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Sensorveiledning for eksamen i JUS5506 Politi- og påtalerett,  

høst 2019 
 

Innledning 
Valgemnet er nytt av i år. Emnet er noe annerledes lagt opp enn mange av de tradisjonelle 

jus-emnene. Det har vært åtte ulike forelesere i emnet, som har nærmet seg stoffet på til 

dels ulik måte. I tillegg har det naturlig nok ikke fantes tidligere eksamensoppgaver. Alt dette 

har stresset mange av studentene. Jeg har varslet som følger om hvordan eksamen ville bli:  

«Eksamen vil bestå av en eller flere problemstillinger eller caser som skal drøftes i lys av 

pensum. Studentene skal ta selvstendig stilling til problemstillingen/e, samtidig som hen 

viser at hen har lest pensum godt nok til å vite hva andre har ment om temaet/temaene. 

Ikke sedvanlig tolkning og subsumsjon, altså, men å teste dere i om dere klarer å 

reflektere godt, selvstendig og kritisk til problemstillinger som er relevante i politi- og 

påtalerettsverdenen.» 

Noe tolkning og subsumsjon er det i oppgavene, men selvstendig refleksjon over praktiske 

problemstillinger blir også testet. Eksamensoppgavene er bygget på to caser, faktiske 

demonstrasjoner i Kristiansand, i 2016 og 2019. SIAN-demonstrasjonen i 2019 har vært 

relativt utstrakt dekket i media, og flere studenter har kanskje fått med seg deler av tema 

som ble satt på spissen i den forbindelse. Særlig retten til ytringsfrihet avveid mot straffbare 

hatefulle ytringer har vært diskutert av flere. De som har fått med seg noe av 

mediedekningen har muligens fått med seg flere nyanser av saken som dermed kan drøftes 

på eksamen, men dette er av liten betydning for en vellykket oppgaveløsning.  

Oppgavene omhandler flere sider av læringskravene i JUS5506 (se 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5506/h19/pensumliste/index.html).  Det 

kreves god kunnskap om politiets og påtalemyndighetens samfunnsansvar, om politilovens 

inngrepshjemler, og om de mest sentrale internasjonale samarbeidsinstrument for politi- og 

påtalemyndigheten. Det kreves videre at studentene skal kunne reflektere over 

kjerneoppgaver og –problemstillinger innenfor feltet. Spørsmålene har også vært tema i 

flere forelesninger. Forelesningene er ikke obligatoriske, og det er ikke en forutsetning for å 

besvare spørsmålene at en har vært på forelesning. 

Eksamen består av fire oppgaver knyttet til samme case. De to første oppgavene fordrer at 

studentene viser god kunnskap om og oversikt over politiet og påtalemyndighetens roller og 

forpliktelser, og at de mestrer å anvende sin kunnskap til å reflektere over utøvelsen av disse 

i casene. De to siste oppgavene er mere tradisjonelt dogmatiske. Siden jeg i utgangspunktet 

varslet at eksamen i mindre grad skulle dreie seg om «tolkning og subsumsjon», kan det 

tenkes at studentene har tenkt seg en annen type eksamensoppgave. Så lenge 

pensumtekstene i all hovedsak er skrevet som juridisk litteratur i tradisjonelle fag ved 

fakultetet, mener jeg studentene likevel bør være godt forberedt også på de to siste 

oppgavene. Disse to oppgavene er ment å teste studentene i mer praktiske problemstillinger 

fra politi- og påtalevirkeligheten. 
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Oppgave 1 
«Gjør rede for politiets og påtalemyndighetens samfunnsoppdrag.» 

Påtalemyndighetens samfunnsoppdrag var tema for første forelesning i emnet. Det er også 

beskrevet grundig i Kjelby (2019: 23 flg.) s. 7-16 og 35-62 i kompendiet del 1 av 2 (forkortet 

heretter som K 1). Politiets samfunnsoppdrag mer spesifikt er behandlet i Auglend og 

Mæland (2016: 241 flg.) s. 65 i K 1.  

Politiets samfunnsansvar eller –oppdrag fremgår av politiloven § 1 annet ledd slik: 

«Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et 

ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, 

trygghet og alminnelige velferd for øvrig.» 

