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Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for  
at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet for å få de 
rettighetene lov- og regelverket gir dem. Det er disse Juristforbundet ønsker 
å trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere 
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innenfor sitt virkeområde.

• Arbeide for rettsstatlige prinsipper,  
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• Bidra til økt forståelse for og innsikt i  
lov- og regelverket.

• Bidra til mer effektiv saksbehandling og  
sikrere beslutninger gjennom utnyttelse  
av juridisk kompetanse.  

Prisen er på kr 100 000,-. Den deles ut på 
Rettssikkerhetskonferansen 24. september 2020.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av: 

• Anders Anundsen, advokatfullmektig i  
advokatfirmaet Lønnum DA, tidl. justisminister.

• Eirin Eikefjord, journalist og kommentator i Bergens Tidende.
• Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, 

Universitetet i Oslo, spesialrådgiver ved Norges nasjonale 
institusjon for menneskerettigheter.

• Susann Funderud Skogvang, lagdommer i  
Hålogaland lagmannsrett.

• Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Advokatfirmaet  
Lund & Co DA, medlem av Advokatforeningens hovedstyre.

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet,  
att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no,  
alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.  

Forslagene må inneholde kandidatens navn, 
kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse. 
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Øvrige kriterier og mer informasjon på www.juristforbundet.no. Frist for nominering er 3. april 2020.
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I ja nu ar la Re gje rin gen fram sin na sjo na le stra te gi for 
kuns tig in tel li gens (KI). Den om hand ler grunn leg gen de 

for ut set nin ger for å kun ne ut vik le og ta i bruk KI, hvor dan 
en skal ut vik le kom pe tan se in nen KI, og hvor dan of fent lig 
og pri vat sek tor skal ut nyt te in no va sjons kraf ten i KI 
in nen for etis ke ram mer.

Her inn går både for slag om KI-venn lig re gel verk, mer 
ut veks ling av data mel lom pri va te og of fent li ge virk som-
he ter og ut prø ving av «re gu la to risk sand kas ser» på per-
son vern om rå det - for å gi virk som he ter mu lig het til å prø-
ve ut ny tek no lo gi el ler nye for ret nings mo del ler in nen for 
git te ram mer. Det kan dreie seg om alt fra å tes te ut tje-
nes ter i fi nans sek to ren til bruk av au to no me kjø re tøy og 
far tøy. El ler om rå der der tek no lo gi for an sikts gjen kjen-
ning kan tes tes ut og ut vik les.

Når det gjel der ut veks ling av data, fore slås det økt de ling 
av data mel lom det pri va te og det of fent li ge, der of fent-
li ge virk som he ter kan ten kes å stil le krav til næ rings li vet 
om til gang til data ved inn gå el se av kon trak ter el ler ved 
ut de ling av kon se sjo ner. Dess uten er po ten si a let KI har 
for of fent lig saks be hand ling stort. Man kan ha løs nin ger 
der kun en kel te unn taks til fel ler be hand les ma nu elt, el ler 
pro ses ser der en saks be hand ler må inn på git te punk ter 
for å gjø re en vur de ring, men der res ten av pro ses sen er 
au to ma tisk og re gel styrt, he ter det i stra te gi en.

Alt det te an går ju ris ter og ju ris ters ar beids hver dag. 
Le der av Tech Fo rum i Ju rist for bun det opp ford ret i 
et  in ter vju med Ju ris ten  i fjor ju ris ter til å føl ge med 
på  ut vik lin gen in nen kuns tig in tel li gens og di gi ta li se ring 
ge ne relt. Se mu lig he ter og ut ford rin ger og del ta i de bat-
ten for å på vir ke. Det må for ven tes at ju ris tens rol le vil 
på vir kes, at man vil se nye ar beids for mer og må ter å løse 
ju ri dis ke pro blem stil lin ger på. 

Det sam me er Ju rist for bun det inne på i sin hø rings ut ta-
lel se til For valt nings lov ut val gets ut red ning om ny for valt-
nings lov. I hø rin gen skri ver for bun det at man sav ner et mer 
frem tids ret tet syn på for valt nin gens vir ke og det set tes 
spørsmålstegn ved om lov ut kas tet i til strek ke lig grad tar 
inn over seg den di gi ta le frem ti den. I hø rings ut ta lel sen 
set tes det også spørsmålstegn ved om lo ven i til strek ke lig 
grad tar inn over seg bor ger nes be hov for, rett til, og den 
mu lig het tek no lo gi en gir for bru ker med virk ning.

KI er også tema un der Aka de mi ker nes ar beids livs kon fe-
ran se i feb ruar. Der stil ler man spørs mål som: Hvor dan ska-
per vi et ar beids liv der men nes ke lig og kuns tig in tel li gens 
job ber vel lyk ket sam men? Hvil ke opp ga ver vil for svin ne i 
åre ne som kom mer og hvil ke opp ga ver står igjen til men-
nes ke ne? Og hva skal til for å gjø re om stil ling til en suk sess 
– for de an sat te, for ar beids plas se ne og for Norge?

Ole-Martin Gang nes
re dak tør

Strategien for kunstig intelligens





Ombud med  
50 jurister i staben

– Jeg er nok flinkere til å ta ting som de 
kommer enn å drive med intens planlegging, 
sier Hanne Harlem (55). I nær ni år har hun 
vært kommuneadvokat i Oslo. Nå begynner 

hun i jobben som Sivilombudsmann.

Tekst: Tore Letvik
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mål, i føl ge in struk sens pa ra graf 1: 
«Stortingets om buds mann for for valt
nin gen – Si vil om buds man nen – skal 
ar bei de for at det i den of fent li ge for
valt ning ikke blir gjort urett mot den 
en kel te bor ger og at embets og tje
nes te menn og and re som vir ker i for
valt nin gens tje nes te ikke gjør feil el ler 
for søm mer sine plik ter».

– Me ner du din bak grunn og er fa
ring med ulik for valt nings prak sis vil 
kun ne være en for del for deg som Si vil
om buds mann når du nå skal jobbe for 
å hind re at det i for valt nin gen be gås 
urett mot den en kel te bor ger?

– Ja, i hvert fall sett i lys av mål set
tin gen om å få rik ti ge av gjø rel ser. 
Også kan jeg for stå at noen spør: Er 
du så inn sau set i for valt nin gen at du 
ikke ev ner å være kri tisk? Men det 
fø ler jeg meg trygg på at jeg ev ner. 
Noe som jo også skjer som kom mu ne
ad vo kat. Det ikke helt sjel dent at vi 
sier til po li ti ke re og and re i for valt nin
gen at det te hol der ikke, sånn kan dere 
fak tisk ikke gjø re det, når vi fin ner at 
det retts lig sett er galt. 

– Som Si vil om buds mann ten ker 
jeg at det kan kom me si tua sjo ner hvor 
våre vur de rin ger kan være ube ha ge

henne med sto re øyne og ut brøt – du 
tar jo gle den ut av hele tu ren! Jeg har 
re spekt for at and re fø ler det an ner le
des. Men når jeg og min fa mi lie drar på 
fe rie så er jeg mer av ty pen – hvor en der 
vi nå? Vi fin ner vel et rom. For meg er 
det en gle de i seg selv – å få lov til å ta 
ting på spar ket.

– Vil du be skri ve deg som spon tan?
– Tror nok det. El ler kan skje flek si

bel? Jeg er ikke slik at jeg skri ver ned 
alt jeg skal si, hvis jeg for eks em pel 
skal gi et råd i et møte. Da li ker jeg 
bedre å ha en tan ke om hvor dan jeg 
skal re de gjø re for det, men ta det litt 
på feel in gen når det skjer, der og da.

30 års farts tid
Som Stortingets vakt bik kje kan Han
ne Har lem bli litt å bry ne seg på for 
den som skul le kom me til å fat te uri
me li ge for valt nings ved tak mot en kelt
bor ge re. Med 30 års farts tid in nen 
kom mu nal og stat lig for valt ning bak 
seg kjen ner hun norsk for valt nings
prak sis. 

Hun var blant an net jus tis mi nis ter 
i Jens Stoltenbergs før s te re gje ring, 
som 35år ing i år 2000.

Hen nes nye jobb har føl gen de for

Hun går fra å være kom mu ne ad
vo kat i Oslo, med 24 an sat te 
ad vo ka ter, til å be gyn ne som 

Si vil om buds mann, med mer enn dob
belt så man ge ju ris ter i sta ben.

Hva kan så de 50 ju ris te ne som 
job ber hos Si vil om buds man nen vente 
seg når de res nye sjef kom mer inn 
gjen nom inn gangs dø ra? Ju ris ten be sø
ker Han ne Har lem på hen nes kon tor 
som kom mu ne ad vo kat, få da ger før 
hun be gyn ner i sin nye jobb.

Vi spør henne først om hun kan 
huske av gjø rel ser el ler stand punk ter 
og råd, hun har gitt som kom mu ne ad
vo kat, som hun helst vil glem me:

– Jeg er hel dig vis skrudd sam men 
sånn at jeg ikke så ofte dve ler så len ge 
ved av gjø rel ser jeg har tatt. Så fremt 
det ikke er noe jeg har gjort i lø pet av 
de siste da ge ne. Da kun ne jeg gått og 
gruf fet. Men det har det vel egent lig 
ikke vært. 

– Så du er in gen dve ler?
– Når si tua sjo nen fort satt er ak tu

ell, så er jeg vel det. Da kan jeg gå og 
grub le og kom me til ba ke til pro blem
stil lin gen. Våk ne om nat ten, om enn 
ikke plag somt, og gjø re meg tan ker av 
ty pen – kan skje vi kan løse det sånn ja! 
Men når det er pas sert og sa ken er fer
dig, ten ker jeg ikke så mye på det. Det 
måt te være hvis jeg blir kri ti sert og 
an gre pet for rå det el ler stand punk tet i 
et ter tid. I så fall prø ver jeg nok å se det 
ut fra si tua sjo nen når rå det blir gitt, 
hel ler enn å ten ke på det i et ter på klok
ska pens lys.

– Er du flink til å leg ge ting bak deg, 
er det det du sier?

– Ja, jeg tror det. 
– Be tyr det at du le ver i nuet da?
– Egent lig gjør jeg nok det. Ulem

pen ved det er vel plan leg gings ev nen. 
Kan skje er den ikke så ut pre get. Jeg er 
flin ke re til å ta ting som de kom mer, 
enn å drive med in tens plan leg ging. Jeg 
hus ker en av de jeg job bet sam men med 
i Hydro for man ge år si den. Hun for
tal te at de skul le på fe rie, og var så lyk
ke lig. Alt var på plass – alle ho tell over
nat tin ger, og alle ru ter de skul le ta og 
sånt. Jeg end te opp med å stir re på 

Fra A-Magasinets artikkel «Morgendagens kårne i styre og stell» i 1983.  
Fra v: Ove Gusevik fra SV, Sissel Botne fra Unge Høyre og Hanne Harlem  
fra AUF. (Foto: John Myhre / Aftenposten)
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pres sens of fent lig hets ut valg blir sure. 
Ha fo kus på at av gjø rel sen skal være 
rik tig. 

– Når det gjel der vur de rin gen av 
hva man har gjort el ler sagt før så er 
det vik tig å huske at det te har med 
rol ler å gjø re. I uli ke rol ler, i uli ke 
ar beids si tua sjo ner, så for fek ter man 
syn for di det er opp ga ven, og del vis 
blir man nok også på vir ket av den rol
len man sit ter i. Det er klart at hel se 
og sy ke hu se nes rol le sto høy ere på 
dags or de nen i mitt hode når jeg var 
sty re le der i Hel se SørØst enn det 
gjør nå. Sånn er vi men nes ker laget.

– Hva ten ker du blir den stør ste 
over gan gen?

– Det er jeg jo litt spent på. Jeg 
le ver jo litt i nuet. Pri mært ten ker jeg 
at det te gle der jeg meg til. Det blir 
spen nen de. Og det er klart at sel ve 
rol len, det å kom me med av gjø rel ser 
frem for å gi råd, det er en for skjell. 
Hos kom mu ne ad vo ka ten, en ten det 
nå er i retts sak el ler råd giv ning, så er 
det jo råd el ler pro sess og pro se dy re 
hvor du ar gu men te rer for et syn. Som 
si vil om buds mann skal jeg kon klu de re. 
Så sånn sett blir det mer lik en dom
mer rol le, sier Har lem.

te be ta ler nes pen ger», og det skal da 
svært gode ar gu men ter til for at inn
byg ger ne ikke skal få inn syn i hva 
of fent lig for valt ning dri ver med.

Uli ke rol ler
– Reg ner du med at du vil bli fulgt 
med ar gus øy ne av dis se kri ti ker ne 
et ter at du til trer 1. feb ruar, og hvor
dan vil du i så fall hånd te re en si tua
sjon hvor av gjø rel ser fra Si vil om buds
man nen kan bli tol ket mot din for tid i 
for valt nin gen?

– Ja, det tror jeg at de kom mer til. 
Men jeg da må jeg bare kom me til
ba ke til spørs må let – hva er rett og 
rik tig i den en kel te si tua sjon. Så vil jeg 
selv føl ge lig dis ku te re det med fol ke ne 
rundt meg hos Si vil om buds man nen 
for å pas se på å få ar gu men ter og mot
fore stil lin ger.

– Fle re gan ger i li vet – når jeg har 
vært i tvil og gått og gruf fet og fun
dert, så sy nes jeg det er har vært greit 
å gå til ba ke til noen grunn leg gen de 
prin sip per ved å gjø re det som er rett, 
samt å leg ge til side tan ker om even
tu el le ube ha ge li ge kon se kven ser som 
vil kom me et ter av gjø rel sen. Det være 
seg om for valt nin gen blir sur, el ler 

li ge, og at jeg kan kom me til å gneld re 
der og da. Så får jeg ten ke at – javel, 
sånn er det jo. Mitt kom pass er knyt
tet til hva som er rett.

– Det ble frem satt kri tikk fra en kel te 
hold på nett opp inn stil lin gen og se ne re 
ut nev nel sen av deg på ting i for ti den, blant 
an net for ved ett til fel le som jus tis mi nis ter 
å ha nek tet å gi Si vil om buds man nen inn
syn i do ku men ter. Er du en per son som 
øns ker åpen het?

– Sva ret på det er åpen bart ja. 
Men det er reg ler som jeg skal 
an ven de som noen gan ger også sier 
nei til inn syn. Offentlighetslova sier jo 
ikke at det er inn syn i ab so lutt alt. Det 
kan være av per son vern hen syn, el ler 
unn tak for in ter ne pro ses ser, som skal 
gi ar beids vil kår til for valt nin gen for å 
bi dra til å få gode av gjø rel ser. Men 
åpen het bi drar også til gode av gjø rel
ser for di du da får mot ar gu men ter. 

– Men det fin nes ar gu men ter for 
at det i en fase kan være gode grun ner 
til å unn ta do ku men ter for å kun ne 
drøf te og dis ku te re mer åpent enn 
men nes ke ne er laget for å tør re å gjø
re, for å si det på den må ten. Men det 
er grunn leg gen de at of fent lig for valt
ning gjø res for inn byg ger ne, for «skat

Som justisminister i 2001 hilser Harlem på daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch 
før starten på et seminar om straffesakskjeden. (Foto: Thomas Bjørnflaten / 
SCANPIX)

            Delvis blir man nok 
også påvirket av den  

rollen man sitter i
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ti mer og ikke 15 ti mer til per son lig 
bru ker as si stan se. 

– Et an net eks em pel kan være 
kran gel mel lom to kom mu ner om 
hvem som skal dekke sy ke hus ut gif te ne 
for ved kom men de som har flyt tet fra 
den ene til den and re kom mu nen. 
Også har vi man ge bar ne  verns sa ker 
som er vik ti ge og ak ku rat nå eks tra 
spen nen de selv føl ge lig, for di Høy es te
rett skal prø ve å skille klint fra hve te 
når det gjel der for hol det mel lom norsk 
barnevernpraksis og EMDs vur de rin
ger. Det te er det mye en ga sje ment om 

ni vå er på hva som er tema.
– Det kan være alt fra man nen 

som ville ha er stat ning fra kom mu nen 
for en øde lagt Ro lex for di han men te 
det var for dår lig strødd på Na tio nal
theat ret, og en an nen som men te at 
kom mu nen måt te er stat te ski ene hans 
for di de var blitt øde lagt som føl ge av 
at det var grus i ski løy pe ne i Hol men
kol len. Til sto re en tre pri se tvis ter 
rundt byg gin gen av Munch og byg gin
gen av Deichmann. El ler bru ke re som 
me ner at kom mu nen har fat tet et 
ugyl dig ved tak når de har fått 10 

Ei en doms skatte sa ken
– Så litt over til job ben du for la ter. 
Hvor dan har det vært å være le der for 
24 and re ad vo ka ter i det som vel da må 
sies å være et re la tivt stort ad vo kat kon
tor?

– Kom bi na sjo nen av vel dig flin ke 
folk, va ri ert juss, både retts sak og råd
giv ning, og vel dig stor nær het til sty
rin gen av Oslo er vel dig bra. Det har 
vært mor somt.

– Noen høy de punk ter fra din tid 
som kom mu ne ad vo kat i Oslo?

– Jeg vil ikke kalle det høy de punk
ter, men av sa ker som jeg hus ker, er jo 
selv føl ge lig ei en doms skatte sa ken blant 
dem. En an nen er da fyl kes man nen ville 
kjen ne hele små hus pla nen ugyl dig, en 
av gjø rel se vi på kla get, og som hel dig vis 
ble om gjort av de par te men tet. Det var 
vi let tet for, og for nøy de med. Re gu le
rings pla nen re gu ler te alle små hus om rå
de ne i Oslo, og ugyl dig hets ved ta ket fra 
fyl kes man nen kom et ter at den had de 
vir ket i fle re år. 

– Så det had de vært vir ke lig ugreit 
om fyl kes man nens ved tak var blitt 
stå en de. Men det løs te seg da. Så var 
det hele av falls sa ken, med svikt i hen
tin gen av folks søp pel. Den skap te 
sto re avis over skrif ter og var ut ford
ren de, men som alt i alt, end te godt. 
Den var imid ler tid in ter es sant både 
sam funns mes sig og retts lig sett, sier 
Har lem. 

Øde lagt Ro lex
Hun for tel ler at job ben som kom mu
ne ad vo kat er vel dig va ri ert, både i 
form av retts om rå der, og i form av 

            Det ville vært sunt  
om ansatte i departe-

mentene i større grad enn 
i dag hadde hatt en  

jobbfortid i kommunal  
sektor
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dam hvor de hol der på med sine 
spørs mål. Stat lig sek tor kan glem me 
at mye av det som be tyr noe for deg 
og meg i det dag li ge, hand ler om tje
nes ter som kom mu ne ne le ve rer. Barn 
og sko le, vei en til job ben, buss el ler 
bane. 

– Be visst he ten om det te er ikke så 
høy blant de som sit ter i stat lig for
valt ning, og har et ele ment av ar ro
gan se i seg. Jeg me ner det ville vært 
sunt om an sat te i de par te men te ne i 
stør re grad enn i dag had de hatt en 
jobb for tid i kom mu nal sek tor.

hos kom mu ne ad vo ka ten. Vi har 
bred de og dyb de i alle ret nin ger.

– Kom mu ne ne un der vur dert
På spørs mål om hen nes vik tig ste er fa
ring som kom mu ne ad vo kat i Oslo 
et ter nes ten ni år, sva rer Har lem:

– At kom mu ne nes be tyd ning for 
folk er un der vur dert i stat lig sek tor. 
Jeg har vært litt frem og til ba ke mel
lom kom mu ne og stat tid li ge re og sett 
det sam me over tid. Det er som om 
de par te men ter, stor ting og re gje ring 
noen gan ger be fin ner seg i en litt stor 

Hanne Harlem
• Hanne Harlem, som er Gro 

Harlem Brundtlands yngre 
søster, blir den sjette 
sivilombudsmann i rekken 
siden høyesterettsdommer 
Andreas Schei ble den 
første sivilombudsmann i 
desember 1962, og er den 
aller første kvinnelige. 

• Foruten erfaring som 
kommuneadvokat i Oslo 
fra 2011 har hun tidligere 
erfaring som dommerfull
mektig i NordTroms 
herredsrett, advokat hos 
Regjeringsadvokaten, 
sjefsjurist i Kredittilsynet, 
advokat og senere assis
terende direktør i Norsk 
Hydro. Hun var fra 
20042007 universitetsdi
rektør ved Universitetet i 
Oslo, og fra 20072011 
styreleder for helseforeta
ket Helse SørØst. 

• Hanne Harlem tar over 
som Sivilombudsmann 
etter Aage Thor Falkanger, 
som går tilbake som 
dommer i Høyesterett, 
etter å ha vært sivilombuds
mann siden juni 2014.

• Harlem har juridisk 
embetseksamen med laud 
fra Universitetet i Oslo 
1990. I studietida var hun 
studentstipendiat ved 
Nordisk institutt for sjørett.

På kontoret hos 
Kommuneadvokaten få 

dager før hun flytter.
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Norsk arbeidsrett på engelsk
Boken «Labour Law in Norway», skrevet av Henning Jakhelln 
med medforfatterne Kristine Fremstad Moen og Mårten 
Brandsnes Faret, er nå ute i ny utgave. Boken gir en samlet 
oversikt over norsk arbeidsrett i engelsk språkdrakt. 
Samtidig gir det engelsklesende en oversikt over det norske 
retts- og samfunnssystemet. – Jeg tenkte på advokaten i for 
eksempel Argentina, som plutselig skal sette seg inn i nor-
ske forhold, da jeg jobbet med hvordan stoffet presente-
res, sa Jakhelln til Juristen i forbindelse med første utgave 
av boken.

