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Sensorveiledning 

JUR1220 / JUS5220, Bygge- og entrepriserett, V2020 – 4 timers eksamen 

 

I. Innledning 

Innledningsvis finner jeg grunn til å nevne at rammene for undervisningen og eksamen har 

vært annerledes enn det som har vært vanlig. Eksamenen har vært avviklet som 

hjemmeeksamen, og skal bedømmes etter karakterskalaen «Bestått / Ikke bestått». Tiden 

kandidatene har hatt til disposisjon, har vært tilnærmet de samme som ved en ordinær 

skoleeksamen. Oppgaven skulle gjøres tilgjengelig for kandidatene inntil 15 minutter før 

ordinær eksamensstart og innlevering måtte gjennomføres innenfor en halvtime etter 

ordinær eksamensslutt. Jeg kommer tilbake til dette under punkt II nedenfor.  

 

Oppgaven består av en teorioppgave med følgende ordlyd: 

 

«Vedlagt finner dere en dom fra Høyesterett (HR-2019-830-A). Redegjør i lys av dommens 

avsnitt 33-39 og tidligere dommer fra Høyesterett for særlige trekk ved tolkingen av 

entreprisekontrakter inngått etter anbudskonkurranse.   

 

Vedlegg: Høyesteretts dom av 2. mai 2019, HR-2019-830-A.» 

  

Det er altså gitt en felles oppgave, både for bachelor- og masteremnet. Læringskrav og 

pensumlitteratur for de to emnene er angitt her:  

 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v20/pensumliste/index.html  

 

Av særskilt interesse for denne eksamensoppgaven er å bemerke at følgende er angitt under emnets 

kunnskapskrav både for bachelor- og masteremnet: 

 

«Kjennskap til særlige spørsmål knyttet til inngåelsen av entrepriseavtaler og deres betydning 

for fastleggingen av innholdet av entreprisekontraktene»  

 

Oppgavens tema er i hovedsak behandlet i Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud, Entrepriserett, kap. 

22. Etter at fremstillingen ble skrevet, er det skjedd en del endringer i regelverket for offentlige 

anskaffelser, men dette berører i mindre grad de prinsipielle sidene ved tolkingen av kontraktene som 

oppgaven berører. Temaet ligger innenfor pensum både for bachelor- og masteremnet. Det skal likevel 

bemerkes at man normalt må forvente et noe høyere modenhetsnivå av studentene på masternivå, 

enn av studentene på bachelornivå. Til tross for læringskravenes og pensumangivelsens sammenfall, 

vil det derfor likevel være grunn til å differensiere noe mellom kandidatgruppene. Her er det også 

grunn til å bemerke at det formelt ikke foreligger krav om tidligere jusutdanning på bachelornivået for 

studenter som har opptak på et masterprogram ved UiO, selv om de fleste i praksis har det.   

 

 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5220/v20/pensumliste/index.html
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II. Nærmere om rammebetingelsene mv.  

 

Dekanen ved Det juridiske fakultet vedtok 25. mars 2020 at det skulle gjennomføres 

hjemmeeksamen i stedet for ordinær skoleeksamen for alle emner våren 2020. Det ble samtidig 

vedtatt at det ikke skulle gis bokstavkarakterer, men at karakterskalaen «Bestått / Ikke bestått» 

skulle benyttes. Dette med unntak for enkelte særskilt spesifiserte emner.  

Kravene til å bestå, når man benytter karakterskalaen B/IB, er definert slik i dekanvedtaket 25. mars 

2020:  

«For å oppnå resultatet ‘bestått’ må man oppfylle kravene til læringsutbytte slik det fremgår 

av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og metodisk 

kompetanse.» 

Vurderingskriteriene er ikke knyttet til bokstavkarakterskalaen, men direkte til kravene til 

læringsutbytte i de respektive fag.  

I studie- og eksamensforskriften § 6.1 (4) heter det: «Når UH-lovens karakterskala bestått / ikke 

bestått benyttes ved Universitetet i Oslo, skal dette være et selvstendig vurderingsuttrykk uten 

sammenheng med den graderte karakterskalaen.» Derfor kan ikke B/IB-skalaen forklares gjennom 

direkte henvisning til bokstavkarakterskalaen. Det sentrale er i stedet kravene til læringsutbytte i det 

enkelte fag. Kravene til læringsutbytte er ikke endret for emnene hvor man har gått over fra 

bokstavkarakterer til karakterskalaen B/IB. Man har ikke tidligere kunnet oppnå karakteren E uten å 

vise tilstrekkelige ferdigheter, sammenholdt med kravene til læringsutbytte. Juridisk fakultet tolker 

derfor bestått-standarden slik at kravene for å bestå eksamen i praksis må være de samme som 

tidligere. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har lagt samme tolking til grunn ved sin 

overgang fra bokstavkarakterer til karakterskalaen «bestått / ikke bestått».  

Overfor kandidater som ber om begrunnelse skal det henvises til B/IB-standarden og kriteriene i 

denne, samt kravene til læringsutbytte. Sensorene skal ikke angi eller antyde hvordan oppgaven ville 

blitt bedømt under bokstavkarakterskalaen. 

