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Generelt: 

Eksamen består i år av tre spørsmål: to teoretiske og en liten praktikumsoppgave. Kombinasjonen av 

teori og praktikum skal gi studentene anledning til å vise ulike typer kunnskap og ferdigheter. 

Studentene har fått opplyst at spørsmålene vektes ulikt, og de ble anbefalt å prioritere tiden i 

samsvar med dette. Spørsmål 1 veier tyngst, ca 60%. Spørsmål 2 er det minste, ca 10 %. Spørsmål 3 – 

praktikumsoppgaven – veier ca 30%. Når karakteren skal settes, skal det altså legges mest vekt på 

oppgave 1. 

Studentene på JUS1960 er enten tidlig i jusstudiet eller eksterne som tar faget som del av andre 

studier eller som videreutdanning. Studentene på JUS5960 (masternivå) er helt i slutten av 

jusstudiet. Dette må det tas høyde for i karaktersettingen, slik at studentene på JUS1960 ikke 

forventes samme generelle evne til å strukturere en juridisk analyse. Erfaringen fra tidligere er at 

forskjellen er særlig merkbar i forhold til praktikumsoppgaver: Studentene på JUS5960 har god 

trening i å skrive praktikumsoppgaver, identifisere og drøfte problemstillinger, mens studentene på 

JUS1960 er mindre trent i å skrive praktikumsoppgaver. 

Merk at studentene i år har tilgang til LovdataPro på eksamen. Det betyr at de ikke bare har 

lovteksten tilgjengelig, men også forskrifter og rettspraksis fra domstolene. De har imidlertid ikke 

tilgang til avgjørelser fra Trygderetten, og heller ikke til rundskriv eller forarbeider. Jeg antar at det 

være til dels markerte mellom besvarelsene i hvordan de anvender rettspraksis (og for så vidt også 

forskrifter): Det kan ikke telle positivt dersom det kopieres inn lange sitater uten at det fremgår klart 

hva studenten mener er relevant eller hva som er de sentrale poengene i sitatet for det spørsmålet 

som diskuteres. Bruk av praksis skal belønnes der de er treffende for diskusjonen og bruken viser 

forståelse av hva som er det relevante i saken(e).  

 

Oppgave 1: Teorioppgave 

Oppgaven ber om en beskrivelse av vilkårene for å få arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven, 

og det sies eksplisitt at utmålingsregler ikke skal behandles. 

Emnet er behandlet i litteraturen for alle studenter: Kjønstad 2018 (5.utg v Haider) s. 122-135. 

Studenter på masternivå skal også ha lest Sveles artikkel «Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan 

som verktøy for NAV og som vilkår for trygderettigheter», Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2012, s. 71-98. Det ble holdt en enkelttime forelesning om 

arbeidsavklaringspenger. Et antall saker er nevnt både i litteraturen og i undervisning, og på eksamen 

har studentene tilgang til avgjørelser fra domstolene. De har altså gode forutsetninger for å kunne 

finne eksempler til diskusjon av de enkelte vilkårene. 

Studentene bes om å «beskrive vilkårene». De har lovteksten å forholde seg til, og alle bør vel kunne 

nevne de sentrale vilkårene. Der svake eller dårlig forberedte studenter i stor grad vil måtte lene seg 

på de enkelte paragrafene i loven, vil gode besvarelser kunne ha en bedre strukturert fremstilling 



som også viser oversikt og forståelse av sammenhenger mellom bestemmelsene. I litteraturen er 

fremstillingen gruppert slik: 

- Tilknytning til Norge (§§ 11-2 og 11-3). Her kan det gjerne forholdet til EØS-reglene 

diskuteres (men dersom kandidaten går langt inn i detaljene om dette, vil det fort gå på 

bekostning av tiden til å besvare andre deler av eksamen. 

- Alder (§§ 11-4 annet ledd og 11-27 siste ledd) – bør vel holdes helt kort. 

- Sykdom, skade eller lyte (§ 11-5). Her bør det knyttes kommentarer til spørsmålet om 

sykdomsvilkåret, f.eks. om det kreves diagnose, objektive funn, eller om grensen til sosiale/ 

økonomiske problemer. 

- Nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte (§ 11-5). Her bør kandidaten både 

si noe om kravet til størrelsen på nedsettelsen (gjerne det måles ut fra timetall arbeidsevne, 

ikke inntektsevne, og at det er en konkret helhetsvurdering, jf de nevnte momentene), og om 

kravet til årsakssammenheng. Forbindelsene til §§ 11-22 og 11-23 kan gjerne nevnes. 

- Behov for aktiv behandling, arbeidsrettet tiltak og/eller mulighet til å komme i arbeid (§11-6, 

alternative vilkår). Muligheten for unntak etter §§ 11-13 til 11-18 kan også gjerne nevnes. 

- Krav til aktivitet, meldeplikt: Gode kandidater vil kunne si noe om de ulike typene vilkår her, 

særlig plikter til aktivitet og medvirkning etter §§ 11-7 til 11-9, og meldeplikt etter § 11-10, 

men også den generelle opplysningsplikten etter § 21-3 kan gjerne nevnes. 