Klargjøring av PSTs hjemmel 
for kontroll av reisende

Regjeringen foreslår endringer i utlen-
dingsloven for å sikre at PST, for å kunne 
forebygge terror, har hjemmel til å kunne 
kontrollere aktuelle personer som reiser 
inn og ut av Norge. Bakgrunnen for forsla-
get er at EOS-utvalget i en særskilt mel-
ding til Stortinget har rettet kritikk mot at 
PST har innhentet passasjeropplysninger 
om norske borgeres utenlandsreiser.
       – For å sikre at hjemlene for å innhente 
passasjeropplysninger er klare nok, foreslår 
vi nå å tydeliggjøre disse slik at det ikke skal 
være noe tvil om at PST har hjemmel til å inn-

hente passasjeropplysninger og på denne 
måten kunne forebygge terror, uttalte tidli-
gere justis- og innvandringsminister Jøran 
Kallmyr (Frp), da forslaget ble offentliggjort 
14. januar. Etter utlendingsloven og utlen-
dingsforskriften, skal flyselskapene etter 
anmodning fra politiet, herunder PST, utle-
vere passasjerlister. Det har vært lagt til 
grunn at dette omfatter innhenting av pas-
sasjerlister også for norske borgere. Med 
bakgrunn i EOS-utvalgets konklusjoner er 
det likevel behov for at regelverket tydelig-
gjøres på dette punktet. 

Flere får  
ungdomsstraff
Konfliktrådene i Norge mottok 
7383 saker i løpet av 2019. Vold- og 
trusselsaker utgjør en tredjedel 
av samlet saksmengde. Antall 
ungdommer som idømmes ung-
domsstraff fortsetter å øke. Som 
tidligere år utgjør narkotika, vold 
og trusler hovedandelen av lov-
bruddene for ungdomsstraff og 
ungdomsoppfølging. Antall ung-
domsstraffer har økt til 71 i 2019 
fra 54 året før. 448 ungdommer 
har fått ungdomsoppfølging, som 
er en svak nedgang fra 2018 da 
472 fikk denne reaksjonen. Siden 
iverksettelsen i 2014 er 269 idømt 
ungdomsstraff, mens 1984 har fått 
ungdomsoppfølging.

Uttalelse om valg av 
nærmeste pårørende
Sivilombudsmannen mener det ikke er 
holdepunkter i pasient- og brukerrettig-
hetsloven, eller forarbeidene til loven, for 
å gjøre unntak fra lovens definisjon av 
nærmeste pårørende. Dette ble klart etter 
ombudsmannens behandling av en sak 
som gjaldt vurderingen av hvem som skal 
være «nærmeste pårørende» til en pasient 
som selv ikke er i stand til å utpeke hvem 
som skal ha denne rollen. Fylkesmannen i 
Innlandet mente det var adgang til å velge 
en annen enn den loven gir anvisning på i 
tilfeller der det vil føre til at valget faller 
på en pårørende som vurderes å ikke være 
egnet for oppgaven. I sin uttalelse skriver 
Sivilombudsmannen at «bestemmelsen 
inneholder en klar definisjon, og lovens 
system er at den som er definert som 
nærmeste pårørende får denne rollen uav-
hengig av personens egenskaper eller om 
relasjonen sett utenfra fremstår som god.»
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50 år siden
«Debatten gikk livlig rundt bordene. 
Samtidig ble det servert gratis øl 
og  pariserloff med skinke og ost.»
(Juridisk klubb i Bergen åpnet, som 
«alternativ til kalde hybler og høye 
restaurantpriser») 

40 år siden
«Av mer omstridte årsaker bør 
påpekes at de fleste lærebøker 
pedagogisk sett ikke holder må, 
og  at ájourføringen av disse 
oftest  er mangelfull.»
(Stud. jur. Frode Sulland påpeker 
en rekke forhold som «skaper en 
studiesituasjon man burde vært 
forskånet for i 1980») 

30 år siden
«Det er nødvendig med et krafttak 
for juristene i skattevesenet»
(Få jurister utgjør fare for 
rettssikkerheten)

20 år siden
«Det ulmer blant deler av juristene 
i politiet. Frustrasjonen over lønns-
utviklingen har vært tiltagende  
over mange år.»
(Lønnsopprør blant politijuristene)

Setteombudsmenn  
ved Sivilombudsmannen
Sivilombudsmann Hanne Harlem kommer 
fra stillingen som kommuneadvokat i 
Oslo. Stortinget har besluttet at hun er inha-
bil i alle saker hun har hatt befatning med 
som kommuneadvokat.  Ut inneværende 
oppnevningsperiode – det vil si til 31. desem-
ber 2021 – er hun også inhabil i alle saker som 
omfatter Oslo kommune. Dette gjelder 
saker hvor Oslo kommune er innklaget 
organ eller underorgan, har ansvar for å iva-
reta rettigheter til personer som er fratatt 
friheten, eller på annen måte anses særlig 
berørt, melder Sivilombudsmannen.

      

Det er derfor oppnevnt to faste setteom-
budsmenn;  Inge Lorange Backer (bil-
det) og Kirsten Sandberg.

Foreslår ny inkassolov
Arbeidsgruppen som har sett på inkasso-
loven foreslår blant annet en ny inkasso-
lov og -forskrift. Arbeidsgruppen foreslår 
at de samlete gebyrene som inkassofore-
takene kan kreve i en vanlig prosess, blir 
satt ned fra 700 kr til 420 kr for krav til og 
med 500 kr. Samtidig som man vil halvere 
purregebyret som kreditorer kan legge på 
ubetalte regninger, fra 70 til 35 kr.
     Arbeidsgruppen overleverte rapporten 
«Gjennomgåelse av nærmere angitte pro-
blemstillinger om inkassoloven» til Justis- 
og beredskapsdepartementet 27. januar. 
– Inkassoregelverket er modent for end-
ring. Det gjelder både salærreglene og 
andre regler. Jeg vet at arbeidsgruppen 

har kommet med mange nyskapende for-
slag, som særlig styrker posisjonen til 
dem som skylder penger, sier justis- og 
beredskapsminister Monica Mæland.

Teknologi 
Redsel for å gjøre feil og liten interesse

En undersøkelse Akade-
mikerne har utført blant 
egne medlemmer tar for 
seg holdninger til ny tek-
nologi og hva som hin-
drer at nye løsninger tas 
mer i bruk. Kommunal 

sektor kommer «dårligst ut» i undersøkelsen: 
Redsel for å gjøre feil, er én av de største 
hindringene for å ta i bruk ny teknologi, sier 
hele 36 prosent av kommunemedlemmene i 

Akademikerne. Dessuten sier 53 prosent av 
medlemmene i kommunesektoren som har 
svart på undersøkelsen, at manglende 
interesse hos ansatte er en barriere mot å ta i 
bruk ny teknologi. Det tilsvarende tallet i pri-
vat sektor er 43 prosent - og 45 prosent i sta-
ten. I kommunene mener 14 prosent av de 
ansatte at teknologi ikke bidrar til å gjøre 
dem mer effektive og produktive. Tilsvarende 
tall for privat sektor er 4 prosent.

Neste magasin  
kommer 24. april. 

Annonsefrist  
14. april

Ring: 918 16 012 eller  

e-post: per.olav@storybold.no
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Ro bo ter har for eks em pel vært 
brukt for å hjelpe barn som ikke har 
mu lig het til å kom me seg til sko len, 
på grunn av syk dom el ler an net, slik at 
de kan føl ge un der vis nin gen fra et 
an net sted.

– Frem til nå har ro bo ter in ter agert 
med men nes ker på be gren se de om rå
der, som i en fa brikk el ler en lab. Når 
de skal møte pa si en ter på et sy ke hus 
el ler barn på en sko le duk ker det opp 
helt nye pro blem stil lin ger, sier Mah ler.

Per son vern, GDPR og sik ker het er 
noen av ut ford rin ge ne. Iføl ge Mah ler 
er man ge av da gens ro bo ter enk le å 
ha cke. Han trek ker frem et eks em pel 
hvor tek no lo ger de mon strer te det te 
ved å ha cke en ro bot på et la ger bygg.

Ro bo ten var pro gram mert til å 
ikke kjøre på men nes ker, men det 
enes te hac ker ne treng te for å end re på 
det te var å slå av sik ker he ten. Det 
enes te de måt te ha var til gang til 
be drif tens tråd lø se nett verk.

– Det var selv føl ge lig duk ker som 
ble på kjørt un der de mon stra sjo nen, 
men det var uro vek ken de å se. Det er 
så van ske lig å lage ro bo ter at man ge 
glem mer sik ker he ten og svak he te ne, 
sier Mah ler.

– Når man kom mer fra et in du stri
elt per spek tiv er det en ut ford ring når 
man kom mer på nett med dis se tin
ge ne. Smart klok ker, duk ker for barn 
som av lyt tes – «alt» er et ter hvert på 
nett, og det er i man ge til fel ler in gen 
sik ker het.

stor usik ker het om re gel ver ket dek ker 
ri si ko som opp står når de fy sis ke gjen
stan de ne kob les til nett.

– Vi er så opp tatt av å lage ro bo ter 
som skal ut fø re en opp ga ve at vi glem
mer vis se sik ker hets ri si ko er. Vi tren
ger et re gel verk som byg ger bro mel
lom det tek nis ke per spek ti vet og 
cy ber sik ker he ten, sier Mah ler.

Cy ber sik ker het ned pri ori tert 
Mah ler trek ker frem som eks em pel at 
pro duk ter som kan ska de et men
nes ke, for eks em pel hvis et barn kan 
set te en leke i hal sen, reg nes som 
usik re.

– Vi har ty de li ge reg ler for slike 
sik ker hets spørs mål, men hva hvis 
sam me gjen stand kan ha ckes el ler 
av lyt tes? Reg nes den da som «ut rygg»? 
spør han. 

Han me ner det rå der for stor usik
ker het om hvil ke re gel verk som gjel
der i dis se si tua sjo ne ne.

– Hvis pro duk te ne skal sik res godt 
nok be tyr det gjer ne se ne re mar keds ad
gang, så cy ber sik ker het blir ofte ned pri
ori tert. Hvis vi ikke har et ty de lig re gel
verk vil det øko no mis ke in sen ti vet 
nes ten all tid være å ikke ta noe sær lig 
hen syn til det te, me ner han.

Fra fa brikk til sy ke hus
Mah ler be skri ver en bøl ge av ro bo ter 
som er i ferd med å for la te fa brik ke ne 
og la be ne og inn ta for eks em pel sy ke
hus, bar ne ha ger, sko ler og kan skje uni
ver si te ter.

– Vi er på vei inn i en fase med 
mer menneskelig interaksjon 
med roboter. Er rettsreglene vi 
har tilstrekkelige og mulige å 
etterleve eller må regelverket 
endres eller ansvar klargjøres?

Tekst og foto: Tuva  Bønke  Grønning

Det er jus pro fes sor To bi as Mah ler ved 
Senter for retts in for ma tikk (og 
Institutt for pri vat rett) ved UiO som 
stil ler spørs må let. Sam men med syv 
and re fors ke re job ber han med å 
un der sø ke «ut ford rin ge ne og løs nin
ge ne for re gu le ring av ro bot tek no lo gi 
og AItek no lo gi – både med hen syn 
på juss og tek no lo gi.»

VIROSpro sjek tet star tet i 2019 
og skal pågå frem til 2023. Så langt 
har Mah ler blant an net sett på retts
li ge pro ble mer rundt kuns tig in tel li
gens, og cy ber sik ker het med hen syn 
til ro bo ter.

Han for tel ler at det fin nes uli ke 
re gel verk for sik ker het av fy sis ke pro
duk ter og data, og beg ge er re le van te 
for ro bo ter som sty res av kuns tig in tel
li gens. Pro duk te ne blir klas si fi sert i 
ka te go ri er som le ker, sto re ma ski ner og 
en rek ke and re ak tu el le ka te go ri er, og 
det fin nes sik ker hets reg ler for dis se.  

Men det te er ofte gam le reg ler, 
som ble skre vet før tin ge ne ble kob let 
opp på net tet. I man ge til fel ler er det 

Vil bygge bro mellom 
det tekniske perspektivet 

og cybersikkerhet
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An sikts gjen kjen ning
Når de «smar te» ro bo te ne inn tar sy ke
hus og sy ke hjem og skal sam hand le med 
sår ba re men nes ker duk ker spe si elt per
son vern, an sikts gjen kjen ning og hvor
dan uli ke in for ma sjon kob les sam men 
opp som ak tu el le ut ford rin ger.

– En ro bot har ty pisk mik ro fon, 
ka me ra og en del sen so rer. Sam ti dig vil 

ikke en ro bot ha nok bat te ri til å pro
ses se re bil der, lyd og an net in for ma
sjon, så det te sen des til en sky. Når den 
da kan gjen kjen ne at du er deg – hvil ke 
and re opp lys nin ger vil den knyt te det
te opp mot? spør Mah ler.

– En rek ke kom mu ner vil et ter 
hvert ta i bruk hel se ro bo ter. Hvor dan 
byg ger vi et ram me verk for dis se som 

tar hen syn til alt det ju ri dis ke? Det er 
det vi skal prø ve å finne ut av, sier han.

Mens ju ris te ne i VIROSpro sjek tet 
kon sen tre rer seg om lov ver ket og 
mu li ge kon se kven ser job ber tek no lo
ge ne med hvor dan ut ford rin ge ne 
even tu elt kan lø ses. 
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– Vi gir jo ikke opp
Nå er han opp tatt av hva vi kan lære 
for å hind re at det skjer igjen. Hvor
dan fo re byg ger vi en retts skan da le?, 
spør Brom an der. Han sam men lik ner 
med le ge vi ten ska pen.

– Selv om man ikke har fun net 
sva ret på alle me di sins ke ut ford rin ger, 
så er ikke sva ret at vi sat ser mind re på 
me di sinsk forsk ning og kom pe tan se. 
Vi gir jo ikke opp. Sva ret er at vi må 
sat se enda mer. Slik er det også her. 

– Det er åpen bart at en sen tral for
kla ring er man gel på ju ri disk kom pe
tan se, men også man gel på jus sens gjen
nom slags kraft. Jus sen har ikke vun net 
igjen nom som det sty ren de og fø ren de. 
Rett har blitt galt og galt har blitt rett. 

– At det har vært man gel på ju ri
disk kom pe tan se in ne bæ rer at ju ris ter 
nok ikke har vært fag lig opp da tert. 
Men det in ne bæ rer også at de uten 
ju ri disk ut dan ning har fore tatt ju ri
dis ke vur de rin ger. Og ikke minst at 
le de re ikke har lyt tet til strek ke lig til 
ju ris te ne og ju ri dis ke råd.

Brom an der me ner sa ken vi ser at 
jus sens rol le i hele sam fun net må styr
kes og et ter ly ser en «stor stilt satsning 
på retts sik ker het».

– Vi må bli enda flin ke re til å iva
re ta ret tig he ter. Da må det sat ses på 
ju ris ter, juss og ju ri disk kom pe tan se. 
Slik at ret tig hets fa nen kan he ves enda 
høy ere, sier han. 

Han øns ker seg blant an net ster
ke re sat sing på både ju ri disk forsk ning 
og på kon troll me ka nis me ne.

– Det gjel der alt fra den in ter ne 
kon trol len i of fent lig for valt ning, til 

Leder av Juristforbundet-Stat om NAV/EØS-saken

Etterlyser sterkere  
gjennomslagskraft for jussen
– Alt for man ge har trådt feil. 
Og det går kraf tig inn på meg, 
sier le der av Ju rist for bun det 
– Stat om NAV-sa ken.

Tekst: Ole-Martin Gang nes

Sver re Brom an der er le der for Ju rist
for bun det – Stat og har der med 
«an sva ret» for ju ris ter i både of fent li ge 
for valt ning, på ta le myn dig het og dom
sto len. Han sier til Ju ris ten at NAV/
EØSskan da len har gjort, og gjør, et 
sterkt inn trykk på ham.  

– Det er van ske lig å være an net 
enn yd myk og ut tryk ke en dypt følt og 
ube tin get be kla gel se over for alle som 
har blitt ram met av den ne skan da len. 
For skan da le er det enes te ret te nav
net på det, sier Brom an der.

Sa ken går helt inn i kjer nen av 
ju ris te nes rol le og selv for stå el se.

– Det te er ikke slik sam fun net og 
retts sta ten skal fun ge re. Retts sta ten 
skal jo nett opp fan ge opp slikt, sier 
han. 

Brom an der pe ker på at feil vur de
rin ger kan skje, men at det skal fan ges 
opp av kon troll me ka nis me ne. 

– Vi skal ha sik ker hets nett. Her er 
det alt for man ge som har trådt feil. 
Også ju ris ter  kan skje ikke minst 
ju ris ter  det må vi være de før s te til å 
er kjen ne. Og det går kraf tig inn på 
meg, sier Ju rist for bun det – Stat le de
ren. 

Sverre Bromander.  
(Foto: Thomas Haugersveen)
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het kan si at vi har en of fent lig for valt
ning som ikke kren ker den en kel tes 
ret tig he ter. Her har jus sen, ju ri disk 
kom pe tan se, ju ri disk forsk ning og 
ju ris te ne selv ho ved rol len. Det må de 
ha, el lers går det galt igjen.

og for ven ter at våre po li ti ke re har 
øns ke om å gra ve seg til bunns i sa ken, 
ikke bare søke å plas se re et po li tisk 
an svar og så gi seg med det. 

– Vi skal ikke være et ter på klo ke 
og på pe ke at vi len ge har hev det vik
tig he ten av å sat se på et ter og vi de re
ut dan ning el ler at de van ske li ge ju ri
dis ke av gjø rel se ne kun må tas av 
ju ris ter. Kom bi na sjo nen av det te ville 
dek ket mye av ut ford rin ge ne vi har, 
men vi må nå gjen nom gå alle gode 
for slag. Her må alle gode kref ter jobbe 
sam men, slik at vi med stør re sik ker

på ta le myn dig het, dom sto ler og for
sva re re. 

– Må gra ve til bunns
– Hva er ho ved for kla rin gen på NAV
skan da len?

– Vi må ha en grun dig gjen nom
gang og det er nok sam men satt. Men 
ned vur de rin gen og un der kjen nel sen 
av ret tens gjen nom slag og jus sens rol
le og be tyd ning vil nok stå som en 
åpen bar fak tor. Mye av det te er selv
på ført for di det har vært ned pri ori
tert, glemt el ler neg li sjert. Jeg håper 

NAV vil samle juridisk kompetanse i en ny avdeling
Internrevisjonen i NAV 
konkluderer med at mangelfull 
EØS-kompetanse og dårlig 
kapasitet bidro til feiltolkningen 
av EØS-forordningen.

Ar beids og vel ferds di rek tør Sig run 
Våg eng vars let før jul at NAV vil etab
le re en ny ju ri disk av de ling med 
et sær skilt EØSan svar i NAV.

Det skal også inn fø res ny ar beids
me to dikk når det gjel der EØSlov
giving.

– Rap por ten vi ser at prak si sen vi 
har hatt til nå, med fle re ju ri dis ke mil
jø er, gjør oss sår ba re og ikke gode nok 
til å løse kom plek se ju ri dis ke pro
blem stil lin ger, sier Våg eng på NAVs 
nett si de.    

Den ju ri dis ke av de lin gen skal gi 
au to ri ta tiv re gel verks tolk ning, ha 
an svar for stra te gis ke spørs mål og 
an svar for NAV Kla ge in stans. Det te 
skal for hand les med de an sat tes or ga
ni sa sjo ner, skri ver NAV.  

– Ikke ba sert i norsk retts tra di sjon
Rap por ten til NAVs in tern re vi sjon ble 
pre sen tert av re vi sjons di rek tør Ter je 
Klepp 12. de sem ber i fjor. 

       Det har vært  
nedprioritert, glemt  

eller neglisjert

Her kom mer det fram at det var en 
ut bredt for stå el se at NAVs prak sis ikke 
var i strid med EØSfor ord nin gen. 
Rap por ten vi ser også hvor dan det med 
ujev ne mel lom rom ble stilt spørs mål i 
NAV om for tolk nin gen, uten at det te 
ble løf tet til rik tig nivå el ler tatt tak i.  

NAV har også fått en rap port fra 
eks per ter i EØS og tryg de rett ved de 
ju ri dis ke fa kul te te ne.

– Den gjør det klart at det ikke er 
til strek ke lig å ha ut gangs punkt i den 
nors ke for valt nings tra di sjo nen – vi må 
jobbe ut fra EØSretts lig me to de. 
EØSret ten på det te om rå det er 
om fat ten de og mang slun gen.

– Det in ne bæ rer blant an net at 
fol ke tryg dens reg ler må tol kes ut fra 
EØSfor plik tel se ne, ikke ba sert i 
norsk retts tra di sjon, som var vår inn
falls vin kel i den ne dypt be kla ge li ge 
sa ken, sier Våg eng. 

Ar beids hver da gen
Til lits valgt Anne Op heim, le der for 
Ju rist for bun det i Ar beids og Vel ferds
eta ten, sa før jul til Ju ris ten at de an
sat te var inne i en kre ven de tid, men 
at man ge job ber for å syn lig gjø re 
be tyd nin gen av god ju ri disk kom pe
tan se i NAV.

Hun for tal te om hen ven del ser fra 
med lem mer av Ju rist for bun det som 
hand ler om ar beids hver da gen i NAV 
og hvor dan kom pe tan se blir brukt – 
el ler ikke brukt.

