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Hvor studerte du og når gikk du ut? 
Eksamen fra Universitetet i Oslo i 1987 

 
Hva gjør jobben din bra? 

Jeg er veldig glad i jobben min. Den byr på faglige utfordringer, og det er noe jeg trives med. Vi opererer innenfor et relativt 
bredt spekter av juridiske områder, så jobben blir aldri helt rutinepreget. Vi har bred kontakt både innad i kommunen og ut 
mot befolkning og næringsliv. Vi samarbeider internt med andre fagområder som arkitekter, ingeniører, økonomer osv., det 

er også veldig lærerikt. Vi har et relativt sett stort juristmiljø, i det vi er 8 jurister på Eiendomskontoret, vi har og et veldig 
godt arbeidsmiljø. 

  
 Hva slags jusstudent var du? 

Nå begynner det å bli ganske lenge siden jeg studerte, så det er vel litt vage minner. Men som studenter flest – slik tror jeg 
det også er i dag - hadde jeg nok en forestilling om at det var advokat- eller politiadvokat som var det saliggjørende på 

jobbfronten. Ingen av mine foreldre var jurister, så jeg måtte finne ut av mye på egen hånd. Universitetet gjorde lite eller 
ingen ting for å orientere studentene om hvilke jobber som var aktuelle for nye jurister. 

Jusstudiet i Oslo på den tiden var veldig lukket, på den måten at tilflyttere fikk null innpass i et relativt lukket miljø. Vi 
studentene fra andre kanter av landet hadde det imidlertid veldig sosialt sammen. 

 
Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut? 

Det mest typiske ved arbeidsdagen er at de består av møter, forhandlinger, gjennomgang enkeltsaker og faglige 
diskusjoner.  

Vi er kommunens grunneierrepresentant, det betyr at vi kjøper og selger arealer, tomter, bygg og boliger, vi har ansvaret 
for kommunens festetomter og vi utvikler eiendom til boligformål, næring og offentlige byggeformål. 

Det betyr at mye av jobben består i å forhandle og utarbeide kontraktsforslag, vi har bred kontaktflate utad og treffer veldig 
mange interessante aktører. Alle sakene vi behandler skal deretter godkjennes politisk, og det innebærer utarbeidelse av 

skriftlige saksfremlegg for Byråd og Kommunestyre. 
 

Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter? 
Det er veldig mange interessante jobber for jurister. Det er lurt å forsøke å sette seg inn i hva som finnes av jobbmuligheter 

allerede mens man studerer. Da ser en kanskje litt mer med interesse på flere av fagområdene underveis. Det er ikke 
nødvendigvis slik at jobben som privatpraktiserende forretnings- eller strafferettsadvokat er det som er som passer for 
akkurat deg. Det største arbeidsmarkedet for jurister finnes under en hver omstendighet i statlig- fylkes- og kommunal 

forvaltning. 


