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Generelt: 

Eksamen består i år av to spørsmål: en teorioppgave og en praktikumsoppgave. Kombinasjonen av 

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

Studentene har fått opplyst at oppgave 1 beregnes til ca 1.5 time og oppgave 2 til ca 2.5 time, dvs ca 

40/60 % av tidsbruken. Dette bør også trekkes inn ved karaktersettingen, slik at oppgave 2 teller noe 

mer enn spørsmål 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. Jeg vil tro at forskjellen blir merkbar ift 

oppgave 2: 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. 

 

Oppgave 1: Teorioppgave 

Oppgaven omhandler ftrl § 4-5 (1 og 2) om «reell arbeidssøker». 

Emnet er behandlet i pensum (Kjønstad 2009 s. 106-108), og emnet «dagpenger» generelt ble tatt 

opp på forelesning. Også dette vilkåret ble tatt opp, men behandlet nokså kort. Det kan neppe 

forventes at studentene har nevneverdig kjennskap til praksis eller forarbeider. 

Studentene bes gjøre rede for kravet. Her har de lovteksten å holde seg til. Alle bør vel se og få frem 

hovedtrekkene i bestemmelsen: man må være arbeidsfør og være villig til mobilitet (på flere måter, jf 

bokstavene a-d). Mobilitetskravet er strengt, men det er rom for unntak i annet ledd. 

Svake eller dårlig forberedte kandidater vil måtte lene seg på ordlyden, som gir en del holdepunkter. 

Gode kandidater får frem strukturen i bestemmelsen, og klarer å si noe mer enn å bare gjengi 

teksten i de enkelte delene av bestemmelsen. 

Besvarelsen kan gjerne plassere denne bestemmelsen i det større bildet ved siden av andre vilkår for 

dagpenger. Selv om oppgaveteksten ikke ber eksplisitt om dette, bør det telle positivt dersom dette 

gjøres fornuftig og viser oversikt og forståelse av sammenhengen i regelverket. Dersom kandidaten 

går for langt inn i detaljer om disse, vil man imidlertid fort befinne seg utenfor oppgaven, og det kan 

fort gå på bekostning av tiden til å besvare andre deler av eksamen. Forholdet til bestemmelsene § 4-

8, 4-9 og 4-21 vil i større grad falle innenfor, dersom kandidaten ser hvordan disse spiller sammen. 

Dersom kandidaten sier noe fornuftig om betydningen av formålsbestemmelsen i § 4-1, at dette er 

en ordning som skal kompensere for inntektstap pga arbeidsløshet (ikke f.eks. helseproblemer eller 

omsorgsforpliktelser i seg selv) er dette svært bra. Dette kan knyttes både til hovedregelen i §4-5 

første ledd og til annet ledd, men det vil trolig bare være de beste kandidatene som ser dette. 

 



Oppgave 2: Praktikumsoppgave 

Praktikumsoppgaven er laget med utgangspunkt i saken TRR-2013-2436. Denne er ikke omtalt verken 

i pensum eller på forelesning. 

Oppgaven reiser flere spørsmål, og her er det gjort en liten forskjell i oppgaveteksten mellom 
studentene som tar JUS5960 og de som tar JUS1960. Sistnevnte gruppe er gitt litt hjelp til å 
identifisere problemstillingene, ved at det i siste avsnitt er skrevet følgende om Martes anførsler: 

Der [i Trygderetten] anførte Marte at hun oppfylte kravet i ftrl § 4-5. Praksis og rundskriv kunne 
ikke endre loven. Og dessuten måtte det få betydning at NAV ikke hadde hjulpet henne nok med 
å forstå regelverket. 

Dette avsnittet finnes ikke i oppgaveteksten på JUS5960. 

Oppgaven reiser to hovedspørsmål. 

Det første er det materielle spørsmålet om Marte oppfylte kravet i ftrl § 4-5.  

Kandidaten bør si noe om å være arbeidsfør, men når legen sier at Marte nå kan arbeide som før, bør 

dette kunne slås fast ganske fort.  

Spørsmålet om geografisk mobilitet er mer komplisert. Alle kandidatene bør se at når Marte hadde 

Marte krysset av for «nei», er spørsmålet om hun kan hjelpes av unntaket i annet ledd. Ordlyden i 

seg selv åpner for en konkret vurdering av om Martes familiesituasjon utgjør «tungtveiende sosiale 

hensyn knyttet til omsorgsansvar for små barn». Å ha barn er alltid krevende, men det å ha fire som 

er så små barn er noe utover det vanlige, og kan tale for at dette er oppfylt. I motsatt retning kan det 

spesifikke formålet med dagpenger trekke – jf kommentarer til teorioppgaven. Studentene er også 

gitt et kort sitat fra rundskrivet, som angir at unntaket gjelder situasjoner der barna er under ett år. 

Dersom dette legges til grunn direkte, faller altså Marte utenfor unntaket. Dette gir anledning til å ta 

opp prinsipielle og vanskelige rettskildemessige spørsmål. Når loven angir et vurderingstema, kan 

rundskriv og praksis helt fjerne rommet for skjønnsmessig vurdering av det enkelte tilfellet? Dersom 

noen klarer å se denne problemstillingen, må det gi god uttelling. Generelt bør kandidatene kunne si 

noe nyansert om betydningen av rundskriv: fint om man får frem både at rundskriv er viktig, bl.a. av 

hensyn til rettslikhet, og at Høyesterett har anvendt dem som en kilde – men også at Trygderetten 

ikke er bundet av rundskriv og at disse må vurderes som del av et bredere rettskildebildet. Det må 

forventes mindre av JUS1960-studentene enn JUS5960-studentene her. Det viktigste er som vanlig 

ikke hvilken konklusjon kandidaten kommer frem til, men om drøftelsene viser argumenter på begge 

sider og konklusjonen følger naturlig av de argumentene som er tatt med. 

Det andre spørsmålet knytter seg til NAVs veiledningsplikt, jf fvl § 11. Dette er behandlet i pensum 

(Boes artikkel om NAVs veiledningsplikt fra 2016, samt indirekte i Narvlands artikkel om betydningen 

av svikt i veiledningsplikten fra 2013), men i læringskravene er dette et felt studentene bare skal ha 

«kjennskap til», ikke «god forståelse av». Det er heller ikke behandlet på forelesning. Kandidater som 

ikke ser at dette er et spørsmål om veiledningsplikt, eller evt. ikke finner regelen i fvl § 11, må 

trekkes. 

Gode kandidater vil her få frem at dette reiser to underspørsmål: både om veiledningsplikten er 

brutt, og hva som i så fall er konsekvensen av dette. 

Om veiledningsplikten er brutt: Ordlyden i fvl § 11 gir hjelp her. Annet ledd handler om situasjoner 

der parter i en pågående sak trenger veiledning, og litra a omhandler særlig veiledning om «vanlig 



praksis». Gode kandidater bruker faktum til å finne riktig del av bestemmelsen. Dersom noen i tillegg 

klarer å gjøre en fornuftig drøftelse av om veiledningsplikten er brutt, må dette belønnes. 

De rettslige følgene av brudd på veiledningsplikt: Dette kan nok være vanskelig, da dette ikke er 

tydelig behandlet i litteraturen. Kandidatene på JUS1960 kan i liten grad forventes å se linjene til 

alminnelig forvaltningsrett: hva skjer når saksbehandlingsregler er brutt? Noe mer kan forventes på 

JUS5960. Kandidater som klarer å si noe fornuftig om ugyldighet må belønnes. 

 

Ingunn Ikdahl, 4. mai 2018 


