
PRAKSISPLASSER TIL FORDELING 

JUS5010 høst 2011  

 

- Advokat Kenneth Hansen (Fredrikstad) 

Av arbeidsoppgaver som kan nevnes, er spesielt en kommende prosedyre i en 

straffesak i Halden tingrett i september, slik at det kan være aktuelt å bedrive 

forberedelser til denne, samt ytterligere forberedelser i rettssaker som skal finne sted 

ut over høsten. Det blir dermed god anledning til forberedelse for rettssaker og 

deltakelse i rettsmøter. I tillegg blir det anledning til å delta i de daglige gjøremål ved 

kontoret.  

 

1. plass 

 

- Advokat Siw Bleikvassli mna (Namsos) 

Et enkeltmannsforetak med bredt saksfelt. Advokat Siw Bleikvassli er fast 

bistandsadvokat ved Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett, noe som innebærer 

en viss andel prosess innen strafferett. Andre fagområder er blant annet arbeidsrett, 

familierett (barnefordeling/skifte), barnevern, tingsrett, tomtefeste, og løpende 

oppdrag for tingretten som bostyrer.  

 Praksisstudenten vil med forbehold om at øvrige parter samtykker få være med i retten, i 

hvertfall i en hovedforhandling (rettslig overprøving av forvaltningsvedtak/ barnevern 

omsorgsovertakelse) 3 dagers hovedforhandling. Jeg  har sett for meg at studenten vil få bruke 

noe tid på å sette seg inn i denne saken, og lage en skisse/ utkast  til:  innledningsforedrag, 

spørreskjema vitner og  prosedyre.  

 Videre er konkrete oppgaver jeg har tenkt; arbeid med lønnskrav i konkurs. Fordrer noe 

økonomisk kompetanse.  

 Ytterligere: lage betenkning/ utkast til svar evt, prosesskriv  ifht noen konkrete rettspørsmål i 

aktuelle saker.  

 Omfang/ type oppgaver vil uansett til syvende og sist bero på hva  som fungerer for 

studenten.  Jeg tenker konkrete oppgaver er gode grunnlag for diskusjoner, og at det kan gi 

innsikt i advokatarbeid. Ut over det ser jeg vel for meg at studenten får følge meg i møter 

/enkelte konsultasjoner etc når det er hensiktsmessig.  

1. plass 

 

 



- Advokatfirmaet NORDIA DA 

http://www.nordialaw.com/no/ 

1. plass 

 

- Advokatfirmaet Campbell & Co AS 

Våre sju advokater på Hamar driver med en allsidig praksis, Bl.a: 

Familie og barnevern, straff, prosess og bistandsoppdrag, erstatningsrett og yrkesskade, skatt, 

avgift, arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold. 

Truls Norderhaug arbeider i det vesentlige med skatt og avgift, og er en erfaren bobestyrer. 

- Vi har meget erfarne bistandsadvokater. 

http://www.campbellco.no 

 

1. plass 

 

- Advokatfirmaet Holmen & Co 

Advokatfirmaet Holmen & Co DA er et lite advokatfirma med et stort og variert 

sakstilfang. Vi tar saker blant annet innen arbeidsrett, arv og skifte, barnefordelig, 

barnevern, utlendingsrett, personskade, trygderett, fast eiendom og straff. Vi har 

mange prosessoppdrag og prosederer ofte for domstolsinstansene, samt for andre 

domstolslignende organer som fylkesnemnda, utlendingsnemnda, 

kontrollkommisjonen og husleietvistutvalget.  

Som praktikant hos oss vil du få et godt innblikk i en advokats hverdag. Du vil få 

prøve deg i konkrete juridiske oppgaver, som å utrede en sak og utforme ulike 

prosesskriv. Vi har som målsetting å ta med våre studenter så mye som mulig i retten 

og i andre gjøremål vi har på og utenfor kontoret.  

http://holmenco.no/ 

1. plass 

 

- Advokatfirmaet Kløvfjell AS (Oslo) 

Advokatfirmaet Kløvfjell AS driver alminnelig advokatpraksis med 

kjerneområder blant annet innenfor strafferett, utlendingsrett, barne- og 

familierett, arbeidsrett, forsikringsrett og fast eiendoms rettsforhold. 

Studentens arbeidsoppgaver vil være å utføre diverse juridiske oppgaver så 

som generell saksutredning og saksforberedelse, herunder utforming av utkast 

http://www.nordialaw.com/no/
http://www.campbellco.no/
http://holmenco.no/


til brev, klager og prosesskrift, samt oppgaver innbefattende 

rettskildesøking m.m. 

2. plasser 

 

- Advokatfirma Ræder DA (Oslo) 

Advokatfirma Ræder er et mellomstort advokatfirma med 70 ansatte, hvorav 23 

partnere og 26 advokater/advokatfullmektiger. Vi er et fullservice advokatfirma som 

dekker alle rettsområder innen forretningsjuss, som børs- og selskapsrett, skatt, 

insolvens og restrukturering, kontraktsrett, shipping, transport og forsikring, 

konkurranserett, næringseiendom, offentlig forvaltning, tvisterett, immaterialrett, 

arbeidsrett og bygg og entreprise. 

