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Eksamen politi og pa talerett høst 2020 

Kai Spurkland 

1. Oppgavetekst 
Høsten 2020 vedtok Oslo kommune lokale smittevernregler med hjemmel i smittevernloven § 4-1. En 

av bestemmelsene hadde følgende ordlyd: "Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private 

sammenkomster med flere enn 10 personer til stede". Ett av de nasjonale rådene om smittevern var: 

"Private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte bør gjennomføres med maksimalt 5 gjester". I 

november ble alkoholserveringen i byen stengt, noe som gjorde at antallet privatfester gikk opp. 

Klokka halv to natt til lørdag en helg i november får politiet melding fra en nabo som sier at han har 

sett flere festkledde personer på vei inn i en av studentblokkene på Kringsjå. Han mener at 

studentene fester i strid med smittevernreglene og at politiet må stanse det. To patruljer blir sendt til 

stedet, Alfa 20 og Bravo 30. Utenfor studentblokken hører patruljene bare svak musikk. Alfa 20 går 

inn i bygget, mens Bravo 30 blir stående utenfor blokka. Med en gang patruljen kommer inn i 

oppgangen hører de høy musikk fra en av de øverste etasjene. En student som bor i første etasje 

stikker hodet ut av døren og sier at det er umulig å få sove. Det viser seg at festen er i en hybel i 6. 

etasje. Utenfor døra til hybelen er musikken øredøvende og patruljen ser sju par sko. Patruljen 

banker på døra gjentatte ganger, men ingen åpner. 

1. Kan patruljen ta seg inn i leiligheten med makt? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget og 

hvilke forhold er bestemmende for om det er adgang til dette? 

Patruljen kommer seg etter hvert inn i den lille hybelen. Det er åtte personer tilstede. Alle er fulle, 

men ellers i fin form. Patruljen skrur av musikken og forsøker å få til en samtale med festdeltakerne, 

men verken Petter som bor på hybelen eller noen av de andre er i stand til å føre en normal samtale. 

Musikken blir raskt satt på igjen hver gang patruljen skrur den av.  

2. Hvilke tiltak kan være aktuelle for politiet å iverksette i denne situasjonen? Hva er i så fall 

de/t rettslige grunnlag/et og hvilke forhold er bestemmende for om det er adgang til 

dette? 

3. Uavhengig av hvilke tiltak som iverksettes i spørsmål 2, gjør en særskilt vurdering av 

bortvisning/oppholdsforbud etter pl. § 7. Hvem og hvor mange kan være aktuelle for 

bortvisning/oppholdsforbud, og hva vil være den geografiske og tidsmessige 

avgrensningen? 

4. En av festdeltakerne som blir bortvist, Anne, nekter å gå fra stedet. Hva kan patruljen 

foreta seg overfor henne? 

Mens dette skjer påtreffer den andre patruljen, som står utenfor blokka, fire personer med 

bæreposer fulle av flasker. De sier at de skal på festen i 6. etasje. Patruljen sier først at det ikke er 

noen god ide, men personene insisterer på at de skal på festen. 

5. Kan og bør patruljen foreta seg noe overfor disse? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget 

og hvilke forhold er bestemmende for hva patruljen kan foreta seg? 
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Mens de står utenfor blokka finner en av de fire, Sander, fram en flaske øl og åpner denne med en 

lommekniv. Kjæresten hans, Emma, sier: "Er du helt dust, legg bort det der med en gang!" Bravo 30 

blir usikker på hvordan de skal håndtere situasjonen nå og begynner å diskutere seg i mellom. 

6. Kan patruljen ta kniven og/eller flasken? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget og kan de 

treffe en slik beslutning selv? 

***  

Veiledning til studentene: 

Alle spørsmålene skal besvares. Hvis de faktiske forholdene fremstår uklare, bør du redegjøre for 

hvilket faktum du legger til grunn. Du kan foreta subsidiære drøftelser. I den grad spørsmål fra 

rettsområder utenfor pensum har betydning for løsningen av oppgaven forventes det at kandidatene 

nevner på hvilken måte det er relevant, men det forventes ingen nærmere drøftelse av disse 

spørsmålene. Eksempelvis: Hvis det har betydning om det er begått et straffbart forhold skal dette 

nevnes, men det er ikke nødvendig å drøfte nærmere om vilkårene for straffeansvar er oppfylt.  

