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Hva er viktig?

• Temavalg

• Disposisjon

• Selvstendighet / refleksjon

• Metode – særlig internasjonale kilder



Hva sier reglene?

• Kunnskaper
Studenter skal tilegne seg:
- Inngående materiell kunnskap innenfor det fagfeltet masteroppgaven omhandler.
- Inngående kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet.
- Kunnskap om de etiske spørsmålene som reises innen fagfeltet.
- Inngående kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og 
respekt for andres arbeider.

• Ferdigheter
Studenten skal være i stand til å:
- Utforme og analysere en rettslig problemstilling i samsvar med de krav som stilles til god 
juridisk metode.
- Bruke juridisk metode på en selvstendig måte.
- Identifisere, formulere og drøfte rettslige problemstillinger, herunder å disponere stoffet i 
hovedproblemstillinger, argumentasjon og konklusjoner.
- Skrive en selvstendig framstilling.
- Orientere seg i tilfanget av kilder: Finne relevante kilder og selvstendig og kritisk skille kilder 
med akademisk tyngde fra andre.
- Skille mellom rettsdogmatiske og rettspolitiske analyser i juridisk arbeid, der dette faller seg 
naturlig i forhold til problemstillingen, herunder kritisk å vurdere gjeldende rett og drøfte 
behovet for endringer.

• Generell kompetanse
Studenten skal etter gjennomført masteroppgave:
- Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor jussen.
- Kunne presentere omfattende selvstendige arbeider og beherske de sentrale juridiske 
uttrykk.



Tittel, tema, vinkling, problemstilling



Tittel, tema, vinkling, problemstilling



Problemstillingorientert

• «Er regjeringens instruksjonsmyndighet overfor 
Utlendingsnemnda i tråd med EMK artikkel 13 om 
retten til et effektivt rettsmiddel ved en nasjonal 
myndighet?» 

• «Ein rettsdogmatisk framstilling av strl. § 172. Kva 
skal til for at Spesialenheten for politisaker tek ut 
tiltale? 

• «Hvilke lovmessige skranker har vi mot 
overvåkning av journalisters 
kildekommunikasjon?»



Vinklingsorientert

• «Den norske parodiregel i lys av Deckmyn-
dommen (C-201/13)»

• «En sammenlignende fremstilling av domstolenes 
prøvelse av forvaltningens frie skjønn og 
fylkesmannens legalitetskontroll etter 
kommuneloven § 59» ?» 

• Suverenitet og homogenitet: Om Norges 
tilslutning til EUs finansbyråer (I)

• Kompetanse uten kontroll?  Om Norges 
tilslutning til EUs finansbyråer (II) 

https://www.idunn.no/lor/2018/03/suverenitet_og_homogenitet
https://www.idunn.no/lor/2018/04/kompetanse_uten_kontroll_omnorgestilslutningtil_eus_fin


Temaorientert - spisset

• «Morselskapets ansvar for datterselskaps 
forpliktelse» 

• «Negative servitutters ekspropriasjonsrettslige 
vern»

• «Vernet mot selvinkriminering» 



Innspill fra lærermøtet:

• For mange bare forteller om noe / redegjør for 
et område 

• Man må ha noe på hjertet, noe konkret man 
vil finne ut av



Krevende temaer

• «Fremmer alltid kontradiksjon og muntlighet 
et riktig resultat»

• «Personvernet. Fører den teknologiske 
utviklingen til at vi blir totalovervåket?»

• Saksløsning: «Var Holship-dommen riktig?»



aktualitet

• Ikke viktig i seg selv

• Interessant juridisk – viktig



Temapresentasjoner etter pause

Immaterialrett, Inger Ørstavik

Kontrakts- og konsesjonsrett, Ivar Alvik

Europarett, arbeidsrett, klarspråk, Tarjei 
Bekkedal



Professor Tarjei Bekkedal

Europarett

Arbeidsrett

Klarspråk



Senter for europarett

• Om senteret

• Vit.asser

- tre på senteret

- to på Stortinget

- en i Høyesterett



EU-forvaltningsbyråer

• Suverenitet og homogenitet. Om Norges 
tilslutning til EUs finansbyråer (I)

• Kompetanse uten kontroll?  Om Norges 
tilslutning til EUs finansbyråer (II) 

• ACER – ferdig vår 2019

• GDPR- databyrået – ferdig høsten 2019

• Privates rettsbeskyttelse i EØS-byrå-modellen, 
ferdig våren 2020.

https://www.idunn.no/lor/2018/03/suverenitet_og_homogenitet
https://www.idunn.no/lor/2018/04/kompetanse_uten_kontroll_omnorgestilslutningtil_eus_fin


Hvorfor viktig?

• Viktig i seg selv

• Dette er den nye forvaltningsretten

• Statsrettslige sider: myndighetsoverføring; fra 
parlamentarisk til republikansk system



30 p / 60 p

• BEREC (communications)

• ECHA (chemicals)

• ERA (railways)

• EFSA (food safety)

• EMA (medicines)

• EMSA (maritime)

• EEA (environment)

• European Labour Authority



Klimapakken

Dette er Norges klimapolitikk. Omfattende og 
superviktig.

Prop. Her.

Stortingsinnstilling. Her

https://www.regjeringen.no/contentassets/29c011cb57b449e99dc3fecc621cfbc3/no/pdfs/prp201820190094000dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-401s/?all=true


Andre temaer

• Hva betyr det at noe er «EØS-relevant» (EØS-
avtalen 102.3. Hvordan avgjøres det, hvem 
avgjør i første og siste instans?

• EØS-komitéens funksjon, innretning, oppgaver 
og kompetanse. Domstolsprøving av 
komitéens vedtak

• Menneskerettighets-Charterets status under 
EØS, generelt eller i relasjon til byråer. 



Arbeidsrett

• Nytt lovutvalg

• Tilknytningsformer i arbeidslivet

- problemstillinger knyttet til 
arbeidstakerbegrepet

- organisasjonsfrihet for andre enn 
arbeidstakere

- Vern. Fundamentale rettigheter

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2019/mandat-utvalg-fremtidens-arbeidsliv.pdf


Klarspråk

- hvordan arbeider EU med klart språk?

- hvordan unngå at EU-retten ødelegger 
det norske lovspråket

- gjennomføring av EU-rett i norsk rett


