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Et strevsomt høstsemester gikk mot slutten for økonomistudentene ved 
Universitetet i Bjørgvin. Etter flere måneders intense studier, skulle det hele 
avsluttes med semestereksamen. Studentene hadde hatt åtte fag som de kunne bli 
prøvd i. Fagene var av varierende omfang og vanskelighetsgrad, men det var 
vanlig for studentene å nedprioritere Kontraktsrett I. Ingen som studerte økonomi 
skulle jo bli jurister, og dette ble jo «aldri» gitt til eksamen. 
 
Det var 1. desember og 200 studenter satt spent utenfor lokalene og ventet på at 
det skulle brake løs med eksamen. Det var såpass mange studenter at både 
biblioteket og den største forelesningssalen ble benyttet til gjennomføringen. 
Peder sa til Ola: «Nå skal jeg gi jernet, jeg skal jo bli sjef for Oljefondet en dag og 
da må jeg ha en god karakter på denne!». Ola svarte noe stressende: «Huff, hvis 
det kommer noe jussgreier, er jeg ferdig».  
 
Omtrent 1 time før eksamen skulle til å starte, var det noen nysgjerrige 
eksamensvakter som lurte fælt på hva eksamensoppgaven bestod av. Da den ene 
eksamensvakten åpnet opp konvolutten med oppgavene som skulle deles ut på 
papir, ramlet et ark med eksamensoppgaven ut. Eksamensvakten plukket raskt 
opp arket og la det tilbake i konvolutten. Til Olas store forskrekkelse fikk han glimt 
av et §-tegn og noe med «avtale…». «Faen, nå blir det kontraktsrett … jeg må finne 
notatene mine fra forelesningen ASAP», sa Ola til Peder. Kontraktsrett I var det 
eneste ikke-økonomiske faget de hadde hatt dette semesteret. Peder var like 
forskrekket, men hev seg rundt for å få opp notatene han hadde skrevet ned i 
detalj fra både seminar og forelesning. De hadde begge tilgang til PCen sin siden 
selve eksamen skulle avholdes digitalt. Peder la også ut en melding i messenger-
chatten til kollokvien sin, hvorav flere av disse satt i et annet bygg og skrev: 
«folkens, det blir kontraktsrett. Juss er jåss!». 
 
Flere av studentene i samme lokale som Peder og Ola oppholdt seg i fikk nyss i 
det som hadde skjedd, selv om eksamensvaktene ikke gjorde noen stor greie ut av 
det. Noen spurte Peder og Ola om de visste hva som kom på eksamen, og de 
holdt ikke skjul på at «jeg så en paragraf, gjett selv hva det blir!». Flere kunne ikke 
tro at dette skulle bli gitt, men begynte likevel å bla i notatene sine, i alle fall de 
som hadde noe. En av studentene ringte umiddelbart inn til økonomiinstuttet og 
sa at eksamensoppgaven var kjent blant deler av studentmassen. 



 
 

 
 

Økonomiinstituttet svarte at dette hadde ikke kommet de for øret, og ba studenten 
om å gjennomføre eksamen som vanlig. 
 
Nyheten spredde seg noe rundt i lokalet, men flere fikk ikke med seg hva som 
hadde skjedd eller at noe begynte å spre seg blant enkelte studenter. De fleste 
hadde nok med å holde nervene i sjakk ved meditasjon og kaffedrikking. «Jeg tror 
ikke det blir kontraktsrett. Vi skal jo for svarte ikke jobbe på Aker Brygge, men på 
Barcode vi!», sa en av studentene.  
 
Klokken nærmet seg 09:00 og studentene ble bedt om å gå inn i eksamenslokalet 
og finne sin pult. Peder holdt oppe notatene sine fra kontraktsrett inntil fem 
minutter før 09:00, da han ble bedt av en eksamensvakt å logge inn på nettsiden 
eksamen skulle besvares i. Dette var en lukket nettside som ikke ga tilgang til noe 
annet enn et skriveprogram og eksamensoppgaven som skulle dukke opp 
nøyaktig kl. 09:00. Da viseren akkurat hadde slått 09:00, dukket 
eksamensoppgaven opp på skjermen til studentene: «Avtaleloven § 36». Sjokket 
var et faktum for mange av studentene som hadde nilest på markedsteorier og 
samfunnsøkonomi, og mindre på et fag som kun var 5 studiepoeng (Kontraktsrett 
I).  
 
