. Sensorene blir bedt om å ta hensyn til den krevende undervisningssituasjonen dette semesteret. 

Det fremgår også av semestersiden til JUS4111 at eksamen er på 4 timer og 45 minutter, opp fra de 
vanlige 4 timene kandidatene har til disposisjon. 

Eksamen dette semesteret er derfor uvanlig av flere grunner, både for kandidatene og sensorene. Det 
innebærer også at det er mer krevende å skrive en sensorveiledning. Situasjonen er også krevende 
for universitetet, og der ligger kanskje noe av grunnen til at det ikke har kommet særskilte 
retningslinjer for skriving av sensorveiledning eller sensur på eksamen i denne situasjonen, selv om 
jeg har etterspurt det. 

Jeg vil knytte noen nærmere kommentarer til sensuren, men i en situasjon med så betydelig 
usikkerhet vil mye måtte overlates til sensorenes skjønn. 

Undervisningssituasjonen har vært uvanlig krevende for studentene, og dekanatets vedtak gir uttrykk 
for det. Sensorene er eksplisitt bedt om å ta «hensyn til den krevende undervisningssituasjonen». 
Utover de endringene som har skjedd i eksamensformen, herunder endringen av karakterskala, er det 
imidlertid noe uklart for meg hva som nærmere ligger i dette. Dette overlates til sensorene å avgjøre 
når de sensurerer og eventuelt avdekker konsekvensene av undervisningssituasjonen. 

Hva gjelder endringen i karakterskala, uttales det i overnevnte vedtak av dekanatet: 

«For å oppnå resultatet «bestått» må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår 
av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk 
kompetanse.» 

https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2020/vedtak-eksamensgjennomforing-25mars.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/v20/eksamen/index.html


Det kunne vært noe uklarhet hvordan dette skulle forstås, men det er opplyst i eget brev sendt i e-
post at terskelen for «bestått» etter den nye karakterskalaen «bestått / ikke-bestått» ligger samme 
sted som etter den vanlige skalaen. Det innebærer at kandidater som ville fått karakteren E etter 
vanlig skala skal få «bestått». Alt under E innebærer ikke-bestått. 

Videre er eksamensformen hjemmeeksamen og kandidatene har alle kilder tilgjengelige. For det første 
innebærer dette at kildetilfanget er svært stort, og at kandidatene vil kunne lese seg til hovedtrekkene i 
pensums behandling av temaet i løpet av besvarelsen. I en vanlig eksamenssituasjon, med vanlig 
karakterskala, ville det i utgangspunktet innebære høyere krav til selvstendighet enn vanlig. Det er 
samtidig vanskelig å si at de kandidatene som kan gi en forstandig oppsummering av lærebøkene ikke 
skal få karakteren «bestått» når terskelen her ligger på E, hvor vilkåret for slik karakter er angitt som 
følger av UiO sentralt: 

«Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita 
vurderingsevne og lite sjølvstende.» 

Basert på ordlyden i kravet, lest i lys av at det er snakk om en hjemmeeksamen med alle tilgjengelige 
hjelpemidler, er det nærliggende å gi en retningslinje ved sensuren i retning av at der det ikke 
foreligger noe selvstendig behandling av stoffet, så kan det bli aktuelt å stryke kandidaten. Men 
selvstendighet på en av oppgavene må i utgangspunktet være nok. 

Jeg er ikke kjent med hvilke signaler kandidatene har fått angående eksamen, og hva som vil kreves 
av dem. Det er imidlertid ikke rimelig å forstå en eksamensoppgave slik at det er tilstrekkelig å skrive 
av pensumboken for å stå i en slik situasjon, og jeg antar derfor at dette milde kravet om 
selvstendighet må kunne stå seg, også når man tar i betraktning den vanskelige situasjonen 
kandidatene har vært i. 

Den nærmere grensen for hva som skal anses som «selvstendighet» er det vanskelig å si noe mer 
konkret her, og sensorene må utøve et skjønn. 

Forholdet mellom oppgaven og selvstendighet har også en side til reglene om fusk, jf. universitets- og 
høyskoleloven § 4-7. Jeg gjør alle sensorene oppmerksom på UiOs rutiner for behandling av mistanke 
om fusk, som er tilgjengelig her, og som en bør sette seg inn i. 