Påtalemyndighetens oppdrag er ikke lovfestet på samme måte. I NOU 2017:5 En 

påtalemyndighet for fremtiden - Påtaleanalysen, pkt. 15.2, foreslår påtaleanalyseutvalget å 

definere påtalemyndighetens samfunnsoppdrag slik:  

«Påtalemyndigheten skal gjennom sitt ansvar for straffesaksbehandlingen ivareta 

borgernes rettssikkerhet og bidra til å skape et trygt samfunn, ved aktivt og effektivt 

bekjempe og forebygge kriminalitet sammen med politiet.» 

Påtaleanalysen er ikke pensum, men det siterte følger også i Kjelby.  

Spørsmålet kan angripes på forskjellige måter. Her er det mulig å svare ganske kort, nærmest 

bare de to siterte avsnittene. De gode kandidatene vil ta det siterte som utgangspunkt, og 

gjøre rede for de forskjellige oppgavene og funksjonene som henholdsvis politiet og 

påtalemyndigheten skal ivareta for å oppnå målene om et trygt samfunn, osv. Det er et pluss 

om kandidatene sier noe om/problematiserer hva som ligger i begrepene som skal skapes 

eller beskyttes, dvs. rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd, mv., og eventuelt noe om 

hvordan oppdraget har endret seg over tid i lys av den rådende tidsånd. Dette er relativt 

grundig behandlet i Auglend og Mæland K 1 s. 65-87. 

Et stykke på vei er samfunnsoppdraget det samme for politiet og påtalemyndigheten. 

Rollene til de to institusjonene er jo likevel ulike, og det er nødvendig for en grei karakter at 

kandidatene viser at de ser og forstår disse forskjellene. 

Noen vil muligens velge å løse spørsmål 1 og 2 sammen, og det må være greit.  

Oppgave 2 

«Drøft om politiet og/eller påtalemyndigheten ivaretok sitt samfunnsoppdrag i de to 

tilfellene nevnt over.» 

Studentene bør her drøfte politiet og påtalemyndighetens faktiske og mulige handlemåter i 

sakseksemplene med utgangspunkt i besvarelsen av spørsmål 1. Som fagansvarlig har jeg 

kommunisert gjentatte ganger og på forskjellig vis at vi i dette emnet er opptatt av at 

studentene skal øve seg på selvstendig og kritisk tenkning. Dette spørsmålet er tenkt som 

hovedmuligheten for dem til å vise at de mestrer det. Det er ikke et fasitsvar på oppgave 2, 
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og kandidatenes drøftelse vil variere avhengig av hvordan/hvor bredt de har svart på 

oppgave 1. Sentrale tema å drøfte vil etter mitt skjønn være  

- Politiets og påtalemyndighetens avveining mellom ytringsfrihet og retten til vern mot 

hatefulle ytringer. Balanseringen av rettssikkerhet og kriminalitetsforfølging, 

avhengig av hvordan aktørene tolker de aktuelle situasjonene. Ev. forpliktelser til 

straffeforfølgning. 

- Politiets vurdering av «trygghet» i sitt møte med demonstrantene hhv. i 2016  (når 

politiet bl.a. lot seg ignorere) og i 2019 (når politiet stanset koranbrenningen pga. et 

presumtivt § 185-lovbrudd, av noen kritisert som forhåndssensur).  

o Derunder opplevelsen av trygghet og rettssikkerhet for publikum, og spesielt 

for motdemonstranten, som er den eneste som blir reagert mot av politiet. 

For en god karakter må kandidatene vise at de ser at det er flere og til dels motstridende 

hensyn som skal ivaretas når politiet og påtalemyndigheten skal ivareta deres 

samfunnsoppdrag. Kandidatene kan både svare bekreftende og nektende på spørsmålet; det 

avgjørende er en selvstendig og god drøftelse, helst med henvisning til relevante rettskilder 

(for eksempel menneskerettighetsforpliktelser) der det passer.    

Oppgave 3 

«Hadde politiet hjemmel til å bruke makt overfor demonstrantene i noen av tilfellene nevnt 

over?» 

