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Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 

Post@jurfa.uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542  

Det juridiske fakultet 
Telefon 55 58 95 00 
Telefaks 55 58 95 10 

Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 

Innkalling til møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Onsdag 12. juni 2019 kl. 12:15. 
Møterom 448 – JUSII.  
 
Innkalles: 
Halvard Haukeland Fredriksen (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Emilie Mellbye Rytter (d) 
Andreas Myrseth Kolstad (d) 
 
Magne Strandberg (a) – påtroppende leder/studiedekan. 
 
Sekretær: Johanne Spjelkavik. 
Kontakt: studieutvalget@jurfa.uib.no  
ePhorte 19/3 
 
Neste møte: Torsdag 12. september 2019, kl. 09:15. Rom 546 [foreslått]. 
 

Sak 45/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: 

Dagsorden: 
Sak 46/19 Orienteringssaker 

1 Protokoll fra SU 8. mai 2019. Godkjent på sirkulasjon 13. mai. OBS – ekstern lenke – 
må lastes ned separat. 

2 Fullmaktsvedtak: 
a)  Tidsplan emneevaluering 
b) JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett Litteratur 
c) JUS276-2-C Human Rights and Welfare Policies Litteratur 
d) JUS397 Masteroppgave forskerlinje Emneansvarlig 
e) JUS397 Masteroppgave forskerlinje Litteratur 

Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til studieutvalget@jurfa.uib.no  
3 Sak på sirkulasjon 13. – 15. mai: Forskningstermin 2019/2020. 

4 Emneevaluering. Orientering. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP] 

5 Eksamensplanen for 2019/2020. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP] 

Sak 47/19 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Fellesprosjektet: Rapportering av resultater fra sensur av masteroppgaver H18. Notat 

fra studieadministrasjonen [JOSP] 
SU uttaler Sensuren for høsten 2018 viser ikke tendenser til ytterligere bredde i karakterbruken for 

Oslo og Bergen. Det kan se ut som Tromsø har lykkes bedre. 
2 Veiledning for henvisning i juridiske tekster. Forslag fra faglig ledelse. 

SU uttaler - SU anser Veiledning for henvisninger i juridiske tekster å være uttrykk for 
fakultetets vilje og målsetning med hensyn til henvisninger i juridiske tekster. 

- Veilederen uttrykker målsetningen med hensyn til hvordan studentene kan oppfylle 
læringsutbyttebeskrivelsens krav til henvisninger. 

- SU oppfordrer emneansvarlige på alle emner hvor skriftlige arbeidskrav og/eller 
prøvingsformer legger opp til presise kildehenvisninger til å ta i bruk «Veileder for 

mailto:Post@jurfa.uib.no
http://www.uib.no/
mailto:studieutvalget@jurfa.uib.no
https://www.uib.no/jur/122568/su-innkallinger-og-protokoller-2019
mailto:studieutvalget@jurfa.uib.no
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juridiske tekster». På dagens studieordning gjelder dette særlig Ex.fac., JUS121 
Norske og internasjonale rettslige institusjoner, JUS134 Rettshistorie og komparativ 
rett og masteroppgaveemnene, men alle emneansvarlige bør gjøre seg kjent med 
veilederen og vurdere om den skal brukes i undervisningen. 

- Henvisninger i samsvar med anbefalingene i «Veileder for juridiske tekster» skal 
anses i tråd med læringsutbyttebeskrivelsens krav til presise henvisninger, og gi full 
uttelling i tilfeller hvor kandidatenes henvisninger til rettskilder og litteratur inngår i 
vurderingen av deres skriftlige prestasjoner. 

- SU ber arbeidsgruppen som utreder undervisnings- og prøvingsformene på revidert 
studieordning vurdere hvordan veilederen på best mulig vis kan bidra til at 
studentene når læringsmålene knyttet til presise henvisninger. 

 Vedtakssaker 
Sak 48/19 JUS325 Rettshjelp. Emnebeskrivelse. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP]. 

Vedtaksforslag Emnebeskrivelsen for JUS325 Rettshjelp vedtas som foreslått med virkning fra 
studieåret 2019/2020. 

Sak 49/19 Opptaksreglement for MAJUR-2. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP] 
Vedtaksforslag Opptaksreglementet for MAJUR-2 endres som foreslått. 

Sak 50/19 JUS122 Erstatningsrett Eksamenstid. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP] 

Vedtaksforslag Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår 
følgelig i sertifiseringsgrunnlaget. 
Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen med absolutt ordgrense på 4 000 
ord. En lavere, anbefalt ordgrense vil bli gjort kjent i tilknytning til hver eksamen. 
Informasjon om digital eksamen finner du her: 
http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#. 
Eksamensspråk 
Oppgaven: Norsk 
Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk 

Sak 51/19 JUS114 Juridisk metode sette-emneansvarlig. 
Vedtaksforslag Professor Camilla Bernt oppnevnes som sette-emneansvarlig for JUS114 Juridisk 

metode for så vidt gjelder kontinuasjonseksamen i august 2019. 
Sak 52/19 Godtgjørelse til førstesensor for deltakelse i kontrollkommisjon for 

masteroppgaver. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP] 
Vedtaksforslag Det innstilles overfor fakultetsstyret på at honorar til ordinær sensor i 

kontrollkommisjon for masteroppgaver, settes til tre timer pr oppgave. 
Sak 53/19 Møteplan for H19/V20. Notat fra utvalgets sekretær [JOSP] 

Vedtaksforslag • Torsdag 12. september 
• Torsdag 3. oktober 
• Torsdag 31. oktober 
• Torsdag 21. november 
• Torsdag 12. desember 
• Torsdag 23. januar 
• Torsdag 20. februar 
• Torsdag 26. mars 
• Torsdag 7. mai 
• Torsdag 11. juni 
Alle møtene starter kl. 09:15. 

Sak 54/19 JUS111 Forvaltningsrett I Emneansvar. Henvendelse fra Anneken Kari Sperr. 

Vedtaksforslag Anneken Kari Sperr og Karl Harald Søvig deler emneansvaret for JUS111 Forvaltningsrett 
I med virkning fra studieåret 2019/2020 og med de tilpasninger som går fram av 
henvendelsen. Der ikke annet er avtalt, deles ansvaret 50/50. 

Sak 55/19 JUS241 Strafferett. Læringsutbyttebeskrivelse og litteratur. Forslag fra emneansvarlige. 

Vedtaksforslag Endringer i læringsutbyttebeskrivelse og litteratur for JUS242 Rettergang vedtas som 
foreslått med virkning fra studieåret 2019/2020. 

Sak 56/19 JUS399 Masteroppgave. Emnebeskrivelse – obligatoriske krav. Notat fra 
studieadministrasjonen. [MAMØ/EIJE] BLIR EVENTUELT ETTERSENDT. 
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Vedtaksforslag Emnebeskrivelsen for JUS399 endres som foreslått med virkning fra studieåret 
2019/2020. 

Sak 57/19 JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 Kontraktsrett I. Vurderingsuttrykk (karaktersystem). 
Notat fra studieadministrasjonen. [JOSP] 

Vedtaksforslag Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret: 
Under forutsetning av at fakultetet får kompetanse til å bestemme at begrunnelsen for 
sensurvedtaket skal være skriftlig, innføres følgende fra studieåret 2019/2020: 

- JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 Kontraktsrett I skal ha vurderingsuttrykket 
Bestått/ Ikke bestått. 

- Honorarsatsen endres ikke, men det innføres krav om skriftlig begrunnelse for 
sensurvedtak. 

- Emneansvarlige får vide fullmakter til å fastsette krav til omfang og innhold i 
kommentering/begrunnelse. Slike krav skal framgå av sensorveiledningen. 

- Læringsutbyttebeskrivelsen må tydelig identifiser de faglige minimumskravene. 
Dersom fakultetet ikke får slik kompetanse, gjøres ingen endringer. 

Sak 58/19 JUS273-2-A Legal Philosophy. Emnebeskrivelse. Forslag fra emneansvarlig Synne 
Sæther Mæhle. 

Vedtaksforslag Emnebeskrivelsen for JUS273-2-A Legal Philosophy endres som foreslått med virkning 
fra studieåret 2019/2020. 

  
Eventuelt  

  
  
  

Halvard Haukeland Fredriksen  
Leder 

 

 Johanne Spjelkavik 
 Sekretær 

 

God sommer 
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Sak 46/19 – 3 

Orienteringssak. 

SU fikk fra stabsseksjonen invitasjon til å uttale seg til søknader om forskningstermin 2019/2020. 
Nestleder i SU, Synne Sæther Mæhle gikk inn som leder under behandlingen av denne saken, siden 
lederen er blant søkerne. 

Saken hastet og ble sendt til behandling i utvalget på sirkulasjon den 13. mai, med frist 15. mai. Ved 
fristens utløp var ingen merknader innkommet. 

Dette ble meldt stabsseksjonen. 

Notatet som fulgte høringen hitsettes i sin helhet: 

         

NOTAT 

Til: Studieutvalget 

 

SØKNADER OM FORSKNINGSTERMIN 2019 

Det er kommet inn 5 søknader om forskningstermin for perioden 2020, og deler av 2021. 
Søknadene utgjør til sammen ca. 5 årsverk. 

Dersom vi tar utgangspunkt i at fakultetet har 47 årsverk med opptjeningsrettigheter, vil et normalt 
uttak av forskningstermin tilsvare 7-8 årsverk pr år. Søknadene som er innkommet ligger dermed 
under det nivå som fakultetet må regne som et normalt uttak. Gitt at de fem søknadene som nå 
skal behandles strekker seg over en periode på 26 måneder (1.7.2019 til 1.8.2021), så er 
søknadene godt under snittet på 7-8 årsverk per år. Fakultetet må for øvrig påregne å få inn 
søknader våren 2020, som får effekt i vårsemesteret 2021.  

Vi har følgende søkere: 
Søker Omsøkt periode Datoer Varighet 
Sigrid Eskeland 
Schütz H2020+V2021 01.08.2020-30.07.2021 12 mnd 
Miriam Skag H2019 01.07.2019-31.12.2019 6 mnd 
Søren Koch V2020+H2020 02.01.2020-31.12.2020 12 mnd 
Halvard Haukeland 
Fredriksen 

H2019, 
V+H2020,V2021 01.08.2019-31.07.2021 24 mnd (50%) 

Maria Vea Lund V2020 26.01.2020-25.07.2020 6 mnd 

 

Av sentrale retningslinjer fremgår bl.a. 

• at alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års forskingstermin etter 6 års 
tjeneste eller 1/2 år etter 3 års tjeneste   

• at retten til forskningstermin er betinget av at den tilsatte legger fram en tilfredsstillende 
plan for den forskning som det tas sikte på å utføre i forskningsterminen 
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• at tildeling av forskningstermin beror på en faglig vurdering og at tildeling normalt er 
avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres 

• at tildeling av forskningstermin kan begrenses både av undervisnings- og budsjettmessige 
grunner 

• at den som har forskningstermin har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) 
forskningsprosjekt(er) som danner grunnlaget for søknaden om forskningstermin 

• at det ikke er adgang til å påta seg arbeide, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning 
verv eller annet som kan hindre eller sinke konsentrasjonen om forskningsoppgavene uten 
etter samtykke fra institutt/fakultetet. 

Ref fakultetsstyret sin sak 62-18:  

«Dersom det er flere søkere til forskningstermin enn hva fakultetet har ressurser til å innvilge, 
fastsetter UiBs retningslinjer pkt. 2.4 at fakultetet behandler søknadene om forskningstermin med 
bakgrunn i innstillingen fra instituttet. Dersom det av «undervisningsmessige grunner» ikke skulle 
være mulig å tildele forskningstermin til alle søkere som har nok opptjeningstid, fastsetter 
retningslinjene at det må foretas en prioritering av søknadene.  

I tråd med den foreslåtte nyordningen av saksbehandlingen foran, foreslår dekan og 
fakultetsdirektør at søknadene først går til Studieutvalget som vurderer om alle søknadene 
kan innvilges av hensyn til den totale undervisningssituasjonen og eventuelt innhenter 
tilleggsopplysninger. Studieutvalget må også vurdere om undervisningssituasjonen er særlig 
sårbare på enkelte emner. 

Søknadene går så videre til Forskningsutvalget som vurderer om søkerne fyller kravene for 
opptjening og eventuelt prioriterer søknadene. Dekan og fakultetsdirektør foreslår at 
prioriteringene skal skje i tråd med de retningslinjene som er foreslått av Forskningsutvalget. Det 
er verdt å merke seg at etter UiBs retningslinjer pkt. 2.4 skal søkere som ikke tildeles 
forskningstermin av undervisningsmessige grunner, prioriteres for forskningstermin i neste 
søknadsrunde. I slike tilfeller skal utsettelsestiden regnes med i neste opptjeningsperiode.» 

 

Fakultetet har fått inn følgende søknader om forskningstermin etter utlysningen i april 2019: 

 
Sigrid Eskeland Schütz har søkt om 12 måneders forskningstermin for perioden 01.08.2020-
30.07.2021. Hun vil ha en opptjening frem til oppstart av en eventuell forskningstermin på 73,6 
mnd. og tilfredsstiller dermed kravet. 

Se vedlegg for komplett prioriteringsliste for Schütz sin planlagte forskningstermin. 

Schütz planlegger å oppholde seg i utlandet hele forskningsterminen. 

Schütz skriver i søknaden sin at «undervisninga i tingsrett storgrupper har hatt god dekning dei 
siste åra, og det same gjeld truleg forvaltning II. Mine førelesningar i planrett, kommunalrett og 
forvaltning II kan truleg dekkast av kolleger.»  

Ingunn Elise Myklebust og Ernst Nordtveit har sagt seg villig til å ta over disse forelesningene. 
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Ingunn Elise Myklebust ligger i pluss i sitt undervisningsregnskap (2018). 
Ernst Nordtveit ligger i pluss i sitt undervisningsregnskap (2018). 
 

Miriam Skag har søkt om 6 måneders forskningstermin for perioden 01.07.2019 – 31.12.2019. 
Hun vil ha en opptjening frem til oppstart av en eventuell forskningstermin på 52 mnd og 
tilfredsstiller dermed kravet til 36 mnd opptjening for et års forskningstermin med retningslinjene 
som er gitt av likestillingsstrategien til UiB. 

Forskningsterminen vil brukes til å heve kompetanse innen pengekravsrett og obligasjonsrett, i 
tillegg til å bygge breddekompetanse. 

Skag planlegger hovedsakelig å oppholde seg ved fakultetet under forskningsterminen. 
 