 

Våre advokater er organisert i faggrupper for å sikre faglig oppdatering og 

kompetanseheving. Faggruppene har ukentlige møter der man bl.a. får innblikk i nye 

ting, samtidig som man går gjennom de sakene som påløper. 

 

Vi har et uhøytidelig og godt miljø der alle snakker med alle. Man blir raskt inkludert i 

de aktiviteter firmaet har, som gjør at man kommer raskt inn i det gode miljøet. 

 

Vi holder sentralt til i Indekshuset på Solli plass, hvor vi flyttet inn i nye flotte lokaler 

for 2 1/2 år siden. 

 

Når det gjelder praksisstudenten vil han/hun primært være tilknyttet faggruppen for 

insolvens og restrukturering og vil ha en advokat fra denne gruppen som veileder. 

Praksisstudenten vil også delta på ukentlige faggruppemøter hvor faglige 

problemstillinger og ny rettspraksis gjennomgås. Studenten vil også få oppgaver fra de 

øvrige av firmaets faggrupper, avhengig av studentens interesseområder og erfaring. 

 

Vi tar sikte på at studenten skal få et allsidig opphold, med skriving av utkast til brev, 

innberetninger, notater, samt foreta juridiske vurderinger og delta i møter mv. Dersom 

det kommer konkursboer til en av våre to bostyrere i i løpet av praksisperioden, vil 

studenten få et svært godt innblikk i konkursretten i praksis. 

 

1. plass 

 

- Borgarting Lagmannsrett 

Studentene vil få opplæring i lagmannsrettens saksbehandlinssystem og utføre 

forberedende juridisk tilrettelegging i forbindelse med saker som behandles skriftlig  

(ankeprøving i straffesaker og anker over kjennelser og beslutninger i sivilie saker). 

De vil også arbeide med saksforberedelse av anker over dommer, være protokollfører i 

lagrettesaker, samt følge ankeforhandlinger i andre straffesaker og sivile saker i den 

utstrekning dette lar seg passe inn i lagmannsrettens berammelsesprogram de aktuelle 

ukene.  



www.domstol.no/borgarting 

3. plasser 

 

- Kommuneadvokaten i Bærum kommune 

Praksistudenten vil bli bedt om å utrede spørsmål på ulike rettsområdet som alm. 

forvaltningrett/off.rett (innsyn, saksbehandling osv) samt i spesielle 

forv.områder (skole, helse, barnevern, plan/bygg mv). Dessuten rettsspørmål knyttet 

til  kommunens privatrettslige engasjementer (bolig, eiendom, tingsrett mv); alt 

avhengig av hvilke spørsmål som kommer fra kommunens sentrale ledelse og 

tjenesteledere. Det kan også være hjelp forut for fylkesnemndssaker/rettssaker og 

deltakelse i enkelte av disse, samt deltakelse i møter med oppdragsgivere. 

https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/Administrasjon/Kommuneadv

okaten/ 

1. plass 

 

 

- Centrum Advokatkontor (Fredrikstad) 

http://www.centrumadvokatkontor.no/ 

1. plass 

 

- Eidsivating lagmannsrett (Hamar) 

Studenten kan forvente følgende oppgaver:  

- skrive utkast til kjennelser i sivile saker, typisk om habilitet, gjeldsordning og 

tvangsfullbyrdelse 

- skrive utkast til kjennelser i straffesaker, typisk førerkortbeslag og besøksforbud 

- skrive utkast til notat og beslutninger i ankeprøvingssaker (straff) 

- føre protokoll under ankeforhandling, særlig aktuelt i straffesaker 

- deltakelse (som tilhører) i retten i ankeforhandlinger i sivile saker og straffesaker 

(herunder jurysaker) 

- deltakelse (som tilhører) under domskonferanser  

Før ankeforhandlingen vil studenten få kopi av det faktiske utdraget, slik at det er 

mulig å møte godt forberedt både når det gjelder faktum og jus. Eidsivating 

lagmannsrett har hovedkontor på Hamar, og snaut 40 % av ankeforhandlingene holdes 

her. Lagmannsretten har dessuten to permanente rettssaler og noen kontorer på 

http://www.domstol.no/borgarting
https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/Administrasjon/Kommuneadvokaten/
https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/Administrasjon/Kommuneadvokaten/
http://www.centrumadvokatkontor.no/


Eidsvoll, og studenten må påregne at flere av forhandlingene bli holdt der. I tillegg 

settes det rett andre steder i Hedmark, Oppland og Romerike etter behov.  

 

Vår nettadresse: www.domstol.no/elag/ 

1. plass 

 

 

- Finanstilsynet (Oslo) 

Litt om Finanstilsynet: 

Finanstilsynet har som oppgave å se til at foretakene innen finans- og 

forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og 

regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. 