Hun me ner det nå må bli en bred 
de batt om ju rist bru ken ge ne relt.

– Man ge av våre med lem mer øns
ker de kun ne brukt den ju ri dis ke 
kom pe tan sen sin mer, men i ste det 
bru kes de som or di næ re saks be hand
le re. I dag er det i stor grad grup pe ring 
av an sat te hvor det ikke ses på hvil ken 
kom pe tan se du har, sier Op heim.

Sigrun Vågeng Anne Opheim
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av gjor de sa ken. Slik er det ikke len ger.
– Sa ke ne er nå nøye for be redt av 

ut re der ne, som kan få be stil lin ger, for 
eks em pel om å fore ta kom pa ra ti ve 
un der sø kel ser som blir in ter na sjo na le 
retts kil der, sier Øy re ha gen Sunde.

Han fort set ter:
– Tid li ge re gjor de ut re der ne en del 

ar beid i for kant av sa ken, men når 
sa ken kom til be hand ling i retts sa len 
måt te dom mer ne spør re ad vo ka te ne 
om de kun ne gjø re un der sø kel ser der
som det var be hov for å få sa ke ne mer 
opp lyst. Og det gjor de ad vo ka te ne i 
en kel te sa ker, også kom pa ra tivt – som 
å un der sø ke hvor dan retts til stan den i 
det ak tu el le te ma et var i and re land.

– For å få et godt nok grunn lag har 
Høy es te retts dom me re kom met til at 
de ikke bare kan sto le på ad vo ka te ne. 
Ut re der ne må gjø re de sam me un der
sø kel se ne, og fak tisk kan skje over ta 
den job ben som ad vo ka te ne tid li ge re 
gjor de.

– Det te in ne bæ rer at sa ke ne i 
mind re og mind re grad er opp lyst av 
ad vo ka te ne i for kant av de av gjø ren de 
munt li ge for hand lin ge ne, for di sta dig 
mer da er klar gjort av ut re der ne.

– Det te er selv sagt vel dig for nuf tig 
for en prejudikatdomstol, hvor av gjø
rel se ne skal ha kon se kven ser for retts
ut vik lin gen. Høy es te rett kan ikke da 
være av hen gig av at sa ken kan være 
ut re det av mel lom go de ad vo ka ter.

– I dag har dom sto lens ut re der en
het 23 ut re de re som «ser ver» de i alt 
20 dom mer ne. Med den ne bo ken kan 
vi do ku men te re at Høy es te rett har 
blitt en mek ti ge re in sti tu sjon og vi ser 
blant an net til rol len til ut re der ne, sier 
Øy re ha gen Sunde som også tid li ge re 
har ført i pen nen in for ma sjon om 
Høy es te rett.

I for bin del se med Høysteretts 
200års ju bi le um i 2015 skrev han 
bo ken «Høg ste retts his to rie 1965 – 
2015». Også den boka tok for seg 
hvor dan lan dets øver ste dom stol har 
ut vi det sin makt.

Den nye bo ken på pe ker ut re der
nes rol le i den sta dig mer mek ti ge 
dom sto len, sam ti dig som den vi ser 
ut vik lin gen i økt bruk av ut re de re i 
fle re eu ro pe is ke land. Og bru ken av 
ut re de re er ikke ukon tro ver si ell, 
på pe ker Øy re ha gen Sunde.

Klar gjort av ut re der ne
Han vi ser blant an net til en sak i 2017 
som gjaldt en af ghansk fa mi lie og dens 
rett til opp holds til la tel se i Norge. 

– Høy es te rett syn lig gjor de da i 
vel dig stor grad ut re der nes rol le ved å 
be dem un der sø ke hvor dan FNret ten 
ble prak ti sert på det te om rå det i 17 
and re land. Tid li ge re var det slik at 
Høy es te rett kom inn i rom met, hør te 
de munt li ge ar gu men te ne og fikk de 
uli ke ut skrif te ne fra retts kil de ne, og så 

Ny bok
Utredere gjør Høyesterett  
stadig mektigere
Høyesterett har blitt mektigere 
og mer framoverlent og er nå en 
prejudikatsdomstol som i stadig 
større grad preger den generelle 
politikkutformingen i Norge.

Tekst: Tore Letvik

En sen tral år sak til dom sto lens øken de 
makt er dens eks pan si ve bruk av ut re
de re.

Det te er ho ved kon klu sjo ne ne til 
jus pro fes sor Jørn Øy re ha gen Sunde 
og pro fes sor i stats vi ten skap, Gun nar 
Grend stad, som er to av i alt fire for
fat te re som har un der søkt bru ken av 
ut re de re i dom sto ler i Norge og i Nor
den.

I ja nu ar kom de ut med bo ken «Pro
ac ti ve and Pow er ful – Law Clerks and 
the In sti tu tion al i za tion of the Nor we gi an 
Su pre me Court”.

– Høy es te rett fikk sin før s te ut re
der, el ler det som da ble kalt ju ri disk 
sek re tær, i 1957. Si den har an tal let 
vokst, og sær lig un der høy es te retts jus
ti tia ri us Cars ten Smith, som be visst 
ville sat se på bruk av ut re de re for å 
be ve ge Høy es te rett i ret ning av en 
prejudikatdomstol, sier Øy re ha gen 
Sunde. 



19JURISTEN   1  /  2020

– Høy es te rett er klar på at det er 
dom mer ne som tar av gjø rel se ne i sa
ke ne, og at det er dom mer ne som har 
hånd om den ju ri dis ke de len av doms
sskrivingen, sier Øy re ha gen Sunde.

Fle re fak to rer
Bru ken av ut re de re er en av i alt tre 
fak to rer for fat ter ne trek ker frem som 
av gjø ren de for Høy es te retts ut vik ling 
i ret ning av å bli en prejudikatsdom
stol.

Det ene var inn fø rin gen av toin
stansreformen i 1995. Den and re var 
tvis te lo vens ikraft tre del se i 2008. 
End rin ger som gjør at Høy es te rett 
selv kan vel ge hvil ke sa ker de skal 
slip pe inn til be hand ling.

– Dom sto len sier selv at den skal 
vel ge sa ker som er prin si pi el le og som 
er med på å ut vik le og av kla re ret ten, 
sier Gun nar Grend stad, som er en av 
tre stats vi te re som har bi dratt til den 
nye boka.

De to and re er Eric N. Waltenburg, 
og Wil li am R. Shaf fer ved Purdue 

2015, med ut re de re som del tar hele 
vei en i en del sa ker.

– I ste det fra å være et slags mel
lom ledd mel lom dom sto len og ad vo
ka te ne, slik de var før, blir de en in te
grert del av dom sto lens døm men de 
virk som het, ved at de også er tilstede 
un der sel ve retts for hand lin ge ne. 

– De kan da kan råd spør res og er i 
vis se si vi le sa ker også med på å skrive 
den inn le den de de len av dom men 
som kal les intimasjon.

– De skri ver alt så ikke den ju ri
dis ke de len, og de er ikke med på å 
stem me. Det kun ne vært tenk bart, for 
sånn er det i Finland. Men slik er det 
da alt så ikke i Norge ennå, sier Øy re
ha gen Sunde som pe ker på at fles te 
nors ke ju ris ter i dag er klar over at 
ut re der ne er vik ti ge i an ke pro ses sen.

– Men at de også nå er en del av 
sel ve doms pro ses sen tror jeg vel dig få 
vet, sier Øy re ha gen Sunde.

Han un der stre ker at ut re der ne 
kun skri ver fak ta de len i dom men, og 
ikke den ju ri dis ke de len.

– Litt av lo gik ken er at Høy es te
rett må ha ut re de re som gjør en skik
ke lig jobb, for å sik re kva li tet i sin 
be hand ling av sa ke ne, sier Øy re ha gen 
Sunde.

Ut re de re er med hele vei en
Sam ti dig som an tall an sat te ut re de re i 
Høy es te rett har vokst, har også dom
sto len ut vi det sin bruk av ut re der ne.

– Tid li ge re la de res ar beid i ho ved
sak kun grunn laget for å av gjø re 
hvil ke an ker som skul le slip pe gjen
nom det som før het kjæ re måls ut val
get, nå an ke ut val get, og var det vi kan 
kalle port vak ter.

– Mens dom mer ne tid li ge re selv 
måt te bru ke tid på å inn hen te retts kil
der og un der sø ke sa ke ne på for hånd, er 
sa ke ne nå så godt opp lyst av ut re der ne 
at grup pen på tre dom me re i gjen nom
snitt nå kun bru ker 15 mi nut ter på å 
av gjø re hvor vidt en sak skal slip pe inn 
for be hand ling el ler ikke, sier Øy re ha
gen Sunde som for tel ler at bru ken av 
ut re der ne ble yt ter li ge re ut vi det fra 

Ny bok
Utredere gjør Høyesterett  
stadig mektigere

F.v. Jørn Øyrehagen Sunde, Bill R. Shaffer, Eric Waltenburg og Gunnar Grendstad (Foto: Tore Letvik)
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i en del til fel ler kor ri gert gjen nom 
dom sto lens retts av gjø rel ser.

– Sett fra mitt stå sted som ju rist er 
jeg ikke i tvil om at Høy es te rett har 
end ret ka rak ter. Den er politikkutfor
met, og man kan være for el ler imot, 
men den er der.  Men det te er en 
ut vik ling som man ser over hele 
Eu ro pa, om enn i ulik grad i uli ke 
land. 

– Og én ting som er vel dig po si tiv 
med Høy es te rett, er vil jen til åpen het. 
Vi har in ter vju et dom me re og ut re
de re i Høy es te rett. De sva rer på våre 
spørs mål. Og jeg vil si at det te vi ser at 
Høy es te rett tar sin politikkutfor
mingsrolle på al vor, for da må du være 
åpen om din rol le. Og det er Høy es te
rett.

– Det er ikke slik at de har tus ket 
til seg makt i det skjul te. De er helt 
åpne og de slip per oss som fors ke re 
inn. Så jeg vil si at vi er gan ske pri vi le
ger te som fors ke re som kom mer så 
tett på den høy es te dom sto len i 
Norge. Det er et vik tig trekk.

– I vel dig man ge land, hvor dom
stolsystemet er at skil le lig mer luk ket 
enn det er i Norge, ville vi tro lig ikke 
fått så tett til gang til kil de ne som vi 
har fått her, sier Øy re ha gen Sunde.

Noe også Gun nar Grend stad 
me ner er en vik tig fak tor.

troll, og Høy es te rett had de mind re å 
gjø re.

– Men an tall ut re de re gikk ikke 
ned, som man kun ne for ven tet. An tal
let gikk fak tisk opp igjen, for di ar gu
men tet ble da end ret. Dom mer ne 
had de ikke len ger be hov for as si sten
ter som skul le hjelpe dem med 
ar beids meng den, men det var be hov 
for ut re de re som skul le hjelpe dem 
med kva li te ten i av gjø rel se ne, sier 
Grend stad.

Smiths ide – em pi risk rik tig
Jørn Øy re ha gen Sunde er den enes te 
ju ris ten i for fat ter kvar tet ten. Og det 
er kon sen sus mel lom stats vi te re og 
ju rist rundt på stan den om at Høy es te
rett som prejudikatsdomstol er med 
på å ut for me po li tik ken.

Po li ti ker nes lo ver og for skrif ter 
blir et ter prøvd og lov lig he ten av dem 

Uni ver si ty, In di ana i USA. I 2015 utga 
de tre boka «Po li cy Ma king in an In de
pen dent Judi ci ary». Boka ana ly ser te 
dom mer at ferd i Norges Høy es te rett.

– Fra stats vi ten ska pens stå sted er 
det in ter es san te med dom mer ne i 
Høy es te rett at de er uav set te li ge 
em beds menn med makt og myn dig
het til å selv be stem me hvil ke sa ker 
som er in ter es san te, og at de res av gjø
rel ser får kon se kven ser for sto re de ler 
av sam fun net. 

– Det gjør at vi har fått en Høy es
te rett som dri ver mye mer po li tikk 
enn den gjor de før, sier Grend stad.

Øke opp merk som he ten
Han for tel ler vi de re om for fat ter nes 
er fa rin ger.

– Den rol len som Høy es te rett nå 
fø rer over lap per i mye stør re grad 
med stor ting og re gje ring, da et an net 
ord for retts ut vik ling er po li tikk ut for
ming. Det gjør at Høy es te rett har fått 
en jobb som kan skje ikke var gjort 
ty de lig, el ler be stemt i rik tig or gan, 
men de har fått den uan sett.

– Og vi kan like, el ler mis li ke det
te, men vårt svar som stats vi te re er å 
øke opp merk som he ten og ana ly sen av 
Høy es te rett. Og på den må ten stil le 
de til regn skap og an svar lig het – i mye 
stør re grad enn det de var før.

– Det te har de på en måte in vi tert 
til selv – i og med at de har tatt den
ne pro ak ti ve rol len som vi prø ver å få 
fram i boka – at de har in vi tert til 
stør re inn syn og over sikt. Og det har 
de for mu lert selv – så vi er helt på lin
je her, sier Grend stad.

Ut vik lin gen i Høy es te retts bruk av 
ut re de re og ar gu men te ne for å bru ke 
ut re de re be skri ver for fat ter ne som 
in ter es sant.

– Det før s te ar gu men tet var den 
sto re ar beids meng den som dom
mer ne i Høy es te rett had de. De 
treng te hjelp, og ar gu men ter te for 
ut re de re blant an net for å få ned 
re stan se ne og for å få ned an tall sa ker 
som ble an ket inn for Høy es te rett. 
Det te var på 1990tal let. På slut ten av 
1990tal let var re stan se ne un der kon

              For å få et godt nok 
grunnlag har Høyesteretts 

dommere kommet til at  
de ikke bare kan stole  

på advokatene

Jørn Øyrehagen Sunde (Foto: Tore Letvik)
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da rundt 400 sa ker i året. Dom sto len 
måt te bru ke mye kor te re tid på hver 
sak, med fær re retts kil der, og avsa 
dom mer som ga mind re vei led ning.

– Nå be hand ler Høy es te rett rundt 
100 sa ker år lig, da dom mer ne kan 
bru ke ar beids inn sat sen sin på prin si
pi el le sa ker, sør ge for av gjø rel ser med 
høy kva li tet, og får der med en an nen 
po si sjon i retts li vet – der for har vi gitt 
boka tit te len Pro ac ti ve and Powerfull 
– fram over lent og mek tig.

– Cars ten Smith spil te en helt 
av gjø ren de rol le i det te. Han øns ket 
en stor ut re der en het, for di han øns ket 
en fram over lent og mek tig Høy es te
rett. Og hans ide – sånn som vi kan 
tes te den emperisk i et ter tid – var helt 
kor rekt, sier Øy re ha gen Sunde.

Øy re ha gen Sunde av slut ter:
– Po en get med bruk av ut re de re er 

at de fri gjør tid for dom mer ne som 
der med kan kon sen tre re seg om sa
ke ne som blir slup pet inn, og der med 
er de vik ti ge sa ke ne. Vårt po eng er at 
det er det te som mu lig gjør at Høy es
te rett blir en prejudikatdomstol. En 
prejudikatdomstol be hand ler få sa ker, 
men vel dig inn gå en de, for di de skal gi 
ret ning for res ten av retts li vet.

– På 80tal let had de ikke Høy es te
rett så man ge ut re de re, og be hand let 

Set ter pris på åpen het
– Vi har satt vel dig stor pris på den 
åpen het som Høy es te rett har vist, 
både ved å la oss in ter vjue nå væ ren de 
dom me re og tid li ge re dom me re, ikke 
minst leg ge til ret te for in ter vju av 
ut re der ne. Det har vært helt over vel
den de.

– De har slup pet oss fri. Det er et 
vel dig godt tegn ved Høy es te rett.

– Men som en av våre vel dig gode 
kol le g er i USA har for talt oss for en 
stund si den,  som er stats vi ter, det er 
en for del for Høy es te rett å være 
så pass åpen – for da ser folk hvor 
grun dig og godt ar beid de fak tisk gjør. 
Og det er ikke alle dom sto ler i ver den 
som kan tje ne like mye på en slik 
åpen het. Så det tje ner Høy es te rett 
godt å være åpen, og at de vi ser hva de 
fak tisk gjør.

Sett fra mitt  
ståsted som jurist er jeg 

ikke i tvil om at Høyesterett 
har endret karakter

Bruk av utredere bidrar til mer 
effektive domstoler. Utreder-
enheter bør etableres i samtlige 
lagmannsretter, og bli vurdert 
etablert i tingrettene. Felles 
regler og retningslinjer for 
bruken av utrederenhetene på 
de ulike domstolsnivåer bør 
utarbeides.

Tekst: Tore Letvik

Det er en opp sum me ring av syns
punk ter som kom frem un der et se mi
nar om ut re de re i nors ke dom sto ler, 
som ble holdt i Jus lab i Ju ris te nes Hus 
i ja nu ar. Fle re re pre sen tan ter fra Høy
es te rett, lag manns ret ter, Dom mer for
en in gen og høyt pro fi ler te ad vo ka ter 
møt te opp for å de bat te re an ven del

Vil ha økt bruk av utredere

sen av ut re de re i dom sto le ne. Se mi na
ret ble ar ran gert av Ad vo kat fo re nin
gen og Den nors ke dom mer for en ing.

Grunn laget for de bat ten var bo ken 
«Pro ac ti ve and Pow er ful – law Clerk 

and the in sti tu tion al i za tion of the Nor
we gi an Su pre me Court», som ble pre
sen tert av for fat ter ne Jørn Øy re ha gen 
Sunde, Gun nar Grend stad, Bill R. 
Shaf fer og Eric Waltenburg. 

Berit Reiss-Andersen, Cecilie Østensen Berglund og Magni Elsheim  
(Foto: Tore Letvik)
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– Vi er hele ti den kla re på at vi 
kun skal ha en til ret te leg ger rol le i 
an ke ut val get. Tre dom me re le ser all
tid sa ken, men vårt ar beid gjør at 
dom mer ne kan kom me inn i sa ken på 
et høy ere nivå, sa Slet mo en.

Re gel verk
Før s te lag mann i Gu la ting Mag ni Els
heim for tal te om Gulatings po si ti ve 
er fa rin ger med bru ken av ut re de re.

– Vi er fort satt i en ut vik lings fa se i 
bruk av ut re de re, men det er in gen tvil 
om at ut re der ne har kom met for å bli, 
også i lag manns ret te ne, sa hun.

Le der av Dom mer for en in gen, 
Wig go Stor haug Larssen, ga i sitt inn
legg ut trykk for at det kun ne være 
grunn lag for re gel ut for ming for bruk 
av ut re de re, noe som ga gjen klang hos 
man ge av se mi na rets del ta ke re. 

Fle re ga ut trykk for at når man i 
ti den som kom mer står for an en ut vi
del se av bru ken av ut re de re, også til 
de øv ri ge lag manns ret te ne, og kan skje 
også i ting ret te ne, så bør det være fel
les re gel verk for de en kel te dom stols
ni vå er i bru ken av ut re de re.

På spørs mål fra Ju ris ten om hvor
dan han re ager te på mot ta kel sen av 
boka, og re spon sen un der se mi na ret, 
for tel ler Jørn Øy re ha gen Sunde at 
han øns ket de batt.

– Det fikk vi, og til dels kras se 
re ak sjo ner på våre kon klu sjo ner, og 
det er bra. Kan skje spe si elt kon struk
tivt var at man ge nå ser be tyd nin gen 
av å etab le re et re gel verk for bruk av 
ut re de re, sier Øy re ha gen Sunde.

dom men og er an svar lig for hele inn
hol det i den, og det te er vik tig for meg 
un der stre ke, sa Øs ten sen Berg lund. 

Hun me ner ut re de re vil kun ne til
ret te leg ge mer for dom me re også i 
and re dom sto ler.

– Jeg me ner man på sikt også bør 
drøf te bruk av ut re de re i ting ret te ne, 
sa hun.

Plass til ad vo ka te ne
Ad vo kat Be rit ReissAndersen sa seg 
enig med Øs ten sen Berg lund i at 
ut vik lin gen av Høy es te rett, i ret ning 
av å bli en mer prejudikatdomstol, har 
vært po li tisk styrt.

– Det har vært en po li tisk vil let 
ut vik ling, som også nok kan ha med
vir ket til at Cars ten Smith i sin tid ble 
høy es te retts jus ti tia ri us, som dyk tig 
ju rist uten å ha sin yr kes bak grunn fra 
dom sto le ne. 

Hun på pek te be tyd nin gen av 
munt lig het i Høy es te rett.

– Det al ler vik tig ste er den munt
li ge pro se dy re. At ad vo ka te ne kan gå 
frem for an dom mer ne, for – i lø pet av 
den kor te ti den man har til rå dig het  
for sø ke å ar gu men te re for sin side av 
sa ken. Når det gjel der ut re de re, så 
støt ter jeg bru ken av dem så len ge det 
gis god plass til ad vo ka te ne, sa Reiss
Andersen.

Både Gu la ting lag manns rett og 
Bor gar ting lag manns rett har i dag 
ut re de re. Ut red nings le der ved Bor gar
ting Gun hild Slet mo en for tal te at 
ut re der ne er be visst på at de ikke skal 
tråkk inn på dom mer nes an svars om
rå de.

I bo ken på pe ker for fat ter ne at 
bru ken av ut re de re har vært en vik tig 
for ut set ning for at Høy es te rett har 
kun net ut vik le seg til å bli en prejudi
katdomstol. Høy es te retts dom mer 
Ce ci lie Øs ten sen Berg lund sa seg 
uenig i fle re på stan der i boka, som 
hun me ner går langt i å hev de at Høy
es te rett selv har vært en på dri ver for å 
bli en prejudikatdomstol.