Skag skriver i søknaden sin at «Undervisningsforpliktelsene mine i pengekravsrett vil primært 
ivaretas av Rune Sæbø. Når det gjelder fagansvaret for masteroppgavene i kontraktsrett, er dette 
av såpass lite omfang at jeg kan ta det parallelt med en forskningstermin.  
Ellers har jeg pleid å ta storgrupper bl.a. i kontraktsrett og pengekravsrett, men underviserne 
skifter her noe fra år til år og erfaringen er at dette løser seg.» 
 
Rune Sæbøe ligger i pluss i sitt undervisningsregnskap (status 2017) 
 
Søren Koch har søkt om 12 måneders forskningstermin for perioden 02.01.2020-31.12.2020. Han 
vil ha en opptjening frem til oppstart av en eventuell forskningstermin på 72 mnd. og tilfredsstiller 
dermed kravet. 

Se vedlegg for komplett prioriteringsliste for Kochs planlagte forskningstermin. 

Koch planlegger å oppholde seg ved fakultetet og ved Max Planck Instituttet under 
forskningsterminen. 

Koch skriver i søknaden sin at «Jeg har fortiden ikke noen veilederplikter overfor phd-kandidater. 
Jeg har en del undervisningsforpliktelser på fakultetet og i utlandet. På fakultetet gjelder det to 
innføringsforelesninger i norsk rettskultur på engelsk (ved begynnelsen av hver semester) 2x6= 12 
timer. Dessuten har jeg kursansvar for følgende fag: JUS 290-2-A Comparing legal Cultures in 
Europe; JUS 134 Rettshistorie og komparativ rett; JUS 134- Kina. Professor Jørn Øyrehagen 
Sunde har samtykket å overta kursansvaret for JUS 134 og JUS 134-Kina. Jeg stiller gjerne for 
forelesningene i Komparativ rett og tysk rettskultur. Esmeralda Colombo kan være en mulig 
kandidat for å ta over fagansvar i JUS 290-2-A ; om nødvendig kan jeg likevel stille som 
kursansvarlig, sensorering og kommentering kan gjøres av våre stipendiater i samabrbeid med de 
utenlandske forelesere (Dr. Andrew Simpson and Dr. Robert Taylor). Innføringsforelesningene i 
norsk rettskultur kan jeg ta ettersom disse krever ikke mye forberedelse og varer bare noen få 
timer.» 

Jørn Øyrehagen Sunde ligger i pluss i sitt undervisningsregnskap. 

 
Halvard Haukeland Fredriksen har søkt om 24 måneders forskningstermin for perioden 
01.08.2019-31.07.2021. Han vil ha en opptjening frem til oppstart av en eventuell 
forskningstermin på 84 mnd. og tilfredsstiller dermed kravet. Fredriksen skal ha 50% 
forskningstermin og 50% ulønnet permisjon, altså effektive 12 mnd forskningstermin. 

Se vedlegg for komplett oversikt og prioriteringsliste for Fredriksens planlagte forskningstermin. 



side 7 

Fredriksen skriver i søknaden sin at: «Undervisningsforpliktelser på JUS287-2-A EU and EEA 
Commercial Law og JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner ivaretas i samarbeid 
med professor Christian Franklin. Veiledning av en ekstern phd-kandidat, Hallgrim Fagervold, 
videreføres (så sant fakultetet finner det ønskelig). Veiledning av en intern phd-kandidat, Kristian 
Strømsnes, avsluttes før forskningsterminen begynner.» 

Fredriksen skal oppholde seg i Brasil (University of Vittoria) og ved fakultetet under 
forskingsterminen. 

Christian Franklin ligger i pluss i sitt undervisningsregnskap (2018). 

 

 
Maria Vea Lund har søkt om 6 mnd forskningstermin for perioden 26.01.2020-25.07.2020. Hun 
vil ha en opptjening frem til oppstart av en eventuell forskningstermin på 24 mnd. og tilfredsstiller 
dermed kravet om 18 mnd opptjening for 6 mnd forskningstermin med retningslinjene som er gitt 
av likestillingsstrategien til UiB. 

Se vedlegg for komplett oversikt og prioriteringsliste for Lunds planlagte forskningstermin. 

Lund planlegger å oppholde seg ved fakultetet hele forskningsterminen. 

Lund har ikke tatt på seg undervisnings eller veiledningsoppgaver i perioden.  

 

Forslag til innstilling fra SU: 

SU har fått seg forelagt realistiske og gjennomførbare planer for undervisningsoppgaver og 
veiledningsoppgaver som må dekkes inn etter søkerne i søknadsrunden 2019. 

 
Vedlegg:  
Søknader om forskningstermin + vedlegg 
 
 

 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 46/19 – 4 

Emneevaluering – orientering 

I henhold til vedtak i sak 44/19 i studieutvalgets møte den 8. mai 2019, er oppstart av periodisk 
emneevaluering utsatt til studieåret 2019/2020. 

I behandlingen av den saken ytret studentene ønske om at emner som ikke har fulgt opp sin 
kursevaluering de seneste årene, ble satt opp tidlig i den periodiske (treårige) evalueringsplanen. Dette er 
gjort i en endring av den opprinnelig vedtatte periodiseringen, jf. fullmaktsvedtak 46/19 – 2 a. 

Det er også utarbeidet en mal for emneevaluering som skal skje for alle emner inneværende studieår. Det 
er en digital utgave (skjemaker). En orientering om ordningen, samt lenke til skjemaet, ble sendt alle 
emneansvarlige på e-post den 28. mai, med slike frister for evalueringen: 

Frister for levering av rapporten for obligatoriske emner er én uke etter at klagebehandling 
på emnet er avsluttet. Du vil få beskjed fra administrasjonen når klagebehandlingen er ferdig. 

Spesialemner: Fristen er 20. juni for emner som gikk høsten 2018 og 19. august for emner som 
går våren 2019. 

Skjemaet er foreløpig ikke oversatt til engelsk; det innebærer at emner med engelsk emneansvarlig inntil 
videre ikke er med i ordningen. Vi tar sikte på at de skal komme med i ordningen fra neste studieår. 

Ferdige rapporter går direkte til studieutvalgets innboks, og blir gjenstand for drøftelse/uttalelse i det 
påfølgende SU-møtet. 

Det blir utarbeidet rutiner for å purre på evalueringer som lar vente på seg. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 46/19 – 5 

Eksamensplanen for 2019/2020 

Under behandlingen av sak 33/19 den 8. mai 2019, ba studentene om at muligheten for å flytte eksamen i 
JUS243 Alminnelig formuerett og/eller JUS123 Forvaltningsrett II ble vurdert for å unngå kollisjon med 
hjemmeeksamen i JUS134 Rettshistorie og komparativ rett, av hensyn til studenter som ønsker å gjenta 
bestått eksamen i JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og har ordinær eksamen i JUS243 Alminnelig 
formuerett. 

Studieadministrasjonen har undersøkt muligheten for å gjøre en slik endring, men ingen av de to 
emneansvarlige har sagt seg villig til å flytte sin eksamen fram i tid. 

Det er ikke mulig å flytte noen skoleeksamen til uke 25 neste år. For senere år kan det være mulig å ha 
eksamen i uke 25; dette må imidlertid utredes nærmere og forberedes sammen med Studieadministrativ 
Avdeling.  Til nå har uke 24 vært satt som semesterslutt, en eventuelt utvidelse av dette vil berøre ansatte 
på SA, herunder også eksamensvakter. 

Vi må også avklare at våre sensorer er villige til å sensurere en uke lenge inn i sommeren. 

Det er altså ikke mulig å avklare dette i tide til eksamensplanen for 2019/2020, men vi tar sikte på å 
avklare det for senere semestre. Det innebærer ikke nødvendigvis at kollisjoner (som den aktuelle) 
unngås, det er primært en faglig vurdering hvordan den disponible tiden i løpet av et semester skal 
anvendes. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 47/19 – 1 

Fellesprosjektet: Rapportering av sensur av masteroppgaver H18 

Høsten 2018 ser vi at Tromsø har en betydelig reduksjon i sin andel A. Det er likevel grunn til å merke seg 
at det totalet antallet besvarelser sensurert i Tromsø er så vidt lite at selv tilfeldige variasjoner gir store 
utslag i statistikken der. 

A+B fordeler seg sånn H18: 
Bergen: 27 + 38 = 65 % 
Oslo: 38 + 33 = 71 % 
Tromsø: 16 + 40 = 56 % 

I Bergen har bruk av A vært nokså jevn de siste tre semestrene, men B viser økning. 

I Oslo øker A nokså markant H18, og går forbi B for første gang siden H13. 

I Tromsø har den en høy andel B, og høyere C og D enn de to andre. 

Bergen hadde to stryk H18, Oslo en og Tromsø hadde ingen. 

Det er knapt noe oppsiktsvekkende i materialet. I den grad vi ventet at karakterbruken skulle fortsette å 
jevne seg ut over skalaen, kan vi vel konstatere at i alle fall Bergen og Oslo ikke viser noen sånne 
tendenser nå. 
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Tilbake til sakslisten 
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Sak 47/19 – 2 

Veileder for henvisning i juridiske tekster 

I sitt møte den 30. april 2019 behandlet fakutletsstyret en sak om videreføring av arbeidet med ny 
studieordning, og fattet slikt vedtak i sak 27/19: 

På bakgrunn av drøftingene redegjort for i saksdokumentet og i diskusjon i møtet, vedtas 
forslagene om medlemssammensetning og mandat for arbeidsgruppen av styret. 

I saksdokumentet inngår momenter til programmets læringsutbyttebeskrivelse, og vi ser at kravene til 
korrekt omgang med kildetekster får en mer framskutt plass enn det som gjelder i nåværende 
læringsutbyttebeskrivelse. Det heter blant annet: 

Kandidatene skal ha generell kompetanse i akademisk skriving, heri innbefattet de alminnelige 
akademiske krav til etterprøvbare kildehenvisninger og redelig bruk av andre forfatteres 
arbeider.  

Samtidig har vi helt fra 2003 hatt et tungt preg av individuell skriving i vårt studieprogram. Vi har ikke 
vært tydelige på normer for henvisninger, selv om slike normer har eksistert. Vi har blant annet lenket 
opp «Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved UiB». Vi har imidlertid ikke integrert en autoritativ mal for 
slike henvisninger. 

En slik mal er nå utarbeidet/revidert og det er ønskelig at den gjøres tilgjengelig for studentene og at den 
integreres i undervisningen. 

På dette grunnlaget framsettes følgende  

forslag til vedtak: 

- SU anser Veiledning for henvisninger i juridiske tekster å være uttrykk for fakultetets vilje og 
målsetning med hensyn til henvisninger i juridiske tekster. 

- Veilederen uttrykker målsetningen med hensyn til hvordan studentene kan oppfylle 
læringsutbyttebeskrivelsens krav til henvisninger. 

- SU oppfordrer emneansvarlige på alle emner hvor skriftlige arbeidskrav og/eller prøvingsformer 
legger opp til presise kildehenvisninger til å ta i bruk «Veileder for juridiske tekster». På dagens 
studieordning gjelder dette særlig Ex.fac., JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner, 
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett og masteroppgaveemnene, men alle emneansvarlige bør 
gjøre seg kjent med veilederen og vurdere om den skal brukes i undervisningen. 

- Henvisninger i samsvar med anbefalingene i «Veileder for juridiske tekster» skal anses i tråd med 
læringsutbyttebeskrivelsens krav til presise henvisninger, og gi full uttelling i tilfeller hvor 
kandidatenes henvisninger til rettskilder og litteratur inngår i vurderingen av deres skriftlige 
prestasjoner. 

- SU ber arbeidsgruppen som utreder undervisnings- og prøvingsformene på revidert studieordning 
vurdere hvordan veilederen på best mulig vis kan bidra til at studentene når læringsmålene knyttet til 
presise henvisninger. 
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Norsk henvisningsstandard for rettsvitenskapelige tekster 
 

1. Formål 
Dette dokumentet inneholder en veiledning for formalia i alle typer rettsvitenskapelige tekster.  
Veiledningen inneholder normer for god henvisningsteknikk og for utarbeiding av kilderegister.  
Standarden   anbefaler bruk av fotnoter, ikke sluttnoter. Hver fotnote kan enten inneholde 
fullstendig referanseinformasjon, eller en kortform når teksten også inneholder en kildeliste. Det 
samme gjelder når en fullstendig referanse er gitt i en tidligere fotnote. Eksemplene som blir angitt 
i det følgende gjelder den informasjonen som bør angis i fulle fotnoter. 

2. Prinsippene som ligger til grunn for standarden 
En kildehenvisning skal være redelig, presis, konsekvent og leservennlig. 

Med «redelig» menes at det skal vises til kilden(e) som er brukt for å skrive teksten, inkludert 
forfatterens egne tidligere arbeider. Det skal fremgå i hvilket omfang kilden er brukt. Dersom en 
kilde finnes i flere format, må det normalt presiseres hvilket av disse som er brukt. Kildebruken 
skal i tillegg være lojal, det må unngås at meningsinnholdet i kilden fordreies.  

Kildehenvisningen skal være presis. Det vil si at den må inneholde nok informasjon til at leseren 
lett kan finne frem til det aktuelle partiet i kilden. Normalt er det tilstrekkelig å henvise til et 
bestemt sidetall i en kilde. Der kilden er delt opp i nummererte avsnitt, som for eksempel i nyere 
høyesterettsdommer, bør det vises til avsnittsnummer. I kildehenvisninger til elektroniske kilder 
uten sidetall, bør henvisningen tilstrebe presisjon på annen måte, for eksempel ved å vise til 
nærmeste avsnitt i et underpunkt i teksten.  

Kildehenvisningene skal være konsekvente. Dette innebærer at kildehenvisninger innen hver 
kategori skal være like gjennom hele teksten. For kildetyper med valgmuligheter, for eksempel en 
lovtekst der en kan henvise til «ledd» eller «avsnitt» i en bestemmelse, må den valgte 
skriveformen gjennomføres konsekvent gjennom hele teksten.  

Kildehenvisningene skal være leservennlige. Dette innebærer at henvisningene ikke skal være mer 
omstendelige enn nødvendig for at leseren lett skal finne frem til materialet som er brukt, samtidig 
som kravene til god henvisningsskikk ivaretas.  

Henvisningene kan også med fordel indikere hvilken type informasjon man kan finne i kildene, og 
hvordan informasjonen i kilden forholder seg til forfatterens egen fremstilling. 

 

Eksempler: «Se motsatt…», «Se…med videre 
henvisninger». 
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3. Generelle retningslinjer  
3.1 Fotnoter 

Som fotnotetegn skal det brukes arabiske tall med hevet skrift, plassert rett etter skilletegnet som 
avslutter en setning. Mer enn én fotnote etter en setning bør unngås. Flere referanser bør i stedet 
plasseres etter hverandre i fotnoten med semikolon som skilletegn. Der det likevel er nødvendig 
med flere fotnoter etter en setning, skal disse skilles med komma og mellomrom. 