Finanstilsynet har også ansvar for å følge opp at børsnoterte foretaks finansielle 

rapportering er i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) og for 

kontroll og godkjennelse av prospekter for omsettelige verdipapirer. Finanstilsynet har 

om lag 270 ansatte, og vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. 

 

 

For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no 

 

Litt om Seksjon for eiendomsmegling og inkasso: 

Seksjonen har ansvaret for tilsyn med eiendomsmeglingsbransjen og 

inkassoforetakene. Lovreguleringen av disse områdene har forbrukerbeskyttelser som 

et uttalt formål.  De fleste sakene knytter seg til  forvaltningsoppgaver vedrørende 

foretakstillatelser og personlig tillatelser samt dispensasjonssøknader.  Videre føres 

det  kontroll med at virksomheten drives i samsvar med kravene som følger av lov og 

forskrift, herunder standarder for god meglerskikk og god inkassoskikk. Seksjonen har 

også  oppgaver knyttet til utvikling og informasjon om regelverket. 

 

 

Litt om oppgavene studenten kan forvente seg: 

Studenten vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen seksjonens generelle 

forvaltningsoppgaver, hvor enkeltsaksavgjørelser vil utgjøre en vesentlig del. 

1. plass 

 

- Fiskeri- og kystdepartementet (avd. Havbruk, sjømat og marked) 

 

Det vil være juridiske oppgaver særlig knyttet til havbruk (generell og spesiell 

forvaltningsrett) samt andre oppgaver av ulik karakter innenfor avdelingens 

ansvarsområde. 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257 

http://www.domstol.no/elag/
http://www.finanstilsynet.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257


 

1. plass 

 

 

- Fiskeri- og kystdepartementet (avd. Havressurs- og kyst) 

 

Gjennomføre en juridisk studie av utfordringer ved informasjonsutveksling og deling 

av data fra ulike systemer for overvåking av skipstrafikk og maritime rapporterings- 

og meldingssystemer. 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257 

 

1. plass 

 

- Folkerettsaksjonen, Røde Kors (Oslo) 

- sikre beskyttelse av Røde Kors emblemet i fredstid 

- implementeringen av krigens folkerett og katastrofelovgivning i Norge  

- vurdere hvorvidt menneskerettskonvensjonene  som er implementert i 

Menneskerettsloven etterleves i nasjonal lovgivning  og offentlig forvaltning  

-  skrive høringsinnspill 

- styrke rettssikkerheten for sårbare grupper i Norge 

- styrke frivillighetene i Norge 

- utarbeidelse av materiell innenfor de nevnte områdene  

http://www.redcross.no/ 

2. plasser 

 

- Forbrukerrådet (Oslo) 

Praktikanten vil følge arbeidet i Spesialiststaben ("juridisk seksjon"), i Forbrukerrådets 

advokatordning og på Forbrukerrådets Oslokontor. Arbeidsoppgaver vil være 

utredning av juridiske spørsmål og saksbehandling innenfor kjøp og alminnelig 

kontraktsrett. 

 

1. plass 

 

 

 

- Fredrikstad tingrett 

 

Studenten som tildeles praksisplass her vil få mulighet til å følge saker som er til 

behandling; enedommersaker, meddomsrettssaker, tvistesaker, namssaker og 

skiftesaker. Studenten gis mulighet til å sette seg inn i sakenes dokumenter på forhånd. 

Deretter vil studenten kunne gjøre seg opp egne standpunkter ved å delta i 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257
http://www.redcross.no/


rettsmøtene. Studenten gis også anledning til å delta i domskonferanser, samt at 

vedkommende får mulighet til å utrede spørsmål av juridisk karakter for dommerne. 

 

Fredrikstad tingrett tilbyr variert praksis og gode utfordringer for den som tildeles 

praksisplass her. 

 

Tingretten holder til sentralt i Fredrikstad. Det er sorenskriver, tre faste dommere og to 

dommerfullmektiger ved tingretten. I tillegg er det administrasjonssjef og ni 

saksbehandlere. 

 

Ytterligere informasjon om Fredrikstad tingrett finnes på www.domstol.no/fredrikstad. 

 

 

1. plass 

 

 

 

- Fylkesmannen i Buskerud (Oppvekst- og utdanninsavdelingen) Drammen 

 

Oppvekst- og utdanningsavdelingens arbeidsområder er primært grunnopplæringen og 

barnehageområdet. Lover som primært regulerer disse områdene er opplæringsloven, 

privatskoleloven, barnehageloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven med 

forskrifter til disse. Avdelingen arbeider også med saksfelt som reguleres av andre 

lover slik som introduksjonsordningen med mer. Avdelingens juridiske 

arbeidsoppgaver kan deles i tre hovedområder: 1. Klagesaksbehandling: 

Fylkesmannen er endelig klageinstans i forvaltningen for en rekke forvaltningsvedtak. 

