
Sensorveiledning for trygderett JUR1960 (BA) og JUS5960 (MA) 
 

Generelt om vilkårene for vårens eksamen 
 

 
Undervisningen 
 
Vårsemesteret har vært ekstraordinært. I midten av mars ble det besluttet at fakultetets undervisning 
kun skulle foregå digitalt. På dette tidspunktet var 5 av 10 forelesninger i trygderett holdt.  
 
Den gjenværende undervisningen ble gjort som en kombinasjon av digitale forelesninger (over zoom), 
publisering av opptak fra tidligere forelesninger som ble holdt våren 2019, og digitale «zpørretimer» 
med foreleser. Det ble gjort opptak av enkelte av de digitale forelesningene, så de også var tilgjengelig 
for studenter som hadde tekniske problemer eller ikke kunne delta på det planlagte tidspunktet (f.eks. 
pga omsorgsoppgaver for barn).  
 
Undervisningsopplegget har altså blitt annerledes enn vanlig, men i hovedsak ble alle de planlagte 
emnene dekket. Alderspensjon var det emnet som tapte mest på endringene, da en planlagt forelesning 
kun ble erstattet med et opptak fra 2019. Dette emnet er ikke tatt opp i eksamensoppgavene. 
 
 
Eksamen 
 
Også eksamen har blitt endret. Alle skoleeksamener har blitt endret til hjemmeeksamener, men med 
samme eksamensdag og -tid som den opprinnelige planen. Studentene har altså fortsatt hatt 4 timer til 
rådighet (og litt ekstra tid før og etter).  
 
Den største endringen er vel det at studentene har hatt alle hjelpemidler tilgjengelige under eksamen. 
Dette inkluderer lærebøker, egne notater, forelesningsopptak, tidsskriftartikler, og digitale hjelpemidler 
som LovdataPro (inkl. rundskriv og trygderettspraksis) og Gyldendal rettsdata/Norsk lovkommentar 
(med fulle rettigheter). Dette har selvsagt hatt betydning for utformingen av oppgavene, og er også et 
relevant bakteppe for hvordan man kan vurdere studentenes kunnskap og ferdigheter ut fra 
besvarelsene. 
 
Kandidatene har fått følgende informasjon: 
"Utover dette må eksamen gjennomføres på eksamensvilkår: 

- 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. 

- Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatkontroll. 
- Henvisninger: For hjemmeeksamen som erstatter skoleeksamen, finner du regler om 

henvisninger på nettsiden med spørsmål og svar om eksamen vår 2020. Se avsnittet 
«Henvisninger og eksamen». https://www.jus.uio.no/studier/korona-eksamen-2020/index.html 

 

https://www.jus.uio.no/studier/korona-eksamen-2020/index.html


 
Generelt om sensurkriteriene 
 
Fakultetet har gitt følgende generelle informasjon til alle ansvarlige faglærere, og bedt om at vi bringer 
det videre til dere: 
 
Endringene våren 2020 medfører at sensurkriteriene som normalt benyttes for valgemnene ikke kan 
benyttes.  
Om nivået for Bestått/ikke bestått er det for fakultetet besluttet følgende vurdering for de emnene som 
har endret fra karakterskalaen A-F: 
"Den kvalitative terskelen bestått/ikke bestått anvendes i lys av læringsmålene i faget. 
Læringsbeskrivelsen er ikke endret fra tidligere. Også under bokstavkarakterskalaen var det en 
forutsetning for bestått karakter at kandidaten viste tilstrekkelig læringsutbytte. Derfor ligger grensen 
for å bestå på samme sted som tidligere, selv om den kvalitative beskrivelsen er endret." 
 

Generelt om vurdering av denne eksamensoppgaven 
 
Årets oppgave har tre spørsmål knyttet til ulike tre emner. Den er omfattende. Studenter som ikke kan 
stoffet godt, og må slå opp mye i litteraturen, vil få knapt med tid. Studenter som er godt forberedt vil 
være bedre stilt, men også disse vil måtte prioritere tiden. 
 
Studentene har fått oppgitt hvordan de tre delene vil bli vektet mot hverandre. 

- For studenter på JUR1960 (BA-nivå) er vektingen for de tre spørsmålene 40/20/40 

- For studenter på JUS5960 (MA-nivå) skal de tre spørsmålene vektes omtrent likt 

Sett samlet må eksamensoppgaven anses vanskelig og omfattende. Dette skal ikke forventes at noen 

besvarelse rekker å gå i dybden på alle spørsmålene. Utformingen av oppgaven henger sammen med 

eksamenssituasjonen. Studenter som er forberedt og har oversikt over og forståelse av faget skal ha 

mulighet til å vise dette. Oversikt, forståelse, og blikk for sammenhenger og struktur må verdsettes, 

sammen med evne til systematisk fremstilling og metode – også når det ikke er like godt gjennomført ift 

alle tre spørsmålene. Oppgaver som mangler dette, og gjennomgående domineres av gjengivelse og 

sitater, vil imidlertid neppe kunne stå. 

 

Om de enkelte spørsmålene 
 
Spørsmål 1 
 
Spørsmål 1 ber kandidatene diskutere yrkesskadedekning ved hjemmekontor, med utgangspunkt i 
Høyesterettspraksis og da særlig dommene Rt-2004-487 (Gravøl) og Rt-2014-513 (Akeulykke). 
 
