
Mona Bartnes Fardal, 48 år,  advokat hos Kommuneadvokaten i Larvik

Hvor studerte du og når gikk du ut
Jeg studerte ved Universitetet i Oslo og var ferdig i 1992

Hva gjør jobben din bra?
Jeg trives svært godt i jobben! En viktig faktor for trivsel er at  arbeidsfeltet mitt spenner ganske vidt;  f .eks Jeg trives svært godt i jobben! En viktig faktor for trivsel er at  arbeidsfeltet mitt spenner ganske vidt;  f .eks 
erstatningsrett, offentlig anskaffelser, skole- og opplærings

Samtidig er jeg en del av et fellesskap på 5 advokater, noe som gir veldig god mulighet for juridiske diskusjoner og 
gjensidig faglig støtte. En annen viktig faktor er at jeg relativt hyppig får anledning til å prosedere saker for retten. I 
tillegg innebærer det å være advokat i kommunen at mine klienter er profesjonelle aktører og fageksperter på sine 
felt og det trives jeg svært godt med. Jeg får dessuten innsyn i og kunnskap om veldig mange interessante fagfelt, 

noe jeg synes er inspirerende

Hva slags jusstudent var du?
Jeg var en ung og usikker student. Jeg brukte lang tid på å finne en hensiktsmessig studieteknikk 
leste alt og i alt for liten grad sorterte og prioriterte. Det ble mye lesesal og lite fest.  Jeg var ganske sjokkert av at 

alle rundt meg fikk laud absolutt hele tiden – på alle oppgaver og eksamener! 
annet bilde…) Fokuset på karakterer førte til mye uro og bekymring. Det samme gjorde også forestillingen om at jeg 
burde vite hva jeg skulle arbeide med etterpå – at jeg burde stake ut en stø 

stresset meg ganske mye. 

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?
Min typiske arbeidshverdag innebærer mye møtevirksomhet, både med ulike virksomheter i kommunen og med 

eksterne samarbeidsparter. Jeg skriver også ganske mye; juridiske vurderinger av ulike problemstillinger og 
prosesskriv til fylkesnemnd og domstol.  Dessuten er jeg som nevnt relativt ofte i retten. 

Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter?
Oppfordring til dagens studenter – hva ville vært mitt råd til meg selv hvis jeg studerte nå?  Jeg ville nok rådet meg 

selv til å senke skuldrene litt mer og ta innover meg at jeg  har et langt yrkesliv som profesjonell jurist fremfor meg 
og at det slett ikke er nødvendig å komme frem til et eller annet mål i hurtigtogsfart. All juridisk erfaring er nyttig for 

veien videre. Det ligger mye både faglig og personlig utvikling i å få praksis fra ulike rettsområder! Det hadde 
dessuten vært nyttig å visst om at personlige egenskaper; verdier/holdninger, engasjement og 

samarbeidsegenskaper ofte blir utslagsgivende i en rekrutteringsprosess
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Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?
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