Eksempler på slike forvaltningsvedtak er vedtak om skoleplassering, 

spesialundervisning, spesialpedagogisk hjelp, vedtak om godkjenning av barnehager, 

vedtak om tildeling av kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager med 

videre. 2. Tilsyn: Fylkesmannen fører tilsyn med kommuner og fylkeskommune for å 

påse at disse oppfyller pliktene de er pålagt i eller i medhold av lov. Særskilte 

tilsynshjemler for Fylkesmannen på Oppvekst- og utdanningsavdelingens saksfelt er 

opplæringsloven § 14-1 og barnehageloven § 9, jf kommuneloven  kapittel 10A. 

Fylkesmannsembetene over hele landet fører hvert år et felles nasjonalt tilsyn med det 

samme temaet etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. I år som i fjor er temaet 

elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9A. 3. Informasjon og 

veiledning: Fylkesmannsembetet har som forvaltningsorgan en alminnelig 

veiledningsplikt som følger av forvaltningsloven § 11. Veiledningen kan skje både 

skriftlig og muntlig for eksempel per telefon eller i møter. Oppvekst- og 

utdanningsavdelingen holder jevnlig kurs for kommunene og fylkeskommunen om 

juridiske temaer på våre områder. 

Studenten vil kunne bli involvert i våre løpende oppgaver slik de er beskrevet ovenfor. 

Dette kan innbefatte klagesaksutredning, å skrive utkast til brev og forvaltningsvedtak 

eller annet utredningsarbeid. Dette kan videre innbefatte å være med i forberedelse og 

gjennomføring av tilsyn og kurs. Studenten vil også delta i avdelingens interne møter 

og i juridiske diskusjoner med de tre juristene på avdelingen, samt i tverrfaglige 

diskusjoner. 

 

1. plass 

http://www.domstol.no/fredrikstad


 

- Fylkesmannen i Buskerud (Landbruks- og næringsavdelingen) Drammen 

·   Temaet vi kan tilby studenten er landbrukslovgivningen, særlig jordlov og 

konsesjonslov.  

·         Vi gir veiledning til studenten tilknyttet fagfeltet og i forbindelse med 

enkeltsaker.  

·         Vi vil bruke studenten til Fylkesmannens oppfølging av og kontroll med 

kommunenes håndtering av landbrukslovsaker. Det vil ta utgangspunkt i registrert 

statistikk i KOSTRA og gå ut på en analyse av saker som er behandlet i kommunene. 

Arbeidet vil gi grunnlag for videre dialog  med enkelte utvalgte kommuner på 

fagområdet. Arbeidet vil gi innsikt i ulike juridiske problemstillinger og andre forhold  

i forbindelse med behandling av saker etter jordloven og evnt konsesjonsloven. Vi vil 

også få et nyttig grunnlag for den nye kontrollhjemmelen som Fylkesmannen har fått 

overfor kommunene på dette fagfeltet. Vi skal følge opp med kontroller i utvalgte 

kommuner fom høst 2011.  

1. plass. 

 

- Gatejuristen (Oslo) 

Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til personer med  

rusproblemer. Vi har kontorer i Rådhusgata 9 i Oslo. Vi er fem ansatte  

jurister og i tillegg arbeider ca 75 jurister og advokater frivillig for  

Gatejuristen. Vi tar i mot nye saker fire ganger pr uke og tar saker på  

de fleste rettsområder. Gatejuristen har flest saker innen saksområdene  

sosialrett, helserett, boligrett, strafferett, erstatningsrett, gjeld og  

trygd. Vi er alltid to jurister i møte med klienten, både av kvalitets-  

og sikkerhetshensyn. Etter hvert saksmottak blir de nye sakene  

gjennomgått i plenum.  

 

Vi ser for oss at en student i praksis vil ta del i klientsamtaler,  

saksmottak, oppsøkende virksomhet, administrative oppgaver og  

resepsjonsarbeid. Studenten vil ta del i de faglige diskusjonene knyttet  

til saksmottak og i temalunsjer, samt kunne få anledning til å delta på  

eksterne møter med klient, samt klientsamtaler ved vårt kontor. Etter  

hvert saksmottak legger vi en plan for hvordan de enkelte sakene skal  

løses, dette vil studenten ta del i. Studenten vil få veiledning i  

saksbehandling og anledning til å utforme brev/ klager etc. Studenten  

vil også få anledning til muntlig og skriftlig henvendelser til  

offentlige kontorer/motparter i anledning pågående saker i Gatejuristen.  

Studenten vil også få anledning til å delta i vår oppsøkende virksomhet,  

der vi deler ut informasjon om vår virksomhet i nærmiljøet; Oslo S,  

Plata etc . Studenten vil også få anledning til å delta ved eksterne  



saksmottak i den ustrekning dette blir gjennomført i den periode  

studenten er hos oss. 

1. plass. 