Dersom plassering av notetegnet etter setningen er misvisende eller fører til uklarhet om hva det 
henvises fra, kan fotnotetegnet plasseres etter et ord eller etter et sitat inne i setningen. 

3.2 Sitater, petitavsnitt 

Med mindre det opplyses om annet, skal tekster siteres ordrett. Uthevinger (kursiv, fet og 
understrekninger) i originalteksten skal gjengis om annet ikke er opplyst. 

Endres teksten som siteres, markeres det med hakeparenteser. Dersom tekst utelates i et sitat, 
markeres dette med hakeparenteser og tre punktum: […]. Ord som tilføyes teksten som siteres, 
settes i hakeparenteser. Uthevinger som gjøres, merkes med [uthevet her]. 

Ved feil i originalteksten skal det ikke korrigeres, men kan merkes med [sic] eller [sic!], som betyr 
«slik står det faktisk». 

Sitater i løpende tekst innledes og avsluttes med anførselstegn. Hvis sitatet står for seg selv i petit 
eller lignende, brukes ikke anførselstegn. Dersom tekst er utelatt i et sitat, settes anførselstegnet 
avslutningsvis foran punktum. Dersom et helt tekststykke siteres, settes anførselstegnet etter 
punktum.  

Man bør unngå å presentere spredte sitater fra en annens tekst som en helhet i egen tekst, dersom 
de ulike delene av den siterte teksten står langt fra hverandre i originalteksten.  

Dersom sitater likevel brukes på denne måten, bør det gis en forklaring i egen brødtekst, eller en 
forklaring med egne ord om at bruken ikke er meningsvridende. 

3.3 Overskrifter 

Teksten bør inneholde overskriftsnivåer, men normalt ikke mer enn tre nummererte undernivåer. I 
omfattende rettsvitenskapelige fremstillinger og tekster med teknisk karakter som håndbøker ol., 
kan flere nivåer være på sin plass. Det bør også da tilstrebes så få nivåer som mulig.  

Overskrifter bør inndeles etter desimalsystemet. Eksempel 3 nivåer 

1. Kapittel 
1.1  Avsnitt 

1.1.1 Underavsnitt 
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3.4 Tekstflyt og rettskriving 

Henvisningsmåten skal følge reglene for norsk rettskriving, eventuelt det som følger av lovspråket 
i en konkret lov det henvises til. 

I setninger som begynner med henvisning til en paragraf, skrives ordet «paragraf» istedenfor 
paragraftegnet. Man bør unngå å starte en ny linje mellom paragraftegnet og tallet.  

Informasjon i fotnoter og register bør skilles med komma. Der parenteser brukes, utelates komma. 
Parentes er likestilt med komma ved spesifikasjon av kildested i fotnote. 
 

4. Lovtekst 
4.1 Henvisning til lover 

Ved henvisning til lover oppgis lovens sanksjonsdato, nummer og fullstendig tittel

 

Det bør ikke stå «av» foran datoen. Tittelen skrives med liten forbokstav. «Grunnloven» kan 
imidlertid skrives med stor forbokstav. 

Fra og med 1969 er lover gitt kronologisk nummerering, og henvisning til lovers nummer og 
årstall er derfor fra og med dette året entydig. Lovens sanksjonsdato bør likevel tas med også ved 
henvisning til lover etter 1969. 

Ved endringslover er det tilstrekkelig å angi lovens nummer og årstall. 

 

4.2 Korttitler og forkortelser 

For mange lover er det vedtatt korttittel som del av den fullstendige tittelen1.  Slike korttitler kan 
brukes i stedet for fullstendig tittel etter at fullstendig informasjon om loven er presentert første 
gang. 

 

                                                           
1 Lovsamlingen gjengir offisielle korttitler i parentes som del av lovens overskrift, uoffisielle korttitler gjengis i 
klammeparenteser. 

Eksempel: Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i offentleg 
verksemd. 

 

 
Eksempel: Loven ble endret ved lov nr. 18/2004. 

 
Eksempel: lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven – fvl.). 
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Når det vises til disse lovene, kan korttittelen brukes i den målformen den er vedtatt, også der 
henvisningen står i en tekst med en annen målform. Det samme gjelder vise verca. 

 

Man skal som hovedregel bruke etablerte forkortelser. Alle forkortelser av lover skal ende med l., 
og de skal brukes konsekvent og være assosiasjonsskapende, også for andre enn spesialistene på 
det aktuelle området. 

 

4.3 Paragrafer 

4.3.1 Generelt 

I norske lover er henvisninger til paragrafnummer entydige; det er ikke nødvendig å ta med 
kapittel eller annen inndeling på høyere nivå. 

Det henvises til lovbestemmelser ved bruk av paragraftegnet «§». Det skal være mellomrom etter 
paragraftegnet. 

 

I lovhenvisninger med korttittel brukes ikke genitivsform. 

 

 

4.3.2 Flere paragrafer 

Det kan vises til flere paragrafer med to paragraftegn, uten mellomrom. Vises det til to paragrafer, 
skal det stå «og» mellom dem, også om de følger etter hverandre. Ellers skal komma brukes i 
lengre oppregninger. I henvisninger som omfatter ledd eller der henvisningen gjelder flere 
paragrafer som ikke står etter hverandre i loven, er det oftest best å ta med nytt paragraftegn for 
hver paragraf. 

 

Eksempel: «boligoppføringsloven» i stedet for 

«bustadoppføringslova» i en tekst på bokmål. 

 

Eksempel på forkortelse (lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning. av 

alkoholholdig drikk m.v.) Alkhl. 

 

 
Eksempel: § 34. 

 

 
Eksempel: kjøpsloven § 1, ikke kjøpslovens § 1. 
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Tankestrek er likestilt med preposisjonen «til», men tankestrek bør unngås hvis det kan medføre 
misforståelser der paragrafnumrene inneholder bindestreker. 

 

4.3.3 Nummerte paragrafer 

Noen paragrafer er nummerert med både tall og bokstav, oftest fordi det er føyd til paragrafer etter 
at loven ble vedtatt. Om bokstaven skal være stor eller liten, avhenger av lovvedtaket. Det bør 
alltid være mellomrom mellom tall og bokstav, uavhengig av hvordan loven ble vedtatt, og selv 
om mellomrommet alltid er fjernet i Lovdata. 

 

4.3.4 Paragrafer med bindestrek 

Streken skal være kort, uansett hvordan typografien er i Norsk Lovtidend, lovsamlingen eller 
Lovdata. 

  

4.3.5 Underinndeling av paragrafer 

I henvisninger bør leddnummer skrives med bokstaver, unntatt når leddet er vedtatt med nummer i 
parentes. Det bør ikke være komma foran henvisningen til leddet. Noen paragrafer har nummer i 
stedet for ledd, og da står nummeret ikke i parentes i lovteksten. I slike tilfeller skal det vises til 
nummer, ikke ledd eller avsnitt. 

 

Ledd kan være underinndelt med bokstav eller tall. Henvisningen bør i så fall alltid inneholde 
ordene «bokstav» eller «nr.». 

Eksempler: §§ 3 og 4, §§ 21 og 22, §§ 2 til 7 og § 9. 
Eksempel: kjøpsloven §§ 3 flg. 

 

Eksempel: straffeprosessloven § 149 a. 

 

 
Eksempel: pantel. § 6-2. 

 

 
Eksempler: § 1 tredje ledd, § 2 og § 3 fjerde ledd. 

Eksempel: § 1 (3), §§ 2 og 3 (4).  

Eksempel: godtroervervloven § 1 nr. 2. 
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Der paragrafen har ett ledd, og er inndelt med bokstaver eller tall, skal leddnummer sløyfes, men 
ikke ordene «bokstav» eller «nr.». 

 

Der et ledd eller et nummer eller en bokstav har flere setninger omtales dette som «ledd» og 
«punktum», eller «avsnitt» og «setning». Henvisningen skal skrives med bokstaver, uten komma 
foran. 

 

Dersom det skal henvises til noen få ord i siste setning i et ledd eller i siste setning i en paragraf, 
kan den innarbeidede forkortelsen «i.f.» (in fine) brukes. 

Enkelte lover, for eksempel skatteloven, har mange underinndelinger i paragrafene. I slike tilfeller 
kan spesifikasjonen gjøres ved å bruke parenteser istedenfor ordet ledd. 

  

5. Forskrift 
Henvisningsmåten er den samme som for lover. 

6. Rettsavgjørelser 
6.1 Publiserte avgjørelser 

6.1.1 Avgjørelser fra Høyesterett 

Henvisninger til dommer eller kjennelser av Høyesterett fra tiden før 1. januar 2016 skal 
inneholde forkortelsen for Retstidende (Rt.), årstall og sidetall i Retstidende. Side forkortes «s.». 
Det skal være mellomrom mellom alle leddene i betegnelsen.  

Etter lov 17. juni 2005 nr. 90 (tvisteloven) skilles det mellom avgjørelser av Høyesterett i 
avdeling, storkammer, plenum og ankeutvalg. Henvisninger til høyesterettsdommer bør normalt 
vise hvilken sammensetning Høyesterett hadde i saken. Dette kan gjøres ved å tilføye en bokstav 

 
Eksempel: strpl. § 202 d første ledd bokstav a. 

 

 
Eksempel: foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1. 

 

 
Eksempel: Grl. § 104 første ledd andre setning. 

Eksempel: § 3 andre ledd tredje punktum. 

 

 
Eksempel: sktl. § 44 (1) g nr. 1, 2. avsnitt 3. punktum. 
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til slutt i henvisningen, «A» for avdeling, «S» for storkammer, «P» for plenum og «U» for 
ankeutvalg. Disse forkortelsene kan også brukes for eldre avgjørelser med unntak for 
storkammeravgjørelser, som ikke var en kategori før tvisteloven. Forkortelsen «U» kan brukes 
både om det gamle kjæremålsutvalget og det eksisterende ankeutvalget, men forkortelsen 
«kjm.utv,» kan også brukes om kjennelser fra før tvisteloven trådte i kraft. 

 

Fra 1. januar 2016 publiseres Norsk Retstidende elektronisk av Lovdata, og henvisninger til 
høyesterettsdommer vil derfor ikke lenger inneholde sidetall. I slike tilfeller skal det isteden vises 
til saksnummer. 

 

Der hele eller deler av en underinstansdom er inntatt i en høyesterettsdom, bør det spesifiseres 
dersom om henvisningen er til dommen fra underinstansen. Dette kan gjøres ved å vise til hvilket 
sted (for eksempel sidetall) i underinstansdommen det henvises til. 

 

I nyere dommer med avsnittsnummerering bør det vises til avsnitt. 

 

6.1.2 Avgjørelser fra underinstanser 

En del avgjørelser fra underinstansene ble trykket i Rettens Gang (RG) frem til 2014. Det finnes 
også spesialsamlinger som for eksempel Norsk arbeidsrettslig domssamling (NA). Henvisninger 
til domsamlinger kan bruke samlingens vanlige forkortelse, hvis den er kjent. I disse samlingene 
gjengis navnet på samlingen avgjørelsen er trykket i, årstall og sidetall. 

Det bør fremgå hvilken domstol som har avsagt dommen eller kjennelsen, dersom dette ikke er 
klart ut fra henvisningen. Et eksempel er Arbeidsretten (AR). 

 

 
Eksempel: Rt. 2002 s. 1110 A.  

 

 
Eksempel: HR-2016-476-A.   

 

 
Eksempel: Rt. 1974 s. 460, i byrettens dom s. 12.  

 

 
Eksempel: HR-2017-561-A avsnitt 48. 

 

 
Eksempel: RG 1979 s. 721 (Eidsivating). 

Eksempel: AR 2017 s. 14.  
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6.1.3 Avgjørelser fra voldgiftsdomstoler 

I henvisningen til voldgiftsdommer oppgis dommens dato og årstall, hvor voldgiftsavgjørelsen er 
avsagt og hvem som har avsagt den. Dersom dommen er publisert, oppgis publiseringssted.  

Internasjonale voldgiftsavgjørelser benevnes gjerne med partsnavn. Hvis dommen er avsagt i regi 
av et voldgiftsinstitutt bør det også oppgis, med saksnummer dersom det finnes. 

 

6.1.4 Upubliserte avgjørelser 

For upubliserte avgjørelser, brukes domstolens navn, etterfulgt av dato for domsavsigelsen, 
eventuelt også dommens saksnummer. 

 

6.1.5 Kortnavn 

I den løpende teksten kan det henvises til et kortnavn på en dom, enten slike er innarbeidet på det 
aktuelle rettsområdet eller er selvkomponert. Det bør ikke konstrueres egne navn på dommer som 
allerede har innarbeidede kortnavn. Man bør regelmessig unngå å bruke partsnavnet til 
privatpersoner. 

 

7. Forarbeider og andre offentlige publikasjoner 
 

Henvisningen skal inneholde dokumentnavnets vanlige forkortelse, tittel, årstall og sidetall. 

Det skal være mellomrom mellom «Innst.» og «O.», men ikke mellom «Ot.» og «prp.» eller «St.» 
og «meld». Det skal alltid være mellomrom foran «nr.». Det skal være tankestrek mellom 
årstallene i parentes. I henvisninger til NOU skal det være mellomrom etter kolon og nummer 
innenfor året. 

Forfatteren kan velge mellom å oppgi dokumentets fulle tittel i en fotnote og full tittel i 
kilderegisteret, eller en korttittel i fotnoten og full henvisning i kilderegisteret.   

Tittelen på dokumentet bør tas med om det ikke klart går frem av sammenhengen hvilket tema det 
gjelder. Henvisning til utredning fra før 1972 bør inneholde fullstendig tittel og årstall, men 
kortformer kan benyttes hvis fullstendige opplysninger fremgår i en fotnote eller i en kildeliste. 
Henvises det i samme tekst ofte til samme publikasjon, og det ikke kan oppstå misforståelser, kan 
man bruke kortformer som «innstillingen», «proposisjonen» e.l. 

 
Eksempel: Sandnes tingretts dom 14. mars 2005 (sak nr. 2006/1362). 

Eksempel: LB-2005-26314 eller TOSLO-2007-162385. 

 

 
Eksempel: Rt. 1976 s. 1 P (Kløfta). 
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Elektroniske versjoner av enkelte forarbeider kan ha andre sidetall eller spalteinndeling enn den 
trykte versjonen. Det kan derfor være nødvendig å presisere at man har brukt en elektronisk 
versjon. 
 