Temaet politiets inngrep og maktbruk har vært behandlet på ulik måte på flere 

forelesninger, og er godt dekket i pensum. Aktuelle pensumtekster er Auglend og Mæland 

(2016): Politirett, 3. utg., Oslo: Gyldendal juridisk. s. 622-657 og 657-678 (i K 1) og Spurkland 

og Fredriksens Ordensjuss (2019) (i K 1). Boucht, Johan (2018): «Politirettslig fare - særlig ved 

ordensforstyrrelser», i: Tidsskrift for strafferett, 4/2018, s. 327-347 er tilleggslitteratur i 

faget, men studentene kan altså ikke forventes å ha lest denne artikkelen (og det er heller 

ikke nødvendig for besvarelsen). 

Det er innledningsvis fornuftig å definere hva som ligger i «å bruke makt». En naturlig 

avgrensning er tvangsmessig fysisk inngripen overfor demonstrantene eller deres eiendom 

(så også politiinstruksen § 3-2 og Auglend og Mæland). Studentene må få frem at maktbruk 

alltid krever hjemmel, jf. legalitetsprinsippet.  

Politiloven § 6 gir alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres, og gir generell 

hjemmel for at politiet kan bruke «makt under tjenesteutøvelsen i den grad det er 

nødvendig og forsvarlig». Det må altså foreligge en primær inngrepsfullmakt, f.eks. § 7 om 

anholdelse, mens § 6 bestemmer at makt kan brukes ved anholdelsen dersom det er 

nødvendig og forsvarlig. Kravet til nødvendighet og forholdsmessighet knytter seg både til å i 

det hele tatt foreta et inngrep, og til å foreta inngrepet med makt. Kriteriene nødvendig og 

forsvarlig er objektive politirettslige normer, det er ikke opp til den enkelte 

polititjenestepersons subjektive oppfatning (Auglend og Mæland, K1 s. 197, se også s. 251 

flg.).  Studentene kan med fordel nevne flere elementer av behovsprinsippet, derunder 

subsidiaritetskravet, adekvanskravet og kravet om tilstrekkelighet. Reguleringen i politiloven 
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suppleres av politiinstruksen § 3-2, som presiserer at maktbruk kun kan anvendes når det er 

klart nødvendig og forsvarlig, sett hen bl.a. til situasjonens alvor og følgene for objektet det 

vurderes maktbruk mot. Studentene må dermed holde opp disse kriteriene mot alvoret i 

demonstrasjonssituasjonene. Gitt tidsrammen for eksamen, må dette gjøres relativt 

summarisk. Auglend og Mæland (K 1 s. 200) trekker frem begrensningene for politiets 

maktbruk i Grl. § 93 1. og annet ledd og EMK art. 2 og 3. Om studentene nevner disse 

skrankene, er det positivt, men det motsatte behøver heller ikke trekke nevneverdig ned i 

vårt tilfelle.  

Kandidatene behøver ikke drøfte om vilkårene i de underliggende rettsgrunnlagene for 

inngrep er oppfylte, men må vise at vilkårene må være oppfylt for at maktanvendelse i det 

hele tatt skal være lovlig. Spurkland og Fredriksens Ordensjuss (2019), K 1 s. 89 flg. tar 

inngående for seg inngrep etter § 7. Brukes tiden ellers fornuftig, skal ingen straffes for å 

redegjøre grundigere for vilkårene i § 7. 

I eksemplene vil politiet i prinsippet kunne bruke makt fordi de møtes med vold, fordi de må 

avverge vold mot seg selv, fordi demonstrantene skal anholdes eller innbringes, for å 

forebygge eller stanse alvorlige ordensforstyrrelser eller fredskrenkelser, eller dersom 

demonstrantene satte seg fysisk til motverge mot en ev. bortvisning, med hjemmel enten i 

politiloven §§ 7 (fjerning eller anholdelse) eller 8 (innbringelse), eventuelt samme 

virkemidler med hjemmel i straffeprosessloven §§ 171-173.  