 

- Generaladvokaten (Oslo) 

Arbeidet vil i hovedsak bestå i å bistå krigsadvokaten med vurdering av displinær- og 

straffesaker og skrive utkast til uttalelse, eventuelt tiltale. Det vil også være en del 

administrativt arbeid, bl.a med forberedelse av hovedofrhandling og etterarbeid i den 

forbindelse.  

Mer infomasjon om Generaladvokaten kan finnes på www.generaladvokaten.no 

1. plass. 

 

- Gjensidige Forsikring ASA, konsernjuridisk avdeling (Lysaker) 

Konsernjuridisk avdeling er ansvarlig for alle advokattjenester i Gjensidige Forsikring 

ASA, inkludert virksomheten i Danmark og Sverige. Det er 12 advokater i Oslo, to i 

Trondheim og én i Stockholm og København. Avdelingens arbeidsområde omfatter alt 

fra det rent forsikringsrettslige til transaksjoner og selskapsrett. 

 

Studentenes arbeidsoppgaver vil være relatert til de forsikringsfaglige områdene. Det 

vil være aktuelt med generelle juridiske utredninger, gjennomgang oppdatering og 

kvalitetssikring av avdelingens erfaringsmateriale, og bistand i forbindelse med 

konkrete rettsprosesser. Det vil være god mulighet for å være med under en 

hovedforhandling og/eller rettsmegling i retten, skriving av forliksklage, 

prosessdokumenter etc. 

2. plasser 

 

- Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS (Oslo) 

Er et mellomstort advokatfirma, som leverer advokattjenester til næringslivet, offentlig 

virksomhet og privatmarkedet. Virksomheten dekker det private og offentlige saksfelt, 

med hovedvekt på det forretningsjuridiske område.  

Ytterligere opplysninger om vårt kontor er lagt ut på http://www.ghg.no/ 

1. plass.  

 

http://www.generaladvokaten.no/
http://www.ghg.no/


- Hedmarken tingrett (Hamar) 

Hedmarken tingrett holder til i Hamar tinghus og er en førsteinstansdomstol for 

Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommuner. Rettskretsen har ca 87000 innbyggere. 

I tillegg til den dømmende virksomheten har tingretten også enkelte forvaltnings- og 

registreringsoppgaver, blant annet skifte, notarialforretninger og vielser. 

 Domstolen består av sorenskriver, som er dommer og domstolens leder, 1 

administrasjonssjef, 4 tingrettsdommere, 2 dommerfullmektiger og 11 saksbehandlere. 

Praktikanten vil få innblikk i alle våre sakstyper, være observatør i ulike typer 

rettssaker og saksforhold, være med i saksforberedelse før rettsmøte, delta i 

saksbehandling ved forberedelse og avlsutning av sakene, eventuelt utredning for 

dommere, eventuelt observere barneavhør i Barnehuset i Hamar. 

1. plass 

 

- International Law and Policy Institute – ILPI (Oslo) 

 

Arbeidsoppgavene ved ILPI vil variere med interesse og kompetanse til de enkelte 

studentene og med de oppgavene som til enhver tid skal løses ved instituttet. Typiske 

oppgaver vil være informasjonssøk, utredninger, bidrag til prosjektutvikling, 

sammendrag av dokumenter, oversettelse, korrekturlesing, deltakelse i 

diskusjoner/workshops, tilrettelegging av seminarer og møter, og forefallende praktisk 

arbeide. Juristene ved ILPI arbeider for det meste innen internasjonal rett (særlig 

humanitærrett, internasjonal strafferett, miljørett og menneskerettigheter), men også 

med en viss andel av nasjonal norsk rett og andre lands nasjonale rett. 

2. plasser 

 

- Larvik tingrett 

Berammingslisten for tingretten under praktikantoppholdet er på nåværende tidspunkt ikke 

fullstendig klarlagt og det er vanskelig for retten å utarbeide en detaljert ukeplan med hensyn 

til hvilke saker praktikanten skal være med på. Retten vil imidlertid legge til rette for at 

praktikanten får erfaring både med straffesaker og sivile saker, og det vil løpende bli tildelt 

aktiviteter og oppgaver for å sikre dette. Avhengig av berammingslisten vil praktikanten følge 

både dommerne og dommerfullmektigene i deres arbeid. Det legges opp til at praktikanten i 

hvert fall skal gjennom følgende: 

 

Administrativt: 

 Introduksjon av Larvik tingrett. 

 Innføring i kontorrutiner, saksflyt og domstolenes saksbehandlingssystem Lovisa.  

 Det vil bli opprettet en egen brukerkonto i Lovisa, hvor praktikanten vil få tildelt saker 

og kan følge disse i den videre behandlingen. 

 

Faglig: 



 Introduksjon av ”skifteretten”, og orientering om behandling av dødsbo og 

felleseieskifte. 

 Overvære vigsler. 

 Forberedelse og gjennomgang av tvangssalg- og konkurssaker. Utarbeide utkast til 

kjennelser osv. 

 Avlegge forsikring og gjøre tjeneste som rettsvitne i enedommersaker.  