Det følger av dekanatets vedtak at det er fusk å kommunisere med andre personer om oppgaven, 
herunder å få «hjelp». Sensorene må ha et øye for dette ved sensureringen, men det kan være 
vanskelig å vite om noe utgjør fusk ved at man har fått hjelp av f.eks. en andre. 

Det fremgår også av dekanatets vedtak at eksamenene vil bli behandlet av «UiOs datasystem for 
tekst- og plagiatkontroll». Det følger allerede av reglene for eksamen at kandidatene må sette seg inn i 
hvilke regler som gjelder for bruk av hjelpemidler og kildebruk, se forskrift om studier og eksamener 
ved Universitetet i Oslo § 7.6 syvende ledd. Det følger av de nærmere reglene om hva som anses 
som fusk at avskrift kan bli regnet som fusk hvis man ikke oppgir kilde, og at en også må oppgi kilder 
på rene parafraseringer. Se UiOs retningslinjer om fusk, anvisningene i rutinene ved mistanke om fusk 
punkt 3 og reglene om kildebruk og referanser for de nærmere grensedragningene. 

Mens det sjeldent vil være en utfordring med skoleeksamen at kandidater skriver av lærebøkene, 
risikerer man det i større grad i år. For kandidater på masterprogrammet i rettsvitenskap som i liten 
grad er vant til å skrive oppgaver med alle tilgjengelige virkemidler, og som på grunn av 
undervisningsopplegget heller ikke er veldig trent i å skrive oppgaver med akademiske krav til 
sitatføring osv., kan en ikke utelukke at det kan blir utfordringer med en selvstendig fremstilling her. De 
alminnelige kravene til etterrettelighet må likevel gjelde, da kandidatene som nevnt plikter å sette seg 
inn i regelverket. På den andre siden er det ikke grunn til å slå ned på dårlig kildeføring eller 
manglende litteraturliste, så lenge det fremgår av teksten hvor kilden er hentet fra. Om dette har 
dekanatet vedtatt: 

"Inspera åpner ikke for fotnoter. Kildehenvisninger må gjøres i teksten.  På skoleeksamener 
som går som hjemmeeksamen, kan man bruke alle tilgjengelige kilder. Det er ikke noe krav om 
at du gjør dette. Skoleeksamen som går som hjemmeeksamen følger alminnelige 
eksamensvilkår og du kan skrive hjemme som om du var på skolen. Da gjelder utgangspunktet 
om at man ikke behøver henvisninger, for eksempel der man bruker runde vendinger som "det 
er hevdet i juridisk teori at". Dersom du velger å benytte kilder og siterer direkte, eller direkte 
bygger på andres materiale, må du få frem at det er dette du gjør. Dette får du frem ved å sette 
sitater i anførselstegn og å angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt nettside." 

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/index.html
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/


Før jeg går over til å omtale oppgavene nærmere, finner jeg grunn til å understreke at selv om 
karakterskalaen er endret fratar ikke dette sensorene plikten til å foreta en vurdering av oppgaven. 
Dersom kandidatene ber om begrunnelse for karakteren, er det fordelaktig at sensorene har en 
begrunnet oppfatning om i hvilken grad kandidaten oppnådde læringskravene, ikke bare om hvorfor 
det ble bestått/ikke-bestått. Men dekanatet har gitt beskjed om at sensorene ikke skal gi eller antyde 
en karakter. 

Det er også verdt å presisere innledningsvis at denne veiledningen er ment å være til hjelp for 
sensorene som skal treffe vedtak om karakter. Formålet med den er å gi sensorene informasjon om 
oppgavens innhold og noen retningslinjer for sensurarbeidet. En sensorveiledning gir ikke uttrykk for 
hva som kan forventes av kandidatene på eksamen. Når det er sagt, er nok en sensorveiledning også 
av mindre betydning når kandidatene har alle kilder tilgjengelig og bedømningsformen er bestått/ikke-
bestått. Sensorveiledningen på de enkelte oppgavene vil derfor være noe mindre utførlig enn vanlig. 

I det videre behandler jeg oppgave 1 og oppgave 2. Jeg nevner allerede her at oppgavene skal telle 
like mye i sensuren. Jeg kommer tilbake til noen oppsummerende betraktninger i punkt 4. 

Avslutningsvis nevner jeg at jeg ikke deltar i sensuren og at denne sensorveiledningen er skrevet før 
jeg har lest noen besvarelser. 

