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HØRING OM ENDRING I GRADSFORSKRIFTEN-MASTER I RETTSVITENSKAP  
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 27. mars 2015.  
 
Juristforbundet (JF) er en interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og 
juridiske studenter. Forbundet har om lag 20 000 medlemmer, som jobber i alle sektorer og på alle 
nivåer i private og offentlige virksomheter. Juristforbundets medlemmer er viktige garantister for 
rettssikkerheten. Forbundet er opptatt av tilgangen til rettshjelp og juridisk veiledning for alle og at 
den juridiske utdanningen skal være tilpasset samfunnets behov.  
 
Spørsmålet om deling av rettsstudiet ble diskutert i Strandbakken-utvalgets utredning «Behovet for 
juridisk utdanning og kompetanse fram mot 2025». Juristforbundet var representert i utvalget ved 
styremedlem Susanne Eliassen. Juristforbundet oppfatter Kunnskapsdepartementets forslag om å 
endre gradsforskriften som en oppfølging av Strandbakken-utvalgets anbefaling om å dele 
masterutdanningen opp i en bachelor- og en mastergrad. 
 
Under forutsetning av at tittelen Master i rettsvitenskap forblir en beskyttet tittel som bare kan gis 
av de utdanningsinstitusjoner som har hjemmel til dette i henhold til gjeldende forskrifter er 
Juristforbundet positiv til en deling av rettsstudiet i en bachelor- og en mastergrad  
 
 
Kommentarer til departementets forslag: 
 
Departementet foreslår å gjøre det valgfritt for universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø om Master 
i rettsvitenskap skal gis som en integrert master (5 år) eller en bachelor- og en mastergrad (3+2 år). 
Etter departementets forslag vil det fortsatt bare være disse institusjonene som skal kunne gi tittelen 
Master i rettsvitenskap.  
 
Norges Juristforbund har ingen prinsipielle innvendinger mot en bachelor - masterorganisering så 
fremt valg av hvilke fag som skal prioriteres på de ulike nivåene, ressursfordeling og eller 
undervisning ikke blir skadelidende.  
 
 
 
 



 

Fag: 
 
Juss er et dynamisk modningsfag. Derfor er det viktig at studentene, i løpet av de første tre årene, 
får en god obligatorisk basisutdanning. De første tre årene er verktøyet for videre læring. Nettopp 
derfor er det svært viktig å legge de riktige fagene til bachelorstudiet.  
 
Hvis bachelor- masterdelingen skal bli reel må de tre første årene også utgjøre et eget 
utdanningsløp. De studentene som velger å avslutte sin utdanning i rettsvitenskap skal ha en god 
basisutdanning. Det stiller krav til valget av hvilke fag som legges til de første tre årene av studiet.  
 
For Juristforbundet er det viktig at masterutdanningen tilpasses behovet for juridisk kompetanse i 
arbeidsmarkedet.   
 
Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke fag som skal inngå i gradene. Juristforbundet 
representerer 20 000 jurister ansatt i alle sektorer herunder universitetene og deltar gjerne i 
diskusjonen om fagvalg og fagfordeling på bachelor- og masternivå.  
 
Internasjonalisering: 
 
Innføring av en treårig bachelor- og en toårig mastergrad bidrar til at den norske juristutdanningen 
harmoneres med juristutdanninger i utlandet (Bollognamodellen). En omlegging til 3-2 modell vil 
sannsynligvis også gjøre det enklere for norske studenter å studere i utlandet, noe som vil bidra til 
økt internasjonalisering og en bredere kunnskapsbase.  
 
Fleksibilitet: 
 
En oppdeling av studiet vil gi en mer fleksibel studieordning.  
En delt studieordning vil sikre at studenter som har gjennomført tre år av masterutdanningen, men 
som av ulike grunner velger å hoppe av får med seg en grad som de kan bygge videre på.  
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Norges Juristforbund 