 Overvære straffesaker. Bistå dommeren med rettskildesøk og utarbeide forslag til 

straff og begrunnelse for dette i enkle straffesaker.  

 Delta i saksforberedelsen av sivile saker, herunder gjennomgang av stevning, tilsvar 

og prosessskrift. Overvære hovedforhandling og bistå dommeren ved å utarbeide 

notater og mindre utredninger.  

 Observere behandlingen av en skjønnssak (dersom denne ikke bortfaller).   

 Være med på dommeravhør dersom det lar seg gjøre.  

1. plass 

 

- Likestillings- og diskrimineringsombudet (Oslo) 

Studenten vil bl.a. få følgende oppgaver: 

. Sette seg inn i lovverket Likestillings- og diskrimineringsombudet 

håndhever 

. Svare på enklere veiledningsoppgaver (telefon- eller e-post) 

. Utredningsarbeid. 

 

www.ldo.no 

1. plass 

 

- Nedre Telemark tingrett (Skien) 

Nedre Telemark tingrett er en fullfaglig domstol med tilsammen 11 dømmende 

årsverk hvorav tre dommerfullmektiger. 

I tillegg er det ca. 16 årsverk på saksbehandlernivå.  

Domstolen er lokalisert til tinghuset i Skien, sammen med Agder lagmannsrett. 

 

Praktikanter kan gjennom sitt opphold hos oss blant annet forvente 

 

- å få overvære de fleste typer rettsforhandlinger 

- delta på domskonferanser 

- skrive utkast til kjennelse og dom 

- delta på ukentlige dommerlunsjer 

- fungere som protokollfører i enedommersaker 

- bistå dommer med søk i litteratur og rettspraksis  

2. plasser 

http://www.ldo.no/


 

- Oslo politidistrikt, Arrest- og påtaleseksjonen 

MERK: Plettfri vandel er en betingelse for å få praksisplass 

https://www.politi.no/oslo/ 

4. plasser 

 

- Oslo statsadvokatembeter 

Studenten vil i løpet avpraksisperioden bli gitt en innføring i de fleste sider ved arbeidet i den 

høyere påtalemyndighet. Dette innebærer at studenter får anledning til å utrede praktiske og 

juridiske problemstillinger i tilknytning til statsadvokatens påtalevedtak og klagesaker, får 

delta i forbindelse med aktorater for samtlige rettsinstanser og får delta i forbindelse med 

statsadvokatens fagledelse av politiet. 

Det forutsettes at studenten har plettfri vandel og at vedkommende undertenger nødvendig 

taushetserklæring. 

1. plass 

 

- Politiets utlendingsenhet, Juridisk avdeling (Oslo) 

Juridisk avdeling er en forholdsvis liten avdeling (9 medarbeidere) i en større 

politiorganisasjon (ca 350 ansatte). Arbeidet i avdelingen er av utpreget juridisk art. 

Anvendelse av tvangsmidler etter utlendingsloven herunder fengslinger, regelverks- 

og instruksutvikling og klagebehandling. Den som kommer hit vil i praksisperioden få 

delta i alle deler av får virksomhet. 

1. plass 

 

- Sarpsborg tingrett 

Sarpsborg tingrett har en sorenskriver, tre faste tingrettsdommere, to 

dommerfulmektiger,en administrasjonssjef samt åtte saksbehandlere.  

Praktikanten blir med dommerfullmektigen i hans arbeid og vil få orientering om de 

enkelte saker samt bistå han i utredninger. Praktikanten blir også tatt med i retten av 

de andre faste dommerne.  Vedkommende vil også få en orientering fra 

saksbehandlerne på de enkelte sakstyper. 

1. plass 

https://www.politi.no/oslo/


 

- Sivilombudsmannen (Oslo) 

Studentens arbeidsoppgaver hos Sivilombudsmannen vil hovedsakelig være  

saksbehandling av konkrete klagesaker. 

Studenten vil: 

. arbeide med saker av varierende vanskelighetsgrad, og vil også kunne  

utrede prinsipielle spørsmål i mer komplekse og omfattende saker. 

. Arbeide selvstendig innenfor flere rettsområder, herunder er  

naturligvis forvaltningsrett svært sentralt ved praksisplassen hos  

ombudsmannen. 

. Arbeide aktivt med rettskildene, enten det er mer prinsipielle  

problemstillinger som skal undersøkes eller enklere sakser. 

I forbindelse med arbeid med saker av mer prinsipielle karakter er det aktuelt at 

studenten er med på faglige diskusjoner og møter med  

ombudsmannen. 

 

www.sivilombudsmannen.no 

1. plass 

 

- Skatt Sør – Lyngdal 

Kontorets oppgaver er ligning og klagebehandling av forskuddspliktige skattytere, dvs 

lønnstagere og enkeltpersonforetak. 

 

Vi har og et team som utarbeider saksframlegg til skatteklagenemnda.  I dette teamet 

er vi blant annet to jurister. 