Læringskravene omfatter «Kjennskap til reglene om yrkesskader og yrkessykdommer» for begge 
studentgruppene, og emnet er omtalt på ca 20 sider i Kjønstad (2018) kap 8. Hjemmekontor-situasjoner 
er ikke omtalt spesifikt i litteraturen, men ble nevnt kort på en forelesning. Da ble også saken FinKN-
2017-779 nevnt av en student, og jeg antar noen vil vise til denne. Det kan imidlertid ikke kreves – og 



mens sakens innhold og argumenter er interessante og gjerne kan diskuteres, bør det gå frem at denne 
ikke har samme rettskildemessige betydning som en høyesterettsdom. 
 
Studenter som søker på nett, vil kunne finne korte nettartikler/innlegg på hjemmesidene til 
advokatkontor o.l. som berører temaet. De jeg har sett, er imidlertid i liten grad begrunnet i rettskilder, 
og heller ikke i særlig grad diskuterende eller problematiserende. 
 
Svakere besvarelser vil trolig være preget av rene påstander om hva som er omfattet, uten diskusjon 
eller rettskilder. Bedre besvarelser vil klare å bruke dommene aktivt til å få frem de ulike vilkårene, 
knytte til ordlyd i ftrl §§ 13-3 og 13-6, og konkretisere hvordan vilkårene kan forstås ved hjemmekontor. 
De beste oppgavene vil ha nyanserte diskusjoner, med argumenter på begge sider, og god 
eksempelbruk. 
 
For studenter på JUS1960 (som enten er tidlig i juss-studiet eller har annen fagbakgrunn) må oppgaven 
regnes som utfordrende. 
 
 
Spørsmål 2 
 
Der spørsmål 1 gir studentene anledning til å diskutere anvendelse av regler (og tidligere rettspraksis) på 
nye situasjoner, gir spørsmål 2 mulighet til å vise forståelse for forholdet mellom de spesifikke vilkårene 
for ytelser og de overordnede formål folketrygden skal fremme. Oppgaven tar utgangspunkt i 
«arbeidslinja» og ftrl § 1-1 tredje ledd. Den ber om at disse knyttes til de konkrete reglene for 
sykepenger og arbeidsavklaringspenger, og om diskusjon av forholdet til de øvrige formålene omtalt i 
ftrl § 1-1 (inntektssikring og utjevning). 
 
Mht dilemmaer og motstridende hensyn mellom arbeidslinja og de øvrige formålene med folketrygden 
er spørsmålet litt ulikt formulert for de to studentgruppene (BA og MA). 
 
BA-studenter (JUR1960) er bedt om å «peke på» slike dilemmaer/motstridende hensyn. Det sentrale er 
å se forbindelsene mellom arbeidslinja, og de ulike bestemmelsene knyttet til aktivitetskrav, oppfølging, 
møter, tilrettelegging, arbeidsavklaring etc for sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Studentene bør 
også kunne identifisere de andre formålene, og kunne se noen mulige spenningene mellom disse. Særlig 
aktuelt er vel forholdet mellom inntektssikring ved sykdom og krav om aktivitet for å motta ytelser. For 
denne gruppen skal spørsmål 2 vektes mindre enn spørsmålene 1 og 3. 
 
MA-studenter (JUS5960) bes om å «diskutere» hvilke dilemmaer/ motstridende hensyn det kan være 
mellom arbeidslinja og de øvrige formålene med folketrygden. For denne gruppen er det et eget 
læringskrav at de skal ha «Kjennskap til hovedsynspunkter og grunnleggende prinsipper og debatter i 
norsk trygdepolitikk», og arbeidslinjen finnes mer omtalt i hovedlitteratur som står oppført for denne 
gruppen (se særlig Eidsvaag 2016 om «Arbeidslinjen og menneskerettighetene» samt Kjønstad 2013 
«Rettsliggjøring av velferdsstaten»). Det må stilles større forventninger til presisjon og nyanser i 
vurderingene fra denne studentgruppa enn for de som tar emnet JUR1960. 
 
 
Spørsmål 3 
 



Spørsmål 3 omhandler høstens «trygdeskandale», og spør hvilke lærdommer rettsanvendere kan trekke 
fra denne. Oppgaven ber altså om at praksisfeltet, rettsanvenderen, står i sentrum: ikke lovgiveren eller 
granskingsutvalget. Dette er et spørsmål uten fasit; her må en rekke ulike forslag til læringspunkter 
aksepteres. Både materielle og metodiske innfallsvinkler kan gi gode svar.  
 
Jeg antar mange vil si noe om de grunnleggende prinsippene i forordningen og EØS-retten generelt 
(særlig eksportabilitet av trygdeytelser og fri bevegelighet), og/eller rettskildemessige betraktninger om 
forvaltningspraksis og rundskriv, forrang etc. To kapitler fra boken Trygd og pensjon i EØS står på 
studentenes liste over hovedlitteratur («pensum»). Studentene som har fulgt undervisningen har i 
tillegg fått den pågående «trygdeskandalen» er presentert og diskutert på flere forelesninger, og diverse 
materiale ligger i det digitale undervisningsrommet «canvas» og ellers tilgjengelig på nett. 
 
Det avgjørende for vurderingen er om besvarelsen samlet sett er noenlunde forstandig, at den ikke bare 
er en ren gjengivelse av fakta om høstens trygdeskandale, men også viser forståelse av forholdet mellom 
EØS-rett og trygderetten. Læringskravene angir at studentene skal ha «Kjennskap til betydningen av 
andre normsystemer for folketrygdens ytelser: Menneskerettigheter, Grunnloven og EØS-rett.» De skal 
også kunne «Diskutere trygderettslige spørsmål, herunder i lys av spørsmål om kjønnsdimensjoner og 
samsvar med menneskerettigheter, grunnlovsbestemmelser og EØS-rett.» 
 
 
Ingunn Ikdahl 
Oslo, 20. april 2020 