– På det te punk tet er jeg uenig 
med kon klu sjo nen i bo ken. Etab le ring 
av Høy es te rett som prejudikatdom
stol ville skjedd uav hen gig av bruk av 
ut re de re, og pro ses sen har vært et 
re sul tat av be slut nin ger tatt av lov gi
ver, som gjen nom pro sess lov giv nin gen 
har gitt Høy es te rett dis se opp ga ve ne. 
Sær lig vik tig var toinstansreformen, 
sa Øs ten sen Berg lund.

Kom plek si tet
Hun på pek te be tyd nin gen av å bru ke 
ut re de re som hjelp til å for be re de 
sa ker for dom mer ne, og at ut re der ne 
har vært vik tig for å få ned re stan ser.

– Den and re nær lig gen de for kla
rin gen til at det blir fle re ut re de re er 
sa ke nes økte kom plek si tet. Meng den 
av retts kil der, og mer in ter na sjo na li se
ring gjør sa ke ne mer kre ven de, sa 
Øs ten sen Berg lund som un der stre ket 
at bru ken av ut re de re ikke om fat ter 
opp ga ver som er dom mer nes an svar. 

For fat ter ne me ner også å ha fun
net at ut re der nes grun di ge inn sam ling 
av retts kil der gjør at sa ke ne i mind re 
grad blir opp lyst av ad vo ka te ne i for
kant av munt li ge for hand lin ger. Det te 
er Øs ten sen Berg lund hel ler ikke enig 
i.

– Det er først og fremst ad vo ka
te ne som leg ger frem retts kil de ne for 
Høy es te rett, sa hun. 

Høy es te retts dom me ren me ner 
boka også kan for stås som at ut re
der ne er med på å skrive dom men.

– Det har vært eks emp ler på at 
ut re de re har blitt bedt om å bi dra i 
fak ta de len, men ikke i den ju ri dis ke 
de len av dom men, og jeg tror kan tel le 
på en hånd de gan ge ne det har skjedd. 
Det er dom mer ne som skri ver hele 

Høyesterettsdommer  
Cecilie Østensen Berglund  
(Foto: Tore Letvik)
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Se alle fordelene på handelsbanken.no/juristforbundet

Er du lei av å jakte på best mulig rente? Juristforbundet har forhandlet frem 
ekstra gode betingelser på banktjenester hos Handelsbanken. Avtalen 
sikrer deg gode betingelser over tid, og du slipper å følge med på renten.

Dine fordeler i Handelsbanken:

 Personlig rådgiver

 Gode og konkurransedyktige  
betingelser på lån, konto og innskudd

 Ektefelle/samboer får de samme gode betingelsene

* Alle boliglån beregnet med utgangspunkt i et annuitetslån kr 2.000.000 nedbetalt over 25 år med månedlig termingebyr kr 45 
(normalt kr 60). Offentlige gebyrer kommer i tillegg, men dekkes av Handelsbanken ved bankbytte uten låneforhøyelse.

Rente boliglån

2,62 %*

Få ekstra god rente på boliglånet i Handelsbanken - Annonse Juristen nr 1.indd   1 24.01.2020   12:36
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her i lan det, er ikke kom plett, men 
vi ser jus tis mord sa ker som har ut løst 
høy est er stat nings ut be ta lin ger et ter 
dom fel lel se for drap i Norge.

I lis ten, som er sendt til le der av 
ju ri disk av de ling ved Stats mi nis te rens 
kon tor Island, er det orien tert om føl
gen de sa ker i kro no lo gisk rek ke føl ge:

1903 og 1930 – Hoelsa ke ne:
Karl Hoel ble i 1903 dømt til 13 års 
feng sel for mord brann (so net åtte år), 
og i 1930 nok en gang dømt for for søk 
på mord brann/as su ran se svik (han ble 
ald ri inn kalt til so ning for den ne dom
men). 

Hoel ble, et ter gjen opp ta kel ser i 
hen holds vis 1918 og 1951, fri fun net 
for beg ge for hol de ne og til kjent er stat
ning: 100 000 kro ner i den før s te sa ken 
og 29 000 kro ner i den and re. 

Kjæ re måls ut val gets kjen nel se i den 
før s te er stat nings sa ken er inn tatt i Rt. 
1918 s. 324.

1970 – Li landsa ken:
Per Kris ti an Li land ble uskyl dig dømt 
for dra pet på to ven ner i 1969. 

Han ble fri kjent i 1994, og til kjent 
tilsammen 13 740 000 kro ner i er stat
ning.

1978 – Moensa ken: 
Fritz Moen ble uskyl dig dømt for 
 dra pe ne på to 20 år gam le kvin ner i 
1976 og 1977. Han ble først fri kjent 
for det ene dra pet i 2004. Et ter hans 
død i 2005, ble han fri kjent for det 
and re dra pet et ter at Gjenopptakel
seskom misjonen had de et ter fors ket 
sa ken på nytt. 

I 2008 fat tet Jus tis sek re ta ri a te ne 
ved tak om å til kjen ne Moen 16 000 
000 kro ner i er stat ning. Kra vet ble 
der et ter bragt inn for ret ten, og sa ken 
ble for likt i 2008.

Mo ens ar vin ger fikk til slutt 
20 000 000 kro ner i er stat ning.

1982 – Rød sethsa ken:
Svein ung Rød seth ble i 1981 dømt for 
dra pet på sin 5 må ne der gam le dat ter 
(so net i 14 må ne der). 

Et ter at han i 1997 ble fri fun net 
et ter gjen opp ta kel se, ble han til kjent 
930 000 kro ner i er stat ning.

1990 – Fjellsa ken: 
Åge Vi dar Fjell ble i 1990 dømt til 
feng sel i 7 år og sik ring på 10 år for 
drap. Den to ta le so ne te sik rings pe ri
oden for Fjell var 10 år, hvor av cir ka 
15 må ne der var sik ring på an stalt. 

Fjell ble se ne re fri kjent et ter gjen
opp ta kel se. Oslo ting rett til kjen te i 
2011 Fjell 10 439 236 kro ner i er stat
ning.

Justisdepartementet har laget en 
oversikt som viser at den norske 
stat samlet har utbetalt over 
45 millioner kroner til personer 
som har sonet lange fengsels-
straffer etter å ha blitt feilaktig 
dømt for drap. Departementet 
utarbeidet listen over de norske 
justismordsakene etter en 
henvendelse fra statsministerens 
kontor på Island. 

Tekst: Tore Letvik

Island øns ker å bli kjent med hvil ket 
er stat nings nivå Norge lig ger på i slike 
sa ker da lan det sli ter med en stor jus
tis mord sak med fem fri kjen te. 

Kra vet fra en av de fem ly der på 
hele 1,3 mil li ar der is lands ke kro ner, 
noe som til sva rer over 93 mil li o ner 
nors ke kro ner. Det te kra vet er av slått 
av is lands ke myn dig he ter, og den fri
kjen te og hans ad vo kat har valgt å gå 
ret tens vei. Det er også vars let høye 
krav et ter de øv ri ge fri fin nel se ne. 

Iføl ge is lands ke me di er skal det 
to talt lig ge krav om fire mil li ar der 
is lands ke kro ner i sa ken. 

De fem men ne ne ble dømt for to 
drap i 1974, og først fri kjent i is landsk 
høy es te rett i sep tem ber 2018, i den 
så kal te Gud mun dur og Geirfinnursa
ken. Sa ken om fat ter fals ke til stå el ser 
et ter lang va rig bruk av iso la sjon, og 
bru ta le av hørs me to der.

De par te men tets over sikt
Lis ten fra Jus tis de par te men tet, som 
be står av noen av jus tis mord sa ke ne 
som har fått mest opp merk som het 

Interesse for norske justismord 
etter rettsskandale på Island

Fra etterforskningen av Sigrid-saken 
i 1976. Et av drapene Fritz Moen ble 
uskyldig dømt for. (Foto: Terje H.T. 
Andersen / Aftenposten)



Du eier mer enn du tror
De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn de tror. Er uhellet 
ute, kan det være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god  
forsikring med høy nok forsikringssum. Juristforbundets kollektive  
innboforsikring har både gunstig pris og svært gode vilkår. 

Prisen avhenger av hvor du bor og forsikringssum. Egenandel ved skade er kun kr 3 000. 

Forsikringssum Sone 1 Sone 2 Sone 3

kr 500 000 846 746 583
kr 1 500 000 1 333 1 180 991
kr 2 500 000 1 499 1 326 1 114
kr 6 000 000 3 364 3 364 2 942

Sone 1: Oslo 
Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø,  

Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo, Nesodden
Sone 3: Resten av landet

Ta kontakt  
– tegn din  
forsikring  

i dag!
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Telefon: 23 11 33 11  |  forsikring@juristforbundetforsikring.no  |  juristforbundetforsikring.no
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som hus leie lo ven og ar beids rett, sier 
Høy mo. 

Han for kla rer at bru ke ren vil går 
gjen nom en slags eli mi ne rings pro sess, 
hvor man sva rer på noen spørs mål for 
å kom me frem til de rik ti ge spørs må
le ne og sva re ne.

 Hvis man ikke kan noe om jus er 
det van ske lig å stil le de ret te spørs må
le ne. Her vil de for eks em pel guides 
steg for steg slik at sva re ne de får opp i 
størst mu lig grad hand ler om de res 
si tua sjon slik at de kan set te seg inn i 
reg ler og ret tig he ter, for tel ler han. 

Fikk idé pris
Un der veis har Høy mo fått dra hjelp av 
et par ju rist ven ner og en god venn 
som er da ta in gen iør. 14. ja nu ar vant 
han Stu dent sam skip na den SiOs idé
kon kur ran se og fikk 100.000 kro ner 
til å vi de re ut vik le ide en. 

Pri sen de les ut annenhvert år og 
pen ge ne skal hjelpe til å relaisere “en 
idé som kom mer stu den ter til gode, 
en ten det er en stør re grup pe el ler 
Oslo som stu dent by.”

 Jeg må inn røm me at jeg ble over
ras ket over at jeg vant, og at pen ge bi
dra get er så pass høyt. Det er utro lig 
moro å få lov til å ut vik le det te, sier 
Høy mo, som nå skal bru ke all tid ved 
si den av jobb sø king på pro sjek tet. 

Han for tel ler at de er godt igang 
og at en før s te ut ga ve ikke er langt 
unna. Han har også gjort seg noen tan
ker om mu li ge sam ar beids part ne re. 

– Jeg er vel dig in ter es sert i det tek
nis ke selv, og ten ker at det er et 
enormt uut fors ket potensiale i krys
nings punk tet mel lom tek no lo gi og 
juss, sier han. 

Jusstudent Aksel Høymo fikk 
SiO idépris og 100.000 kroner 
til å videreutvikle «Lomme-
juristen». – Jussen er for alle, 
men den når ikke helt frem,  
sier han. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Da Ak sel Høy mo be gyn te å stu de re 
juss opp da get han fort at det vel dig 
ofte kom enk le ju ri dis ke spørs mål fra 
både ven ner, fa mi lie og folk han møt
te på fest.

– Det kun ne være om hus leie, arv, 
ar beids kon trak ter. Jeg skjøn te et ter 
hvert at stør ste par ten av spørs må le ne 
egent lig had de gan ske enk le svar. De 
treng te som re gel bare hjelp til å finne 
frem til en ho ved re gel, for tel ler Høy
mo, som ny lig le ver te mas ter opp ga
ven og nå er fer dig ut dan net ju rist.

Et ter noen år på stu di et syn tes 
Høy mo han had de svart på de sam me 
spørs må le ne så man ge gan ger at han 
be gyn te å fun de re på hvor dan man 
best mu lig kan til by en kel ju ri disk 
hjelp til folk flest. 

– Jeg tenk te mye på hvor dan enk le 
ju ri dis ke spørs mål og svar kun ne 
au to ma ti se res og gjø res mer til gjen ge
lig. Jus sen er for alle, men den når ikke 
helt frem. Folk fin ner ikke frem, 
Google er en jun gel, sier han.

«Lom me ju ris ten»
Et ter hvert ble tan ke ne sak te men sik
kert til ide en  «Lom me ju ris ten»  en 
app som skal til by gra tis og en kel 
retts hjelp, i før s te om gang for stu den
ter. 27år in gen håper ap pen kan være 
et før s te steg på vei en for stu den ter 
som har ju ri dis ke spørs mål som ikke 
nød ven dig vis kre ver en ju rist.

– Vi star ter med ty pis ke ut ford rin
ger en stu dent kom mer opp i, men 
hvor det en man ko på ju ri disk hjelp, 

Vil tilby gratis rettshjelp for studenter

https://juristen.no/node/1259


Lønnsforhandlinger i kommunen

«Lønnsforhandlinger i kommunen» er et spesialisert kurs for 
tillitsvalgte som skal forhandle lønn i egen kommune etter 
kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Kurset passer for nye tillits- 
valgte som skal forhandle for første gang. Det er også egnet 
for tillitsvalgte med erfaring som vil utvikle sine ferdigheter.  

Innledningsvis gjennomgås aktuelle forhandlingsbestemmelser 
i hovedtariffavtalene. Rollen de tillitsvalgte har i en lokal 
lønnsforhandling diskuteres, og vi setter fokus på noen  
typiske valg og dilemma som kan oppstå i en forhandling.  

Mest tid brukes på å gjennomføre en fullskala simulering av en 
lokal forhandling. Deltakerne fordeles på ulike delegasjoner  
og skal i fellesskap gjennomføre forhandlingen fra start til slutt. 
I etterkant evalueres det, og vi henter ut erfaringer i fellesskap.

Aktuell informasjon fra forhandlingscaset med tilhørende 
regneark vil bli sendt til deltakerne på forhånd. 
 

Kurset er intensivt og i utgangspunktet er det bare 
tidspunkt for oppstart og slutt som ligger fast.

Vi forutsetter derfor at alle deltakere kan  
være med på hele kurset. 

Kurset er felles for tillitsvalgte fra Juristforbundet og 
Samfunnsviterne

Målgruppe: Kurset er tilpasset tillitsvalgte i kommunal 
 sektor fra tariffområdene KS og KS Bedrift 
 
Fra: Onsdag 1. april 2020, kl. 10.00
Til: Torsdag 2. april 2020, kl. 16.00
Sted: Clarion Collecion Hotel Gabelshus, Oslo 
 
Kursnummer: 2020750
Påmeldingsfrist:  18. februar 2020

Kurs for tillitsvalgte

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Ny rolle for Reidar Bruusgaard

Gikk til Økokrim

– Å bli en mer dy na misk  
or ga ni sa sjon som vel ger  
løs nin ger til pas set det  
en kel te til fel le er spen nen de, 
men også kre ven de, sier han.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

Det har vært end rin ger le del sen i 
Øko krim de siste må ne de ne. I høst 
slut tet Økokrims sjef gjen nom man ge 
år, Trond Ei rik Schea – han gikk til 
Riks ad vo kat em be tet. Hed vig Moe ble 
da kon sti tuert som øver ste le der. 

Den 1. de sem ber i fjor ble Rei dar 
Bruus gaard kon sti tuert som as si ste
ren de sjef. Bruus gaard kom mer fra 
stil ling som før s te stats ad vo kat ved 
Riks ad vo kat em be tet, med bred er fa
ring fra po li ti et og på ta le myn dig he
ten, noe han me ner er en styr ke i sin 
nye rol le.

– Jeg har hatt man ge hat ter og 
be kledd uli ke rol ler, både som fag per
son og le der. Det te har gitt meg kunn
skap om hele eta ten. Et ter som Øko
krim tje ner to her rer, både 
Po li ti di rek tø ren og riks ad vo ka ten, 
pas ser min er fa rings bak grunn fra beg
ge eta ter, godt inn, sier Bruus gaard til 
Ju ris ten.

Øko krim er både et sær or gan i 
po li ti et og et na sjo nalt stats ad vo kat
em be te. Som på ta le myn dig het er man 
fag lig un der lagt riks ad vo ka ten, og 
som sen tralt po li ti or gan er or ga net 
ad mi nist ra tivt og bud sjett mes sig 
un der lagt Po li ti di rek to ra tet.

Et ter ju ri di kum og et kort opp
hold som ad vo kat full mek tig star tet 
Bruus gaard sin kar rie re i Oslo po li ti
dis trikt i 1997. 

– Høy de punk te ne er man ge. Blant 
de mest inn holds ri ke var utvil somt 
pe ri oden som team le der i «Catch»; et 
pi lot pro sjekt i kam pen mot or ga ni sert 
kri mi na li tet. Må ten vi ar bei det på der 
har man ge fel les trekk med team struk
tu ren i Øko krim. 

Catch ble i 2005 in kor po rert i Kri
pos, og Bruus gaard var selv med på å 
bygge opp og lede det som i dag he ter 
sek sjon for or ga ni sert kri mi na li tet.

I 2008 ble han le der av et ter forsk
nings sek sjo nen på Kri pos, og er alt så 
nå i per mi sjon fra stil lin gen som før s
te stats ad vo kat ved Riks ad vo kat em be
tet, hvor han har vært si den 2013.

Kom brått på
– Hvor for sa du ja til den ne nye 
ut ford rin gen?

– Det te kom fak tisk litt brått på, 
men fle re år sa ker bi dro til at val get 
egent lig var lett. For det før s te har 
sam funns opp dra get all tid vært vik tig 
for meg i mine yr kes valg. Øko krim er 

og skal være en spyd spiss i be kjem pel
sen av øko no misk kri mi na li tet og mil
jø kri mi na li tet, og har nå star tet en 
stra te gisk vik tig og rik tig drei ning, sier 
han.

– Blant an net vil vi i øken de grad 
fo ku se re på lø pen de sam ar bei de med 
lo ka le økoteam og med and re eta ter, 
som skatt og toll. Det te hand ler om 
hvor dan vi sam men kan opp nå best 
mu li ge re sul ta ter in nen for ram men av 
til gjen ge li ge res sur ser. Den ne ut vik
lin gen er både ut ford ren de og spen
nen de, og jeg gle der meg til å være 
med på den ne rei sen. 

– Drei nin gen fra selv å ha en kel te 
sto re, straf fe sa ker, til å bli en mer 
dy na misk or ga ni sa sjon som vel ger løs
nin ger til pas set det en kel te til fel le er 
spen nen de, men også kre ven de. Jeg 
både tror og håper at jeg, med min 
bak grunn og med eks ter ne im pul ser, 
vil evne å bi dra på en kon struk tiv 
måte.

Bruus gaard pe ker også på at det er 
vik tig at as si ste ren de sjef og sjef kan 
sam ar bei de godt. 

– Da Hed vig spur te om jeg kun ne 
ten ke meg en ny ut ford ring, og jeg 
svar te ja, skyld tes det både at jeg fø ler 
meg trygg på at vi har et sam men fal
len de syn på i hvil ken ret ning Øko
krim bør ut vik le seg, at sam ar beids kli
ma et oss i mel lom er bra, og at jeg 
fø ler meg vel kom men i hele or ga ni sa
sjo nen. 
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Det and re ho ved po en get i På ta le
ana ly sen er be ho vet for å rus te opp 
stats ad vo ka te nes fag le del se. 

– Det er vel dig po si tivt at riks ad vo
ka ten i 2020 har fått øre mer ke de mid
ler til det te, selv om På ta le ana ly sens 
an be fa lin ger og am bi sjons ni vå går 
ve sent lig len ger. Et ter mitt syn er det te 
uan sett en god start og en rik tig stra te
gisk tenk ning. Som sær or gan er det helt 
na tur lig at Øko krim ut vik ler seg et ter 
de sam me lin jer. 

– Så jeg vil si at en god del av tan
ke god set fra På ta le ana ly sen har gitt 
seg prak tis ke ut slag, tross alt.

Ri kets til stand
– Hvor dan er «ri kets til stand» når det 
gjel der be kjem pel se av øko no misk 
kri mi na li tet?

– Jeg har ikke ar bei det i Øko krim 
len ge nok til å kon klu de re bas tant. 
Min er fa ring fra straffe saks fel tet er 
imid ler tid at kva li te ten på et ter forsk
nin gen ge ne relt er for ujevn. Selv om 
sto re de ler av opp ga ve løs nin gen hol
der høyt nivå, er det er litt for man ge 
sa ker hvor vi i et ter tid kan kon sta te re 
av vik fra for ven tet norm. Riks ad vo ka
ten har gjen tat te gan ger frem he vet at 
det vik tig ste i ti den som kom mer, er 
en jev ne re straf fe saks be hand ling. 

– Så er det dess ver re også slik at 
når til stan den in nen for et fag felt 
be døm mes i opi ni o nen, er det gjer ne 
noen en kelt sa ker som blir stå en de 
som sann hets vit ner. 

– Gitt at det også på vårt fag felt er 
slik at mye av opp ga ve løs nin gen hol der 
høyt nivå, men at for man ge sa ker fort
satt har av vik fra for ven tet norm, vil det 
for Øko krim frem over være vik tig å 
bi dra til å løf te alle en he ter som job ber 
med øko no misk kri mi na li tet og mil jø
kri mi na li tet opp på et re le vant og so lid 
nivå. Det te ar bei det er vi al le re de godt i 
gang med, blant an net job bes det i «pro
sjekt øko» mål ret tet med å rus te opp 
fag mil jø ene ute i po li ti dis trik te ne. 

– Også øko no misk kri mi na li tet har 
blitt mer so fis ti kert?