Merk at oppgaven tar utgangspunkt i den faktiske situasjonen i Oslo høsten 2020, men det er 

opplysningene i oppgaveteksten som skal legges til grunn for besvarelsen. 

2. Momenter til sensorveiledning 

1.1.  Innledning 
Oppgaven er i kjerneområdet av praktisk ordensjuss og er ment å teste i hvilken grad studentene har 

forstått vilkårene for anvendelse av de sentrale inngrepshjemlene i politiloven. Den vil også teste 

evnen til å anvende bestemmelsene på faktiske situasjoner. I noen grad reiser oppgaven spørsmål 

om hvilket rettslig spor (politisporet eller påtalesporet) man befinner seg i. 

På generelt grunnlag bør det gis uttelling for følgende elementer: 

- Finne riktige inngrepshjemler. 

- Vurderingen av om vilkårene for å anvende bestemmelsen er oppfylt (vilkårssiden). Dette vil 

omfatte både tolking av vilkårene og subsumsjonen. 

- Finne aktuelle inngrepsmåter/tiltak (virkningssiden) og vurdere hva som er 

lovlige/hensiktsmessige tiltak. Evnen til å anvende kravene om nødvendighet og 

forholdsmessighet i pl. § 6 vil være avgjørende. 

Merk at ikke alle tiltak som kan være aktuelle er direkte omfattet av pensum.  Det må likevel 

forventes at studentene vurderer tiltak som er omfattet av ordlyden i § 7. Dette gjelder blant annet 

tiltakene "ta seg inn på privat eiendom", "påby virksomhet stanset" og "ta farlige gjenstander i 

forvaring". 

Erfaringsmessig vil studenter lese oppgaveteksten ulikt og legge inn forutsetninger som ikke 

nødvendigvis er tilsiktet. Det bør ikke trekkes for dette hvis studentene evner å finne de sentrale 

inngrepshjemlene og anvende dem på situasjonen. Det er i veiledningen åpnet for å foreta 

subsidiære drøftelser, noe som bør honoreres. Spørsmålene skal la seg besvare tilfredsstillende med 
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utgangspunkt i pensum, men studenter som har lest mer enn obligatorisk pensum kan honoreres for 

å bruke dette.  

Et usikkerhetsmoment knytter seg til studentenes bruk av (prinsippene i) pl. § 6 og da særlig 

nødvendighet og forholdsmessighet/forsvarlighet. Usikkerheten knytter seg til at omtalen av § 6 i 

pensum er generell/overordnet og i begrenset grad knyttet opp mot inngrepshjemlene. Denne delen 

av pensum er videre oppført under temaet " Påtalemyndigheten i et moderne demokrati" og ikke 

"Innføring i politilovens inngrepshjemler og politiets ordens- og sikkerhetsfunksjon" som ville vært 

mer treffende. Det er derfor usikkert i hvilken grad studentene evner å anvende prinsippene i § 6 

som de "materiellrettslige kalibreringsmekanismer" de er for de sentrale inngrepshjemlene (jf. 

Auglend). Pl. § 6 sin funksjon er imidlertid nevnt både på forelesning (Spurkland og Fredriksen) og 

nevnt i pensumslitteraturens omtale av de aktuelle inngrepshjemlene. Pl. § 6 fjerde ledd om bruk av 

makt er fyldig omtalt i pensum (Auglend s. 663 flg.) og er også sentral i Rt. 2007 s. 1172 og 2008 s. 

696  som begge står på pensum og er omtalt på forelesning (Boucht). 

Studenter som evner å anvende prinsippene i § 6 ved drøftelse av inngrep bør honoreres for dette, 

selv om de ikke foretar en systematisk vurdering etter den systematikken og terminologien som 

følger av § 6. Det som bør gi uttelling er: 

- Kjennskap til kravet om nødvendighet, herunder at det består av to komponenter: krav om 

bruk av minste middel og krav om egnethet.  