Stundenten vil kunne jobbe med vedtaksskriving både for skattekontoret og 

skatteklagenemnd.  Rettsområdene er i all hovedsak ligningsforvaltning og skatterett. 

 

http://www.skatteetaten.no/no/Jobb-i-Skatteetaten/Om-oss/ 

 

1. plass 

 

- Skatt Øst 

Avd. Seksjon Arbeidsoppgaver Antall 

studenter 

Kontor

sted 

Kontroll og 

rettsanvendelse 

Kvalitet 

og 

samordni

ng 

På KOS vil de bli satt til å 

lese gjennom vedtak i 

skatteklagenemnda for 2009 

med tanke på analyse av 

 

 

2 

 

 

Oslo 

http://www.sivilombudsmannen.no/
http://www.skatteetaten.no/no/Jobb-i-Skatteetaten/Om-oss/


klagene til nemnda, de vil få 

delta på aktuelle 

nettverkssamlinger, 

innføring i 

tilleggsskattespørsmål, delta 

på rettssaker som er 

berammet i perioden og det 

vil være muligheter for å 

observere ligningsnemnda i 

arbeid i den grad det 

avvikles møter i 

praksisperioden.  

 

Kontroll og 

rettsanvedelse 

Bransje 1 Studentene vil arbeide med 

saksbehandling av 

bokettersynsrapporter og 

klagebehandling skatt og 

merverdiavgift. 

I tillegg vil de arbeide i et 

miljø som driver kontroll av 

uteholdt omsetning. Miljøet 

det arbeides i er tverrfaglig 

og består av saksbehandlere, 

økonomer, jurister og 

revisor. 

 

 

 

2 

 

 

Ski 

Fastsetting ARV Arbeidsoppgavene vil bestå 

i å fastsette arveavgift med 

utgangspunkt i innsendte 

arve- og gavemeldinger, 

samt kvalitetssikring av 

opplysningene som fremgår 

av disse. Slik 

kvalitetssikring gjøres blant 

annet via skatteetatens egne 

oppslagsmuligheter og 

internett. 

 

 

3 

 

Oslo 

     

 

Totalt antall: 7. plasser  

 

- Skatteetaten, seksjon for foretaksskatt 

Kort om Skattedirektoratet og Rettsavdelingen :  



Skatteetaten består av Skattedirektoratet og fem regioner: Skatt nord, Skatt Midt-

Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst i tillegg til Skatteopplysningen, 

Oljeskattekontoret og Skatteetatens IT- og servicepartner.  Skattedirektoratet har den 

sentrale faglige og administrative ledelsen av Skatteetaten.  

Skattedirektoratets Rettsavdeling består av 6 juridiske seksjoner og har ansvaret for å 

forvalte regelverket på Skatteetatens rettsområder. Avdelingen utvikler, fortolker og 

administrerer lovgivningen på områdene alminnelig inntektsskatt for personer og 

foretak, internasjonal beskatning, formuesskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, 

arveavgift, rettsreglene vedrørende etatens organisering og saksbehandling, 

folkeregistrering, lovgivningen om innkreving av skatter og avgifter og 

regnskapsjuridisk område. 

Kort om seksjonen og aktuelle oppgaver:  

Det tilbys praksisplass i seksjon for foretaksskatt. Seksjonen har ansvaret for 

beskatning av selskaper og deres eiere nasjonalt og internasjonalt, generelle regler som 

vedrører bedrifts- og næringsbeskatning samt oppfølging av regnskaps- og 

bokføringsregelverket. Seksjonen har blant annet følgende oppgaver som studenten vil 

kunne få et innblikk i:  

·        forvaltning og utvikling av regelverk, herunder utredninger og uttalelser  

·        faglig bistand til Finansdepartementet og rådgivning overfor skattekontorene 

·        deltakelse i tverrfaglige nettverk og andre fora med fokus på riktig, ensartet og 

effektiv forvaltning av regelverket 

·        utarbeidelse av faginformasjon og arbeid med Lignings-ABC 

·        saker for Riksskattenemnda og faglig oppfølgning av etatens prosesser 

·        enkelt- og klagesaksbehandling 

·        utvikling av ligningsskjema og utarbeidelse av rettledningstekster 

www.skatteetaten.no 

1. plass 

 

 

- Statens jernbanetilsyn (Oslo) 

Juridisk avdeling er en av fire avdelinger i tilsynet. Avdelingen har per i dag 8 

personer, hvorav 7 jurister og 1 økonom. Juridisk avdelings ansvarsområder er 

regelverksutvikling, tillatelser til å drive jernbanevirksomhet, klagesaksbehandling, 

utpeking av teknisk kontrollorgan, markedsovervåking og generell juridisk rådgivning 

http://www.skatteetaten.no/


og kvalitetssikring knyttet til det øvrige av tilsynets arbeid (som revisjoner, 

sikkerhetssertifikater, tekniske godkjenninger og oppfølging av uønskede hendelser 

mv). Som en midlertidig ordning er vi også klageorgan for passasjerklager på 

jernbanen. 