– I lit te ra tu ren snak kes det om 
så kal te me ga tren der. Det te er fak to rer 

ten, som tok for seg po li ti av hør i vid 
for stand, at mang len de kva li tet i 
en kelt sa ker i all ho ved sak skyld tes fra
vær av et ter forsk nings le del se  på ta le
mes sig og po li ti fag lig  og mang len de 
sy ste ma tisk er fa rings læ ring. Det te er 
de vik tig ste år sa ke ne til at en kel te 
straf fe sa ker hol der for lav kva li tet, og 
det te er det nå tatt tak i. 

– Ett nød ven dig grep var etab le
rin gen av et fag ap pa rat, som vil spille 
en helt sen tral rol le i ut vik lings ar bei
det i po li ti et og på ta le myn dig he ten i 
åre ne som kom mer. Øko krim vil som 
fag for val ter in nen øko no misk et ter
forsk ning ha et sær lig an svar med å 
ut vik le det te fag om rå det. 

Sam funns opp dra get
– Du satt som ho ved sek re tær for ut val
get som le ver te På ta le ana ly sen. Tan
ke ne i ana ly sen er jo ikke fulgt opp?

– Vel, det ble ikke laget en egen 
stor tings mel ding el ler en pro po si sjon. 
Man ge av for slage ne er li ke vel fulgt 
opp. Kjer nen i På ta le ana ly sen byg ger 
på en drøf ting av på ta le myn dig he tens 
sam funns opp drag. Det te er noe jeg er 
vel dig opp tatt av, et ter som sva ret også 
de fi ne rer hvor man ge på ta le ju ris ter vi 
tren ger og hvil ken kom pe tan se dis se 
bør ha. 

– Satt på spis sen; ser man for seg 
en på ta le myn dig het som først og 
fremst skal være avan ser te saks be
hand le re og kon trol lø rer av po li ti ets 
ar beid, el ler ser man ver di en av at de 
også set tes i stand til å være re le van te 
og kom pe ten te ak tø rer og med spil le re 
i vik tig pri ori te rings og ut vik lings ar
beid i hele eta ten?

Øko krim i storm
Øko krim har stått i hardt vær i en 
leng re pe ri ode – en ten stikk or de ne er 
Trans oceansa ken, Yarasa ken el ler en 
kri tisk til syns rap port fra riks ad vo ka
ten. Det har van ket kri tikk fra man ge 
hold. 

I rap por ten fra ut val get som så på 
hva som gikk galt med retts sa ke ne 
mot rigg sel ska pet Trans ocean og dets 
råd gi ve re, ble det pekt på både uklar
het, mang len de plan leg ging og uhel
dig rol le blan ding.

– Hvor dan er stem nin gen her nå 
et ter mye kri tikk og van ske li ge sa ker?

– Det var blant de tin ge ne jeg lur
te på selv da jeg kom hit; hva pre ger 
or ga ni sa sjo nen? Jeg er selv føl ge lig 
kjent med at Øko krim har lagt bak 
seg en kre ven de pe ri ode med noen 
«ri per i lak ken», for å bru ke et slikt 
ut trykk. Men i stort ser jeg en or ga ni
sa sjon som er på vei opp og frem. Jeg 
kjen ner meg der for ikke igjen i bil det 
som en kel te har teg net, av en or ga ni
sa sjon i kne stå en de. Alle jeg har ruk
ket å prate med vir ker vel dig en ga
sjer te og mo ti ver te, og er opp tatt av 
hvor dan Øko krim skal rus te seg for 
mor gen da gens ut ford rin ger. 

– Det er også vik tig å min ne om at 
si den etab le rin gen av Øko krim i 1989 
er gjen nom snitt lig, retts kraf tig dom
fel lel ses pro sent på over 85 pro sent, 
sier han.

– Hvil ke nye må ter skal man jobbe 
på?

– Vi må som alle and re or ga ni sa
sjo ner ut vik le og for bed re oss. Vi er 
til delt et na sjo nalt fag an svar in nen for 
øko no misk et ter forsk ning, og det te 
ford rer at vi må ten ke nytt. Det som 
var en rik tig opp ga ve løs ning for ti 
el ler tyve år si den, er ikke nød ven dig
vis sva ret på mor gen da gens ut ford rin
ger. Vi må tør re å stil le de van ske li ge 
spørs må le ne. Det hand ler om å til
pas se seg for vent nin ger og end rin ger i 
om gi vel se ne.

Han pe ker på et ter forsk nings løf
tet i den sam men heng. 

– For noen år si den iden ti fi ser te en 
ar beids grup pe ned satt av riks ad vo ka

   Drei nin gen til  
å bli en mer dy na misk  

or ga ni sa sjon som vel ger  
løs nin ger til pas set det  

en kel te til fel le er  
spen nen de
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se bedre re sul ta ter også på det te 
om rå det. 

– Du var også in vol vert i 22. juli
sa ken?

– Ja, jeg satt i sta ben hos Kri pos. 
Som «P2» had de jeg et ho ved an svar 
for et ter forsk ning og et ter ret ning. 
Riks ad vo ka ten til del te Kri pos an sva
ret for Utøya, og jeg så selv re sul ta tet 
av ugjer nin ge ne. Selv om jeg i fle re år 
had de job bet på volds av snit tet i Oslo 
po li ti dis trikt og had de er fa ring med å 
se døde men nes ker, re pre sen ter te 
Utøya noe helt spe si elt, ikke minst 
for di det var så man ge unge ofre. 

sprit smug lings sak vi et ter fors ket i 
Catchpro sjek tet ble det av dek ket at 
det hver uke gikk en fullas tet las te bil 
med sprit til Norge. Tenk det  25.000 
li ter tek nisk god sprit! Hver last ble 
om satt til re gio na le kjø pe re for rundt 
6 mil li o ner kro ner, noe som igjen ga to 
bak menn i Spa nia en net to ge vinst på 
tre til tre og en halv mil li on kro ner. 
Hver uke! 

I vel dig man ge av de sa ke ne han 
har vært in vol vert i de siste tjue åre ne 
har den bæ ren de mo ti va sjo nen bak 
kri mi na li te ten vært pen ger og sta tus, 
for tel ler Bruus gaard. 

– Dess ver re har po li ti et og på ta le
myn dig he ten ikke ev net å føl ge opp i 
til strek ke lig grad hva gjel der inn drag
ning, og re sul ta te ne her må opp. Der
for er det eks tra gle de lig at det nå ser 
ut til at det set tes av mid ler til en inn
drag nings an svar lig i hvert po li ti dis
trikt. Det te vil bli nøk kel funk sjo ner 
og et vik tig bin de ledd mel lom oss og 
po li ti dis trik te ne. Gjen nom et sta dig 
tet te re og bedre sam ar beid mel lom 
eta te ne, vil vi for hå pent lig vis grad vis 

som slår inn i alle mo der ne or ga ni sa
sjo ner. Sen tra le ele men ter som glo ba
li se ring, ny tek no lo gi og ret tig hets
sam fun net tref fer også Øko krim og 
vårt fag felt. I til legg mø ter vi res surs
ster ke ak tø rer på den and re si den.

– Har dere res sur se ne?
– Vi har rundt 170 an sat te. De se

ne re åre ne har vi blitt styr ket med fle
re stil lin ger. Det be tyr at vi kan få til 
gan ske mye. Sam ti dig tror vi at sam ar
beid med and re ak tø rer, både in ternt 
og eks ternt, vil bi dra til at vi sam let 
sett kan få til enda mer. Spørs må let vi 
dag lig stil ler oss, er hvor dan vi best 
kan for val te dis se res sur se ne og inn fri 
må le ne som våre fore sat te har opp
stilt.

22. juli
– Du har vært opp tatt av inn drag ning 
av kri mi nel le pen ger?

– Ja. La meg bru ke en kon kret 
straf fe sak, som jeg forøvrig har be skre
vet mer ut fyl len de i fest skrif tet til tid
li ge re riks ad vo kat TorAk sel Busch, 
som il lust ra sjon. I en in ter na sjo nal 

          Jeg er selv føl ge lig  
kjent med at Øko krim har 
lagt bak seg en kre ven de 

pe ri ode med noen ri per  
i lak ken, for å bru ke  

et slikt ut trykk
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sam hand ling. Ver di en av det te frem
he ves også av På ta le ana ly sen, sier 
Bruus gaard, som har sam ti dig har for
stå el se for den frust ra sjo nen man ge 
po li ti ju ris ter gir ut trykk for. 

– Man blir kan skje ikke sett ty de lig 
nok, og hvor det opp le ves at rol len 
mi ni me res og at den ubrut te på ta le lin
jen ut ford res. Kan skje er hel ler ikke 
ar beids be tin gel se ne op ti ma le. Her 
kom mer sam funns opp dra get inn. I lik
het med På ta le ana ly sen me ner jeg ju ris
te ne fort satt har en vik tig rol le å spille, 
del vis også en ho ved rol le, i fle re fa ser av 
en straf fe sak. Mitt svar er der for sam
hand ling, ikke skille  rett og slett for di 
det te gir det beste slutt re sul ta tet. 

På ta le ana ly sen an be fa ler at på ta le
ju ris te ne in vol ve res tet te re i le del se 
og stra te gi ar beid. 

– Det be tyr selv sagt ikke at alle 
på ta le ju ris te ne skal be kle slike funk
sjo ner, men noen de di ker te. Sam ti dig 
for ut set ter en slik ut vik ling at dis se 
set tes i stand til det te, at ram me ne er 
på plass. Nød ven dig kunn skap om 
eta ten, stra te gi og le del se læ res ikke 
bort på uni ver si te tet, men må inn gå i 
en stra te gisk kom pe tan se plan. 

– Sam ti dig er det nok også slik at 
det er uenig het om hvor vidt det På ta
le ana ly sen her gir an vis ning på, er en 
øns ket ut vik ling. Der for er det helt 
av gjø ren de at vi tar oss tid til å de fi
ne re hva som lig ger i på ta le myn dig he
tens sam funns opp drag – og der et ter 
tar kon se kven sen av det te val get.

– Det te helt grunn leg gen de spørs
må let har et ter mitt syn fått for lite 
opp merk som het, og her et ter ly ser jeg 
en prin si pi ell dis ku sjon. 

Kom pe tan se
Bruus gaard har også un der vist ved 
Po li ti høg sko len i 20 år. 

– Det å fore le se for unge og mo ti
ver te stu den ter har all tid re pre sen tert 
et for fris ken de pus te rom. Un der vis
nin gen har også gitt meg ver di full inn
sikt i hvil ken kom pe tan se vi til byr 
po li ti stu den ter og unge på ta le ju ris ter. 

Bruus gaard vi ser igjen til På ta le
ana ly sen, som frem he ver at hele på ta

rå det ser på fle re av dis se pro blem stil
lin ge ne, og jeg ser frem til å lese de res 
an be fa lin ger.

– Hvor for ble det po li ti og på ta le
myn dig het for deg i yr kes vei en?

– Jeg ble tid lig in ter es sert i straf fe
rett. Jeg opp le ver sam funns opp dra get 
som høyst me nings fullt. Mitt per son
li ge bi drag har de se ne re år kan skje 
sær lig vært at jeg gjen nom ana ly tis ke 
ev ner, kjenn skap til eta ten og bred 
er fa ring har ev net å stil le de re le van te 
spørs må le ne når vik ti ge spørs mål skal 
lan des, en ten det gjel der stra te gi, 
ut vik lings ar beid, fag le del se, saks inn
tak el ler av grens nin ger i kom pli ser te 
et ter fors kin ger.

– Du ar bei det ved Riks ad vo kat
em be tet gjen nom fle re år som før s te
stats ad vo kat. Hvor dan var det å jobbe 
der? 

– Jeg er takk nem lig for at jeg fikk 
an led ning til å jobbe for TorAk sel 
Busch, Norges lengst sit ten de riks ad
vo kat. Vår nye riks ad vo kat Jørn S. 
Mau rud kjen ner jeg for øv rig også 
gan ske godt, blant an net fra Catchti
den. Vi har ved en kel te an led nin ger 
dis ku tert be ho vet for å vi de re ut vik le 
stats ad vo ka te nes fag le del se, og her 
tror jeg Mau rud vil gjø re noen grep. 
Jeg fø ler meg også sik ker på at han vil 
vi de re fø re tan ke god set om en li be ral 
retts stat.

Skille de bat ten
– Hva er ditt syn i skille de bat ten – alt
så det å skille po li ti og på ta le myn dig
het?

– Jeg har all tid levd i en ver den 
med in te grert på ta le myn dig het i po li
ti et, og er en svo ren til hen ger av tett 

– På Kri pos fo ku ser te vi på å gjø re 
en pro fe sjo nell og grun dig jobb, og 
blant de man ge opp dra ge ne var å fast
slå døds år sa ken til samt li ge ofre. 
Et ter fors ke re bi stod i fle re da ger retts
me di si ner ne un der alle ob duk sjo ne ne. 
Som le der føl te jeg selv en plikt til å 
bi dra. Det te ga meg man ge per spek ti
ver. 

Gjen ger
– Gjeng kri mi na li tet er også et tema 
du har job bet mye med?

– Ja, fak tisk mer el ler mind re sam
men hen gen de i over tjue år. Po li ti ets 
inn sats har gått i bøl ger. Fe no me net 
star tet gan ske så unn skyl de lig tid lig på 
1980tal let, men ut vik let seg i ne ga tiv 
ret ning og kul mi ner te med et drap på 
Roms ås. Om lag ti år se ne re, på slut
ten av 1990tal let, fikk vi en rek ke 
epi so der med sky ting og vold i ga te
bil det i Oslo. Også den ne pe ri oden 
fikk sitt gjeng drap, «Tøyendrapet», i 
2001. 

I den ne pe ri oden le det Bruus gaard 
po li ti ets gjengsatsning (“ban de fo
rum”), ak to rer te fle re gjeng sa ker, og 
ble godt kjent med man ge av de sen
tra le skik kel se ne. 

– Et ter noen ro li ge år fikk vi i 
2006 en ny sky te epi so de på Aker 
Brygge, hvil ket re sul ter te i opp ret tel
sen av et nytt gjeng pro sjekt i Oslo 
po li ti dis trikt. Pro sjek tet ter mi ner te 
noen år se ne re. 

– Nå er det fjer de gang det la ges 
en na sjo nal stra te gi, og den ne gan gen 
er det bred enig het om at satsningen 
må bli per ma nent.

– Også her er det vel et øko no
misk ele ment, der gjeng le de re med 
høyt pen ge for bruk blir sett opp til?

– Ja, utvil somt. Og spørs må let vi 
nå bør stil le oss er hvor dan vi som 
sam funn skal for hol de oss til gjeng kri
mi nel le som vi ser seg fram i kost ba re, 
lea se de bi ler og blir ne ga ti ve for bil der 
for rot løs ung dom. Bør lov ver ket i 
stør re grad åpne for å kun ne be slag
leg ge slike bi ler, også hvor tred je per
son står som eier? Pro blem stil lin ge ne 
er man ge. Det re vi ta li ser te Straf fe lov

   Riks ad vo ka ten  
til del te Kri pos an sva ret  

for Utøya, og jeg  
så selv re sul ta tet av  

ugjer nin ge ne
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vo kat, med stor grad av flek si bi li tet, 
men jeg har nok også et par gan ger 
følt at jeg har måt tet for la te kon to ret i 
tid lig ste laget. 

– Av rei se fra Stor tor vet klok ken 
14, for å rek ke kamp i Ski en klok ken 
18, er nok ikke til pas set mø te struk tu
ren ved Riks ad vo kat em be tet for å si 
det sånn, ler han. 

– Sam ti dig ser jeg på det te som 
kva li tets tid med bar na mine, av gren
set til en kor te re pe ri ode i li vet. 

Både le der og as si ste ren de le der i 
Øko krim er i dag kon sti tuer te, og 
le der job ben var ennå ikke lyst ut da 
Juristen gikk i trykken.  

Po li ti di rek to ra tet vur de rer om 
stil lin gen som Øko krimsjef skal gjø
res om til en åre måls stil ling. Det er 
med and re ord spen nen de ti der i 
Øko krim på fle re må ter.

si den. Som team le der i Catch var jeg 
nok 95 pro sent opp tatt av et ter fors
kings le del se. I dag er jeg for hå pent lig
vis mer mo den, og bedre rus tet til å 
ten ke hel het lig. 

Fot ball spil ler
Litt le del se blir det også på fri ti den 
for Bruus gaard – på fot ball ba nen.

– Du er gam mel fot ball spil ler, 
blant an net med lang farts tid fra Frigg 
og Skeid. Det er vel ikke noe du får tid 
til å gjø re len ger?

– Nei, men jeg er fort satt in vol vert 
i fot bal len. Jeg tok ny lig UEFA Bli
sens, og er tre ner for gut te laget hvor 
søn nen min spil ler. I til legg er dat te
ren min også en iv rig fot ball spil ler, så 
jeg til brin ger noen ti mer hver uke ute 
på fel tet. Det te har stort sett vært for
en lig med job ben som før s te stats ad

le myn dig he ten i alle ni vå ene tren ger 
en hel het lig, stra te gisk kom pe tan se
plan. 

– I dag blir den en kel tes kom pe
tan se litt for til fel dig, selv om jeg vil 
un der stre ke at det gjen nom et ter
forsk nings løf tet også gjø res vik ti ge 
grep. Mitt syn er li ke vel at vi her fort
satt har en vei å gå, også i Den høy ere 
på ta le myn dig het.

I 2008 tok han en mas ter i le del se 
ved Han dels høy sko len i Kø ben havn.

– Jeg har tatt med meg mye der fra, 
blant an net vik tig he ten av at rol ler, 
an svar og full mak ter må re flek te re 
or ga ni sa sjo nens be slut nings struk tu rer. 

– Hva slags le der er du?
– Vel, jeg håper jeg ev ner å frem

stå som ty de lig, in vol ve ren de og mo ti
ve ren de. Det som er sik kert, er at jeg 
er en an nen le der i dag enn for tyve år 

Fra rettssak om trusler etter Tøyendrapet i 2001. Aktor Reidar Bruusgaard (t.v.) diskuterer med forsvarer John Christian Elden 
i Oslo Tinghus. (Foto: Erlend Aas / SCANPIX)
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la to ris ke sand kas ser på trans port om
rå det, i form av lov end rin ger som 
åp ner for for søks virk som het for au to
no me kjø re tøy og far tøy. 

An sikts gjen kjen ning
I stra te gi do ku men tet trek kes det fram 
at det bri tis ke da ta til sy net prø ver ut 
en slik re gu la to risk sand kas se i ti virk
som he ter.

Et av pro sjek te ne i Stor bri tan nia 
er Heath row fly plass’ pro sjekt for å 
vur de re om an sikts gjen kjen ning kan 
bru kes til inn sjekk, i sik ker hets kon
trol len, ba ga sje dropp mm. 

som he ter mu lig het til å prø ve ut ny 
tek no lo gi el ler nye for ret nings mo del
ler in nen for git te ram mer.

Iføl ge stra te gi en er kon sep tet i dag 
mest kjent fra fi nans sek to ren, hvor til
syns myn dig he ter i fle re land har gitt 
virk som he ter mu lig het til å tes te ut 
be stem te pro duk ter, tek no lo gi er el ler 
tje nes ter på et be gren set an tall kun
der, i en be gren set tids pe ri ode un der 
tett opp føl ging. 

Fi nans til sy net åp net i de sem ber 
2019 en re gu la to risk sand kas se for 
fi nan si ell tek no lo gi («fintech»). Re gje
rin gen har også al le re de etab lert re gu

Nasjonal strategi for KI

Vil prøve ut  
«regulatoriske  
sandkasser»
Regjeringen har lagt frem 
en nasjonal strategi for 
kunstig intelligens (KI).

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Re gje rin gens na sjo na le stra te gi for 
kuns tig in tel li gens (KI) ble lagt frem 
14. ja nu ar. 

Stra te gi en om hand ler grunn leg
gen de for ut set nin ger for å kun ne 
ut vik le og ta i bruk KI, hvor dan en 
skal ut vik le kom pe tan se in nen KI, og 
hvor dan of fent lig og pri vat sek tor skal 
ut nyt te in no va sjons kraf ten i KI in nen
for etis ke ram mer.

– For å lyk kes med KI i Norge må 
vi ha et KIvenn lig re gel verk, til gang til 
data, sik re mo bil og bred bånds nett, 
nok reg ne kraft og god til gang til nors ke 
og sa mis ke språk res sur ser, sa davæ
rende di gi ta li se rings mi nis ter Ni ko lai 
Ast rup i en pres se mel ding.

Sand kas ser
Et av til ta ke ne i stra te gi en går ut på å 
etab le re en «re gu la to risk sand kas se» 
på per son vern om rå det  for å gi virk

Ni ko lai Ast rupJoa chim Ben no
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elt, el ler pro ses ser der en saks be hand ler 
må inn på git te punk ter for å gjø re en 
vur de ring, men der res ten av pro ses sen 
er au to ma tisk og re gel styrt», he ter det i 
stra te gi en.

Le der av JFP Tech Fo rum i Ju rist
for bun det, Joa chim Ben no, opp ford
ret i et  in ter vju med Ju ris ten  i fjor 
ju ris ter til å føl ge med på ut vik lin gen 
in nen kuns tig in tel li gens og di gi ta li se
ring ge ne relt. 

– Som for res ten av sam fun net må 
vi for ven te at også ju ris tens rol le vil 
på vir kes, både ved mu lig he ter og 
ut ford rin ger. Vi vil se nye ar beids for
mer og må ter å løse ju ri dis ke pro
blem stil lin ger på.

– Vi vil se nye og mer ef fek ti ve 
ana ly se verk tøy som for enk ler og au to
ma ti se rer tra di sjo nel le ju ri dis ke opp
ga ver på en måte som mins ker be ho
vet for men nes ke lig in vol ve ring. 
Det te vil få kon se kven ser. 