8. Utenlandske og internasjonale kilder 
8.1 EØS- og EØS-rettslige kilder 

8.1.1 Forordninger, direktiver og beslutninger 

Henvisningen skal inneholde utsteder, dato og årstall, tittel, og eventuelt publikasjonssted 
(Official Journal of the European Union – OJ eller EU-tidende). 

 
Eksempel: Prop. 97 L (2009-2010) Om skjerping av straffen for drap, annen 

grov vold og seksuallovbrudd. 

Eksempel kildeliste: NOU 2012: 17 Om kjærlighet og kjøletårn: 

Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer. 

Eksempel: Prop. 97 L (2009-2010) Om skjerping av straffen for drap, annen 

grov vold og seksuallovbrudd. 

Eksempel: Ot.prp. nr. 95 (2008-2009) Om lov om endringar i skatte- og 

avgiftslovgivninga mv. 

Eksempel: St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken.  
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Fra 2015 er det ny nummerering av rettsakter fra EU. Henvisningen skal da inneholde: Utsteder i 

parentes, årstall og sekvensnummer = (EU/EU, Euratom/CFSP) YYYY/N. 

 

8.1.2 Avgjørelser fra Underretten og EU-domstolen 

Henvisningen skal inneholde typen avgjørelse, domstolens navn, dato og årstall for avgjørelsen, 
sakens parter eller sakens kortnavn i kursiv, og ECLI-nummer. 

EU- domstolen og dens sammensetning bør angis i tilknytning til henvisningen. 

P=plenum 

GC=Storkammer 

C5=kammer med 5 dommere 

C3=kammer med 3 dommere 

Eksempel kilderegister: Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF av 16. 

desember 2008 om miljøkvalitetskrav innenfor vannpolitikken. 

Eksempel kortform i fotnote: Direktiv 2008/105/EF om vannkvalitet. 

Eksempel kilderegister: Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 

604/2013 av 26. juni 2013 om fastsettelse av kriterier og prosedyrer for 

avgjørelse av hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en 

søknad om internasjonal beskyttelse, som er fremsatt av en 

tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en av medlemstatene, EUT L 180/31. 

Eksempel kortform i fotnote: 604/2013/EU: Dublin III-forordningen. 

 

 
Eksempel: Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1. 
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8.2 Avgjørelser fra EU-kommisjonen 

Henvisningen skal oppgi dato, årstall, saksnavn i kursiv og publikasjonsdetaljer (Official Journal 
– OJ L). Publikasjonen kan alternativt betegnes med navnet EU-tidende, med angivelse av 
saksnavn. 

 

8.3 Avgjørelser fra EFTA-domstolen (European Free Trade Association) 

Henvisningen skal inneholde saksnummer og sakens parter. 

Det bør angis om det er en dom eller rådgivende uttalelse. 

Dersom man har brukt en trykt utgave av domstolens offisielle samling «EFTA Ct. Rep.», oppgis 
årstall for samlingen og sidetall. 

 

Kortnavn som Sveinbjörnsdottir kan brukes sammen med årstall for avgjørelsen istedenfor 
angivelse av sakens parter i fotnote og løpende tekst, forutsatt at kilden et spesifisert fullstendig 
første gang den brukes. Kortnavnet bør utheves i kursiv. 

8.4 Avgjørelser fra EMD (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen) 

Henvisningen skal inneholde partenes navn i kursiv, klagenummer, årstall i hakeparentes og 
eventuelt publikasjonssted med publikasjonens egen nummerering og avsnitt. 

Fra 2001 ble saksnummer innført istedenfor sidetall. 

 
 
Eksempel EU-domstolen: Dom av 12. juli 2005 [GC], Schempp, C-403/03, 
EU:C:2005:446, avsnitt 19. 
 
Eksempel kortform i fotnote: Schempp [GC] C-403/03, avsnitt 19. 
 
Eksempel Underretten: Dom av 28. april 2010, Belgian Sewing Thread, T-
452/05, EU:T:2010:167. 
 
Eksempel kortform i fotnote: Belgian Sewing Thread, T-452/05, avsnitt 31. 
 

 

 
Eksempel: EUT 1999 L 069/24, Ilmailulaitos/Luftfartsverket. 

 

 
Eksempel: Sak E-06/98, Norge mot ESA, EFTA Ct. Rep. 1999 s. 74. 

Eksempel kortform i fotnote: Sak E-06/98, Norge mot ESA. 
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Alternativt kan man henvise til kilden ved ECLI-nummer. 

Man bør bruke en offisiell forkortelse for typen avgjørelse i hakeparentes i fotnoten etter 
angivelsen av sakens parter:  

A=avvisningsavgjørelse fra domstolen 

J= dom i kammer 

C=kommisjonen 

GC=storkammer 

P=plenum 

 

 

Kortnavn som Caroline kan brukes i løpende tekst, forutsatt at kilden er spesifisert fullstendig 
første gang den brukes. Navnet bør kursiveres. 

 

8.5 Traktater o.l. 

8.5.1 Generelt 

Henvisningen skal inneholde full offisiell tittel, og dato for signering eller åpning for signering. 
Dersom datoen er tilgjengelig bør man angi ikrafttredelsesdato. Henvisningen bør også ha med 
vedtakelsessted der dette er lett tilgjengelig. Hovedregelen er at man skal hente og sitere traktater 
fra en autoritativ kilde. 

Mange multilaterale traktater er trykket i United Nations Treaties Series (UNTS). 

 

Eksempler: Osman mot UK [J], no. 23452/94, ECHR 1998-VII 3124, eller  

Osman mot UK [J], ECHR:1998:1028JUD002345294. 

Eksempel kortform i fotnote: Osman mot UK [J] 1998, no. 23452/94. 

Eksempel: Campbell mot Irland [GC], no. 45678/98, ECHR 1999-II. 

Eksempel kortform i fotnote: Campbell mot Irland [GC] no. 45678/98. 

Frem til 1. november 1998 ble avgjørelsene publisert i Series A. 

Eksempel: Plattform «Ärtze für das Leben» mot Østerrike, no.10126/82 [1988] 
Series A no 139. 
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Tittelen skal hentes fra konvensjonens offisielle språk, eventuelt ett av dem. 

Dersom det senere i teksten henvises til en forkortelse for traktatens tittel, bør denne angis i 
parentes etter full henvisning første gang. Man bør forsøke å bruke kildens egne forkortelser, 
dersom det ikke finnes anerkjente og innarbeidede norske navn. 

 

8.5.2 Bilaterale avtaler 

Henvisningen skal inneholde partenes navn i parentes etter tittelen på avtalen. 

 

8.5.3 Regionale avtaler 

Henvisningen skal inneholde tittel på avtalen. Det er ikke nødvendig å ta med dato dersom avtalen 
er endret flere ganger. 

 

8.6 Andre utenlandske kilder 

8.6.1 Utenlandske lover  

Henvisningen skal inneholde informasjon om lovens navn og vedtakelsesdato. Det skal angis hvor 
loven kommer fra første gang det henvises til den. Dette kan også fremgå av løpende tekst. 

 
Eksempel: International Covenant on Civil and Political Rights, 16 

December 1966 (entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171. 

 

 

Eksempel: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, Roma, 4. November 1950. (Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen). 

 

 
Eksempel: Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and 
the Treaty establishing the European Community, OJ C 306. (Lisboa-
traktaten). 
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Angivelse av kapitler, paragrafer og ledd kan gjøres på samme måte som i jurisdiksjonen loven 
stammer fra. Praktiske eksempler er «stykke» i stedet for «ledd» i danske lover, og at tallet angis 
før paragraftegnet for svenske lover. 

 

8.6.2 Utenlandske dommer 

Henvisningen skal inneholde årstall og publikasjonssted, og skal ellers følge henvisningsformen 
fra den aktuelle jurisdiksjonen.  

Det bør fremgå på hvilket trinn i domstolshierarkiet avgjørelsen er avsagt, eventuelt med 
jurisdiksjonens vanlige forkortelse. 

 

 

8.6.3 Utenlandske forarbeider 

Henvisningen skal inneholde informasjon om typen forarbeid, årstall og eventuelt 

publikasjonssted. Tittel på forarbeidet tas med etter reglene for norske forarbeider. 

 

 

Eksempel: Brottsbalk (1962:700) 21. december 1962.  

Eksempel kortform i fotnote: BrB 2 §.   

Eksempel: Lov nr. 515 af 6. juni 2007 om arv. 

 

 
Eksempel, svensk dom: NJA 2013 s. 1174 HD.  

Eksempel, dansk dom: UfR 2014. 909 H.D. 

 
Eksempel: Betænkning nr. 1487, Kommunal og regional revision. Sagkundskab, 

uafhængighed og tilsyn hermed, 2006. 

Eksempel: SOU 2012:64, Förstärkt försäkringstagarskydd, 

Eksempel: Prop. 2004/05:131, En modernare rättegång - reformering av processen i 

allmän domstol. 

 



side 30 

9. Litteratur 
9.1 Bøker (monografier og antologier) 

9.1.1 Generelt 

I tekster som ikke har kilderegister, skal førstegangs henvisning inneholde forfatters fornavn, 
etternavn, tittel i kursiv, utgave, forlag, årstall og eventuelt sidetall. Side forkortes «s.»  

Dersom det vises til flere sider i en bok samlet eller fra første til siste side i en artikkel, skal dette 

markeres med tankestrek ikke bindestrek. 

I tekster som har kildeliste, kan en kortform benyttes også ved første gangs henvisning. I så fall 
angis forfatters etternavn og årstall, eventuelt også en korttittel.   

 

9.1.2 Forfatter 

Forfatterens navn skal skrives slik det fremgår av den aktuelle boken eller artikkelen. 

 

Er boken oversatt bør oversetteren angis, og det bør fremgå om oversettelsen er skjedd fra 
originalspråket eller via et tredje språk. 

I kilderegister starter forfatterens navn med etternavn, invertert. 

 

Ved flere forfattere skal alle forfatterne angis med fornavn og etternavn. Dersom boken har flere 
enn 3 forfattere, kan man angi første forfatter og legge til de øvrige med forkortelsen mfl. eller et 
al. Man kan velge å ta med flere forfattere dersom forfatternavnene fremstår som sentrale for 
verket. Navnene gjengis i samme rekkefølge som i boken selv, normalt med «og» foran det siste 
navnet. 

 

Eksempel fotnote: Eivind Smith, Konstitusjonelt demokrati: 

Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys, 2. utg., Fagbokforlaget 

2012, s. 15. 

Eksempel kortform i fotnote: Smith (2012) s. 15. eller Smith, Konstitusjonelt 

demokrati (2012) s. 15. 

 

 

Eksempel kildeliste: Smith, Eivind, Konstitusjonelt demokrati: 

Statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt lys, 2. utg., 

Fagbokforlaget 2012. 
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Har verket én eller flere redaktører, skal disse angis i stedet for første forfatter. 

Der en bok har flere forfattere og det er klart angitt at bestemte deler utelukkende er skrevet av en 
bestemt forfatter, kan det om henvisningen blir mest presis, henvises til den bestemte delen av 
boken på tilsvarende måte som for artikler i antologier, se punkt 9.3. 

Er boken ikke en monografi, men en antologi man skal henvise til som bok (i motsetning til å 
henvise til en bestemt artikkel i antologien), skal formen på henvisningen være lik henvisninger til 
monografier. Det skal tilføyes «(red.)» mellom siste redaktørnavn og komma. Tilføyelsen «red.» 
kan også brukes når det henvises til utenlandske antologier.  

 

9.1.3 Titler 

Dersom tittel inneholder undertittel, skilles hovedtittel og undertittel med kolon, dersom ikke 
bokens tittel inneholder andre tegn for å skille hovedtittel og undertittel.  

Både tittel, undertittel og kolon, skal skrives med kursiv. Det skal brukes «stor» første bokstav 
(versal, majuskel) i tittel og undertittel, samt eventuelle navn og akronymer. Ellers skal tittelen 
skrives med «små» bokstaver (minuskler), som en vanlig setning, selv om det innebærer å endre 
tittelen fra slik den står i boken.  

Undertitler kan sløyfes i fotnoter med kilderegister. For festskrift er det vanlig å ta med 
mottakerens navn, dersom det inngår som del av tittelen. Dersom det ikke inngår som del av 
tittelen på boken, oppgis det i hakeparentes i kildeliste. 

For å unngå at henvisninger til ulike verk blir like, typisk når man skal henvise til ulike verk av 
samme forfatter fra samme år, skilles referansene med en bokstav, både i fotnoten og i 
litteraturlisten. 

 
Eksempel fotnote: Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmussen, Frihagens 

forvaltningsrett, Bind 1, 2. utg., Fagbokforlaget 2010, s. 15. 

Eksempel kortform i fotnote: Bernt og Rasmussen (2010) s. 15. 

Eksempel kildeliste: Bernt, Jan Fridthjof og Ørnulf Rasmussen, Frihagens 

forvaltningsrett, bind 1, 2. utg., Fagbokforlaget 2010. 

 

 
Eksempel: Viggo Hagstrøm, Peter Lødrup og Magnus Aarbakke (red.), Ånd og rett. 

Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-års dagen 19. august 1997, 

Universitetsforlaget 1997. 
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9.1.4 Utgivelser 

Opplag skal ikke oppgis, med mindre utgivelsen innebærer en revisjon av verket. 

I så fall angis dette med «utg.». For utenlandske bøker bør utgaveinformasjonen gjengis slik det 
står i boken.  

For bøker som er en del av en serie, bør dette opplyses med nummer i serien. 

Hvis boken har flere bind, skal det angis hvilket bind det vises til. Bindnummer angis med samme 
type tall (arabisk, romersk) som i boken selv. 

9.1.4 Forlag 

Hvis forlaget har byttet navn siden utgivelsen, benyttes likevel navnet ved utgivelsen. 

Det er normalt ikke nødvendig med stedsangivelse. 

Dersom teksten er en upublisert doktoravhandling oppgis forfatterens navn, tittel på avhandling, 
fakultet, sted og dato for innlevering. Det samme gjelder studentarbeider, som for eksempel 
masteravhandlinger. 

 

9.2 Elektroniske utgivelser 

9.2.1 E-bøker (bok som er digitalisert, f.eks. i epub- eller pdf-format, selges i nettbokhandler 
eller formidles av bibliotek) 

Dersom boken finnes i og er identisk med en papirversjon, skal man bruke samme 
henvisningsmåte som for papirboken. Det er da heller ikke nødvendig å presisere at man har lest 
en elektronisk utgave. 

 

Eksempel fotnote: Inge Lorange Backer, Lov og lovgivning: Artikler og foredrag, 

Universitetsforlaget 2013. 

Eksempel kortformer i fotnote: Backer (2013a) s. 35, Backer (2013b) s. 64. 