I dekanvedtaket av 25. mars 2020 rettet dekanen også en generell henstilling til sensorene «om å ta 

hensyn til den krevende undervisningssituasjonen dette semestret». Fakultetets bygninger har vært 

stengt siden 12. mars 2020. Situasjonen for studentene har både vært ulik og utfordrende. 

 

Når det gjelder undervisningssituasjonen for JUR1220 / JUS5220, er det ordinære opplegget at det 

tilbys 20 timer forelesninger gjennom semesteret. Disse har blitt podcastet gjennom en årrekke.  

 

Inneværende semester var 14 timer av forelesningene gjennomført på ordinært vis før 

smittevernrestriksjoner ble innført. På grunn av restriksjonene som ble innført, kunne ikke 

forelesningene gjennomføres på ordinært vis. Det forelå imidlertid opptak fra tidligere semestre av de 

resterende forelesningene, og disse opptakene ble relativt raskt tilgjengeliggjort for kandidatene. 

Undervisningssituasjonen har således ikke avveket svært mye fra det normale i faget. Det presiseres 

imidlertid at temaet som oppgaven relaterer seg til ble dekket gjennom opptak fra tidligere semestre.  

 

Jeg finner også grunn til å nevne at følgende var angitt innledningsvis før selve oppgaveteksten:  



Utkast 28042020 

Side 3 
 

 

«Eksamen skal være et selvstendig arbeid. På hjemmeeksamen er det tillatt å bruke alle 

tilgjengelige kilder. Utover dette gjelder alminnelige eksamensvilkår:  

1. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om 
oppgaven, eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik 
kommunikasjon er å anse som fusk. 

2. Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og 
plagiatkontroll.» 

 

 

II. Nærmere om oppgaven  

 

Oppgaven spør etter en redegjørelse for særlige trekk ved tolkingen av entreprisekontrakter inngått 

etter anbudskonkurranse i lys av HR-2019-830-A avsnittene 33 til 39 samt tidligere praksis fra 

Høyesterett. Høyesterettsdommen det vises til er ikke nevnt i læremidlene. Den ble heller ikke nevnt i 

forelesningene, da det – som nevnt – ble lagt ut tidligere forelesningsopptak om temaet.  

 

Isolert sett må oppgaven anses for å ha et relativt høyt vanskelighetsnivå, og i tillegg må det 

understrekes at det dreier seg om problemstillinger som det etter angivelsen i læringskravene bare 

kreves kjennskap til. Det må likevel påpekes at hjelpemiddelsituasjonen er annerledes på en 

hjemmeeksamen enn på en ordinær skoleeksamen.  

 

Det kan nok også oppleves som vanskelig å disponere oppgaven på en adekvat måte, og her må derfor 

mange forskjellige innfallsvinkler godtas. Innfallsvinkelen som er valgt i læremidlene er således bare 

en av mange mulige.   

 

Slik oppgaven er formulert, vil det være naturlig å ta tak i kjernepunktene i de nevnte avsnittene i HR-

2019-830-A, og da vil man også finne henvisninger tilbake til flere av de sentrale dommene som også 

er behandlet i læremidlene. Dommene bør, slik oppgaven er formulert, være sentrale i besvarelsene. 

Man må man imidlertid huske at kandidatene kun har om lag fire timer på seg.  

 

Det som antakelig særlig vil skille kandidatene, er deres evne til å sette de sentrale problemstillingene 

inn i en adekvat ramme, både materielt og systematisk. I denne sammenheng er det særlig grunn til å 

vektlegge følgende elementer i besvarelsene: 

 

- Evnen til å få frem de sentrale konsekvensene for tolkingsutgangspunktene av at 

anbudskonkurranse er valgt som inngåelsesform 

 

- Grunnen til at disse konsekvensene oppstår, og hvilke hensyn som i denne sammenheng er 

sentrale 

 

- Evnen til å se og forklare hvordan dette skiller seg fra andre avtaleinngåelsessituasjoner, og 

hvorfor det gjør det  
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En del kandidater vil kanskje også berøre en del andre forhold enn kjernespørsmålene i sine 

besvarelser. Dette må på sedvanlig vis vurderes i lys av om dette går ut over, eller beriker, det sentrale. 

Siden oppgaven nok oppleves som krevende, og tross alt dreier seg om kjennskapsstoff, er det 

imidlertid grunn til å være nokså liberal på dette punktet.  

 

III. Avsluttende bemerkninger  

 

Ved bedømmelsen av kandidatenes besvarelser må det tas høyde for at de kun har om lag fire timer 

til disposisjon. Det kan derfor ikke stilles særlig omfattende krav til besvarelsene. Videre må oppgaven 

anses som vanskelig og er angitt som kjennskapsstoff. Mange kandidater vil nok imidlertid få en del 

hjelp av dommen som er vedlagt.  

 

Det minnes også om at man ved bedømmelsen må ta hensyn til at man her står overfor kandidater på 

henholdsvis bachelor- og masternivå, jf. det som er sagt om dette innledningsvis.  

 

Alt i alt må det på sedvanlig vis utvises et sedvanlig godt sensorskjønn. 

 

Det bemerkes helt avslutningsvis at utkastet til veiledning er skrevet uten at noen besvarelser er 

gjennomgått og at erfaringer fra sensuren vil innarbeides når disse foreligger. 

 

Oslo, 27. april 2020 

 

Herman Bruserud 

 

 


