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Hvor studerte du og når gikk du ut? 

Universitetet i Oslo, 2001. 
 

Hva gjør jobben din bra? 
Jeg stortrives i jobben og det har jeg alltid gjort. Jeg jobber nå som statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og har som alltid stort behov for jussen. Jeg startet mitt arbeidsliv 

som advokatfullmektig, og senere advokat. Har jobbet som dommerfullmektig og jurist i 
Mattilsynet, og også 4 år som ordfører. Alle jobbene har vært svært spennende,- om enn på litt ulik 

måte. Jeg er veldig glad jeg har juss som mitt fag. Kunne ikke tenke meg livet uten. 
 

Hva slags jusstudent var du? 
En ganske normal en tror jeg. Hadde passelig lange dager på lesesalen, og jobbet jevnt og trutt. 

Fikk mitt første barn på slutten av studiene og syns det var ei flott tid å bli mamma på. Anbefaler 
det egentlig! 

 
Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut? 

Den typiske arbeidsdag for meg er ganske lang, og har sjelden eller aldri vært fra klokken 08.00-
16.00. Jeg har variert arbeidserfaring og varierte oppgaver i løpet av dagen. Det stortrives jeg med. 

 
Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter? 

Jeg vil først si at jeg syns de som har valgt jussen har gjort et godt valg av utdannelse. Jussen gir deg 
så mange forskjellige jobbmuligheter, at det nesten ikke er mulig å nevne alle. Det er viktig å jobbe 
jevnt og trutt, og med en gang ta inn over seg at juss er et fag som må modnes ved at man arbeider 

med stoffet. På den annen side så mener jeg at senere i livet så vil både karakterer og karakter 
være viktig. Karakterer sier noe om din innsikt i jussen, din karakter sier noe om deg som 

menneske og hva du står for. Begge deler er viktige. 
  
 
 