Eksempel kildeliste:  

Backer, Inge Lorange, Lov og lovgivning: Artikler og foredrag, Universitetsforlaget 

2013a. 

Backer, Inge Lorange, Loven - hvordan blir den til? Universitetsforlaget 2013b. 
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Dersom det ikke finnes sidetall, bør det så langt praktisk mulig vises til avsnitt, paragraf, kapittel 
e.l. i teksten, avhengig av bokens struktur/inndeling. 

 

Dersom boken kun finnes elektronisk skal man henvise på samme måte som for papirbøker, med 
et tillegg om hvor den er lest. Dette kan være navn på den elektroniske tjenesten eller url, og 
eventuell DOI-kode. 

DOI-referanser 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal 
være en klikkbar lenke, plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOIkoden til en 
referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. 
på http://search.crossref.org/. 

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: Christel Søreide, «Grensen 
mellom fast og midlertidig ansettelse», Arbeidsrett 2017, s. 113-127. DOI: 
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3088-2017-01-06. 

Kortformer for henvisninger utformes etter samme prinsipper som for bøker. 

 

9.2.2 Annen elektronisk litteratur (litteratur som er publisert på nettjeneste, for eksempel 
kommentarutgaver.no, Rettsdata, LovdataPro) 

Henvisningen skal som hovedregel være lik henvisningen til trykt litteratur (f.eks. fornavn, 
etternavn i løpende tekst, men invertert i litteraturregister).  

Dersom årstall ikke er relevant (f.eks. for lovkommentarer som blir fortløpende ajourført), sløyfes 
disse. Det skal tilføyes informasjon om hvor publikasjonen er lest (enten navn på tjeneste eller url) 
og eventuell DOI-kode. 

Disse utgivelsene vil normalt ikke vise til sidetall, det bør derfor i fotnoten vises til avsnitt, 
paragraf, kapittel e.l., avhengig av publikasjonens struktur/inndeling. 

 
Eksempler fotnoter: 

Anders Bøhn, Domstolloven: Kommentarutgave, kommentar til § 8, 
Kommentarutgaver.no (lest 5. juli 2017). 

Tron Løkken Sundet, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Engan, 
Tariffavtaletolkning, kapittel 3.2, 3. avsnitt, Universitetsforlaget 2016, 
kommentarutgaver.no (lest 5. juli 2017). 

 

 
Eksempel: Kåre Lilleholt, Allmenn formuerett: Fleire rettar til same 
formuesgode, kapittel 3.2, 3. avsnitt, Universitetsforlaget 2012 (e-bok). 

 

https://doi.org/10.18261/issn.1504-3088-2017-01-06
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9.3 Artikkel i tidsskrift og artikkelsamlinger/antologier 

Førstegangs henvisning skal inneholde forfatterens fornavn og etternavn, tittel på artikkelen i 
anførselstegn, navnet på tidsskriftet i kursiv, årstall eventuelt årgang og heftenummer, og sidetall, 
og eventuelt også henvisning til bestemt side. Der årgangsnummer også angis settes årstall i 
parentes. 

 

Har tidsskriftet gjennomgående sidenummerering for årgangene, er det ikke nødvendig å ta med 
nummer i årgangen. Hvis årstall er entydig, er det tillatt, men ikke nødvendig å ta med 
årgangsnummer. 

Som for bøker inverteres alltid navnet på første forfatter i litteraturlisten, slik at etternavn angis 
først. 

Henvisninger til artikler i antologier begynner som henvisninger til andre artikler og fortsetter som 
bokhenvisninger. 

Ved henvisning til artikkel i festskrift eller en antologi oppgis tittelen på boken før navn på 
redaktørene. Hvor det henvises til verket samlet, angis redaktører før tittel. 

 
Eksempel: Jan Fridthjof Bernt, Norsk Lovkommentar: 
Forvaltningsloven, note 738, Rettsdata.no (lest 5. juli 2017). 

 

 

Eksempel fotnote: Erling Hjelmeng, «Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – 
to høyesterettsdommer» Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 13 
(2016) nr. 3 s. 211-222, på s. 215. 

Eksempel kortform i fotnote: Hjelmeng (2016) s. 215. 

For tidsskrifter der det kan forutsettes at kortformen er kjent kan den benyttes. Ellers 
bør tidsskriftnavnet skrives fullt ut. Full tittel på tidsskrift oppgis alltid i litteraturliste. 

Eksempel fotnote: Viggo Hagstrøm, «Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i 
næringsforhold» TfR 1996 s. 421-518, på s. 425. 

Eksempel kortform i fotnote: Hagstrøm (1996) s. 425. 

Eksempel kildeliste: Hagstrøm, Viggo, «Om grensene for ansvarsfraskrivelse, særlig i 
næringsforhold» Tidsskrift for Rettsvitenskap 1996, s. 421-518. 
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Kortformer for henvisninger til artikler og antologier utformes etter samme prinsipper som for 
bøker. 

 

9.4 Leksikon 

Henvisning skal inneholde samme informasjon som for artikler eller kapitler i bøker med flere 
forfattere, men uten at det er nødvendig å angi redaktør.  

Ved henvisning til digitalt leksikon må man angi URL og siteringsdato. 

 

10. Uttalelser fra organisasjoner eller institusjoner 
Henvisningsmåten skal følge samme mal som for litteratur så langt den passer. 

Organisasjonen eller institusjonen skal fremgå som forfatter. Der det ikke er tittel på kilden, må 
brukeren selv formulere dette mest mulig presist ut fra kildens type og tema. 

 
Eksempel fotnote: Viggo Hagstrøm, «Fra erstatningsrettens grenseland: Ansvar for 
angrep på kontraktsforhold», i Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard på 70-
årsdagen 3. april 2002, Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.), 
Fagbokforlaget 2002 s. 103-114, på s. 110. 

Eirik Holmøyvik, «Maktfordeling under eineveldet – J. F. W. Schlegel og 
Eidsvollsgrunnlova» i Frihetens forskole: Professor Schlegel og eidsvollsmennenes 
læretid i København, Ola Mestad (red.), Pax forlag 2013, s. 260-282, på s. 265. 

Eksempel kildeliste: Hagstrøm, Viggo, «Fra erstatningsrettens grenseland: Ansvar for 
angrep på kontraktsforhold», i Nybrott og odling. Festskrift til Nils Nygaard på 70-
årsdagen 3. april 2002, Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.), 
Fagbokforlaget 2002, s. 103-114. 

 

 

 

Eksempel fotnote: Ole T. Berg, «Maktfordelingsprinsippet» i Store norske 
leksikon, 1. desember 2015, https://snl.no/maktfordelingsprinsippet (lest 21. 
juni 2017). 

Eksempel kortform i fotnote: Berg (2015). 

Eksempel litteraturliste: Berg, Ole T., «Maktfordelingsprinsippet» Store norske 
leksikon, 1. desember 2015, https://snl.no/maktfordelingsprinsippet, (lest 21. juni 
2017). 

 

 

https://snl.no/maktfordelingsprinsippet
https://snl.no/maktfordelingsprinsippet


side 36 

 

11. Avisartikler, nyhetsartikler og debattinnlegg 
11.1 Avisartikler og kronikker 

Henvisningen skal inneholde navnet på forfatter, tittel på innlegget i anførselstegn, avisnavn i 
kursiv, by og land dersom dette ikke er åpenbart, dato og sidetall. 

Tekstgenre bør fremgå der det ikke fremgår av løpende tekst. 

 

Elektroniske oppslag bør ha med URL og siteringsdato. 

 

11.2 Intervjuer 

Henvisningen skal inneholde forfatterens fornavn og etternavn og hvem som intervjues: navn, 
stilling, sted/institusjon. Henvisningen skal også inneholde stedet for intervjuet og dato for 
intervjuet; alternativt publiseringssted med samme henvisningsform som for artikler. 

 

 

12. Foredrag og konferansemateriale 
12.1 Forelesninger og muntlige innlegg 

Henvisningen til et offentlig foredrag eller innlegg i en faglig sammenheng, skal inneholde 
foredragsholders fornavn og etternavn, typen muntlig meddelelse og dato for den muntlige 
meddelelsen.  

 
Eksempel: The American Law Institute, Restatement of the law third: 
restitution and unjust enrichment: Vol. 1: §§1 to 39, 2011. 

 

 
Eksempel: Greve, Hanne Sophie, «Loven er den fremste likestiller», 
Aftenposten, 19. mai 2017, s. 16. [kronikk] 

 

 
Eksempel: Hans O. Torgersen, «Synnøve Finden tapte ostesak mot 
Tine i Høyesterett», Aftenposten, 16. september 2016, 
https://www.aftenposten.no/norge/Synnove-Finden-tapte-ostesak-
mot-Tine-i-Hoyesterett-604668b.html, (lest 22. juni 2017). 

] 

 
Eksempel: Keller, Helen, dommer ved Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen, intervjuet av Professor Geir Ulfstein, 8. 
september 2014, Oslo. 
http://www.jus.uio.no/english/services/knowledge/podcast/guest-

 

https://www.aftenposten.no/norge/Synnove-Finden-tapte-ostesak-mot-Tine-i-Hoyesterett-604668b.html,%20(lest%2022.%20juni%202017
https://www.aftenposten.no/norge/Synnove-Finden-tapte-ostesak-mot-Tine-i-Hoyesterett-604668b.html,%20(lest%2022.%20juni%202017
http://www.jus.uio.no/english/services/knowledge/podcast/guest-lectures/2014/keller.html
http://www.jus.uio.no/english/services/knowledge/podcast/guest-lectures/2014/keller.html
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Det bør normalt bare henvises til offentlige foredrag/muntlige innlegg.  Hvis foredraget ikke er 
offentlig, kreves det normalt samtykke fra foredragsholder.  

 

Eksempel: Koskenniemi, Martti, Folkrätten i de nordiska länderna på 1900-talet, 
innledningsforedrag på Nordisk juristmøte 24. august 2017, Helsingfors.  
 
Eksempel kortform i fotnote: Koskenniemi (2017). 

Det bør utvises forsiktighet i gjengivelsen av foredrag eller muntlige innlegg. Et synspunkt bør 
ikke gjengis som et sitat med mindre man er sikker på at det er ordrett gjengivelse, som 
fortrinnsvis kan etterprøves for eksempel ved digitale opptak.  

Ved gjengivelse av informasjon fra digitale opptak bør man oppgi siteringsdato. 

 

 

12.2 Uttrykte manus og materiale utdelt i forbindelse med konferanser 

Henvisningen skal inneholde navn på forfatter, tittel, konferansetittel, dato. Dersom materialet er 
publisert på internett, bør henvisningen i tillegg inneholde URL og siteringsdato. 

Dersom materialet ikke er publisert bør det fremgå at man har samtykke fra forfatter. 

 

Eksempel: Koskenniemi, Martti, Folkrätten i de nordiska länderna på 1900-talet, utdelt manus til 
innledningsforedrag på Nordisk juristmøte 24. august 2017, Helsingfors.  

 
Eksempel kortform i fotnote: Koskenniemi (2017). 

 

13. Personlig kommunikasjon 
Henvisningen skal følge gjeldende lovverk. Dersom kommunikasjonen, for eksempel e-post eller 
brevkorrespondanse, gjelder en henvendelse til offentlig forvaltning, som er innhentet i medhold 
av offentlighetsloven, kan den brukes som kilde. 

Personlig kommunikasjon bør bare gjengis dersom det gjelder essensiell informasjon som ikke 
kan hentes andre steder. 

Henvisningen skal oppgi hvem meningsytringen kommer fra og dato. Man bør normalt oppgi 
korrespondansens kontekst for å unngå at angivelsen blir meningsvridende. Dersom det er privat 
e-postkorrespondanse, må det gjengis at man har samtykke. 
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14. Henvisninger til kilder der informasjon for vanlig spesifikasjon 
mangler 
 

14.1 Anonym forfatter 

Henvisningen skal følge spesifikasjonskravene for den kildetypen som ligner mest. Der 
forfatternavn mangler, bør det fremgå klart av henvisningen om kilden stammer fra en anonym 
forfatter. Dersom forfatteren bruker flere anonyme kilder, kan de identifiseres med nummerering. 

Dersom den anonyme kilden finnes i en kildesamling, skal redaktøren oppgis. Kilden oppgis først, 
så «i» og så redaktørens og eventuelt oversetterens navn. 

 

14.2. Andre mangler 

Dersom tilblivelses- eller trykkedato mangler kan dette markeres i henvisningen med vanlig kjente 
forkortelser. Informasjonen plasseres på det sted i henvisningen der opplysningen mangler. 

 

 

Retningslinjer for oppsett av kildeliste 
 

Alle bøker skal ha kildeliste. Korte artikler kan unnlate kildeliste, dersom det brukes fulle fotnoter 
ved første gangs henvisning.  

Alle kilder som er brukt skal stå i kildelisten. Det skal gjengis så mye informasjon om kilden og 
kildested at den er lett tilgjengelig. Inndelingen i kategorier bør være tydelig merket med 
overskrifter, og systematikken bør ha en intuitiv, logisk rekkefølge. 

Dersom det er mulig bør sentrale kilder indekseres slik at registeret inneholder informasjon om på 
hvilken side kilden er omtalt. Dette kan eksempelvis være aktuelt for høyesterettsdommer. 

Alle kilder må plasseres i en spesifikk kategori. Kategorier som «annet» bør unngås. 

Alle kilder som har fellestrekk med juridisk teori, bør plasseres under kategorien litteratur. Dette 
gjelder blant annet bøker, artikler, nettsider, foredrag, personlige meddelelser, blogginnlegg og 
avisartikler. Dette gjelder når kilden ikke klart hører hjemme i en annen kategori. 

 
Eksempel: Anonym 1, Anonym 2. 

 

 
Eksempel på forkortelse: «u.å.» for opplysningen «uten år». 
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Litteraturlisten sorteres alfabetisk, mens andre registre sorteres kronologisk (stigende). Dersom en 
bok har flere forfattere skal alle tas med inntil 10 forfattere, første forfatternavn skal inverteres. 
Dersom boken har mer enn 10 forfattere, skal 7 forfattere tas med, første forfatternavn inverteres. 

Kildene bør oppdeles i kategorier som skiller mellom kilder som gir uttrykk for regler og kilder 
som gir uttrykk for avgjørelser. 

Eksempel på kategorier: 
 
Norske lover 
Norske forskrifter, reskripter, plakater, reglementer, rundskriv og direktiver 
Norske lovforarbeider, stortingsmeldinger og forhandlinger i Stortinget 
Norske rettsavgjørelser 
Uttalelser fra andre norske organer og institusjoner 
 

Overskriftene som representerer inndelingen i registeret, skal bare inkludere de 
kildetypene som er benyttet.  