2. Forvaltningspraksis som rettskildefaktor 

2.1 Overordnet om oppgaven, læringskrav og pensum 

Oppgave 1 lyder: 

1. Sammenlign forvaltningspraksis som rettslig argument i forvaltningen og domstolene. 

Oppgave 1 er en oppgave i metodedelen av JUS4111. Det følger av læringskravene at kandidatene 
bl.a. skal ha «god forståelse» av: 

«Juridiske argumentasjonsmønstre, det vil si fellestrekk i juristers utsagn til støtte for 
standpunkt til rettsspørsmål, blant annet utsagn om hvilke argumentkilder som anses 
relevante, hvilke slutninger som trekkes fra argumentkildene, og hvordan relevante 
argumenter vektes og avstemmes i forhold til hverandre.» 

Videre skal de ha «kjennskap» til: 

«Hvordan juridisk metode og juridiske argumentasjonsmønstre påvirkes av ulike roller jurister 
opptrer i, som blant annet dommer, advokat, byråkrat, utreder og forsker.» 

Oppgaven ligger i skjæringspunktet mellom disse kravene til kunnskap, hvor kandidatene må evne å 
reflektere både rundt rollen til forvaltningspraksis som rettskildefaktor og den eventuelle forskjellen i 
denne rollen i domstolene og forvaltningen. 

Forvaltningspraksis som rettskildefaktor er behandlet i pensumboken, antologien Juridisk metode og 
tenkemåte ved redaktørene Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde. Kapittel 9, som behandler 
temaet, er skrevet av Christoffer C. Eriksen, og gir en meget god og grundig innføring i temaet over 
ca. 40 sider. Kapittelet behandler oppgavens tema direkte, ved å behandle eksplisitt både 
forvaltningens egen bruk av forvaltningspraksis og domstolenes bruk av slik praksis, og går naturlig 
nok mye lenger enn det kandidatene kan forventes å gjøre. 

Et tema som ligger som et bakteppe til oppgave er diskusjonen om polysentri, dvs. spørsmålet om 
juridisk metode og argumentasjonsmønstre faktisk blir, og eventuelt bør være, påvirket av 
rettsanvenderens plassering i rettssystemet. Inger Johanne Sand behandler dette teamet i bokens 
kapittel 27. 

Dette er en nokså klassisk oppgave ved at den handler om å diskutere en konkret rettskildefaktor, 
men er noe annerledes fordi den ber om en sammenlikning av bruken av argumenttypen i to 
situasjoner. Basert på pensumsituasjonen, og tatt i betraktning at kandidatene har boken tilgjengelig, 
antar jeg at kandidatene bør ha gode forutsetninger for å kunne besvare denne oppgaven. 

 

 



2.2 Noe nærmere om hva oppgaven bør inneholde 

 

Oppgaven er nokså oversiktlig, og kan disponeres på flere måter. 

Kandidatene vil ha mye stoff i pensum, og må gjøre et forstandig utvalg av tematikk og hva man velger 
å problematisere. En mulig utfordring for kandidatene er at det blir så mye stoff å forholde seg til at de 
skriver seg vekk og ikke kommer innom alle temaene oppgaven tar opp. For kandidater som ikke har 
lest kapittelet til Eriksen vil det være en del å sette seg inn i før de kan begynne å skrive oppgaven. 

Det vil være mye å skrive i oppgaven, og mange detaljer, så jeg skal kun trekke opp noen hovedlinjer- 
og tema. 

Kandidatene må være innom hva som menes med «forvaltningspraksis», og hva man mener ved å 
bruke det som «rettslig argument». Man må også klare å peke på minst én forskjell mellom bruken av 
slike argumenter i forvaltningen og domstolene. Når oppgaven spør om en «sammenlikning» så kan 
man innfortolke et visst nivå på en analyse. 

Gode kandidater vil si noe om forskjellige typer forvaltningspraksis, f.eks. ved å gi en taksonomi, og 
deretter trekke på disse typetilfellene ved drøftelsen av forvaltningen og domstolenes rettskildebruk, 
samt utlede mulige forklaringer av typetilfellene. 