- Kjennskap til kravet om forholdsmessighet ("forsvarlighet" når det gjelder bruk av makt), 

herunder at det er et selvstendig krav i tillegg til nødvendighetskravet og at det innebærer en 

avveiing av fordeler og ulemper ved aktuelle inngrepsmåter. 

- Evnen til å anvende nødvendighet og forholdsmessighet på faktum og vise hvordan disse 

kravene er styrende for valg av inngrepsmåte. 

1.2. Studenter som ikke foretar noen form for vurdering av nødvendighet og 

forholdsmessighet må trekkes betydelig.Ta seg inn i leiligheten 
Første spørsmål knytter seg til å ta seg inn i leiligheten: 

1. Kan patruljen ta seg inn i leiligheten med makt. Hva er i så fall det rettslige grunnlaget og hvilke 

forhold er bestemmende for om det er adgang til dette. 

Studentene må legge til grunn at det å ta seg inn med makt vil kreve hjemmel i lov og de må finne en 

egnet lovhjemmel. Det mest nærliggende hjemmelen er pl. § 7. Her er det ulike grunnlag som kan 

være aktuelle.  

Det første grunnlaget er ordensforstyrrelse etter § 7 nr. 1. Isolert sett foreligger det er forstyrrelse, 

men studentene forventes å drøfte om den er "offentlig". Dette spørsmålet er sentralt i pensum og 

må forventes å bli drøftet. Hybelen er klart ikke offentlig sted, men hvis forstyrrelsen når ut over 

offentlig område (utenfor blokka) kan det omfattes av dette alternativet. Det er imidlertid få 

holdepunkter for dette i oppgaveteksten. Studentene bør også drøfte om det at hele blokka 

forstyrres (noe oppgaveteksten indikerer) gjør at det kan regnes som offentlig sted. Trolig vil det ikke 

regnes som offentlig sted, men her bør gode drøftelser honoreres mer enn konklusjonen.   

Det andre grunnlaget er at det er nødvendig å ta seg inn "for å ivareta enkeltpersoners eller 

allmennhetens sikkerhet" (§ 7 nr. 2). Det er få holdepunkter for at folk er så fulle at det utgjør en 
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fare, men studentene bør problematisere at festen ikke overholder smittevernrådene. Brudd på 

smittevernråd uten andre holdepunkter for fare vil ikke oppfylle lovens farekrav, men studentene 

bør honoreres for å se problemstillingen. 

Det tredje grunnlaget er å gå inn for å avverge eller stanse lovbrudd (§ 7 nr. 3). Studentene kan 

problematisere om det er et lovbrudd ikke å følge smittevernrådene, men må konkludere med at det 

ikke er tilfellet. Lovbrudd forutsetter objektivt sett straffbare handlinger. Studentene kan videre 

drøfte om det er brudd på strl. § 181 (1) c om forstyrrelse av omgivelsenes nattero. Det er ikke krav 

om offentlig sted etter dette alternativet, og alt tyder på at vilkårene er oppfylt. Det er midt på natta 

og studenter fem etasjer under får ikke sove. Dette alternativet bør være det foretrukne 

inngrepsalternativet. 

Studentene bør deretter drøfte om det er adgang til å ta seg inn i leiligheten med makt. Pl. § 7 åpner 

for å "ta seg inn på privat eiendom". Pensum omfatter ikke dette alternativet eksplisitt, men det må 

forventes at studentene ser dette alternativet. Når det gjelder maktbruk bør studentene vise til at 

politiet kan anvende makt (§ 6 fjerde ledd) når det foreligger en inngrepshjemmel som åpner for det. 

Hvorvidt makt skal anvendes vil avhenge av i hvilken grad det er nødvendig og forsvarlig. Bruk av 

makt er sentralt i pensum så her må det forventes en del av drøftelsene. Studentene bør se det 

problematiske i å bryte seg inn ("ta døra") kun for å stanse forstyrrelse av nattero. Her kan 

studentene komme til ulike løsninger. Det er drøftelsen som bør honoreres. 