Etter at eksamen var gjennomført, var det flere slukørede studenter som gikk ut av 
eksamenslokalet. De fleste var naturligvis slitne, og noen var opprørte over 
eksamen. De færreste snakket til hverandre om det som hadde skjedd timen før 
eksamen startet, men noen kunne ikke la være. Marte Kirkerud og ti andre 
studenter tenkte at dette ikke kunne passere, og at det var kjipt at noen hadde hatt 
en fordel av å kjenne til eksamensoppgaven på forhånd. Samme dagen sendte 
hun derfor mail til økonomiinstuttet og mente det var en feil med eksamen som 
måtte medføre annullering. Økonomiinstituttet tok klagen til etterretning, og 
svarte at den skulle bli behandlet på normalt vis. 
 
Dagene gikk og Jul i Blodfjell nådde høye seertall, også blant økonomistudentene 
som nettopp hadde avlagt eksamen. Dette var et kjærkomment avbrekk fra et 
hektisk semester som nå var avsluttet. De fleste var imidlertid glad for at det 
endelige var ferie, at de kunne jobbe litt og omsider reise hjem på juleferie. Leif 
Vollesvik, som mente han hadde gjort det skarpt på eksamen (uten å ha fått nyss i 
ryktene om eksamensoppgaven), skulle til New York for å feire jul og nyttårsaften. 
«Trump Tower, here I come. It will be fantastic, tremendous. Great people», sa han 



 
 

 
 

ivrig til sine medstudenter på eksamensfesten, og det lå i kortene hvem som var 
hans forbilde. 
 
Den 15. desember traff økonomiinstiuttet vedtak om at klagen over formell feil ved 
eksamen ble avvist under henvisning til at det ikke var oppnådd noen fordel av at 
faget/rettsområde var gjort kjent for enkelte av studentene, og viste til at den 
konkrete oppgaveutformingen ikke var kjent for studentene før eksamen startet. 
De elleve studentene med Marte Kirkerud i spissen mente fremdeles at det var 
«moralsk uriktig» å opprettholde eksamen, og ønsket klagen behandlet for 
Universitetet i Bjørgvins klagenemd. Studentene var klar på at økonomiinstituttet 
ikke hadde utvist noe skyld.  
 
Samme dag som vedtaket fra økonomiinstituttet ble kjent og Marte og gjengen 
opprettholdt klagen, ble de øvrige studentene informert om prosessen som 
pågikk. Økonomiinstituttet sendte saksdokumentene til saksbehandlerne ved 
klagenemda, og dette omfattet blant annet e-poster, klagen til de elleve 
studentene, instituttets interne vurdering samt innspill fra Økonomisk 
Rådgivningsutvalg, et studentorgan, som klart hadde gått imot å ta klagen til følge. 
Klagesak for klagenemda var berammet til 22. desember. 
 
I forberedelsen av saken for klagenemda hadde en student, som ønsket å være 
anonym, sendt inn et brev til klagenemda der vedkommende redegjorde for sitt 
syn på hva som burde være utfallet av saken. Konklusjonen var at «det er helt 
åpenbart at noen studenter har dratt fordel av dette, og selv om dette var et 
hendelig uhell, MÅ vi ta eksamen på nytt». Sekretariatet til klagenemda mottok 
dette brevet og la det til som en del av saksdokumentene.  
 
I klagenemda ved Universitetet i Bjørgvin satt det 5 representanter; tre eksterne og 
to interne universitetsrepresentanter, hvorav én økonomistudent fra 2. studieår, 
unge Olle Olsen. Forut for møtet ble det diskutert hvorvidt Olle Olsen kunne være 
inhabil ved behandlingen av denne klagesaken, og skulle bli erstattet av en 
representant fra jusstudiet. Klagenemda bestemte at Olle Olsen ikke kunne være 
inhabil, da han ikke hadde meldt seg opp til den aktuelle eksamen og for øvrig 
ikke hadde noen særinteresse i sakens utfall. Kjæresten til Olle Olsen, Lise Holm, 
studerte på 3. studieår og hadde tatt den aktuelle eksamen, men dette ble ikke 
vurdert som inhabiliserende.  
 