– Som for alle bran sjer vil det være 
vik tig for ju ris ter å føl ge nøye med i 
ut vik lin gen. Se mu lig he ter og ut ford
rin ger og del ta i de bat ten for å på vir ke.

kon se sjo ner kan være en måte å få til 
det te på.

Det skal ut ar bei des en stor tings
mel ding om da ta dre vet øko no mi og 
in no va sjon, og set tes ned en eks pert
grup pe som skal se på for ut set nin ger 
og vil kår for de ling av data i og fra 
næ rings li vet.

I stra te gi en pe kes det for eks em
pel på at det skal vur de res hvor dan 
det kan leg ges til ret te for økt bruk av 
ano ny mi ser te me ta da ta fra mo bil net
te ne.

«Ano ny mi ser te me ta da ta fra 
mo bil net te ne kan nyt tig gjø res som 
inn sats fak tor i sy ste mer som bru ker 
KI for da ta ana ly se, for bed ring av 
be slut nings grunn lag og sty ring av pro
ses ser», he ter det.

Saks be hand ling
Stra te gi en vi ser også til at det er et 
stort po ten si al for økt bruk av kuns tig 
in tel li gens i of fent lig saks be hand ling 
– både i form av re gel styr te sy ste mer 
og ma skin læ ring. Med løs nin ger som 
ikke tren ger å være en ten ma nu el le 
el ler au to ma ti ser te. 

«Man kan ha løs nin ger der kun en
kel te unn taks til fel ler be hand les ma nu

Et an net pro sjekt i Stor bri tan nia 
skal ut vik le en mo dell for aldersverifi
kasjon av barn og unge un der 16 år i 
for bin del se med til gang til so si a le me
di er.

Da JFP Tech Fo rum, som er opp
nevnt av Ju rist for bun det – Pri vat, i 
fjor høst kom med inn spill til re gje rin
gens ar beid med na sjo nal stra te gi for 
kuns tig in tel li gens, var  etab le ring av 
en «re gu la to risk sand kas se» blant for
slage ne fra fo ru met:

«En slik ut prø ving av en reg u la tory 
sandbox må imid ler tid nøye de fi ne res, 
av gren ses, føl ges opp og eva lu e res, 
ikke minst i for hold til etis ke hen syn 
og per son vern in ter es ser»,  skrev fo ru
met i sitt inn spill.

Me ta da ta fra mo bil net tet
Den na sjo na le stra te gi en in ne hol der 
også punk ter som om hand ler økt 
de ling av data mel lom det pri va te og 
det of fent li ge: 

Det skal gis vei led ning til of fent
li ge virk som he ter om å stil le krav til 
næ rings li vet om til gang til data ved 
inn gå el se av kon trak ter.

Det skal vur de res om rå der der det 
er i sam fun nets in ter es se å kre ve at 
data fra næ rings li vet gjø res til gjen ge
lig, og vur de res om det å stil le slike 
krav i for bin del se med til de ling av 
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Sel stad Hansen sier hun og de 
øv ri ge ju ris te ne som un der vi ser i Sta
vern sy nes Ju ris ten dek ket sa ken en si
dig.

– Det frem sto som en en si dig 
«sann het». For dem som les te det te 
uten noen for his to rie, må det ha vært 
lett å si seg enig i at det te over ho det 
ikke er bra, sier hun og vi ser til at vel
dig man ge ut ta lel ser går i fa vør av 
Oslo – og at fag mil jø et der frem he
ves på be kost ning av Sta vern og 
Bodø.

– Vi vet sam ti dig at ikke alle an
sat te i Oslo er kom for tab le med at 
noen har tatt kam pen mot sine egne 
kol le ga er for åpen sce ne, men det har 
vært ropt mye og høyt. 

– So lid fag mil jø i Sta vern 
Hun for tel ler at det var i fjor høst an
sat te ved av de ling Sta vern fikk vite fra 
rek tor at hele ned trek ket skul le tas i 
Sta vern og at kon se kven sen ville være 
at Sta vern ble ned lagt. 

– Jus tis mi nis ter Jø ran Kall myr 
inn så at der som tren den snur om ett 
år el ler to, og stu dent an tal let igjen må 
økes, så vil det by på sto re ut ford rin
ger i for hold til hvor man skal plas se re 
dis se stu den te ne der som Sta vern er 
his to rie. Oslo er ikke i stand til å møte 
et økt an tall stu den ter med lo ka le ne 
de pr. dags dato har på Ma jor stua, og 
etab le ring av ny høy sko le lig ger nok 
noe len ger frem i tid.

– Det te før te til de om dis ku ter te 
end rin ge ne i stats bud sjet tet som nå er 
ved tatt. Det te for å ta vare på Sta vern 
og det so li de fag mil jø et som i lø pet av 
ti år har blitt etab lert der, med over 30 
fag per so ner, sier hun. 

– Nær mest en ka ta stro fe for lan det
Hun sier en kro nikk pub li sert i Po li ti
fo rum, skre vet av po li ti over be tjent 
Johan nes Sjo Steins våg, be skri ver hva 
an sat te i Sta vern fø ler.

«En kel te av våre kol le g er i Oslo 
har gått lang for å over be vi se be folk
nin gen, po li ti ke re, fag for en in ger og 
po li ti kol le g er om at det nær mest vil 
være en ka ta stro fe for lan det og for 
po li ti et der som det ut dan nes fær re 
po li ti stu den ter i Oslo», skri ver han.

Og:
«Det er nå sendt et opp rop fra fag

for en in ge ne i Oslo, uten in vol ve ring 
av re pre sen tan ter fra de sam me fag
for en in ger i sam me lo kal lag i Sta vern» 

Også Steins våg sy nes det har vært 
en uny an sert de batt.

«Vi har et sterkt fag mil jø. Vi har 
mo ti ver te og kom pe ten te an sat te, 
som er blant de al ler beste i lan det 
in nen for sine fag felt. Vi dri ver forsk
ning og fag ut vik ling. Vi til freds stil ler 
NOKUTs krav om minst 20 pro sent 
førstestillingskompetanse. Og ikke 
minst; Vi har Norges flot tes te, mest 
vel opp drat te, ar beid som me og ære
kjæ re po li ti stu den ter, som vi med stor 
stolt het, gle de og ære frykt håper å få 
fort set te å være sam men med, og ut
dan ne til dyk ti ge po li ti be tjen ter, i 
man ge, man ge år», skri ver han.

Det er nå klart at Jus tis de par te
men tets til de lings brev til Po li ti di rek
to ra tet for 2020 slår fast kut tet skal 
tas ved PHS i Oslo.

Sty ret i PHS har ment at sty ret 
selv skul le be stem me hvor kut tet 
skul le tas og at Re gje rin gen gri per inn 
i sty rets au to no mi ved å over sty re.

Saken om kutt i antall studenter 
ved Politihøgskolen (PHS) er 
blitt dekket svært ensidig, 
mener juristene ved PHS i 
Stavern.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Tal let på po li ti stu den ter skal ned og i 
stats bud sjett fore slår Re gje rin gen at 
«ned trek ket» i stu den ter skal 
tas ved Po li ti høg sko len (PHS) i Oslo.

I fjor høst om tal te Ju ris ten  at 
ju ris ter ved PHS i Oslo fryk ter kon se
kven se ne av det te og det ble ut trykt 
be kym ring for hvor dan det kom mer 
til å gå med fag mil jø et i Oslo når det 
blir mind re ak ti vi tet der.

PHS har tre stu die ste der – Oslo, 
Sta vern og Bodø. Da det ble klart at 
an tall stu den ter ville gå ned, ved
tok  sty ret i PHS at Sta vern skul le ta 
hele kut tet. Det ville i så fall be tydd 
ned leg gel se i Sta vern.

Det te snud de da Jus tis de par te men
tet i ste det øns ker at Oslo tar kut tet. 
Det be tyr at av de lin gen i Sta vern be står 
og at ak ti vi tets ni vå et går ned i Oslo.

De an sat te i Sta vern er ikke enig i 
Osloav de lin gens be skri vel ser av dra
ma tis ke kon se kven ser og svek kel se av 
fag mil jø.

– Dek ket sa ken en si dig
Ben te Sel stad Hansen, høg sko le lek tor 
for ju ri dis ke fag ved Po li ti høg sko len i 
Sta vern, sier til Ju ris ten at hun er for
und ret over en del ut ta lel ser og hvor
dan sa ken frem stil les fra man ge i Oslo.

Ansatte i Stavern reagerer på Oslo-miljøets fremstilling

Intern strid på Politihøgskolen
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På pro gram met un der se mi na ret, 
som var te over to da ger, stod opp da te
ring på ak tu el le retts om rå der som 
kon trakts rett, com pli ance, sel skaps
rett, GDPR og orien te ring fra Na sjo
nal Sik ker hets myn dig het om nye krav 
for pri va te virk som he ter som kom mer 
i sik ker hets lo ven. 

Det var også be drifts be søk på 
Engineerium på For ne bu – der Aker 
Solutions for tal te om hvor dan de res 
ju ri dis ke av de ling ar bei der, om pro
sjek ter i og uten for Eu ro pa og com pli
ance ut ford rin ger  og dess uten hvor
dan di gi ta li se ring gir både ju ri dis ke 
ut ford rin ger og mu lig he ter.

Fra Aker stil te Fro de Strø mø, 
Nadège Lind qvist og Tor Uk kel berg. 
And re fore drags hol de re un der se mi
na ret var ad vo kat Thomas Bran di i 
Sel mer, ad vo kat Ron ny Lund i Wiers
holm, før s te ama nu en sis Mar gre the 
Buskerud Chris tof fer sen ved Det ju ri
dis ke fa kul tet på UiO, ad vo kat full
mek tig Lars Vin den i Wik borg & Rein 
og seniorrådgiver Syl via Bea te Kreg
nes i Na sjo nal Sik ker hets myn dig het.

som drei er seg om taus hets plikt el ler 
ret ten til ad vo kat be vilg ning – dis ku
sjo ner som er svært ak tu el le i Norge i 
for bin del se med ny ad vo kat lov.

Schmitt for tal te at det te er dis ku
sjo ner som går i en rek ke eu ro pe is ke 
land og at man ge be drifts ju ris ter opp
le ver en helt an nen si tua sjon enn i 
Norge. Å hol de på ad vo ka tens kjer ne
ver di er er vik tig for den ne sto re grup
pen ju ris ter og ad vo ka ter sier de to. 
Og det er blitt man ge av dem.

– Be drifts ju ris ter (inhouse lawy
ers) har len ge vært en vok sen de grup
 pe. En av år sa ke ne er at kra ve ne til sel
ska per skjer pes og at be ho vet for 
in tern ju ris ter der med vok ser. Dess
uten spil ler in ter na sjo na li se ring inn.

ECLA er også en ga sjert i spørs mål 
som drei er seg om Le gal Tech og har 
«road show» rundt om i Eu ro pa med 
det te som tema. Schmitt sier det te er 
noe ju ris te ne må hol de seg opp da tert på.

– Men jeg tror ikke tek no lo gi en og 
di gi ta li se rin gen vil føre til fær re opp
ga ver for be drifts ju ris ter, men at ju ris
te ne og ad vo ka te ne mer kan ren dyr ke 
de ju ri dis ke opp ga ve ne.

Skjerpede krav til selskaper og 
økt internasjonalisering har gjort 
at behovet for internjurister har 
økt, forteller Cecilie Kjelland og 
Marcus M. Scmitt i ECLA.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Be drifts ju ris te ne ar ran ger te sitt år li ge 
vin ter se mi nar på For ne bu 23.–24. 
ja nu ar.

– Vi ar ran ge rer det te for alle 
be drifts  ju ris ter og ad vo ka ter som øns
ker å ut vik le seg, lære mer, ut vi de 
nett ver ket og dis ku te re med and re. Vi 
har 45 på meld te fra man ge for skjel
li ge virk som he ter. Her er det både 
fag lig på fyll og so si alt sam vær, sier 
Erik War berg til Ju ris ten.

Han er le der for Be drifts ju ris te ne i 
Ju rist for bun det – Pri vat og ar bei der til 
dag lig som «Head of Le gal & Pro cure
ment» i Avi nor fly sik ring AS.

Blant fore drags hol der ne un der 
se mi na ret var Mar cus M. Schmitt, dag
lig le der av Eu ro pean Company 
Lawyers As so cia ti on (ECLA). Be drifts
 ju ris te ne er med lem av ECLA. 

Schmitt had de tatt vei en fra Brus
sel for å for tel le om in ter es se or ga ni sa
sjo nen som re pre sen te rer over 
150  000 be drifts ju ris ter over hele 
Eu ro pa. Han pre sen ter te or ga ni sa sjo
nen og for tal te om ak ti vi te ter de til
byr in nen opp læ ring, in for ma sjon, 
kon fe ran ser og kom pe tan se ut veks ling.

På se mi na ret var også Ce ci lie Kjel
land, vi se pre si dent i ECLA og sty re
med lem i Be drifts ju ris te ne. Til dag lig 
er hun «Chief Le gal and Com pli ance 
Offi cer” i B2 Holding ASA.

– Be drifts ju ris te nes med lem skap i 
ECLA gir mu lig het til å være med på 
en rek ke bra til bud og ak ti vi te ter, sier 
Ce ci lie Kjel land og Mar cus M. Scmitt.

ECLA job ber også po li tisk for 
be drifts ju ris te nes stil ling over hele 
Eu ro pa, som for eks em pel i spørs mål 

– Bedriftsjurister er en voksende gruppe

Fv. Marcus M. Scmitt, Cecilie Kjelland og Erik Warberg.
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Siden prosjektet prosjektet 
«Judges under stress» startet 
opp i 2018 har jusprofessor og 
prosjektleder Hans Petter 
Graver blant annet samlet 12 
portretter av «jussens helter». 
Nå skal polske Lukasz Bojarski 
skrive doktorgrad om 
situasjonen i Polen. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Ho ved må let bak pro sjek tet er å 
«be ly se eu ro pe is ke sty re mak ters bruk 
av au to ri tæ re me to der over for retts
ve se net fra tid lig i det 20. år hund re og 
fram til i dag.»

Pro sjek tet har fi nan si e ring fra 
FRIPRO, Toppforskmidler fra Forsk
nings rå det og Uni ver si te tet i Oslo.

Dok tor grad om Po len
Gra ver har så langt skre vet om ok ku pa
sjons ti dens Høy es te rett og de 12 helte
por tret te ne, som også har blitt bok. 

Nå rul ler pro sjek tet vi de re, blant 
an net med pols ke Lu kasz Bojarksi 
som har be gynt på sin P.hD om «ju di
cial resis tance» i Po len un der kom mu
nist sty ret og om da gens si tua sjon fra 
2015. 

De siste åre ne har re gje rings par
ti et mer el ler mind re lig get i krig med 
lan dets jus tis sy stem, og re gje rin gen 
har in sis tert på at sy ste met må ren ses 
for uøns ke de kref ter. Det har blitt 
gjort fle re grep for å svek ke dom sto le
nes uav hen gig het, noe som har ført til 
sterk kri tikk fra EU. 

 Si tua sjo nen i Po len er vel dig van
ske lig. Et ter at re gje rings par ti et kom 
til mak ten i 2015 har de an gre pet 
dom sto le nes uav hen gig het. Man ge 

har pro tes tert og sagt at sy ste met byg
ges ned, men det har fort satt, sier 
Bojarski. 

Re gje rin gen har blant an net opp
ret tet et di sip li nær kam mer i Høy es te
rett, som kan straffe alle dom me re, og 
om or ga ni sert Det na sjo na le dom stols
rå det, som be stem mer hvem som kan 
an set tes som dom me re. 

 Re gje rin gen er nå i en pro sess 
med å byt te ut uav hen gi ge dom me re i 
Høy es te rett og set te inn nye. De eld
ste ble tvun get til å gå av før de egent
lig skul le og res ten ut set tes for tra kas
se ring, sier Bojarski. 

«Retts sy ste met pro du se rer mot
stri den de be slut nin ger, slik at ver ken 
pols ke bor ge re el ler part ne re i and re 
land len ger kan vite hva som er gjel
dene rett. Hvil ken dom man kan 
vente seg, vil av hen ge av hvem som
me ren er og hvil ke for bin del ser ved
kom men de har til po li tis ke myn dig
he ter» skrev Iver Ørstavik og Jo stein 
Hole Kobbel tvedt i Raf to stif tel sen i 
Af ten pos ten rett før nytt år. 

Nek tet å slut te i job ben
Mal gor za ta Gersdorf, før s te pre si dent i 
Po lens høy es te rett er en av de som har 
stått imot pres set over leng re tid. Hun 

ville selv blitt ram met av lo ven som 
tvang høy es te retts dom me re til å gå av 
fem år før opp rin ne lig pen sjo nist al der, 
men fort sat te å gå på jobb selv om 
re gje rin gen had de av satt henne. 

Et ter krav fra EUdom sto len 
re ver ser te myn dig he te ne til slutt pen
sjons lo ven og Gersdorf fikk for melt 
job ben til ba ke. 

Un der et in ter vju med Ju ris ten i 
fjor høst trakk hun frem det hun kal te 
«unge mo di ge dom me re» som blir ut
satt for di sip li næ re til tak, men li ke vel 
hol der fast ved de de mo kra tis ke prin
sip pe ne om makt for de ling og slåss for 
uav hen gig he ten. 

– Jeg er glad vår ge ne ra sjon pro fes
so rer un der vis te og opp dro dem slik i 
jus ut dan nin gen, sa hun. 

Forsker på juristers motstand ved angrep       på rettsstatens uavhengighet
Polen

Lukasz Bojarski

Polske dommere, og 
dommerkolleger fra flere  
andre land, demonstrerer  
i Warszawa 11. januar.  
(Foto: Sipa USA)
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Han var også opp tatt av å finne ut 
om det kun ne være noen fel les trekk 
hos de som valg te el ler vel ger å gjø re 
mot stand. 

 Et fel les trekk for dis se 12 men
nes ke ne jeg har skre vet por tret ter av 
et at de ikke kla rer el ler klar te å fra
skri ve seg an sva ret for det de gjør, sier 
Gra ver.

 Man ge vil ofte si at «…men slik 
er ret ten», men ikke alle slår seg til ro 
med det. ret ten hånd he ver ikke seg 
selv, og vi er alle an svar li ge for våre 
hand lin ger. 

Nå vil han bru ke ar bei det i etikk 
og me to de un der vis nin gen for å trene 
opp jusstu den te nes em pa ti. 

 Noen av de 12 jeg har skre vet 
om var dypt re li gi ø se, men ikke alle. 

Det kan være psy ko lo gis ke fak to rer, at 
de har bedre ut vik let em pa ti. Det er 
van ske lig å si, sier Gra ver. 

 Dis se hel te ne er vik ti ge for di for 
få fak tisk ser det mo rals ke an sva ret de 
har, og det te må vi jobbe med å end re 
på. 

Lu kasz Bojarksi, som skal være 
fer dig med sin dok tor grads av hand ling 
i 2022, trek ker frem Un garn som et 
eks em pel som un der byg ger Gra vers 
funn om at det ofte gjø res lite mot
stand.

 Si tua sjo nen i Un garn lig ner på 
fle re må ter på den i Po len, men det er 
det in gen som pro tes te rer. Grun nen 
til at si tua sjo nen i Po len er så in ter es
sant er at det på et vis ska per pre se
dens at den ju ri dis ke mot stan den er så 
sterk, både in di vi du elt hos be stem te 
dom me re, men også når det gjel der 
hele grup pas mot stand, sier Bojarski, 
og fort set ter:

 Si tua sjo nen i Po len bør bi dra til å 
set te re le van te stan dar der som kan 
hjelpe dom me re i and re land til å stå 
imot ulov li ge an grep på de res uav hen
gig het. 

– Om kost nin ge ne for man ge er sto
re – hel se mes sig, psy kisk og fa mi lie mes
sig, i den for stand at også dom me res 
fa mi li er blir pres set og ut satt for hat. Vi 
ser en rek ke uli ke di sip li nær sa ker med 
for skjel li ge be grun nel ser. Man ge over
fø res fra dom stol til dom stol. Pres set 
kan øde leg gel se men nes ker.

Få gjør mot stand
Et ter å i man ge år ha fors ket på dom
me re som hånd he ver un der tryk ken de 
lov giv ning måt te pro sjekt le der Hans 
Pet ter Gra ver kon sta te re at det dess
ver re er et få tall som gjør mot stand. 
Det var da ide en om å løf te frem det 
han kal ler «jus sens hel ter» kom, for å 
både kun ne in spi re re og å «opp dra» 
jusstu den te ne. 

Forsker på juristers motstand ved angrep       på rettsstatens uavhengighet
Polen

Hans Petter Graver
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sjo nens rap port ta ler for seg selv og 
pek te på ba ken for lig gen de år sa ker 
som un der fi nan sie ring og ABEkutt. 

– Dom sto le ne tren ger en be ty de
lig øk ning av bud sjett ram men som 
gjør en ra sjo nell drift av dom sto le ne 
mu lig. Som det blant an net er pekt på 
i Riks re vi sjo nens rap port er det be ty
de li ge tek nis ke et ter slep som hind rer 
ra sjo nell drift.

Han vis te også til det ikke er noen 
ef fek ti vi se rings ge vinst som kan tas ut 
ved at dom mer ne kan ar bei de mer 
enn de nå gjør. 