1.1.  Tiltak mot festdeltakerne 
Oppgaven stiller tre spørsmål om tiltak mot de som befinner seg i leiligheten: 

2. Kan politiet iverksette noen tiltak i denne situasjonen. Hvilke tiltak er aktuelle, hva er i så fall de/t 

rettslige grunnlag/et og hvilke forhold er bestemmende for om det er adgang til dette? 

3. Uavhengig av hvilke tiltak som iverksettes i spørsmål 2, gjør en særskilt vurdering av 

bortvisning/oppholdsforbud etter pl. § 7. Hvem og hvor mange kan være aktuelle for 

bortvisning/oppholdsforbud, og hva vil være den geografiske og tidsmessige avgrensningen? 

4. En av festdeltakerne som blir bortvist, Anne, nekter å gå fra stedet. Hva kan patruljen foreta seg 

overfor henne? 

Studentene må finne aktuelle inngrepshjemler som vil være pl. § 7, § 8 og § 9. Vilkårene for inngrep 

etter § 7 er de samme som i forrige spørsmål. Innbringelse bør drøftes både etter § 8 og § 9. 

Innbringelse etter § 8 er bare aktuelt etter alternativ 1 ("den som på offentlig sted forstyrrer ro og 

orden") orden eller den lovlige ferdsel"). Her er det spørsmålet om offentlig sted som er avgjørende 

og det må løses på samme måte som for § 7. Innbringelse etter § 9 kan være aktuelt. Studentene må 

finne de aktuelle vilkårene (beruselse, forulempe andre). Innbringelse etter § 9 er i grenseland så 

ulike løsninger må godtas. Vilkårene for inngrep etter disse bestemmelsene er fyldig omtalt i 

pensum. 

Studentene bør finne aktuelle tiltak som kan være anholdelse, visitasjon, ta gjenstander 

(musikkanlegg) i forvaring, bortvisning/oppholdsforbud, påby virksomhet stanset og innbringelse. 

Valg av virkemiddel vil avhenge av en drøftelse av nødvendighet og forholdsmessighet i pl. § 6. 

Pålegg om å avslutte festen, bortvisning og eventuelt innbringelse fremstår som de mest 

nærliggende tiltakene. 
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Spørsmålet om bortvisning/oppholdsforbud er ment å teste om kandidatene klarer å vurdere hva 

som er bestemmende for hvor mange og hvor omfattende bortvisningen skal være. Dette er 

vurderinger hvor § 6 er sentralt. En bortvisning fra studentbyen til dagen etter fremstår som en 

naturlig avgrensing, men her er drøftelsen viktigere enn resultatet.  

Kandidatene bør også se at det er problematisk å bortvise Petter fra hans egen hybel. Dette er særlig 

omtalt i pensum og forventes behandlet. Bortvisning fra egen hybel vil neppe være tilstrekkelig 

begrunnet i denne situasjonen. 

Til spørsmålet om hva patruljen skal gjøre med Anne som nekter å gå, forventes det at patruljen ser 

alternativene og vurderer hva som er rettslig mulig og hensiktsmessig. Alternativene er: 

 Å ikke foreta seg noe ut over eventuelt å anmelde forholdet (Ikke følge pålegg etter pl. § 

30 nr. 1 jf. § 5). 

 Å fjerne Anne etter pl § 7. Det krever en vurdering av nødvendigheten og 

forholdsmessigheten av dette tiltaket (§ 6). 

 Å innbringe Anne. Innbringelse etter § 8 nr. 1 eller § 9 blir som over, likevel slik at 

hvorvidt hun forulemper andre må vurderes i lys av de øvrige tiltakene (eks om resten av 

festdeltakerne er bortvist). Innbringelse etter § 8 nr. 2 ("den som ikke etterkommer 

pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted når omstendighetene gir skjellig 

grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel") 

kan virke nærliggende, men her må studentene problematisere at hybelen ikke er 

offentlig sted og at en bortvisning derfor må omfatte offentlig sted. Videre er det krav 

om skjellig grunn til frykt (altså strengere vilkår enn politilovens alminnelig krav om 

rimelig grunn til å tro) for nye forstyrrelser at den offentlige ro og orden. Det er vanskelig 

å se at dette alternativet får anvendelse, men gode drøftelser bør likevel honoreres. 