 
 

 
 

Den 22. desember traff klagenemda et enstemmig vedtak om at eksamen måtte 
annulleres under henvisning til universitets- og høgskoleloven § 5-2. Uten å sitere 
bestemmelsen, skrev klagenemda likevel følgende begrunnelse: 
«Etter klagenemndas vurdering utgjør det en formell feil ved eksamen at noen av 
kandidatene fikk mulighet til å observere deler av eksamenssettet omtrent en time 
før eksamen startet, og dermed kunne anta at de ville bli prøvd i kontraktsrett. 
Klagenemnda finner videre at dette kan ha hatt betydning for en eller flere 
kandidaters prestasjon. Det legges vekt på at mulige emner som studentene kunne 
komme opp i på eksamen ble redusert fra åtte til ett emne med relativt lite 
tilhørende pensum. 
Da det er rimelig å anta at den formelle feilen kan ha hatt betydning for andre enn 
klagernes prestasjon finner klagenemnda at hele eksamen må annulleres, og det 
må avholdes ny eksamen for alle kandidatene, jf. § 5-2.» 
 
Vedtaket kom som et sjokk på de fleste av studentene. «Nå blir det ikke juleferie … 
folk vil jo ha fred i jula», brøt flere ut på kullets facebook-side. Irritasjonen bredte 
seg blant studentene om at de nå måtte ha en ny eksamen rett etter juleferien, 
som passet svært dårlig med oppstarten av det nye semesteret, avbrutte ferier og 
tapte inntekter på deltidsjobber. Peder var en av disse, og tok initiativ til en 
innsamlingsaksjon for å få prøvd dette vedtaket for domstolene. Han hadde 
nemlig en kompis i kollektivet han bodde i som nettopp var nyutdannet jurist, og 
hadde startet som advokatfullmektig. Advokatfullmektig Erling Knudsen var veldig 
klar for sin første bevillingssak og la bort julefreden og forberedte stevning med 
krav om at klagenemdas annulleringsvedtak måtte kjennes ugyldig. Søksmål ble 
tatt ut på vegne av en gruppe studenter som kalte seg for «De utvalgte» med 
Peder i spissen. 
 
Det ble anført at vilkårene for å annullere eksamen ikke var oppfylt, og uansett var 
annullering sterkt urimelig. Kun en liten del av studentmassen hadde ønsket 
annullering, og fordelene som noen eventuelt hadde var minimale. Det var jo ikke 
mulig å pugge pensum på 1 time før eksamen. Å annullere eksamen var også en 
uforholdsmessig reaksjon, og forholdsmessighet måtte få betydning. Videre ble 
det anført at Olle Olsen var inhabil til å behandle klagesaken, siden han ville 
konkurrere om de samme jobbene som studentene på 3. avdeling og av den 
grunn hadde interesse av at eksamen ble annullert. Olle Olsen var også kjæreste 
med Lise Holm, og dette i seg selv måtte være tilstrekkelig for at han skulle ha 
fratrådt ved klagesaksbehandlingen. Advokatfullmektig Knudsen argumenterte 
også med at begrunnelsen til klagenemda ikke holdt mål, siden det var umulig å 



 
 

 
 

forstå hvorfor annullering var en adekvat reaksjon sett i sammenheng med alle 
ulempene dette medførte.  
 
Til sist mente advokatfullmektig Knudsen at saken ikke var tilstrekkelig utredet, da 
kun et fåtall av studentene hadde fått uttalt seg om saken forut for klagenemdas 
behandling. 
Universitetet i Bjørgvin tok til motmæle og la ned påstand om frifinnelse. Den 
innleide advokaten John Strømstad anførte på vegne av sin klient at vedtaket var 
gyldig. Annullering var en adekvat reaksjon, og ikke uforholdsmessig tyngende. 
Vedrørende kravene til begrunnelse, viste advokat Strømstad til at av hensyn til 
forvaltningens effektivitet måtte det stilles mindre krav til begrunnelsens innhold 
ved mindre inngripende vedtak. 
Videre måtte det være åpenbart at hvorvidt eksamen skulle annulleres eller ikke, 
var noe domstolene ikke kunne bestemme. Til dette svarte advokatfullmektig 
Knudsen at formålet med tilbakeholdenhet måtte være at forvaltningen hadde 
skjønn ved begunstigende vedtak, mens i dette tilfellet var annullering sterkt 
inngripende. 
 
Advokat Strømstad var tydelig på at saken var tilstrekkelig godt opplyst, og at det 
ikke var mulig å få alle studentene som tok eksamen sitt syn ettersom saken hastet 
og dette skulle behandles før jul. Studentene hadde uansett får varsel om 
klagesaken, og dermed fått mulighet til å uttale seg. Olle Olsen kunne på ingen 
måte være inhabil, siden det var alle mot alle på arbeidsmarkedet. For det tilfellet 
av Olle Olsen var inhabil, ville det uansett ikke ha påvirket utfallet da avgjørelsen 
fra klagenemda var enstemmig. 
 