Aktuelle arbeidsoppgaver for studenten vil være: 

- utforming av enkeltvedtak eller øvrig korrespondanse med aktørene 

- vurdering av forvaltningsrettslige spørsmål (inkl kvalitetssikring av tilsynets 

enkeltvedtak) 

- vurdering av saker vi får på høring og evt utarbeide høringsuttalelser 

- vurdering av spørsmål ihht offentlighetsloven (inkl ta stilling til innsynsbegjæringer) 

- vurdering av passasjerklager 

- øvrige juridisk arbeid (kildegranskning/utredninger) 

I tillegg kan det være at studenten vil kunne delta i følgende oppgaver, avhengig av 

hvilket arbeid som 

skjer på disse områdene i praksisperioden: 

- deltakelse i regelverksprosjekter (om forskriftsendringer eller evaluering av 

forskrifter) 

- deltakelse i utarbeidelse av juridiske veiledninger ol 

www.sjt.no 

1. plass 

 

- Stavanger tingrett 

Arbeidsoppgaven vil i hovedsak være å delta på ulike rettsmøter. 

1. plass 

 

- Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 

http://www.tilsynet.no/ 

1. plass 

 

 

- Tønsberg tingrett 

Embetet har full fagkrets og studenten kan påregne tilstedeværelse og deltakelse 

innenfor alle domstolens arbeidsområder. En av dommerfullmektigene vil fungere 

som vedkommendes faglige veileder.  

1. plass.  

http://www.sjt.no/
http://www.tilsynet.no/


 

- Utlendingsdirektoratet UDI, Oppholdsavdelingen 

Informasjon om avdelingen:  

 

Oppholdsavdelingens hovedoppgave er å behandle alle søknader/saker etter statsborgerloven 

og utlendingsloven,med unntak av asyl. Dette omfatter søknader om 

statsborgerskap,familieinnvandring, arbeidstillatelse, studietillatelse, permanent 

oppholdstillatelse,reisedokument og visum. Avdelingen behandler også saker der det er 

spørsmål om utvisning av utenlandske borgere. I tillegg arbeider Oppholdsavdelingen med 

praksis- og regelverksutviklingen på feltet.  

 

Avdelingen som består av ca.250 medarbeidere, er delt inn i fire 

saksbehandlingsområder.Hvert av områdene er organisert i 3-5 saksbehandlingsenheter.I 

tillegg har alle områdene et spesialteam som har ansvar for å løse saker som er særlig 

ressurskrevende eller krever spesiell kompetanse.  

 

Praksisplass i Oppholdsavdelingen innebærer først og fremst oppgaver knyttet til 

søknadsbehandlingen. I den forbindelse får man også innblikk i regelverk og praksis og  blir 

kjent med Utlendingsdirektoratets saksbehandlingsverktøy og prosesser.  

 

Praksisplassen vil dessuten innebære deltakelse på enhetsmøter,kjennskap til direktoratets 

organisering og kontakt med andre samarbeidspartnere innen utlendingsforvaltningen.  

 

Vi har et hyggelig arbeidsmiljø og mange interessante oppgaver.  

 

Mer informasjon om Utlendingsdirektoratet finnes på våre nettsider www.udi.no 

Fordeling av praksisplasser:  

Område for familieinnvandring(OFAM): 4. plasser 

Område for visum,arbeidstillatelser og studiessaker(OVAS): 6. plasser 

 

- Øvre Romerike tingrett (Eidsvoll) 

Øvre Romerike tingrett kan tilby én praksisplass for høsten 2011.  

Domstolen ligger på Eidsvoll, som med tog tar 38 minutter fra Oslo S. 

Tingretten er en fullfaglig domstol med 6 tingrettsdommere og 2 dommerfullmektiger. 

Rettskretsen omfatter  

kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nes, Nannestad og Ullensaker. Oslo Lufthavn  

Gardermoen ligger i rettskretsen, og genererer en rekke særegne saker. 

 

Studenten vil under oppholdet få varierte og spennende oppgaver,  

som gir godt innblikk i domstolens daglige virke. Arbeidet vil blant  

http://www.udi.no/


annet omfatte utredningsarbeid, rettskildesøk, være rettsvitne og skrive utkast til 

avgjørelser. Videre vil studenten få følge sivile saker, straffesaker (enedommersaker 

og meddomssaker), rettsmegling samt konkurs og tvangssaker. 
 

1. plass 

 

 

 

- Forsvarsdepartementet, seksjon for felles juridiske tjenester, (Oslo) 

Merk: Pga behov for sikkerhetsklarering vil tidspunktet for oppstart av 

praksisperioden forskyves inntil gyldig sikkerhetsklarering foreligger, samme med 

sluttdato. Dette vil kunne ta ca. 4 uker, noe som medfører at praksisoppholdet blir 

forskjøvet tilsvarende.  

1. plass 

 