Innenfor hver kategori kan man dele inn kildene etter organ eller instans, eksempelvis 
etter Høyesterett og underinstans. 

Som hovedregel skal hver kategori ha minst 4-5 oppføringer. Kategorier som naturlig 
hører sammen og som har færre oppføringer, kan slås sammen. Eksempelvis lover og 
forskrifter. 

 
Tilbake til sakslisten 
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Sak 48/19 

JUS325 Rettshjelp. Emnebeskrivelse 

Etter henvendelse fra Jussformidlingen, har fakultetet tatt initiativ til en gjennomgang og revisjon av 
emnebeskrivelsen for spesialemnet JUS325 Rettshjelp. 

Den nye emnebeskrivelsen er forelagt daglig leder i Jussformidlingen til uttalelse. 

JUS325 Rettshjelp 
Någjeldende emnebeskrivelse. 

Forslag til nye elementer i emnebeskrivelsen: 

Læringsutbyttebeskrivelse 
Den någjeldende emnebeskrivelsen har ikke eksplisitt læringsutbyttebeskrivelse. 

Med grunnlag i en omfattende beskrivelse2 av arbeidet som utføres av ansatte hos Jussformidlingen, samt 
av den formelle og uformelle organiseringen av arbeidet, ført i pennen av Jussformidlingens daglige leder, 
har Det juridiske fakultet utarbeidet følgende forslag til læringsutbyttebeskrivelse for JUS325 Rettshjelp: 

- Kunnskaper 
Etter gjennomført praksis vil studentene ha kunnskaper innen en rekke rettsområder, herunder også 
rettsområder som ikke inngår i de obligatoriske delene av masterprogrammet i rettsvitenskap. 
Studentene vil ha spesialisert kunnskap om reglene om ulike former for rettshjelp og rettshjelperens 
rettigheter og plikter. 

- Ferdigheter 
Etter gjennomført praksis vil studentene kunne: 

o utrede og fastlegge rettslig relevant faktum i et saksforhold, og på grunnlag av dette 
identifisere juridiske problemstillinger og sammenhenger 

o vurdere prosessrisikoen i en sak 
o veie relevante hensyn mot hverandre, herunder etiske aspekter knyttet til om en sak bør 

forfølges eller legges bort 
o gi råd og veiledning til klienter, herunder råd som ikke er i overensstemmelse med 

klientens forhåpninger 
o samarbeide med kolleger om egne og andres saker, se sammenhenger og nyanser og 

nyttiggjøre seg erfaringer på tvers av enkeltsaker 
o kommentere og evaluere andres analyser og vurderinger og selv motta og gjøre bruk av 

slike kommentarer 
o utarbeide selvstendige skriftlige analyser, i form av utredninger til egne klienter, brev til 

motparter, klager til offentlige myndigheter og ulike former for prosesskriv  
o utarbeide og presentere rettspolitiske resonnementer 

- Kompetanse 
Etter gjennomført praksis vil studentene ha generelt anvendbar kompetanse til å 

o identifisere og ta konsekvenser av etiske aspekter ved juridisk argumentasjon og 
standpunkt 

o formidle juridiske analyser og konklusjoner, samt etiske vurderinger, til klienter, til 
motparter og til allmennheten 

                                                           
2 «Vedrørende arbeidskrav om antall saker ved Jussformidlingen – JUS325» datert 13. mars 2019. 

https://www.uib.no/emne/JUS325
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o presentere og argumentere for egne vurderinger og konklusjoner for større og mindre 
grupper av tilhørere 

o arbeide selvstendig og i grupper 
o arbeide under tidspress 

Obligatoriske arbeidskrav 
Arbeid hos Jussformidlingen: 

- Arbeidsperioden forutsettes å være to fulle semestre. Kravet anses oppfylt der fraværet ikke 
overstiger 25 % av normert arbeidstid hos Jussformidlingen. 

- Minst 20 saker. 

Vurdering 
Etter arbeidsperiodens slutt skal det skrives en rapport hvor det gjøres rede for læringsutbyttet av året i 
Jussformidlingen. 

Rapporten skal ta utgangspunkt i læringsmålene for JUS325 og dokumentere hvordan de ulike målene er 
nådd gjennom året i Jussformidlingen. Redegjørelsen må knyttes til et utvalg av sakene som studenten 
har arbeidet med, men bør også ta opp andre sider ved praksisen. Fem av de rettslig, faktisk og/eller etisk 
mest utfordrende sakene bør omtales særskilt.   

Rapportens omfang bør være på minst 3000 ord. Den kan ikke overstige 4000 ord.    

Rapporten skal leveres senest ett år etter avsluttet praksisperiode. 

 Frister for levering: 
o For sensur i vårsemesteret: 1. april 
o For sensur i høstsemesteret: 15. september 

Rapporten underlegges sensur ved Det juridiske fakultet. Det gis karakter Bestått/ Ikke bestått. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 49/19 

Opptaksreglement for opptak til toårig mastergrad i rettsvitenskap 

Endring som følge av at Universitetet i Stavanger introduserer utveksling i sitt BA-program. 

I sitt møte den 8. mai fattet SU slikt vedtak i sak 37/19: 

Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-4 nr. 1 bokstav e. Notat fra 
studieadministrasjonen. 
1. Bestemmelsen skal lyde:  

e) Emner fra Universitetet i Stavanger godskrives slik i masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske 
fakultet i Bergen: 
Bachelorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger godskrives som 1., 2. og 3. studieår. Graden kan 
inneholde utveksling bare på femte semester og i utvekslingsemnene må minst 10 studiepoeng metode 
inngå. 

2. Når studenter senere reiser på utveksling, skal emner med faglig sammenfall med utvekslingsemner fra 
Universitetet i Stavanger, ikke forhåndsgodkjennes eller på annen måte godkjennes. 

 

I henvendelsen fra Universitetet i Stavanger som ligger til grunn for saken, inngikk en oversikt over de 
emnene deres studenter kunne ta på de to utvekslingsinstitusjonene: 

 

Listen over Tyskland Law Courses WWU: 
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Studieadministrasjonen og studiedekanen har sett nærmere på emnene i utvekslingsporteføljen og 
kommet til at kravet til 10 studiepoeng metode skal operasjonaliseres slik: 

o Fra Kozminski University, Polen: Law and Language (4 studiepoeng) og Legal Analysis 
and Reasoning (6 studiepoeng).  

o Fra Münster University, Tyskland: Common Law Methodology (4 
studiepoeng) og enten Introduction to German Public Law for International Students (6 sp) 
eller Introduction to German Private Law for International Students (6 sp).  

Forslag til vedtak: 

1. Kravet til 10 studiepoeng metode operasjonaliseres slik: 

o Fra Kozminski University, Polen: Law and Language (4 studiepoeng) og Legal Analysis 
and Reasoning (6 studiepoeng).  

o Fra Münster University, Tyskland: Common Law Methodology (4 
studiepoeng) og enten Introduction to German Public Law for International Students (6 sp) 
eller Introduction to German Private Law for International Students (6 sp).  

2. Denne operasjonaliseringen kommuniseres til UiBs sentrale opptakstjeneste. 
3. Operasjonaliseringen settes inn i § 4 i Opptaksreglement for opptak til toårig mastergrad i 

rettsvitenskap, foreslåtte endringer i fet skrift: 

§ 4 Opptaksgrunnlag 

Grunnlaget for opptak er en bachelorgrad i rettsvitenskap eller juss fra Høgskolen i Innlandet, 
Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger, totalt 180 studiepoeng. 

Det kreves C i snitt i alle emner som inngår i opptaksgrunnlaget. Innføringsemner (EXPHIL og 
EXFAC Juridisk forprøve eller tilsvarende) regnes ikke med. 



side 44 

For studenter fra Universitetet i Stavanger som har utveksling i sin BA-grad, kreves at følgende 
emner inngår i utvekslingsporteføljen: 

o Fra Kozminski University, Polen: Law and Language (4 studiepoeng) og Legal Analysis 
and Reasoning (6 studiepoeng).  

o Fra Münster University, Tyskland: Common Law Methodology (4 
studiepoeng) og enten Introduction to German Public Law for International Students 
(6 sp) eller Introduction to German Private Law for International Students (6 sp).  

 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 50/19 

JUS122 Erstatningsrett Eksamensform 

Emneansvarlig for JUS122 Erstatningsrett har bedt om å få utvide eksamenstiden for emnet fra fire til seks 
timer med virkning fra studieåret 2019/2020. Den sentrale begrunnelsen er at det tas sikte på at Lovdata 
skal være tilgjengelig hjelpemiddel på eksamen, og det er ønskelig at studentene får anledning til å 
arbeide med kildene på en annen måte enn det er rom for på en fire timers eksamen. 

Samtidig er det ikke en målsetning at studentene skal bruke den ekstra tiden på å skrive mer. Av den 
grunn settes en ordgrense på 4000 ord, tilsvarende den som gjelder for JUS123 Forvaltningsrett II. 

Forslag til vedtak: 
Vurderingsform for JUS122 Erstatningsrett skal være slik, med virkning fra studieåret 2019/2020: 

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i 
sertifiseringsgrunnlaget. 

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen med absolutt ordgrense på 4 000 ord. En 
lavere, anbefalt ordgrense vil bli gjort kjent i tilknytning til hver eksamen. 

Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-
eksamen#. 

Eksamensspråk 

Oppgaven: Norsk 

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk 
 

Tilbake til sakslisten 
  

http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen
http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen
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Sak 52/19 

Godtgjørelse til førstesensor for deltakelse i kontrollkommisjon for 
masteroppgaver. 

I sin rapport etter å ha ledet fire kontrollkommisjoner til klagesensur fra høstens masteroppgaver, har 
emneansvarlig påpekt følgende: 

 

Studiedekanen har funnet å kunne slutte seg til denne vurderingen. 

Godtgjørelsen er pr. i dag satt til 1 time for deltakelse i kontrollkommisjon for ordinære eksamener. 
Masteroppgavene skiller seg markant fra ordinære eksamener, idet de for det første er vesentlig større, 
og for det andre er individuelt forskjellige – det er ikke den samme, kjente oppgaven som er besvart av 
mange kandidater. Dette stiller klart nok andre krav til ordinær sensors innsats i klagekommisjonen. Det 
er likevel ikke tale om et arbeid tilsvarende en ordinær sensur. 

H18 hadde vi fire masteroppgaver til vurdering i kontrollkommisjon. En økning på to timer til hver av dem 
vil innebære samlet åtte timer. Honorarsatsen er for tiden NOK 317,40. Totalt ville det innebære økte 
kostnader i størrelsesorden NOK 2 539,20 for høsten 2018. 

På denne bakgrunnen framsettes følgende forslag: 

Det innstilles overfor fakultetsstyret på at honorar til ordinær sensor i kontrollkommisjon for 
masteroppgaver, settes til tre timer pr oppgave. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 53/19 

Møteplan for H19/V20. 

Fakultetsstyret vedtok sin møteplan for H19/V20 i sitt møte den 4. juni 2019: 

• Tirsdag 17. september 
• Tirsdag 5. november 
• Tirsdag 10. desember 

 
• Tirsdag 4. februar 
• Tirsdag 17. mars 
• Tirsdag 28. april 
• Tirsdag 16. juni 

Det har ikke latt seg gjøre å sette opp en møteplan for SU som er godt koordinert med styrets plan for 
høstsemesteret.  

Følgende plan foreslås for SU: 
• Torsdag 12. september 
• Torsdag 3. oktober 
• Torsdag 31. oktober 
• Torsdag 21. november 
• Torsdag 12. desember 

 
• Torsdag 23. januar 
• Torsdag 20. februar 
• Torsdag 26. mars 
• Torsdag 7. mai 
• Torsdag 11. juni 

SU vil neppe trenge alle datoene. 

Alle møtene starter kl. 09:15. 

Møterom 546 er booket for alle møtene 09:15 – 12:00, med unntak av 1. september som er booket til 
14:00 – erfaringsmessig tar det første møtet i studieåret noe lengre tid. 

Forslag til vedtak: 

Møtekalenderen for studieutvalget vedtas som foreslått for studieåret 2019/2020. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 54/19 

JUS111 Forvaltningsrett I Emneansvar. 

Vi har mottatt en henvendelse fra emneansvarlig Anneken Kari Sperr: 

Fra: Anneken Kari Sperr 
Sendt: torsdag 30. mai 2019 21:54 
Til: Studieutvalget_Jurfa; Johanne Spjelkavik 
Kopi: Karl Harald Søvig 
Emne: Emneansvar for JUS111 

Til Studieutvalget / Johanne Spjelkavik 

 Studieåret 2019/2018 har jeg delt emneansvar for JUS111 med Synne Sæther Mæhle.  

Hun skal nå ta over emneansvar for JUS397 og vil gå ut av rollen som emneansvarlig for JUS111.  

Karl Harald Søvig overtar etter Synne, formelt deler vi emneansvar for Jus 111 fremover.   

Jeg gjør oppmerksom på at jeg etter planen har forskningstermin fra Juli 2019 – Juni  

2020 og at jeg delvis vil være bortreist. Jeg skal avstemme med Karl Harald om og i hvilken grad vi 
vil trenge støtte fra vikarer for de oppgavene som ikke er dekket allerede. 

Vennlig hilsen, 

 Anneken Kari Sperr / emneansvarlig 

Saken henger sammen med vedtak fattet i sak 41/19 den 8. mai 2019: «Anne Marie Frøseth beholder 
emneansvaret for JUS397 for så vidt gjelder 2018/2019-kullet. Synne Sæther Mæhle overtar 
emneansvaret for JUS397 fra og med 2019/2020-kullet.» 

Forslag til vedtak:  

Anneken Kari Sperr og Karl Harald Søvig deler emneansvaret for JUS111 Forvaltningsrett I med virkning fra 
studieåret 2019/2020 og med de tilpasninger som går fram av henvendelsen. Der ikke annet er avtalt, 
deles ansvaret 50/50. 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 55/19 

JUS241 Strafferett Læringsutbyttebeskrivelse og litteratur. 

         Bergen 3. juni 2019 

Til Studieutvalet 

Det juridiske fakultet, UiB 

Forslag til endringar i læringsutbyte og litteratur, JUS 241 
 

Som fagansvarlige for strafferett (JUS241) vil vi her koma med nokre forslag til 
endringar i krava til læringsutbyte og i kjernelitteraturen. Endringane heng saman 
med erfaringar vi har gjort med kurset dei siste åra, sjå seinast kursrapporten for 
undervisinga hausten 2018. Som nemnt der har vi også arbeidd for å utvikla meir 
tilpassa læremiddel som gjeld utvalde brotsverkstypar. 