Videre kan det være naturlig å omtale forholdet mellom forvaltning og domstol. Det er domstolene som 
er autoritative tvisteløsere i Norge, og forvaltningen må alltid rette seg etter rettskraftige avgjørelser i 
enkeltsaker. Forvaltningen er imidlertid ikke nødvendigvis bundet av standpunktet til rettsspørsmål i en 
rettskraftig underrettsavgjørelse, på samme måte som at andre domstoler ikke vil være det. Har 
Høyesterett avgjort spørsmålet, er svaret imidlertid gitt. 

Uansett er det mange spørsmål som ikke blir forelagt domstolene, og i fravær av avgjørelser fra 
domstolene må forvaltningen selv tolke og anvende loven. Da viser empiriske undersøker at 
forvaltningen i større grad henviser til egne avgjørelser enn domstolene gjør i tilsvarende saker, og det 
kan også se ut som de i større grad ser seg bundet av dem. 

Det vil være heldig om kandidatene evner å reflektere rundt hvorfor det er slik, og de vil da også kunne 
peke på hvilke prinsipielle/normative utfordringer som ligger i å bruke forvaltningspraksis som en 
rettskildefaktor. Man kan så bruke disse forholdene til å ha begrunnede standpunkter på forskjellen i 
forvaltningen og domstolenes anvendelse av forvaltningspraksis som rettslig argument. Et poeng her 
knytter seg til rekkevidden av prinsippet om likebehandling, som både er diskutert av Eriksen på s. 
304-306 i pensumboken, i en nyere artikkel av Marius Stub i festskrift til Eivind Smith og i en 
forekommende artikkel i Tidsskrift for Retsvitenskap av Marius Emberland. 

Når det kommer til konkrete forskjeller i hvilke forhold ved forvaltningspraksis som påvirker hvordan 
forvaltningen selv og Høyesterett bruker denne, så må kandidatene stå fritt i hva de drøfter og fatter 
interesse for. Eriksens artikkel gir mye å ta tak i her, og karakteren av drøftelsene må være 
avgjørende. 

Oppgaven åpner også for  å drøfte om det er godt/riktig at man kan identifisere disse forskjellene, og 
eventuelt kommer tilbake til fordeler/ulemper ved et slikt system. Det er imidlertid ikke noe krav, men 
noen kandidater vil trolig kunne få noe interessant ut av dette, og løfte drøftelsen ytterligere ved å vise 
til Sands artikkel. 

Det må kunne forventes at kandidatene i noen grad kommer på egne eksempler. Samtidig er 
artikkelen i læreboka såpass omfattende at det kan være vanskelig å kjenne til andre eksempler fra 
rettspraksis. I den grad kandidater viser store misforståelser osv., så må det naturligvis få en viss 
betydning ved sensuren. 

3.   Ansatte i forvaltningens lojalitetsplikt 

3.1  Overordnet om oppgaven, læringskrav og pensum 

Oppgave 2 lyder: 

«Drøft de etiske grensene for lojalitetsplikten når ansatte i forvaltningen anser overordnete 
instrukser for å være lovstridige.» 



Denne oppgaven er hentet fra etikkdelen av JUS4111. Oppgaven har sider til flere av læringskravene, 
men særlig relevant er følgende krav til kunnskap hos kandidatene: 

«God forståelse for juristroller som dommer, advokat, forsvarer, i påtalemyndigheten og 
forvaltningen, normer og regler som gjelder for disse, og deres særskilte etiske utfordringer og 
krav, herunder (…) uavhengighet (…) lojalitetsplikt». 

Det skal nevnes at etikk-delen av kurset kun utgjør 3 studiepoeng, og at emnet favner vidt. Så vidt jeg 
har kunnet se er det heller ikke mye av pensumlitteraturen som dekker problemstillingen, men den 
diskuteres i noen av oppgavene på etikkurset. Kurset har obligatorisk oppmøte. 

Av materiale på pensumlisten som angår de etiske kravene til forvaltningsansatte er det «Etiske 
retningslinjer for statstjenesten», utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som 
synes å være særlig relevant. 

«Lojalitet» er direkte behandlet i punkt 2, som utgjør litt over en halv side, og er behandlet på flere 
steder i dokumentet. Samtidig må en kunne si at for denne oppgavens del så gir pensumlitteraturen 
kandidatene vesentlig mindre veiledning enn ved løsningen av oppgave 1. 