Politiets maktbruk kan også hjemles i nødverge- eller nødrettsbestemmelsene i straffeloven 

§§ 17 og 18. Høyesterettsavgjørelsene i Rt-2007-1172 og Rt-2008-696 er pensum, og gir 

veiledning blant annet om forholdet mellom maktbruk i straffe- eller ordenssporet. Dette 

har vært forelest om, og er særlig behandlet i Auglend og Mæland (K 1 s. 673 flg.). Siden 

oppgaven ber om hjemmelsvurdering knyttet til eksemplene fra Kristiansand, og ikke en mer 

generell redegjørelse, mener jeg politilovens bestemmelser er mest relevante å drøfte. En 

fornuftig fremstilling av straffrihetsgrunnene og særlig da knyttet til hvordan situasjonen 

måtte være for at maktbruk skulle hjemles der i våre tilfeller, kan likevel være bra. Det er 

noe forskjellig formål avhengig av om politiet ville velge det ordensmessige eller 

straffeprosessuelle sporet. Studentene forventes ikke å drøfte dette inngående.  Noen vil 

kanskje nevne vilkår for bruk av skytevåpen, men det bør antakeligvis ikke brukes særlig tid 

på. 

Om kandidatene nevner etiske perspektiver knyttet til maktbruk, i tillegg til selve 

hjemmelsspørsmålet, er det fint. Oppgaven ber ikke spesifikt om det, så det motsatte 

trekker ikke ned. 

Oppgave 4 
«Se for deg at demonstrantene i 2017 ikke bare hadde dyttet bort polititjenestefolkene, men 

også utøvd grovere vold mot en eller flere politifolk, og deretter flyktet fra Kristiansand med 

fergen til Hirtshals. Hvordan kunne norsk politi og/eller påtalemyndighet etterforsket 

og/eller forfulgt gjerningspersonene?» 
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Relevant pensum er Bruce, Ingvild: «Praktisk politi- og påtalesamarbeid i Europa.» Tidsskrift 

for Strafferett nr. 4 2015 s. 447-468 (tilgjengelig på lovdata/canvas) og NOU 2016: 24 kap. 

4.3.3 s. 125-128 (tilgjengelig på canvas/internett).   

Det er altså snakk om etterforskning og/eller forfølgning over norsk grense til Danmark. 

Utgangspunktet er at Norges jurisdiksjon slutter ved grensen (internasjonalt farvann mv. er 

ikke pensum). Etterforskning og/eller forfølgning over/utenfor norsk grense fordrer en form 

for avtale med det aktuelle landet. De mest aktuelle generelle og relevante avtaler for Norge 

på europeisk nivå i så måte er Europarådets konvensjon om gjensidig samarbeid i 

straffesaker av 20. april 1959 (heretter 1959-konvensjonen), inkludert 1. (1978) og 2. (2001) 

tilleggsprotokoll, Schengenkonvensjonen av 19. juli 1990, EUs Konvensjon om gjensidig 

samarbeid i straffesaker av 29. mai 2000 (2000-konvensjonen), samt deler av Prüm-

samarbeidet. Norge er også tilsluttet EUs politi- og strafferettslige samarbeid, Europol og 

Eurojust via såkalte tredjelandsavtaler.  

Studentene kan gjerne også nevne at Norges avtale som knytter oss til 

overleveringsinstrumentet Den europeiske arrestordren (EUs rammebeslutning 13. juni 2002 

om utlevering av lovbrytere) akkurat trådte i kraft i november d.å. Overlevering av (f.eks.) 

mistenkte fra Danmark ville allerede følge forenklede prosedyrer i tråd med Den nordiske 

arrestordren (Konvensjon om nordisk arrestordre 15. desember 2005). 

For nordiske forhold er Den nordiske politisamarbeidsavtalen, senest revidert 2016 (merk at 

Bruces artikkel viser til 2012-avtalen), svært relevant for praktisk samarbeid.  