Endringane i omtalen av læringsutbytet gjeld berre det punktet der det blir kravd 
kunnskap om «tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på reglene i 
straffeloven om …» Her føreslår vi å endra litt på utvalet av straffebod. 

På den eine sida ønskjer vi å ta inn dei viktigaste seksualbrotsverka. Dette har vore 
etterlyst av ein del studentar. Tematisk høver det også godt som eit supplement til 
valdsbrotsverka, som tvillaust høyrer heime i eit slik utval. At det både i den allmenne 
debatten og i strafferettspleia er stort fokus på slike brotsverk for tida, er også ei 
medverkande årsak til forslaget. 

På den andre sida føreslår vi å ta ut narkotikabrotsverk. Sjølv om desse er viktige i 
dagens strafferettspraksis, reiser gjerningsskildringa i § 231 i mindre grad 
tolkingsspørsmål som har overføringsverdi til andre typar straffebod. Grensedraginga 
mellom ulike alvorsgrader av narkotikabrotsverk (§ 232) er gjennom rettspraksis blitt 
så detaljert og standardisert (med omsyn til stofftype, mengde og omfang) at det er lite 
tenleg å krevja nærare kjennskap til det. 

For at ikkje mengda av utvalde straffebod skal bli for stor, føreslår vi også å ta ut av 
lista tortur (§§ 174-175) og heleri og kvitvasking (§§ 332-341). Tortur vil bli nemnt 
i tilknyting til valdsbrotsverka, men vi tenkjer det ikkje er nødvendig å framheva det 
like mykje som før. Når det gjeld heleri og kvitvasking har det vist seg vanskeleg å få 
formidla like god forståing for desse brotsverkstypane som for dei andre formues- og 
vinningsbrotsverka. Det har mellom anna samanheng med at dei gjennom diverse 
lovendringar har «vakse ut» av den nære samanhengen med formuesbrotsverka (dei 
føreset eit primærbrotsverk som har gitt utbytte, og det kan også vera mange andre 
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typar brotsverk). Vi føreslår no at denne delen av undervisinga vert meir konsentrert 
om dei allmenne reglane som råkar krenking av andre sine materielle verdiar. Vi 
føreslår også å ta ut §§ 342-346 om bilbrukstjuveri, ulovlig bruk av lausøyre, 
«besittelseskrenkelse» og ulovlig bruk av fast eigedom mv., av lista. Dette er mindre 
alvorlege formuesbrotsverk som typisk vert aktualisert der vilkåra for til dømes tjuveri 
eller underslag ikkje er oppfylt. Langt på veg vil difor gjennomgangen av dei 
formuesbrotsverka vi står igjen med, også gi grunnlag for å tolka desse andre. 

Det siste illustrerer også at utvalet av straffebod på denne lista berre har med 
fordjupingsgrad å gjera. Som det går fram av formuleringa «med særlig vekt på», vil 
studentane også bli gjort kjent med ei lang rekkje andre straffebod gjennom kurset. Dei 
må kunna tolka slike straffebod, også på eksamen, men det vert ikkje kravd nærare 
kjennskap til dei gjerningselementa som er spesifikke for slike straffebod. Like viktig 
er det å nemna at gjennomgangen av allmenne, strafferettslege spørsmål alltid vil 
måtta henta døme frå ulike typar straffebod. I litteraturen vert til dømes 
narkotikabrotsverk brukt for å illustrera grensedraginga mellom eitt og fleire 
brotsverk, og tortur vert brukt som døme på eit brotsverk som speglar internasjonale 
konvensjonar. 

Når det gjeld litteraturen føreslår vi for det første å ta inn andre utgåve av den 
noverande læreboka (Gröning/Husabø/Jacobsen, Frihet, forbrytelse og straff). Den 
nye utgåva er i korrekturen no, og vil vera klar til studiestart i august. Boka vil ha mest 
nøyaktig same omfang som første utgåve. I tillegg til dei delane som frå før er 
unnatekne, føreslår vi likevel å ta ut også føretaksstraff (kapittel 33). Reglane der har 
utvikla seg på ein måte som i stadig større grad legg opp til skjønnsvurderingar frå 
påtalemakt og domstolar, og har størst relevans for brot på straffelovgjeving som ikkje 
elles er tema på kurset, slik som korrupsjon, miljø- og arbeidsmiljølovgjeving. 
Tematikken eignar seg betre for masterskriving enn for undervising på JUS241, sjølv 
om det likevel vil vera naturleg å nemna instituttet i førelesingssamanheng. 

I tillegg ønskjer vi å ta inn noko litteratur om dei utvalde brotsverkstypane som 
hovudlitteratur. Her har litteratursituasjonen vore mindre tilfredsstillande. Dei 
aktuelle delane av Matningsdal, Spesiell strafferett (2. utg. 2016) har vore ført opp som 
støttelitteratur. Mellom anna på grunn av volumet og ei betydeleg overlapping med 
framstillinga av allmenne emne i vår eiga lærebok, har denne ikkje passa særleg godt 
å ha som kjernelitteratur. Studentane har difor i praksis i stor grad arbeidd ut frå 
lovkommentaren på Gyldendal Rettsdata, forarbeid og rettspraksis. Det er ein 
arbeidsmetode dei sjølvsagt treng å læra seg, men for pedagogiske formål har det ikkje 
vore så eigna. 

No er vi i ferd med å gjera ferdig læremiddel for dei tre hovudtypane av brotsverk som 
kurset etter forslaget vil bli konsentrert om. Manuskripta er ikkje publisert enno, men 
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vil vera klare til semesterstart. Vi tenkjer å gjera dei tilgjengelege for studentane i pdf-
format i første omgang (men med sikte på seinare publisering). Det same vart gjort 
hausten 2015, då berre den førebelse utgåva av hovudboka var publisert, og 
studentane fekk pdf-filer for så vidt gjaldt dei andre kapitla. Når slikt lærestoff vert 
gjort tilgjengeleg både for studentar og sensorar, skaper det ikkje umiddelbare 
problem at det ikkje er fullt publisert enno. Til orientering legg vi ved den førebelse 
disposisjonen til manuskripta. [ 

Når det gjeld omfanget av kjernelitteraturen vil hovudboka, med unntak som føreslått, 
utgjera ca. 680 sider. Litteraturen om utvalde brotsverkstypar vil få eit omfang på ca. 
150-180 boksider. Samla blir då omfanget 830-860 sider, noko som ligg greitt innanfor 
fakultetet sine normer for dette. 

 

 

Jørn Jacobsen    Erling Johannes Husabø  
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Forslag til nye læringskrav i JUS 241 (endringer i farge): 
 

Studenten skal ha kunnskap om 

• strafferettens begrunnelser 

• hovedtrekkene ved forholdet mellom strafferetten og statsforfatningsrett og folkerett, herunder 
menneskerettigheter 

• de alminnelige vilkårene for straffansvar, slik som 

o krav om en kriminalisert gjerning, inkludert krav til forsett eller uaktsomhet, reguleringen 
av medvirkning og forsøk og straffelovgivningens geografiske rekkevidde 

o rettferdiggjøringsgrunner, særlig nødverge og nødrett, 

o unnskyldningsgrunner, særlig utilregnelighet og rettsvillfarelserettsuvitenhet 

o Andre grenser for straffansvaret, særlig prinsippene for hva som utgjør én eller flere 
forbrytelser 

• tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på de viktigste reglene i straffeloven om: 

a. Tortur (§§ 174-175) 

Narkotikaovertredelser (§§ 231-232) 

Voldslovbrudd mvforbrytelser. (§§ 271-2832) 

o Seksualforbrytelser (§§ 291-308) 

b. Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsrettenAllmenne 
formuesforbrytelser (§§ 321-331, 351-353 og 46) 

Bedrageri (§§ 371-374) 

• hovedtrekkene i reaksjonssystemet, reglene om idømmelse av den enkelte reaksjon og valget 
mellom reaksjonene samt utmåling av straff 

Studenten skal ha ferdigheter til å kunne 

• finne frem til relevante rettskilder ved tolkningen av strafferegler 

• analysere, drøfte og ta standpunkt til strafferettslige spørsmål 

• forklare straffelovgivningens oppbygning og særtrekkene ved strafferettslig metode 

• forklare strafferettens plass i rettssystemet, særlig sammenhengen mellom strafferett og 
straffeprosess 

• forklare forskjellige teorier om strafferettens begrunnelser 

Studenten skal også ha utviklet generell kompetanse til å 
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• drøfte og argumentere på en måte som fremhever og tar stilling til moralske og rettspolitiske 
utfordringer ved bruk av offentlig tvang og sanksjoner 

• forstå ulike former for samspill mellom generelle og spesielle regler og mellom vanlig lovgivning, 
konstitusjonelle og menneskerettslige normer 

 

Kjernelitteratur: 

Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen:, Frihet, forbrytelse og  

straff: En systematisk fremstilling av norsk strafferett, 2. utgave, Fagbokforlaget 20196, 

 unntatt kap. 25, kap. 29.6-8 og kap. 32-33. 

Linda Gröning og Jørn Jacobsen, Voldsforbrytelse (foreløpig upublisert pdf-artikkel). 

Jørn Jacobsen, Seksualforbrytelsene (foreløpig upublisert pdf-artikkel). 

Erling Johannes Husabø:, Allmenne formuesforbrytelser (foreløpig upublisert pdf-artikkel). 

 

Støttelitteratur: 

Magnus Matningsdal:, Norsk spesiell strafferett. Fagbokforlaget 2016, kap. 3, 5- 

14, 28-40 og 43-44. 
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Tilbake til sakslisten 
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Sak 56/19 

JUS399 Masteroppgave – emnebeskrivelse. Obligatoriske krav. 

 

Tilbake til sakslisten 
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Sak 57/19 

Karaktersystem i JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 Kontraktsrett I: Fra 
bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått 
Saken gjelder overgang til vurderingsuttrykket bestått/ ikke bestått for to emner i det femårige 
masterprogrammet i rettsvitenskap: JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 Kontraktsrett I. 

Bakgrunn og begrunnelse 
Forslaget har sin bakgrunn i fakultetsstyrets prinsippvedtak om revisjon av masterprogrammet i 
rettsvitenskap (styremøtet 30. april i år). Fakultetsstyret vedtok her et karakterfritt første semester på 
første studieår (som i fremtiden vil bestå av ex.fac., familie- og arverett og avtalerett). Begrunnelsen for 
denne endringen er sammensatt, men det handler i korthet om  

- Karakterpresset/læringsmiljøet på 1. studieår og forventningene fra ulikt hold om at vi gjør noe 
med det 

- Utfordringer på 2. studieår med studenter som gjentar eksamener på 1. studieår når de burde 
gjøre andre ting og forventningene fra Muséplass om at vi får gjort noe med 
gjentaksproblematikken mer generelt.  

- Prinsipielle innvendinger mot tellende karakterer svært tidlig på studiet – karakterer som ender 
opp på vitnemålet og som man dermed har med seg hele karrieren etterpå. Selv om bevisste 
arbeidsgivere nok vil legge liten vekt på karakterer oppnådd så tidlig på studiet, er forståelig at 
studentene selv opplever disse første karakterene som svært viktige, noe som nok dessverre fører 
til et lite heldig pugge- og prestasjonsjag alt på første studieår.  

- De svært ulike forutsetningene på eksamen for de vanlige studentene som har studert juss bare 
et par måneder, og gjentaksstudentene som går på 2. studieår og har studert flere ganger så 
lenge (forskjellen mellom to årganger er aldri så stor som den er mellom 1. og 2. året). 

Fakultetsstyrets prinsippvedtak om et karakterfritt første semester på revidert studieordning, reiser nokså 
uunngåelig spørsmålet om ikke denne endringen bør foregripes og dermed også komme neste års nye 
studenter til gode. På dagens studieordning er det to emner på 1. studieår som peker seg ut som aktuelle 
kandidater – JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 Kontraktsrett I. JUS 111 fordi det er det første 
rettsdogmatiske emnet studentene møter på i dag, og fordi emnet ikke videreføres som et selvstendig 
emne i fremtiden (det er derfor ikke noe problem at man på et senere tidspunkt må gå tilbake til 
bokstavkarakterer). JUS113 fordi det er ett av de to emnene som uansett skal innføre bestått/ikke bestått 
når revisjonen av studieordningen settes i kraft. Et tredje alternativ kunne være JUS112 Arve- og 
familierett, ettersom det i fremtiden vil være det første rettsdogmatiske emnet som studentene møter. 
Dette emnet ligger imidlertid helt sist på dagens første studieår, og vil dessuten bli endret betydelig som 
ledd i flyttingen – bl.a. ved at omfanget tas ned fra 12 til 9 studiepoeng.  

Forslaget om å gå over fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått på JUS111 Forvaltningsrett I og 
JUS113 Kontraktsrett I har vært drøftet med de emneansvarlige for begge emnene. De har stilt seg 
positive til å prøve ut en slik ordning allerede i någjeldende studieordning, men knyttet det til en 
forutsetning om at sensorene beholder dagens godtgjøring på 1 timer per besvarelse og at det presiseres 
at studentene har krav på konstruktive kommentarer knyttet til styrker og svakheter i besvarelsen. 

Lovgrunnlaget: 
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 nr. 6 gir institusjonene valget mellom vurderingsuttrykket bestått/ 
ikke bestått og en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 
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Det samme valget er åpent i UiB-forskriften § 7.1 nr. 1. I siste punktum i første ledd, samt andre ledd, 
heter det videre: 

Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun 
benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen. 

(2) Når universitets- og høyskolelovens karakterskala bestått/ikke bestått benyttes, skal dette 
være et selvstendig vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen. 

Studieutvalgets kompetanse 
Det er universitetsstyret som oppretter programmer, men fakultetene selv oppretter og nedlegger 
emner. Hos oss har fakultetsstyret delegert deler av kompetansen til Studieutvalget, jf. 
fakultetsreglementet § 9 nr. 2 bokstav d første punktum: Studieutvalget skal […] fastsette endringer av 
emnebeskrivelse i de enkelte kursene, herunder læringsutbytte, prøvingsformer og litteraturlister 
(understreker her). 

Fakultetsstyret har imidlertid selv forbeholdt seg kompetanse til å «foreta vesentlige endringer av 
reglement for fakultetets studieprogram», jf. § 1 sjette prikkpunkt. 

Fakultetsstyret vedtok i sitt møte den 30. april i år at vurderingsuttrykket i to emner på første studieår 
skal være b./i.b. Styret har med dette fattet den prinsipielle avgjørelsen om bruken av dette 
vurderingsuttrykket også på rettsdogmatiske emner på studieprogrammet (frem til nå har b./i.b. bare blitt 
brukt på Ex.fac. og på JUS114 Juridisk metode til og med 2008.) 