Oppgaven skal telle halvparten av oppgaven. Kandidatene må derfor forvente å bruke ca. to timer på 
den. Siden en omsetning av pensum bør gå nokså raskt må det innebære visse krav til selvstendighet, 
ved å supplere den magre pensumlitteraturen enten med egne eksempler eller noen egne 
refleksjoner. I neste punkt skal jeg nevne noen ting man må og kan ta opp. 

3.2    Nærmere om hva oppgaven bør innehold 

Oppgaven handler overordnet om de etiske kravene til ansatte i forvaltningen. Den inngår sånn sett i 
en forståelse av byråkratrollen. KMDs veileder gir noen overordnede synspunkter på dette som 
kandidatene kan drøfte for å plassere tematikken. Man kan f.eks. peke på at de statsansatte har flere 
til dels motstridende krav, som at man skal ivareta hensynet til innbyggerne (retningslinje punkt 1.1) og 
samtidig ivareta hensynet til stats omdømme (punkt 1.2). De skal være lojale (punkt 2.1) og samtidig 
faglig uavhengige (5.1). 

Det kan også være fint om kandidatene sier noe om når den situasjonen oppgaven omhandler kan 
dukke opp. Det vil trolig være særlig aktuelt for ansatte i departementene og andre etater som er tett 
på politisk ledelse, eventuelt i kommunene. Men også ansatte lenger ned i forvaltningen vil etter 
omstendighetene måtte implementere instrukser fra overordnet etat de kan mene at er i strid med 
loven. 

En slik plassering av temaet er imidlertid ikke nødvendig. Men for å besvare oppgaven må 
kandidatene si noe om de to grunnleggende hensyn som krysser hverandre i situasjonen som er 
beskrevet. På den ene siden lojaliteten til ledelsen og forvaltningen som ansatt i forvaltningen, på den 
andre siden hensynet til lovlig, etisk og politisk nøytral utøvelse av forvaltningsvirksomheten. 

Det er en styrke om man drøfter litt inngående hva som menes med lojalitetsplikten. 

Kandidatene kan her tenkes å forankre drøftelsen i flere regelsett/ha flere innfallsvinkler. Dette må 
aksepteres så lenge de treffer i vurderingene. Det er etiske problemstillinger hvor vurderingene står i 
førersetet – retningslinjene skal hjelpe i de etiske vurderingene, men er ikke grunnlaget for 
vurderingene. 

Når det er sagt, vil kandidatene få et fint utgangspunkt for drøftelsen dersom de finner frem til KMDs 
etiske retningslinjer punkt 2.1: 

«Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for 
virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke 
noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.» 

Retningslinjen er her enkel: Dersom instruksen (pålegget) er ulovlig eller uetisk, så har man ingen plikt 
til å følge den. 

Oppgaven krever imidlertid at kandidatene «drøfter» de etiske «grensene», og de må følgelig få noe 
mer ut av dette. 

Her kan det tenkes flere innfallsvinkler, og den fornuftige drøftelse må som alltid gi uttelling selv om 
den ikke er nevnt her. 

Tilfellene der det er klart at instruksen er ulovlig er enkle: Her kan den statsansatte nekte. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6febadef60054700aadd61535e979198/no/pdfs/etiske_retningslinjer_rev_2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/6febadef60054700aadd61535e979198/no/pdfs/etiske_retningslinjer_rev_2017.pdf


Et tema som likevel kan drøftes, er hva som ligger i at den ansatte «anser» instruksen for å være 
ulovlig; hvilken grad av frihet har den statsansatte til å bestemme dette selv? Her kan man konstruere 
forskjellige eksempler som kan gi gode drøftelser. 

Et typetilfelle man kan diskutere er at man forutsetter at en person mener en instruks om f.eks. å 
utvise utlendinger som er i situasjon X er i strid med menneskerettighetene, og påberoper punkt 2.1. 
Hvis Høyesterett har avgjort at utlendinger i situasjon X kan utvises, så vil den statsansatte ta «feil» 
om innholdet i jussen – det er ikke «ulovlig» å utvise dem. Kan den statsansatte likevel påberope 
punkt 2.1? Svaret bør vel være nei i en slik situasjon. Men her kan kandidatene drøfte det faktum at 
punkt 2.1 også nevner «uetisk», men bør ikke tape seg i en slik drøftelse siden det ikke ligger innenfor 
ordlyden. 