– Ar beids tids re gist re rin ge ne som 
ble gjen nom ført i 2015 og 2018 vi ser 
at dom mer ne i ting ret te ne og lag
manns ret te ne i gjen nom snitt ar bei der 
over 20 % ut over van lig ar beids tid. 
Det er med and re ord in gen ar beids
kraft re ser ve som kan set tes inn for å 
løse pro ble me ne, sa Larssen.

Struk tur
Struk tur er en be ty de lig ut ford ring, sa 
le de ren for Dom mer for en in gen. 

– Struk tu ren er til hin der for nød
ven dig flek si bi li tet, kom pe tan se opp
byg ging, god re krut te ring og ra sjo nell 

drift. Vi har støt tet Domstolkommi
sjonens ut red ning i ho ved trekk. 

– Nøy ak tig hvor man ge før s te in
stans dom sto ler og retts ste der som er 
en rik tig inn ret ning, kan selv sagt dis
ku te res. Vårt syn har imid ler tid vært 
at en dom stol bør ha åtte til ti døm
men de års verk. En ny og mo der ne 
struk tur og en for nuf tig for de ling av 
res sur se ne vil et ter Dom mer for en in
gens syn løse man ge av de for hold 
Riks re vi sjo nen tar opp i sin rap port, 
og vil også gjø re før s te in stans dom sto
le ne mer ro bus te. 

Larssen tok også opp fris ter.
– Det er et ter vårt syn grunn til å 

rei se spørs mål ved hvor rea lis tis ke noen 
av de fris ter som nå bry tes i rea li te ten er. 
Det er in gen tvil om at fris te ne for iret
te fø ring av sa ker med til tal te un der 18 
år og for de som er un der gitt va re tekts
feng sel er vik ti ge og godt inn ret tet. Vi er 
mer usik ker på at det sam me gjel der 
fris te ne som er satt for lag manns ret te
nes be hand ling mer ge ne relt. 

På spørs mål om be hov for spe sia li
se ring, sa Larssen at en noe stør re grad 
av spe sia li se ring vil løse noen spørs
mål til en viss grad. 

Politijuristenes opplysninger 
om hvordan politiets frister 
måles vekket interesse under 
høring i Stortinget. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

14. ja nu ar var det hø ring i Stortingets 
kon troll og kon sti tu sjons ko mi té 
om  Riks re vi sjo nens un der sø kel se av 
saks be hand lings tid og ef fek ti vi tet i 
ting ret te ne og lag manns ret te ne.

I sin  rap port kon klu de rer Riks re
vi sjo nen med at både ting ret te ne og 
lag manns ret te ne bru ker for lang tid 
på å be hand le sa ker.

I hø rin gen møt te blant and re Dom
mer for en in gens le der  Wig go Stor haug 
Larssen, Po li ti ju ris te ne le der  Are 
SkjoldFryk holm, Ad vo kat fo re nin gen 
ge ne ral sek re tær  Me re te Smith, Dom
stol ad mi nis tra sjo nen v/sty re le der  Bård 
Tøn der  og di rek tør Sven Ma ri us Urke 
samt  Jus tis og inn vand rings mi nis
ter Jø ran Kall myr. 

Dom mer for en in gens Wig go Stor
haug Larssen sa at fun ne ne i Riks re vi

Høring om domstolene ble  
diskusjon om struktur og frister

I ja nu ar var det hø ring om  
Riks re vi sjo nens un der sø kel se  

av saks be hand lings tid og  
ef fek ti vi tet i ting ret te ne  

og lag manns ret ten  
(Foto: Stor tin get)
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– Vi må jo for ven te at po li ti et føl
ger straf fe pro sess lo ven som sier at 
sa ker skal sen des vi de re uten opp hold. 

– Fris ter som det må les et ter er 
satt et ter nøye vur de rin ger. Der som vi 
skul le end re det te må det i så fall fore
tas en nær me re vur de ring. 

I sin av slut ten de opp sum me ring 
trakk  Dom mer for en in gens Wig go 
Stor haug Larssen fram be ho vet for å se 
på struk tur i dom sto le nes or ga ni se ring.

– En end ring av struk tur er det 
vik tig ste gre pet en kan ta.

Da Dom stol kom mi sjo nen la 
fram sin del ut red ning i fjor høst ut tal te 
Dom mer for en in gen at de i det ve sent
li ge slut tet seg til for slage ne til ny 
struk tur.

på ta le av gjort men ikke retts kraf tig  
for å få et re elt bil de av si tua sjo nen.

Fra ko mi te ens side ble opp lys nin
ge ne møtt med stor in ter es se og 
spørs mål om det te vir ke lig er mu lig. 

– Po li ti et tel les et ter når det er tatt 
ut til ta le be slut nin ger. Vi er jo da egent
lig for plik tet et ter straf fe pro sess lo ven å 
sen de den vi de re straks, men vi hø rer 
om at det gis be skje der om å ikke vi de
re sen de så raskt. Det er der for det er så 
vik tig å se alle tal le ne i sam men heng, 
svar te SkjoldFryk holm.

– Sa ker skal sen des vi de re
Jus tis og inn vand rings mi nis ter Jø ran 
Kall myr ble se ne re un der hø rin gen 
spurt om det kun ne ten kes at po li ti et 
ble målt på over sen del ses tids punkt i 
ste det.

– Men vi tren ger også her en viss 
stør rel se på dom sto le ne. 

Ad vo kat for en in gens Me re the Smith 
sa at fun ne ne i rap por ten ikke er over ras
ken de for ad vo ka te ne. 

– Vi opp le ver at fris ter ikke hol des.
I lik het med Dom mer for en in gen 

pek te hun på for slag fra ar beids grup
per opp nevnt av Dom stol ad mi nis tra
sjo nen, Riks ad vo ka ten, Dom mer for en
in gen og Ad vo kat fo re nin gen – som 
har hatt som mål å vur de re ef fek ti vi se
rings og kva li tets til tak ved be hand lin
gen av både straf fe sa ker og si vi le sa ker.

– God saks for be re del se og dom mer
sty ring er vik tig, kom men ter te Smith.

– Tids fris ter hen ger ikke sam men
Po li ti ju ris te ne le der Are SkjoldFryk
holm frem holdt at rap por ten fra Riks
re vi sjo nen er god, men at den pe ker 
på ut ford rin ger som gjel der hele straf
fe saks kje den. 

– Å løse dom sto le nes ut ford rin ger 
lø ser ikke en del fun da men ta le pro
ble mer.

Han trakk frem et eks em pel:
– Sy ste met for tids fris ter hen ger 

ikke sam men i straf fe sa ke ne. Po li ti et 
har én frist og dom sto le ne en an nen. 
Når po li ti et har på ta le av gjort en sak 
er den tatt ut av po li ti ets re stan se. 
Men po li ti et vel ger selv når sa ken sen
des vi de re.

SkjoldFryk holm pek te der med på 
et for hold Po li ti ju ris te ne  vars let om 
al le re de høs ten 2018. 

I et inn spill i brevs form til Riks ad
vo ka ten og Po li ti di rek tø ren skrev ju ris
te ne al le re de den gang at de var blitt 
gjort kjent med at en kel te po li ti dis trik
ter føl ger en prak sis der sa ke ne kun skal 
påtaleavgjøres for å opp nå gode mål tall, 
men ikke sen des til ret ten for be ram
mel se da det be slag leg ger tid til ak to re
ring som hind rer ny på ta le pro duk sjon. 

”An tall sa ker som har vært be ram
met i ret ten er ikke et fo kus om rå de 
for po li ti mest re ne da det te tal let ikke 
må les av POD”, skrev de. 

Po li ti ju ris te ne men te der for at 
Riks ad vo ka ten må ret te sø ke ly set mot 
D lis te ne  det vil si sa ker som er 

So ren skri ver Tor Chris ti an Carlsen (t.v) og Dom mer for en in gens le der, lag dom mer 
Wig go Stor haug Larssen, un der hø rin gen (Foto: Ole-Martin Gang nes)

Po li ti ju ris te ne le der Are Skjold-Fryk holm og nest le der Ma ri an ne Bør seth del tok i 
hø rin gen (Foto: Ole-Martin Gang nes)
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Fakultetet i Oslo  
samlet under ett tak
– Det har vært leid ulike lokaler over hele byen i alt  
fra kinoer til kirkerom. Nå er vi samlet under ett tak.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

16. januar var det offisiell åpning av 
Domus Juridica, UiOs nye undervis
ningsbygg for Det juridiske fakultet, 
plassert i Kristian Augusts gate 17.

Her har de rundt 4000 studentene 
ved fakultetet tilgang til blant annet 
lesesalsplasser, undervisningsrom, 
grupperom, bibliotek, kantine og 
innendørs sykkelparkeringsplasser.

Bygget har også kort avstand til de 
historiske universitetsbygningene ved 
Karl Johans gate, som fortsatt skal 
brukes av Det juridiske fakultet.

Både avtroppende justis og inn
vandringsminister Jøran Kallmyr og 
forsknings og høyere utdanningsmi
nister Iselin Nybø deltok under den 
offisielle åpningen. Det samme gjorde 

representanter fra Høyesterett, Jurist
forbundet og Advokatforeningen.

Nye læringsformer
Prorektor Gro Bjørnerud Mo sa i sin 
åpningstale at hun er glad for å kunne 
tilby studentene gode arbeidsbe
tingelser midt i Oslo.  

Det er også dekan ved Det juri
diske fakultet, Ragnhild Hennum, som 
legger vekt på at fakultetet nå har fått 
samlet mange leide bygg i ett moderne 
undervisningsbygg som gir et godt 
utgangspunkt for å utvikle fremtidsret
tede læringsformer. 

– Dette er et toppmoderne bygg 
med de beste fasiliteter. De gamle 
lokalene var ikke bygget med tanke på 
studenter. Det er det nå. Vi ønsker jo å 
utvikle jusstudiet, med nye måter å 
lære på, og det blir det enklere å få til 
nå, sa hun ved åpningen.

Hun takket sine forgjengere i 
dekanstolen, Hans Petter Graver og 
Dag Michalsen, for arbeidet som er 

Domus Juridica (Illustrasjon: 
Mad arkitekter/Kyrre Sundal)



43JURISTEN   1  /  2020

– Så det legges til rette for nye 
måter å arbeide på, når det gjelder alt 
fra støydemping til digitale flater.

Åpningen ble markert gjennom 
hele dagen med en rekke foredrag og 
omvisninger.

slik vil det legges til rette for i departe
mentene i de nye regjeringskvartalene.

– Jeg har mange minner fra den 
gang jeg selv studerte jus i Oslo, men 
kollokviesofa, som det snakkes om 
her, har jeg ikke vært bort i, kommen
terte justisministeren.

blitt lagt ned i mange år før åpningen 
nå er en realitet.

– Vi bruker mye tid her
Leder for Juridisk studentutvalg, 
Mads Fredrik Baardseth, fortalte 
under åpningen om tidligere plass
mangel og at det har vært lite egnede 
lokaler for undervisning. 

– Det har vært leid ulike lokaler 
over hele byen i alt fra kinoer til kirke
rom. Nå er vi samlet under ett tak. Jeg 
håper dette blir et levende bygg med 
aktivitet fra morgen til kveld. At det 
vil gjøre studiet enda mer sosialt og at 
det styrker læringsmiljøet.

– Vi som studerer bruker mye tid 
her. Vi møter venner, vi møter kjæres
ter og det er faglige oppturer og ned
turer. Jeg håper dette blir et godt hjem 
også for alt det som skjer rundt stu
diet, sa Baardseth.

Forsknings og høyere utdannings
minister Iselin Nybø, jurist og tidli
gere jusstudent i Bergen, synes byg
gets prominente  plassering midt i 
byen er et signal om universitetets og 
fakultetets betydning.

– Bygget gjenspeiler også dagens 
syn på undervisning. Sammenliknet 
med gamle lokaler er det lagt vekt på 
åpne og fleksible løsninger.

– Selv om det fortsatt er lesesals
plasser som tradisjonelt i jusstudiet. 
Det er tross alt mye lesing på studiet, 
selv om det har utviklet seg mye siden 
jeg selv var student.

Kollokviesofa
Avtroppende justis og innvandrings
minister Jøran Kallmyr, jurist og tidli
gere jusstudent i Oslo, sa i sin hils
ningstale at  jusstudiet fortjener det 
flotte nye bygget. 

– Det handler om å holde utdan
ningen oppdatert. Dette er et fag der 
man ikke kan fronte ett syn som en 
fasit – dette er ikke matematikk. Her 
legges det til rette for teamarbeid. 
Sånn sett likner det mer arbeidslivets 
måte å jobbe på, der ulike perspektiver 
bringes inn når et problem skal løses. 
Slik jobber man i advokatbransjen og 

Dekan Ragnhild Hennum og  
Mads Fredrik Baardseth,  
leder for Juridisk studentutvalg 
(Foto: Ole-Martin Gangnes)

Juristforbundets president Håvard Holm var blant de mange  
som gratulerte dekan Ragnhild Hennum med det nye Domus 
Juridica (Foto: Vegard Valestrand)

En av lesesalene i Domus  
Juridica (Mad arkitekter/ 
Kyrre Sundal)
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– Jeg tok flyet fra Narvik kl. 04.05, så 
dagen blir nok lang, men jeg tenker 
det blir verdt det, sier Johanne 
Bertling Krogstad, som var blant 
«elevene» som begynte på studiepro
grammet ved Høyskolen Kristiania til 
første time klokka 11.

Bertling Krogstad er tillitsvalg ved 
UiT Norges arktiske universitet, hvor 
hun til daglig jobber som seniorrådgiver.

Juristforbundets president, Håvard 
Holm, og Rikke C. Ringsrød, som er 

Juristforbundets fagsjef for lønn og 
arbeidsvilkår var også tilstede. De rea
gerer med glede over responsen som 
kurstilbudet har fått.

– Plassene er fylt opp. Det er tyde
lig og svært gledelig at denne mulig
heten er noe de tillitsvalgte har satt 
pris på, sier de to.

Årsstudiet er fordelt på to 
emner: «Forhandling og påvirkning» og 
«Retorikk og argumentasjon».

Juristforbundets nye studie-
tilbud for tillitsvalgte var fylt 
til randen av entusiastiske 
jurister fra hele Norge da 
studieprogrammet åpnet  
i Oslo i januar.

Tekst: Tore Letvik

Satser tyngre på opplæring av tillitsvalgte jurister

Tillitsvalgte fra nær 
og fjern fylte årskurs

En god samling tillitsvalgte fra hele 
Norge, fra så vel offentlig som privat 
sektor møtte til studieprogrammet som 
kom i stand etter at Juristforbundet 
inngikk en avtale med Høyskolen 
Kristiania. (Foto: Tore Letvik)
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juristforening, divisjon innsats. Også 
hun seinorskattejurist i Trondheim.

– Jeg også ser nytten i å kanskje få 
noen nye verktøy og en økt bevissthet 
om hva man kan gjøre under ulike pro
sesser. Også i det daglige, og jeg tror det 
kan bli nyttig både i rollen som tillits
valgt og som ansatt, sier hun.

Første studiedag var ventet å vare 
til klokka 18 første dag som var en 

fredag. Også lørdag var det stu
dier. Årsstudiet har i alt to semestre.

Olav Johansen, høyskolelektor 
ved Institutt for ledelse og organisa
sjon, er fagansvarlig for «Forhandling 
og påvirkning», og Kjell Terje 
Ringdal, som er førstelektor i reto
rikk og massekommunikasjon, er 
fagansvarlig for «Retorikk og argu
mentasjon».

Vurderte å «advare» sine sjefer
Johanne Bertling Krogstad valgte 
«Forhandling og påvirkning», og 
sammen med henne på Høyskolen 
Kristiania traff vi to andre som hadde 
valgt samme emne. 

Også de hadde en reisevei bak seg, 
rettere sagt fra Trondheim til Oslo, for 
å være blant de tillitsvalgte som vil 
«toppe» den kunnskapen de har som 
tillitsvalgt med ytterligere kompetanse. 

Per Ove Johnsen, som til daglig 
jobber som seniorskattejurist, og er til
litsvalgt i Skatteetatens juristforening, 
divisjon innkreving, sier humoristisk at 
han advarte sine sjefer om at det 
vil bli knallharde forhandlinger til høs
ten etter at han har gjennomført års
studiet om forhandling og påvirkning.

– Selv om jeg kanskje ikke advarte 
dem, så regner jeg med å få faglig 
påfyll, og at jeg kommer til å iverk
sette det jeg lærer her fra første stund, 
både som tillitsvalgt og som ansatt, 
sier Johnsen. 

– Nyttig
Silje BlixNilsen har også valgt samme 
tema, og er tillitsvalgt i Skatteetatens 

F.v. Silje Blix-Nilsen, Per Ove 
Johnsen og Johanne Bertling 
Krogstad var blant juristene 
som påbegynte årsstudiet som 
Juristforbundet tilbyr (Foto: 
Tore Letvik)

Juristforbundets president, Håvard Holm, i trivelig passiar med noen av de 
fremmøtte tillitsvalgte. Mange hadde lang reisevei og kom direkte med medbrakt 
koffert. (Foto: Tore Letvik)
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Høyesterett vil nå meisle ut 
den rettspraksis som norske 
domstoler skal følge etter at 
Den europeiske menneske-
rettighetsdomstolen (EMD) 
flere ganger har felt Norge for 
brudd på menneskerettighetene 
i barnevernssaker.

Tekst: Tore Letvik

I presse fro kos ten, som er et møte 
Høy es te rett har med re pre sen tan ter 
for norsk presse i ja nu ar hvert år, 
orien ter te høy es te retts dom mer Knut 
Kal le rud om pro ses sen. Høy es te rett 
skal be hand le tre bar ne verns sa ker i 
stor kam mer med el le ve dom me re fra 
4. til 10. feb ruar. 

I sa ke ne skal Høy es te rett vur de re 
hvor dan dom me ne mot Norge i EMD 
skal inn vir ke på norsk prak sis. Sa ke ne 
gjel der adop sjon, om sorgs over ta kel se 
og fast set tel se av sam vær.

Høy es te retts bruk av stor kam mer 
er sjel den og ikke det enes te som vi ser 
at lan dets øver ste dom stol mar ke rer 
be hand lin gen av bar ne verns sa ke ne 
som sær de les vik tig. 

Bar ne verns sa ker som be hand les i 
Høy es te rett går nor malt all tid for luk
ke de dø rer, uten of fent lig het og presse 
til ste de. Da Høy es te rett den 20. 
de sem ber i fjor be slut tet at sa ke ne i 
feb ruar skal gå for åpne dø rer, re pre
sen ter te det te også noe spe si elt og 
helt nytt hva gjel der dom sto lens 
be hand ling av bar ne verns sa ker. 

Som me ren 2019 gjor de Ju ris ten 
en un der sø kel se som vis te at nors ke 

dom sto ler mang ler over sikt over hvor 
man ge sa ker som går bak luk ke de 
dø rer. Høy es te rett ut tal te at bruk av 
luk ke de dø rer for sin del gjel der «sa
ker et ter blant an net psy kisk hel se
vern lo ven, bar ne vern lo ven, bar ne lo
ven el ler om for de lin gen av for mu en 
mel lom tid li ge re ek te fel ler el ler sam
bo e re. Dis se sa ke ne skal et ter lo ven 
fø res for luk ke de dø rer uten sær skilt 
av gjø rel se fra ret ten», ut tal te Høy es te
rett. 

Be slut tet åpne dø rer
Den ne gan gen er det lo vens unn tak 
mot luk ke de dø rer, tvis te lo ven § 367 
and re ledd, som blant an net gjel der 
for barnevernsaker, som tas i bruk. 
Den ly der slik:

«Retts mø ter hol des for luk ke de 
dø rer. Retts mø ter kan li ke vel hol des 
helt el ler del vis for åpne dø rer der som 
den pri va te part be gjæ rer det, og ret
ten fin ner det te ube ten ke lig ut fra 
hen sy net til sa kens opp lys ning, til den 
pri va te part selv og and re.» 

Un der høy es te retts jus ti tia ri us 
To ril Ma rie Øies le del se ble par te ne 
spurt om mu lig he ten for å føre sa ke ne 
for åpne dø rer. I kjen nel sen fra Høy es
te rett, he ter det føl gen de:

«I saks for be re den de møte ons dag 
27. no vem ber 2019 ble mu lig he ten 
for at an ke for hand lin gen i de ak tu el le 
sa ke ne kan hol des for åpne dø rer, tatt 
opp med par te ne. Hen sy net til par te
nes ano ny mi tet ble drøf tet, og det ble 
lagt til grunn at det te hen sy net kun ne 
iva re tas ved at navn på par te ne, bar na 
og kom mu ne ne ikke be nyt tes un der 
for hand lin ge ne, og ved at opp lys nin
ger som er av sen si tiv ka rak ter el ler er 
eg net til å iden ti fi se re par te ne, ikke 
le ses opp. 

Alle de an ken de par te ne har frem
satt be gjæ ring om at sa ken skal gå for 
åpne dø rer, un der for ut set ning av at 
de res navn ikke bru kes i ret ten el ler 
på an nen måte blir kjent for til hø
rer ne og me di e ne, og at opp les ning av 
sen si tivt ma te ria le unngås. Det er tatt 
for be hold om å trek ke til ba ke be gjæ

Meisler ut rettspraksis 
i barnevernsaker for åpne dører

Justitiarius Toril Marie Øie under pressefrokosten i Høyesterett.
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Sa ken gjel der et lite barn, hvor det 
ble be slut tet om sorgs over ta kel se kort 
tid et ter fød sel. Av sa ke ne som skal 
be hand les i stor kam mer, er det te den 
enes te som gjel der anke over dom, og 
hvor Høy es te rett har kom pe tan se til å 
av gjø re rea li te te ne i sa ken.