Videre er det tale om å innføre krav om skriftlig begrunnelse for sensurvedtak i disse emnene. 
Kompetansen til å bestemme at det skal kreves skriftlig begrunnelse for sensurvedtak, er fra juli 2018 lagt 
til institusjonene (universitets- og høyskoleloven § 5-3 nr. 2 siste punktum.) UiB har imidlertid ikke tatt 
noen slik bestemmelse, og anser at det da er den gamle ordningen som gjelder, der sensorene 
bestemmer formen selv. Fakultetsledelsen har tatt et initiativ overfor UiB med sikte på å få etablert en 
sånn kompetanse i tide til avtaleinngåelse med sensorene for JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 
Kontraktsrett I for neste år. Det anses avgjørende viktig at den læringseffekten som ligger i en god 
begrunnelse, skal være motiverende for studentene til å yte mer enn det som kreves for å bestå emnet. 

Faglige konsekvenser 
Det er grunn til å vente ikke ubetydelig faglig gevinst av endringen. På den ene siden har vi rett nok 
«faren» for at studentene vil nøye seg med å krype over strykgrensen, når der ikke lenger er noen A å 
strekke seg etter. Dette kan ventelig effektivt motvirkes ved å synliggjøre for studentene hvordan 
læringsutbyttet i disse emnene har betydning for senere emner, særlig JUS123 Forvaltningsrett II og 
JUS131 Kontraktsrett II.  

Den positive effekten er at eksamenspresset i disse to emnene reduseres. Videre kan vi vente en heldig 
effekt på andre studieår av at betydelig færre studenter bruker tid på å gjenta beståtte emner fra første 
år. 

En tredje effekt er studentens læring: her foreslås at sensorene beholder sin godtgjørelse for sensuren (1 
time pr. besvarelse), og at målsetningen er at den tiden sensorene sparer på å ikke kalibrere og fastsette 
en bokstavkarakter, i stedet benyttes til å gi skriftlig begrunnelse for sensurvedtaket. 

I forlengelsen av dette foreslås at de emneansvarlige får vide fullmakter til å styre hvordan 
kommentering/begrunnelse skal innrettes med hensyn til omfang og innhold. Dette må framgå av 
sensorveiledningen, og også gjøres tydelig for sensorene i rekrutteringsprosessen. 

Hvor er strykgrensen? 
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Det er på det rene at strykgrensen ved bruk av Bestått/ Ikke bestått som vurderingsuttrykk ikke 
forutsettes å være på samme sted om E/F-grensen.3 

Det må vurderes konkret hva som skal kreves for at en besvarelse anses å oppfylle kravene til bestått, og 
det må synliggjøres i sensorveiledningen. De kvalitative beskrivelsene til bokstavkarakterer er ikke direkte 
anvendbare, men det selvfølgelige i beskrivelsen av E og F – hhv «Prestasjonen tilfredsstiller 
minimumskravene, men heller ikke mer» og «Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige 
minimumskravene» vil være gjeldende. Spørsmålet er «bare» hva som oppstilles som faglige 
minimumskrav. Dette stiller krav til tydelighet i læringsutbyttebeskrivelsene for emner med B/Ib som 
vurderingsuttrykk. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Administrativt vil dette ha liten betydning: En omregistrering av vurderingsuttrykket for hvert av emnene 
er en liten jobb. Vi kan legge til grunn at det samlet vil innebære en administrativ besparelse i redusert 
sensurklagefrekvens og bortfall av gjentak av bestått eksamen. 

Økonomisk vil det på sikt innebære besparelser: Sensurklagefrekvensen vil gå ned idet den begrenses til 
dem som ikke har bestått. Gjentak av bestått eksamen vil falle bort. Begge er utgiftsposter som ikke 
motsvares av noen inntekter. 

På kort sikt kan man tenke seg at gjentaksfrekvensen går opp, idet enkelte av studentene som nå har 
bestått i det nedre karaktersjiktet, vil ønske å gjenta til «bare» Bestått. En slik effekt vil imidlertid være 
begrenset til å gjelde i ett år. 

Forslag til vedtak: 

Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret: 

Under forutsetning av at fakultetet får kompetanse til å bestemme at begrunnelsen for sensurvedtaket 
skal være skriftlig, innføres følgende fra studieåret 2019/2020: 

- JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 Kontraktsrett I skal ha vurderingsuttrykket Bestått/ Ikke 
bestått. 

- Honorarsatsen endres ikke, men det innføres krav om skriftlig begrunnelse for sensurvedtak. 
- Emneansvarlige får vide fullmakter til å fastsette krav til omfang og innhold i 

kommentering/begrunnelse. Slike krav skal framgå av sensorveiledningen. 
- Læringsutbyttebeskrivelsen må tydelig identifiser de faglige minimumskravene. 

Dersom fakultetet ikke får slik kompetanse, gjøres ingen endringer. 

Tilbake til sakslisten 
  

                                                           
3 Se for eksempel UHRs rapport om bestått/ikke bestått: https://www.uhr.no/_f/p1/iec171c06-38f2-4436-bce4-
6621a6d32657/rapport_om_bestatt_ikkje_bestatt_10_112015.pdf med videre henvisninger.  

https://www.uhr.no/_f/p1/iec171c06-38f2-4436-bce4-6621a6d32657/rapport_om_bestatt_ikkje_bestatt_10_112015.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/iec171c06-38f2-4436-bce4-6621a6d32657/rapport_om_bestatt_ikkje_bestatt_10_112015.pdf
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Sak 58/19 

JUS273-2-A Legal Philosophy 
Subject Overlap 
Combined with JUS354 this course generates no new credits.  
ECTS Credits 
10 ECTS Credits  
Level of Study 
Master  
Full-time/Part-time 
Full time  
Language of Instruction 
English  
Semester of Instruction 
Spring 
Combines successfully with JUS273-2-C. 
Place of Instruction 
Bergen Law Faculty  
Objectives and Content 
The course gives an introduction to international legal philosophy. The course provides basic 
knowledge about perspectives in legal philosophy on the character and objectives of law as a 
functioning element of a modern democratic society founded on the rule of law.some of the most 
dominant positions such as legal positivism and legal realism. It also gives an insight into central 
debates concerning the character and role of legal argumentation. current international discourse 
about the character and objectives of law as a functioning element of a modern democratic society 
founded on the rule of law. Different views on adjudication are discussed throughout the whole 
course.  
Learning Outcomes 
Based on the course the student should be able to 
- distinguish and discuss discuss central positions in international discourse of legal philosophy 
and relate the authors whose texts are the basis of the course to each other. 
-  compare and evaluate differences between such central distinguish and compare the differences 
between dominant positions in international discourse of legal philosophy 
- analyse and evaluate the foundations of these dominant positions. 
- identify, discuss and state opinions about central questions in current international discourse, 
such as the question of the character and role of legal argumentation adjudication in a modern 
democratic society based on the rule of law. 
Required Previous Knowledge 
Three years of university studies 
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Recommended Previous Knowledge 
Three years of law studies. 
Good written and spoken English.  
Krav til studierett 
•Admitted to the integrated master programme in law 
•Admitted to the two-year master programme in law 
•Granted admission to elective courses at the Faculty of Law 
•Granted additional right to study following completed master degree in law at UiB 
•Exchange students at the Faculty of Law 
 
Either 
- Admission to a bachelor programme at UiB or another university/university college in Norway. 
Documentation: Confirmation from the institution. 
Or  
- Bachelor degree or equivalent  
Or  
- Applicants who do not fulfil the above mentioned requirements may apply for an individual 
assessment. The applicant¿s motivation to take the course and his/her previous work experience 
(including voluntary work etc.) are factors that will be taken into consideration in the assessment. 
Documentation: Letter of motivation and confirmation of work experience. 
Recommended Previous Knowledge 
Good written and spoken English.  
Credit Reduction due to Course Overlap 
Access to the Course 
The course is available for the following students: 

• Admitted to the integrated master programme in law  
• Admitted to the two-year master programme in law  
• Granted admission to elective courses at the Faculty of Law  
• Granted additional right to study following completed master degree in law at UiB  
• Exchange students at the Faculty of Law 

The pre-requirements may still limit certain students' access to the course 
Teaching and learning methods 
Teaching Methods and Extent of Org. Teac 
Lectures.  
Compulsory Assignments and Attendance 
None  
Forms of Assessment 
Four hour digital school exam.  
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Information about digital examination can be found here: 
http://www.uib.no/en/education/87471/digital-examination. 
A - E for passed, F for failed. 
Exams are held in teaching semesters only. Students who completed the exam in the teaching 
semester, but did not achieve a pass grade, or who due to Illness, pregnancy or other special 
circumstances were unable to sit the exam, are entitled to (re)sit the exam the following semester. 
Exam language: 
Question paper: English 
Answer paper: English  
Examination Support Material 
Support materials allowed during exam: 
See section 3-5 of the Supplementary Regulations for Studies at the Faculty of Law at the 
University of Bergen. 
Special regulations about dictionaries:  
According to the Regulations for Studies, one dictionary is permitted support material during the 
examination. Bilingual dictionaries containing for example both Norwegian-English and English-
Norwegian are considered as one dictionary.  
Bilingual dictionaries to/from the same two languages - for example Norwegian-English/English-
Norwegian - in two different volumes are also considered as one dictionary (irrespective of 
publisher or edition).  
Dictionaries as described above cannot be combined with any other types of dictionaries.  
Any kind of combination which makes up more than two physical volumes is forbidden.  
In case a student has a special need for any other combination than the above mentioned, such 
combination has to be clarified with/approved by the course coordinator minimum two weeks 
before the exam. Students who have not been granted permission to have a special combination 
minimum two weeks before the exam will be subject to the usual regulations (Section 3-5) about 
examination support materials. 
Grading Scale 
A - E for passed, F for failed.  
Assessment Semester 
Reading List 
Course Evaluation 
According to administrative arrangements for evaluating courses at the Law Faculty  
Course Coordinator 
Associate Professor Synne Sæther Mæhle.  
Course Administrator 
elective-courses@jurfa.uib.no 
Contact Information 
Course teacher: Associate Professor Synne Sæther Mæhle. 
Administrative contact: elective-courses@jurfa.uib.no 

Tilbake til sakslisten 

http://www.uib.no/en/jur/22852/supplementary-regulations-studies-faculty-law-university-bergen
mailto:elective-courses@jurfa.uib.no

	Innkalling til møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet
	NOTAT
	SØKNADER OM FORSKNINGSTERMIN 2019
	Norsk henvisningsstandard for rettsvitenskapelige tekster
	1. Formål
	2. Prinsippene som ligger til grunn for standarden
	3. Generelle retningslinjer
	3.1 Fotnoter
	3.2 Sitater, petitavsnitt
	3.3 Overskrifter
	3.4 Tekstflyt og rettskriving

	4. Lovtekst
	4.1 Henvisning til lover
	4.2 Korttitler og forkortelser
	4.3 Paragrafer
	4.3.1 Generelt
	4.3.4 Paragrafer med bindestrek


	5. Forskrift
	6. Rettsavgjørelser
	6.1 Publiserte avgjørelser
	6.1.1 Avgjørelser fra Høyesterett
	6.1.2 Avgjørelser fra underinstanser
	6.1.3 Avgjørelser fra voldgiftsdomstoler
	6.1.4 Upubliserte avgjørelser
	6.1.5 Kortnavn


	7. Forarbeider og andre offentlige publikasjoner
	8. Utenlandske og internasjonale kilder
	8.1 EØS- og EØS-rettslige kilder
	8.1.1 Forordninger, direktiver og beslutninger
	8.1.2 Avgjørelser fra Underretten og EU-domstolen

	8.2 Avgjørelser fra EU-kommisjonen
	8.3 Avgjørelser fra EFTA-domstolen (European Free Trade Association)
	8.4 Avgjørelser fra EMD (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen)
	8.5 Traktater o.l.
	8.5.1 Generelt
	8.5.2 Bilaterale avtaler
	8.5.3 Regionale avtaler

	8.6 Andre utenlandske kilder
	8.6.1 Utenlandske lover
	8.6.2 Utenlandske dommer
	8.6.3 Utenlandske forarbeider


	9. Litteratur
	9.1 Bøker (monografier og antologier)
	9.1.1 Generelt
	9.1.2 Forfatter
	9.1.3 Titler
	9.1.4 Utgivelser
	9.1.4 Forlag

	9.2 Elektroniske utgivelser
	9.2.1 E-bøker (bok som er digitalisert, f.eks. i epub- eller pdf-format, selges i nettbokhandler eller formidles av bibliotek)
	9.2.2 Annen elektronisk litteratur (litteratur som er publisert på nettjeneste, for eksempel kommentarutgaver.no, Rettsdata, LovdataPro)

	9.3 Artikkel i tidsskrift og artikkelsamlinger/antologier
	9.4 Leksikon

	10. Uttalelser fra organisasjoner eller institusjoner
	11. Avisartikler, nyhetsartikler og debattinnlegg
	11.1 Avisartikler og kronikker
	11.2 Intervjuer

	12. Foredrag og konferansemateriale
	12.1 Forelesninger og muntlige innlegg
	12.2 Uttrykte manus og materiale utdelt i forbindelse med konferanser

	13. Personlig kommunikasjon
	14. Henvisninger til kilder der informasjon for vanlig spesifikasjon mangler
	14.1 Anonym forfatter
	14.2. Andre mangler

	Retningslinjer for oppsett av kildeliste
	JUS325 Rettshjelp
	Læringsutbyttebeskrivelse
	Obligatoriske arbeidskrav
	Vurdering

	Forslag til endringar i læringsutbyte og litteratur, JUS 241
	Forslag til nye læringskrav i JUS 241 (endringer i farge):
	Karaktersystem i JUS111 Forvaltningsrett I og JUS113 Kontraktsrett I: Fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått
	Bakgrunn og begrunnelse
	Lovgrunnlaget:
	Studieutvalgets kompetanse

	Faglige konsekvenser
	JUS273-2-A Legal Philosophy
	Subject Overlap
	ECTS Credits
	Level of Study
	Full-time/Part-time
	Language of Instruction
	Semester of Instruction
	Place of Instruction
	Objectives and Content
	Learning Outcomes
	Required Previous Knowledge
	Recommended Previous Knowledge
	Three years of law studies.
	Recommended Previous Knowledge
	Credit Reduction due to Course Overlap
	Access to the Course
	Teaching and learning methods
	Teaching Methods and Extent of Org. Teac
	Compulsory Assignments and Attendance
	Forms of Assessment
	Examination Support Material
	Grading Scale
	Assessment Semester
	Reading List
	Course Evaluation
	Course Coordinator
	Course Administrator
	Contact Information



