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ønsker norsk advokatbevilling

Det juridiske fakultet har siden midten av 90-tallet avviklet Egnethetsprøve for advokater fra EØSland som ønsker norsk advokatbevilling, dette på grunnlag av anmodning om slik avvikling fra
Justisdepartementet.
Fakultetet gjennomfører Egnethetsprøven en gang per semester, og det er 2-3 kandidater per år.
Ca. 70 % av kandidatene består prøven ved første forsøk. Prøven består av en skriftlig 8 timers
eksamen og en muntlig prøve på ca. 1 time. Kandidatene prøves i sentrale områder i privat og
offentlig rett. Kandidaten skal dokumentere en innsikt i norsk rettskildelære og norsk rett som gjør
ham skikket til å løse rettsspørsmål og representere klienter på en forsvarlig måte.
Geir Woxholt er faglig ansvarlig for den privatrettslige delen og Sverre Blandhol har påtatt seg
ansvaret for den offentligrettslige delen etter Erik Boe. Pensum er oppdatert med virkning høsten
2014 og vi tar vi sikte på å gjøre en oppdatering av retningslinjene for prøven.
I 1994 ba Justisdepartementet Universitetet om å utarbeide kostnadsoverslag og således foreslå
størrelse på gebyr for avleggelse av prøven (vedlegg). Universitetet ble videre bedt om å vurdere om
påta seg arbeidet med å kreve inn gebyret slik at kostnadene og inntektene med prøven tilfalt
Universitetet alene. Det juridiske fakultet utarbeidet et kostnadsoverslag og gebyret ble fastsatt i
1995 til å være kr. 3000,- for full prøve, kr. 1500,- for kun muntlig prøve og klagegebyr til kr. 1500.
I kostnadsoverslaget fra 1995 tas det utgangspunkt i sensorhonorar og et visst antall kandidater.
Gebyret som kreves inn for prøven er frem til i dag uendret. Vi har nå gjort en oppdatert
kostnadsoversikt som viser at fakultetet går i underskudd med hver avleggelse av prøven grunnet
økte sensorkostnader:

Eksamensseksjonen
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate
47, 0162 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Telefaks: 22 85 96 58
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

2

Sensurkostnader
Uttelling Timepris Totalt
Intern godtgjørelse
13,5
568
7668
Ekstert honorar
15
309
4635
Sensurkostnad per kandidat
12303
Hver prøve sensureres av en intern og en ekstern sensor. Interne gis 13,5 klokketimer i godtgjørelse
i sitt undervisningsregnskap for sensur av en slik prøve, mens eksterne gis et honorar på 4635,- kr
per kandidat. En gjennomsnittlig klokketime for en professor/førsteamanuens ved vårt fakultet er
kostnadsstipulert til 568 kr, da er overhead ikke medregnet. Fakultetets kostnader knyttet til
sensur alene er da 12 303 kr. per kandidat. I tillegg til utgifter til sensur så har vi kostnader knyttet
til utarbeidelse av oppgave, administrasjon, informasjon til kandidater og eksamensvakter under
prøven.
Gebyret bør på denne bakgrunn helt klart økes. Fakultetet ønsker at gebyret økes slik at
sensurkostnadene dekkes fullt ut. Det gis ikke lenger kun muntlig prøve, så det er ikke nødvendig å
stipulere nytt gebyr for dette, samtidig ønsker fakultetet at klagegebyret bortfaller av hensyn til
kandidatene.
Vedtak:
Universitetet sentralt bes oversende en anmodning til Justisdepartementet om å øke gebyret for
Egnethetsprøven ved Det juridiske fakultet. Det bes om at gebyret økes fra 3000,- kr for full prøve
til 12 000,- kr for full prøve. Det skal ikke fastsettes noe gebyr for kun muntlig eller for klage. Det
bes om at nytt gebyr iverksettes fom. januar 2015.
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