De vanskeligere spørsmålene dukker opp der de rettslige spørsmålene er usikkert – det er usikkert om 
det instruksen pålegger er «ulovlig», og de overordnede mener at det er lovlig. Kandidater som får noe 
ut av å drøfte alternative situasjoner og konklusjoner i en slik situasjon, må få uttelling. 

Dette har en side til et annet spørsmål kandidatene kan drøfte, og det er hvordan den statsansatte 
skal gå frem for å håndtere en slik situasjon. Etisk sett er det ikke tilstrekkelig å sitte stille i båten og 
taust nekte å følge instruksen. Man vil ha en plikt til å si ifra at man nå mener man får en ulovlig 
instruks, fordi det er et grunnleggende krav til det offentlige å følge loven. Dette kan nok forankres i 
lojalitetsplikten som en overordnet størrelse, men stemmer ikke helt med ordlyden i punkt 2.1. Det 
fremgår imidlertid av punkt 2.2 i KMDs retningslinjer at 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». Dette er altså del av «grensene for lojalitetsplikten» ved ulovlig instruks. 

Av andre tema som har berøringspunkter med oppgaven, er statsansattes faglige uavhengighet (se 
KMDs retningslinjer punkt 5.1), og man kan trolig få noe ut av å drøfte hvordan den overnevnte 
situasjonen vil forholde seg til de statsansattes ytringsfrihet, se KMDs retningslinjer punkt 3.3 og 
varsling, jf. punkt 3.4. Det vil som nevnt også være flere tema som kan passe inn i oppgaven som ikke 
diskuteres her. 

Til slutt nevner jeg at selvstendighet her kan utvises ved å komme på egne eksempler, enten 
oppkonstruerte eksempler eller eksempler fra media. 

  

4.   Bedømmelsen av besvarelsene 

Eksamenssituasjonen er under vanlige omstendigheter utfordrende for kandidatene. Vårsemesteret 
2020 har vært et ekstraordinært semester for oss alle, og i tillegg til et begrenset 
undervisningsopplegg har kandidatene også fått en eksamensform de ikke vil være særlig vant med. 

Fakultetet har forsøkt å håndtere dette ved å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig, utvide tiden på 
eksamen samt endre karakterskalaen. 

Sensorene bes som nevnt om å ta hensyn til situasjonen, og oppgavene er laget på en slik måte at 
kandidatene bør kunne finne frem mye relevant materiale. 

Som et utgangspunkt skal sensorene treffe vedtak om karakter, som nå innebærer å ta stilling til om 
kandidatene skal få bestått/ikke-bestått, dvs. har presentert til en karakter over eller under E. Jeg har 
antydet noe om denne grensedragningen i punkt 1. For det tilfellet at kandidatene skulle be om 
begrunnelse er det imidlertid hensiktsmessig at sensorene også reflekterer noe rundt graden av 
oppnåelse av læringskravene, men uten å antyde eller gi karakter. 

Sensorene må foreta en helhetlig bedømmelse av hver enkelt besvarelse. Til en viss grad må den 
enkeltes prestasjon også ses i lys av det generelle prestasjonsnivået. Evnen til refleksjon og 
selvstendighet fremheves i retningslinjene for karaktergivning i juridiske fag. Metodiske ferdigheter, 
språkbruk og evne til logisk strukturering står også sentralt. Men kunnskap om fagområdene er 
selvsagt viktig. Jeg har antydet noen hovedtemaer over, og hvordan behandlingen av dem kan spille 
inn i vurderingen. 

Det er viktig at kandidatene viser at det er foretatt avgrensninger og at de er resultat av 
oppgaveteksten. Selvstendighet i disponeringen bør gis uttelling. Det samme gjelder kandidater som 
evner å vise til selvstendige eksempler mv. 



Til syvende og sist vil karaktersettingen avgjøres på grunnlag av en bredere vurdering av 
helhetsinntrykket i kandidatens prestasjon. Dette viktige signalet til sensuren kan det være greit nevne 
til slutt, ikke bare som påminnelse til sensorene, men også fordi det er viktig at kandidatene ikke blir 
forledet til å tro at oppskriften på en god karakter er å følge innholdet i en sensorveiledning. 

 

Olso, våren 2020 

Av Tomas Midttun Tobiassen 

 

 