1.2.  Tiltak mot de nye festdeltakerne 
Tredje gruppe spørsmål handler om tiltak mot de fire nyankomne festdeltakerne: 

5. Kan og bør patruljen foreta seg noe overfor disse? Hva er i så fall det rettslige 

grunnlaget og hvilke forhold er bestemmende for hva patruljen kan foreta seg? 

Her må kandidatene vurdere om det er rettslig grunnlag for å foreta seg noe og velge riktig tiltak. Det 

er ikke holdepunkter for at de fire representerer en ordensforstyrrelse der og da. Eventuelle tiltak må 

derfor skje for å avverge ordensforstyrrelser eller lovbrudd. Her er det flere alternativer: 

 Avvergende tiltak etter § 7 nr. 1 ("omstendighetene gir grunn til frykt for slike 

forstyrrelser"). Drøftelsene av ordensforstyrrelse blir som over. 

 Avverge lovbrudd etter § 7 nr. 3. Her kan lovbruddet enten være forstyrrelse av nattero 

(strl. § 181) eller brudd på smittevernreglene (mer enn 10 personer). Hvis noen 

kandidater ser at denne smittevernregelen er problematisk opp mot 

fullmaktsbestemmelsen (smittevernloven § 4-1 og legalitetsprinsippet/EMK) må de 

honoreres raust. 

Aktuelle tiltak vil være anholdelse, å nekte adgang eller bortvisning. 
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1.3. Kniv og flaske 
Fjerde gruppe spørsmål handler om håndteringen av kniv og flaske: 

6. Kan patruljen ta kniven og/eller flasken? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget og kan 

de treffe en slik beslutning selv? 

Her bør studentene se at det kan være avgjørende for inngrepsadgangen hvorvidt dette er straffbart. 

Det å åpne en flaske er ikke i seg selv brudd på forbudet mot å drikke på offentlig sted, men det kan 

være aktuelt å gripe inn for å avverge dette (alkoholloven § 8-9). Bæring av lommekniv vil kunne 

være brudd på strl. § 189 (2). Dette åpner for å gripe inn med hjemmel i pl.  § 7 nr. 3 (stanse/avverge 

lovbrudd). Det mest nærliggende tiltaket er å ta kniven og eller flasken i forvaring.  

Hvis studentene ser at det å ta kniven også kan skje som et straffeprosessuelt beslag etter strpl. §§ 

203 flg. bør de honoreres for dette. Ved straffeprosessuelt beslag kan patruljen bare selv treffe 

beslutning hvis det er fare ved opphold.  

Det å ta beslag i alkoholen kan også være aktuelt etter pl. § 9 (8). Dette forutsetter at personen er 
beruset, har alkoholen på seg og blir anholdt (ikke krav om at innbringelse blir iverksatt). Patruljen 
har selv beslutningskompetanse. 
 
Ytterligere et alternativ er å helle ut alkoholen med hjemmel i alkoholloven § 10-3. Dette er lite 
praktisk fordi bestemmelsen krever at det er grunnlag for inndragning (noe det neppe er i og med at 
det ennå ikke er drukket på offentlig sted) og fordi det er påtalemyndigheten som har kompetansen. 
De studentene som ser bestemmelsen bør få pluss for dette. 
 

På grunn av den pågående pandemien har undervisningen i JUS5506 vært heldigital, på samme måte 
som stort sett all annen undervisning ved fakultetet denne høsten. Den store mangelen ved digital 
undervisning i et fag som dette, hvor det bare gis forelesninger, ikke kurs/seminar, er at det blir lite 
kontakt mellom underviser og studenter. De siste en til to ukene kom det mange spørsmål på mail og 
via canvas, men den løpende studentkontakten har lidd av mangelen på fysisk gang- og 
auditoriumssnakk. Siden dette emnet er noe annerledes bygget opp enn mange andre juss-fag, med 
ulike forelesere og pensum som ikke er ren lærebok, er antakeligvis behovet for mange større for litt 
oppklarende løpende kontakt.  
 
Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende dette semestret. 

Karaktersettingen skal ta hensyn til dette. Enhver tvil om karakteren skal falle ut til kandidatens 

fordel. 