Besvarelsene trenger ikke å bruke akkurat denne inndelingen, men det skal gis uttelling til 

besvarelser med en ryddig struktur som både viser oversikt og innsikt i de enkelte reglene. Fornuftig 

bruk av eksempler fra rettspraksis til å kaste lys over vilkårene skal gi uttelling, jf kommentaren 

innledningsvis om hvordan vurdere bruk av rettspraksis. Besvarelser som i hovedsak siterer 

lovtekstene, uten å si særlig mer, må vurderes som svakere. 

Det kan ikke kreves at besvarelsen går fullt i dybden på alle vilkårene. Det bør likevel være en viss 

balanse slik at det sies noe om innholdet i alle de sentrale vilkårene, snarere enn at diskusjonen på 

ett punkt fortrenger de øvrige. 

Litteraturen omtaler også forholdet til arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan i NAV-loven (§ 14a), 

dette vil imidlertid fort ligge utenfor oppgaven å diskutere dette. Oppgaven sier eksplisitt at 

utmålingsreglene ikke skal behandles – dersom disse likevel er diskutert, skal det ikke gis uttelling for 

dette. 

Noen kandidater kan tenkes å også nevne lovhistorien, der bakgrunnen for AAP er en sammenslåing 

av rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. En kort fremstilling av dette 

er greit. Dette ligger imidlertid på siden av spørsmålet og bør som hovedregel ikke gi særlig uttelling. 

Dersom besvarelsen imidlertid klarer å bruke denne forhistorien til å kaste lys over dagens vilkår, er 

dette positivt. 

 

Oppgave 2: Teorioppgave 

Oppgaven lyder «Gi eksempler på hvordan folketrygdlovens ulike formål søkes fremmet gjennom 

reglene om arbeidsavklaringspenger.» 

Lovens formål finnes både i § 1-1 og i § 11-1. Gode studenter ser at mens § 11-1 bare nevner 

eksplisitt inntektssikring, omhandler § 1-1 også mål om utjevning og det å «bidra til hjelp til 

selvhjelp» (gjerne omtalt som arbeidslinja). Alle de tre målene bør omtales, med eksempler på 

hvordan regelverket påvirker gjennomføringen av disse. Antallet eksempler er ikke alene avgjørende, 



men om de brukes på en måte som gir anledning til diskusjon som viser forståelse både av reglene og 

av hvordan de fungerer. Dersom studenten også får frem situasjoner der det kan være 

spenningsforhold mellom de ulike formålene, er dette positivt. 

 

Oppgave 3: Praktikumsoppgave 

Praktikumsoppgaven er også knyttet til AAP. Her er det gjort en liten forskjell i oppgaveteksten 

mellom studentene som tar JUS5960 og de som tar JUR1960. Sistnevnte gruppe er gitt litt hjelp til å 

identifisere problemstillingene, ved at står følgende:  

Drøft og avgjør om Teresas søknad skal avslås på grunn av hhv  

a) manglende oppfyllelse av kravet til opptjeningstid  

b) manglende oppfyllelse av kravet om redusert arbeidsevne 

For studentene på masternivå står det kun: 

 Drøft og avgjør om NAVs avslag var riktig. 

Oppgaven tar særlig sikte på å prøve om studentene ser og kan diskutere følgende punkter: 

1. Opptjeningstid og det relevante tidspunktet for å vurdere dette.  

For AAP er det relevante tidspunktet knyttet til når kravet fremmes, jf § 11-2. AAP skiller seg her fra 

f.eks. uføretrygd, der det er uføretidspunktet som er det relevante, § 12-2 jf § 12-8. Dette bør kunne 

besvares nokså kort, ved å anvende lovens bestemmelse på faktum. Theresa var medlem av 

folketrygden nærmere to år før ulykken og over to år etterpå, før kravet ble fremsatt, og det bør 

kunne slås fast ganske fort at hun oppfyller kravet. 

2. Kravet om redusert arbeidsevne 

Her må kandidaten se at Theresa i utgangspunktet ikke oppfyller kravet til redusert arbeidsevne (§ 

11-5, 50%), men at dette kan avhjelpes hvis det er en yrkesskade (§ 11-22, 30%). 

Så må det diskuteres om skaden tilfredsstiller kravet for å være en yrkesskade, jf §§ 13-3, 13-6 annet 

ledd. Lovteksten gir noen holdepunkter, men de gode besvarelsene vil her også kunne trekke på 

rettspraksis, f.eks. Rt 2004 s. 487 (gravøl), Rt. 2006 s 1129 (legepågripelse), Rt. 2014 s 513 

(akeulykke). Kandidater som både kjenner praksis, klarer å trekke relevante momentene ut av denne, 

og anvende disse momentene på faktum som er gitt i oppgaven skal gis god uttelling for dette. Se 

også det som står ovenfor om bruk av rettspraksis: lange sitater fra dommer har liten egenverdi, de 

må anvendes på en fornuftig måte som viser at de også er forstått.  

Selv mener jeg dette tilfellet neppe er en yrkesskade, men som alltid er det viktigste for vurderingen 

om drøftelsen ser relevante momenter i begge retninger, og at konklusjonen følger naturlig av 

argumentene som er trukket frem. 

Besvarelsen bør også vise tydelig hva som er konsekvensen av konklusjonen på spørsmålet om 

hvorvidt det er yrkesskade – altså hvilket krav til reduksjon i arbeidsevne som da gjelder, og om 

Theresa oppfyller dette. 

Ingunn Ikdahl, 29. april 2019 