Sett hen til tidsrammen for eksamen, forventes det ikke at studentene skal gå i dybden på de 

ulike avtalene og instrumentene som finnes tilgjengelig. Det bør være tilstrekkelig for en god 

karakter at de viser det klare utgangspunktet om jurisdiksjonsgrenser, og at de har god 

oversikt over de fleste av de relevante avtalene med de mest aktuelle etterforsknings- og 

forfølgningsinstrumentene. Det er også en fordel om studentene ser forskjellen mellom 

påtalemyndighetens og politiets muligheter til direkte ekstraterritorielt arbeid, og de 

(sam)arbeidsformene som fordrer involvering av domstolene. 

Det mest sentrale i vårt sakseksempel er kanskje Schengenkonvensjonen art. 40 flg. og Den 

nordiske politisamarbeidsavtalens muligheter for observasjon og forfølgelse over 

landegrenser. Eventuelt felles etterforskningsarbeid mellom norske og danske, eller andre 

europeiske politimyndigheter, kan planlegges gjennom Europol og/eller Eurojust, eller 

direkte med det aktuelle landet. Det gir pluss i boken om studentene nevner Forskriften om 

internasjonalt straffesakssamarbeid (FOR-2012-12-14-1227) § 33 så langt gjelder 

informasjonsdeling. Oppgaven spør om norske myndigheters arbeid utenfor Norge, det er 

dermed ikke naturlig å gå inn på politiregisterlovens eller –forskriftens regler om utlevering 

av norske straffesaksopplysninger.  

Videre ville det vært naturlig for politiet å søke i og legge inn etterlysning i Schengen 

Informasjonssystem (SIS), som er nærmere regulert i norsk lov i SIS-loven, eventuelt også i 

Europols informasjonssystem.  
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Ved behov for tvangsmiddelbruk i utlandet, f.eks. pågripelse ved ankomst Hirtshals, ville 

norsk påtalemyndighet oversendt en rettsanmodning til rette danske myndigheter. 

Studentene forventes ikke å redegjøre nærmere for krav til rettsanmodninger i de ulike 

tilfeller (se nærmere Bruce pkt. 2.2). 

Siden demonstrantene i eksempelet er medlemmer av en form for nordisk sammenslutning, 

kunne et relevant samarbeidsinstrument vært en felles etterforskningsgruppe (JIT) med 

medlemmer fra de involverte land. Rettslig grunnlag for JITs er 2000-konvensjonen artikkel 

13 og Nordisk politisamarbeidsavtale kap. 8.  

 

Bedømmelse 
I tillegg til den innledningsvis nevnte uro knyttet til at faget var nytt og noe fremmed, kom 

kompendiet, med store deler av pensum, fra trykken først et lite stykke ut i 

forelesningsrekken. Alle disse momenter må vektlegges ved bedømmelsen av eksamen. Jeg 

tror ikke eksamen er så fremmed som studentene fryktet. Men i den grad det viser seg at 

primært spørsmål nr. 2 har vært vanskelig å formulere fornuftig for kandidatene, bør 

besvarelsen leses i beste mening. Eventuell overdreven henvisning til pensumlitteraturen 

bør heller ikke straffes, siden eksamen metodisk i noen grad kan ses på som en blanding av 

samfunnsvitenskapelig og juridisk. Sensorene må merke seg at både jusstudenter, 

politihøgskolestudenter og kriminologistudenter er oppmeldt til denne eksamenen. 

Tilnærmingen til oppgavene metodisk sett må dermed antas å være noe ulik, og sensorene 

må ta høyde for at alle løsningsmetoder kan være gode. Det avgjørende for en god karakter 

må være at kandidatene får frem god kunnskap og oversikt over temaene som berøres i 

oppgavene, og fremviser god vurderingsevne og selvstendighet i redegjørelsene og 

drøftelsene. Temaene er godt dekket i pensum. Det mest utfordrende er antakeligvis at 

oppgavene dekker over flere deler av pensum, og må anses som omfattende. Som alltid på 

eksamen kan det være vanskelig for studentene å disponere tiden, og besvarelsene må 

begrenses på en fornuftig måte. Antakeligvis vil deler av besvarelsene av tidshensyn være 

noe overfladiske, og det må være greit på grunn av omfanget. Alle oppgaver må likevel 

besvares.  

 

 

Synnøve Ugelvik 

  