De to for en te sa ke ne som der et ter 
skal be hand les gjel der også om sorgs
over ta kel se og sam vær. De an ken de 
par te ne er mor og far til det sam me 
bar net. 

An ke ne gjel der lag manns ret tens 
be slut nin ger om ikke å gi sam tyk ke til 
an ke be hand ling, og også her er spørs
må let om det var rik tig at sa ke ne ikke 
ble frem met til an ke be hand ling i lag
manns ret ten. 

Det var dis sens i lag manns ret ten når 
det gjel der spørs må let om an ken fra 
mor skul le frem mes. Uenig he ten knyt
tet seg til be tyd nin gen av at det ikke 
fore lå en opp da tert sak kyn dig rap port. 
Be hand lin gen av sa ken i stor kam mer vil 
blant an net be ly se det te spørs må let.

Ved be hand ling i stor kam mer set tes 
Høy es te rett med el le ve dom me re i ste
det for fem, som er det van li ge. Be hand
ling i stor kam mer kan et ter lo ven 
be slut tes i sa ker av «sær lig vik tig het». 

Sa ke ne er be ram met 4.–10. feb
ruar 2020 og vil bli be hand let i sam
men heng.

Sa ke ne er hen vist for di de er eg net 
til å vur de re be tyd nin gen for norsk 
prak sis av den siste tids av gjø rel ser fra 
Den eu ro pe is ke men nes ke retts dom
stol (EMD) i bar ne verns sa ker om 
adop sjon, om sorgs over ta kel se og fast
set tel se av sam vær.  

Den før s te sa ken som skal be hand
les gjel der anke over lag manns ret tens 
be slut ning om ikke å gi sam tyk ke til 
an ke be hand ling i sak om adop sjon 
hvor foreldene var fra tatt om sor gen 
for bar net. 

Det sen tra le spørs må let i den ne 
sa ken er om det var rik tig at sa ken 
ikke ble frem met til be hand ling i lag
manns ret ten. Sa ken vil be ly se uli ke 
spørs mål knyt tet til adop sjon. 

Høy es te rett vil blant an net se 
nær me re på ting ret tens og lag manns
ret tens be hand ling av at den for ut gå
en de om sorgs over ta kel sen ble an sett å 
være lang va rig, og at sam væ ret der for 
ble be gren set. Vi de re vil be tyd nin gen 
av om det fast set tes be søks kon takt for 
bio lo gis ke for eld re ved adop sjon bli 
be lyst.

Om sorgs over ta kel se
Den and re sa ken som skal be hand les, 
gjel der anke over lag manns ret tens 
dom i sak om om sorgs over ta kel se og 
fast set tel se av sam vær. 

rin gen der som hen sy net til en for svar
lig saks be hand ling gjør det nød ven dig 
å luk ke dø re ne un der de ler av an ke
for hand lin gen», står det i kjen nel sen, 
som er sig nert høyestejustitiarius Øie. 

I kjen nel sen be grun nes dom sto
lens ini tia tiv på føl gen de måte:

«Det knyt ter seg for ti den ge ne relt 
sett stor of fent lig in ter es se til be hand
lin gen av barnevernsaker for nors ke 
dom sto ler. Så langt det er mu lig bør 
det være åpenhet om be hand lin gen av 
sa ker som er hen vist til be hand ling i 
stor kam mer i Høy es te rett. Slik 
be hand ling i for ster ket rett er kun 
ak tu elt for sa ker som an s es å være 
sær lig vik ti ge. De hen syn som til si er 
åpenhet om an ke for hand lin gen, gjør 
seg her gjel den de med sær lig tyng de», 
skri ver Øie.

Be tyd nin gen for norsk prak sis
Høy es te retts an ke ut valg hen vis te fire 
sa ker om bar ne vern til be hand ling i 
Høy es te rett, men to av sa ke ne er for
ent til én. Jus ti tia ri us be slut tet at sa
ke ne skal be hand les av Høy es te rett i 
stor kam mer med el le ve dom me re og 
for åpne dø rer. 

Høy es te rett har i et eget in for ma
sjons skriv gitt føl gen de grunn lag for å 
slip pe inn sa ke ne, og in for me rer litt 
om hver sak:
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sa ker med til ta le der det er av satt 10 
retts da ger el ler mer til ho ved for hand
lin gen, og i lag manns ret ten for sa ker 
der det er hen vist anke over be vis be
døm mel sen un der skyld spørs må let og 
av satt 10 retts da ger el ler mer til an ke
for hand lin gen. 

Ar beids grup pen pre si se rer imid
ler tid i beg ge ret nings lin je ne at de 
også bør be nyt tes i sa ker med kor te re 
va rig het der sa kens art el ler kom plek
si tet til si er det.

I til legg til HansPet ter Jah re, har 
ar beids grup pen be stått av  lag dom mer 
Bjørnar Stok kan, ting retts dom mer Kris
tin BarthLarsen, av de lings le der/ting
retts dom mer Anne Mar gre the Lund, 
før s te stats ad vo kat Bård Thor sen, stats
ad vo kat Ton je Tøn der, stats ad vo kat 
Hei di Rein holdtØst bye, ad vo kat 
Anders Bro sveet, ad vo kat Chris ti an B. 
Hjort og se ni or råd gi ver Elin He len 
Kval vik Ut vik (DA).

Man dag 13. ja nu ar le ver te grup
pen sin rap port  med for slag til ret
nings lin jer for be hand lin gen av straf
fe sa ker i ting ret te ne og ret nings lin jer 
for be hand lin gen av straf fe sa ker i lag
manns ret te ne.

Ar beids grup pens ar beid har hatt 
som mål å vur de re ef fek ti vi se rings og 
kva li tets til tak ved be hand lin gen av 
straf fe sa ker.

– Bedre saks for be re del ser er et av 
de vik ti ge gre pe ne vi pe ker på  i rap
por ten, sa Jah re da for slage ne ble lagt 
frem.

– Her er saks for be re den de mø ter 
et vik tig verk tøy, sa Jah re, som også 
trakk frem be hov for kul tur end ring og 
mer ak tiv  saks for be re del se  der alle 
par ter må del ta.

Om fat ten de sa ker
Som ut gangs punkt gjel der de fore
slåt te ret nings lin je ne for ting ret ten i 

Arbeidsgruppe har levert 
rapport med forslag.

Tekst: Tore Letvik

Dom me re i ting rett og lag manns rett 
bør ta en mer ak tiv rol le un der saks
for be re del se av «sær lig om fat ten de 
straf fe sa ker».

Pro ses su el le og ma te ri el le tviste
punk ter bør klar gjø res, og så langt 
mu lig av gjø res, før ho ved for hand ling 
og an ke for hand ling.

Det te er blant kon klu sjo ne ne en 
ar beids grup pe opp nevnt av Dom stol
ad mi nis tra sjo nen, Riks ad vo ka ten, 
Den nors ke Dom mer for en ing og Den 
Nors ke Advokatforening har gjort. 

Ar beids grup pen har vært le det av 
HansPet ter Jah re. 

Vil ha strammere regi 
på saksforberedelsene i straffesaker

Hans-Petter Jahre og resten av arbeidsgruppen presenterte sin rapport under et møte i Juristenes Hus (Foto: Ole-Martin Gangnes)
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res surs man in ves te rer i saks for be re
del sen, vil man tje ne inn igjen un der 
hoved/an ke for hand lin gen», he ter det i 
rap por ten. 

«Det er nær lig gen de å anta at jo 
mer lang va rig en sak er, jo vik ti ge re er 
det med god saks for be re del se. Det er 
imid ler tid ikke noen nød ven dig sam
men heng mel lom leng den på hoved 
el ler an ke for hand ling og be ho vet for 
saks for be re del se. Va rig he ten fan ger 
opp mo men tet sa kens om fang, men 
and re vik ti ge mo men ter er hvor kom
pli sert og/el ler kom pleks sa ken er», 
skri ver ar beids grup pen. 

Den un der stre ker at dens man dat 
er be gren set til iret te fø rin gen, og at 
grunn laget for en vel lyk ket av vik ling 
av stør re sa ker al le re de leg ges un der 
et ter forsk nin gen. 

som et ufor melt møte med bare de 
pro fe sjo nel le ak tø rer til ste de, ikke som 
retts mø te», skri ver ar beids grup pen. 

De har laget ma ler som dom sto le ne 
kan be nyt te seg av, og som i de talj har 
for slag til alt fra hvor dan sa ke ne skal 
gjen nom fø res, helt fra berammings brev, 
til plan mø ter og gjen nom fø ring av saks
for be re del ser, vur de ring av bruk av fag
kyn di ge med dom me re, bruk av 
bi stands ad vo ka ter til de tal jer rundt 
gjen nom fø rin gen av hoved og an ke for
hand ling.

Tje ner inn ti den
I sin rap port “Bedre og mer ef fek tiv 
straf fe saks be hand ling i dom sto le ne” 
skri ver ar beids grup pen blant an net: 

«I de sto re sa ke ne, som alt så ut gjør 
en svært li ten del av saks tal let, men en 
be ty de lig stør re an del av an tal let 
retts ti mer, har god saks for be re del se 
stor be tyd ning. Det er vik tig at både 
ret ten og par te ne set ter av nød ven dig 
tid til den ne, slik at hoved og an ke be
hand ling kan kon sen tre res om de 
re el le tviste punk te ne i sa ken. 

For må let med saks for be re del sen 
er å leg ge til ret te for at ho ved for
hand lin gen/an ke for hand lin gen kan 
gjen nom fø res uten av brudd og at den 
kon sen tre res om de te ma er som er 
sen tra le ved av gjø rel sen av skyld spørs
må let og straffe spørs må let. 

Vi de re skal den ret te til ret te for at 
til tal te og for sva re ren kan ta stil ling til 
til ta len og imø te gå den ne, sml. tvis te lo
ven § 92 tred je ledd for si vi le sa ker. 

I et res surs og ef fek ti vi se rings per
spek tiv bør også tan ken være at den 

Li ten an del, men man ge retts ti mer
Ar beids grup pen fant at an de len av 
«sær lig om fat ten de straf fe sa ker» er 
svært lav. I 10års pe ri oden 2008  
2018 har straf fe sa ker med mer enn 10 
retts da ger, el ler 60 retts ti mer, ut gjort 
ca. 0,3  0,5 pro sent av sa ke ne i ting
ret te ne og 25 pro sent av sa ke ne i lag
manns ret te ne. Gruppen fant også at 
ho ved for hand ling/an ke for hand ling 
tar 13 da ger i de fles te sa ke ne.

Da ar beids grup pen i ste det for å se 
på hvor stor an del de sto re sa ke ne ut
gjør av det to ta le saks tal let, un der søk te 
hvor stor an del av det to ta le an tall retts
møtetimer de sto re sa ke ne ut gjør, ble 
imid ler tid bil det gan ske an ner le des. 

For ting ret te ne ut gjør de sto re 
straf fe sa ke ne 711 pro sent av retts
møtetimene hvert år. Og i Oslo ting
rett var an de len be ty de li ge stør re. 

I 2016 ut gjor de de sto re straf fe sa
ke ne 26 pro sent av rettsmøtetimene. I 
2017 var til sva ren de tall 23 pro sent, 
og i 2018 syv pro sent av det to ta le 
an tall rettsmøtetimer. 

Ar beids grup pen fant også at an de
len na tur lig nok var høy ere i lag
manns ret te ne enn ting ret te ne. For 
lan det un der ett ut gjør de sto re straf
fe sa ke ne 1525 pro sent av det to ta le 
an tal let rettsmøtetimer i lag manns
ret te ne. I Bor gar ting lag manns rett går 
hen holds vis 23 pro sent (2016), 38 
pro sent (2017) og 19 pro sent (2018) 
av rettsmøtetimene med til straf fe sa
ker på ti retts da ger el ler mer.

Saks for be re del se
Ar beids grup pen har viet størst opp
merk som het til saks for be re del sen, og 
skri ver i sin rap port at bedre saks for
be re del se et ter grup pens syn er “det 
til ta ket som har størst po ten si al for å 
kon sen tre re hoved og an ke for hand
lin gen og der ved opp nå bedre kva li tet 
og mer ef fek tiv tids bruk». 

Blant for slage ne skri ver ar beids
grup pe ne at det i sto re og kom pli ser te 
el ler kom plek se sa ker all tid bør hol
des ett el ler fle re plan mø ter.

«Det kan også være hen sikts mes sig 
i kor te re sa ker. Plan mø tet bør hol des 

Lagdommer Bjørnar Stokkan pekte på at en kulturendring blant rettens aktører kan 
være utfordrende (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Riksadvokat Jørn Maurud (t.v.) og  
Sven Marius Urke, direktør for Domstol-
administrasjonen, berømmet 
arbeidsgruppen for arbeidet.  
(Foto: Ole-Martin Gangnes)
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dag. Politijuristene var de første som 
besvarte undersøkelsen i oktober.

Marianne Børseth, 1. nesteleder i 
Politijuristene, fortalte da at det pågår 
et arbeid i politiet angående «nytt 
arbeidsplasskonsept». Arealbruken 
skal ned og det skjer en sentralisering 
og flytting i forbindelse med politire
formen.

Prosjektet skal munne ut i anbefa
linger fra Politidirektoratet til politi
distriktene og det er etablert en sty
ringsgruppe med representanter fra 
arbeidstakersiden, arbeidsgiver og 
innleide fagpersoner. Børseth sitter i 
styringsgruppen som representant for 
juristene.

– Alle har ikke samme behov og 
oppgaver i arbeidshverdagen. Å sitte i 
landskap vil være svært krevende for 
mange jurister, sa Børseth.

Magne Skram Hegerberg, general
sekretær i Juristforbundet, fortalte at 
målet med å kartlegge medlemmenes 
arbeidsmønster er å  kunne gi bedre 
kvalifisert hjelp og rådgivning til juris
ter som møter utfordringer i slike pro
sesser eller omstillinger. Prosjektet 
settes i gang etter stadig økende antall 
hevendelser fra medlemmer og tillits
valgte om temaet.

– Vi vil kunne si noe mer kvalifi
sert på jusprofiler og hva som er viktig 
for jurister. Jurister er neppe en 
homogen gruppe, og antagelig vil vi 
finne ulike kategorier.

18 prosent høyere risiko
Da forskerne begynte å se på tallene 
så de en tydelig tendens: de som deler 
kontor med andre eller sitter i åpent 
kontorlandskap har henholdsvis 18 og 
12 prosent høyere risiko for sykemel
ding enn de som sitter på cellekontor.

– Økningen gjelder på tvers av 
kjønn, alder, lederposisjon og 
utdanning, sier Stein Knardahl på 
STAMI sine nettsider.

Han er forsker og avdelingsdirek
tør ved instituttet og har gjennomført 
studien sammen med kollega Morten 
Birkeland Nilsen.

– En årsak kan være at det å dele 
kontor eller arbeide sammen med 
flere i kontorlandskap kan medføre at 
man lettere blir smittet av virus som 
forkjølelse og influensa. Det er også 
mulig at støy eller andre forstyrrelser 
fra kollegaer og manglende mulighet 
for å konsentrere seg har innvirkning. 
I tillegg vet vi fra forskning at om man 
opplever nedsatt kontroll over sin 
egen arbeidssituasjon kan dette bidra 
til sykefravær, sier han.

Knardahl mener det er en styrke 
at de har brukt legemeldt sykefravær 
fra NAV og ikke selvrapporterte syke
meldingsperioder.

Kartlegger jurister
I høst skrev Juristen flere artikler om 
ulike arbeidsplassløsninger i forbin
delse med at Juristforbundet er i gang 
med å kartlegge juristers arbeidshver

Statens Arbeidsmiljøinstitutt 
har hentet inn sykemeldings-
opplysninger fra NAV om over 
6000 arbeidstakere og sett på 
sammenhengen med hvordan 
kontor de sitter på. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

En undersøkelse fra Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som 
ble publisert i desember i fjor viser at 
ansatte som deler kontor har større 
risiko for sykemelding.

Studien startet med en spørreun
dersøkelse om arbeidsplassløsninger 
av 14.500 ansatte i 97 virksomheter. 
Ansatte som jobbet utendørs, i 
butikk/verksted eller på behand
lingsinstitusjon ble utelatt fra studien.

De gjenværende 6328 personene, 
som enten jobbet alene på eget kon
tor, delte kontor med en eller flere 
eller jobbet i kontorlandskap, ga så 
samtykke til at forskerne kunne hente 
inn informasjon om legemeldt syke
fravær fra NAV.

«Deretter analyserte forskerne 
betydningen av kontorløsning for 
sykefravær med sykemelding i de 12 
månedene som fulgte etter at 
deltakerne hadde besvart spørsmål 
om kontorløsning» skriver STAMI på 
sine hjemmesider.

Studie: 18 prosent høyere  
risiko for sykemelding når  

man deler kontor med andre
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res, nå sist i for bin del se med NAV
skan da len.

Si den 1814
Norge har hatt riks rett si den 1814. I 
feb ruar 2007 ble riks retts ord nin gen 
end ret. Jus pro ses sor Er ling J. Hu sa bø 
var an svars kom mi sjo nens le der i to 
pe ri oder, frem til 1. de sem ber i 2019 
da Strand bak ken ble valgt, og til tråd te 
som kom mi sjo nens nye le der.

Kom mi sjo nen har i alt fem med
lem mer, og to av dens tid li ge re med
lem mer, Svein Hol den, og Gunn 
Ka rin Gjul, ble valgt for en ny seks års
pe ri ode, sam ti dig som Strand bak ken 
over tok som le der. De øv ri ge med
lem me ne i Stortingets an svars kom mi
sjon er Kris ten Ribe, Kris tian sand, og 
Ma ri an ne Abe ler, Tromsø.

rings med lem mer for riks rett, men det 
ble ikke reist til ta le mot noen.

I 1977 of fent lig gjor de stor tings re
pre sen tan te ne Ber ge Furre og Finn 
Gustavsen opp lys nin ger fra en hem
me lig stemp let for svars po li tisk gransk
nings rap port, og en pro to koll ko mi té 
ble ned satt for å vur de re riks retts til
ta le mot de to. Med knapt fler tall ved
tok Odels tin get i 1979 ikke å rei se til
ta le.

Fle re gan ger si den har det kom
met for slag om å stil le an svar li ge po li
ti ke re, men også dom me re, for riks
rett, blant an net et ter retts skan da len 
rundt Fritz Moensa ken, noe Stor tin
get om ta ler i sin orien te ring om riks
rett.

FrPs Carl I. Hagen har i fle re sa ker 
ment at bruk av riks rett bur de vur de

Det er satt i gang riksrettssak i 
USA. Ved innledning av 
eventuell riksrettssak her i 
landet ville Stortingets 
ansvarskommisjon vært sentral. 
Kommisjonen fikk nylig ny leder.

Tekst: Tore Letvik

Tirs dag 21. ja nu ar star tet riks retts sa
ken mot pre si dent Do nald Trump i 
USA. Her til lands er det 93 år si den 
riks rett sist ble be nyt tet. Ved inn led
ning av even tu ell riks retts sak i Norge 
ville Stortingets an svars kom mi sjon 
vært sen tral. Kom mi sjo nen fikk ny lig 
ny le der. Stor tin get har opp nevnt pro
fes sor dr. juris As bjørn Strand bak ken 
som le der av Stortingets an svars kom
mi sjon for en pe ri ode på seks år.

An svars kom mi sjo nen er et uav
hen gig sær or gan på fem med lem mer 
som Stor tin get kan be om å inn le de 
un der sø kel ser for å kart leg ge om det 
er grunn lag for å gjø re kon sti tu sjo nelt 
an svar gjel den de mot noen.

An svars kom mi sjo nen rap por te rer 
til Stor tin get om ret ter gangs må ten i 
riks retts sa ker, et ter riksrettergangslo
ven. 

Ble vur dert et ter kri gen
Den siste riks retts sa ken i Norge ble 
gjen nom ført mot re gje rin gen Ab ra
ham Ber ge i 1926–27. Re gje rin gen var 
til talt for ikke å ha un der ret tet Stor
tin get om at den had de gitt stats støt te 
til en bank. Riks ret tens dom lød på 
fri fin nel se.

Et ter fri gjø rin gen i 1945 ble spørs
må let tatt opp om å stil le stats mi nis ter 
Jo han Nygaardsvold og en kel te re gje

Ny leder av Stortingets 
ansvarskommisjon

Professor Asbjørn Strandbakken leder 
kommisjonen som er sentral ved 
eventuelle riksrettssasker i Norge

Abraham Berge (bildet) og seks av hans 
statsråder ble i 1926 stilt for riksrett. 
De ble 25. mars 1927 frikjent  
(Foto: L. Szacinski, Oslo Museum)
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Delte ut 300.000 kroner til 
rettshjelpstiltak fra fjorårets 
«rettshjelpsmarsj». 27. mai 
arrangeres ny Legal Walk.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

På tam pen av fjor å ret møt te Ju rist for
bun dets pre si dent, Hå vard Holm, 
re pre sen tan ter for de fire retts hjelps
til ta ke ne som mot tar de inn sam le de 
pen ge ne fra Le gal Walk. 

Tilstede hos Ju rist for bun det var 
Ma ri us Lindberg fra Kreft for en in gen, 
Vi be ke Feld berg fra Ga te ju ris ten/Bar
nas Ju rist, Bjørk Jo nas sen fra JURK og 

Jonathan Leifs son de Lange fra Juss
Buss.

Le gal Walk gikk av sta be len for and
re gang i fjor høst. Det var på meldt nær
me re 300 del ta ke re og rundt halv par ten 
gikk den halv mil lan ge løy pa gjen nom 
sen trums ga te ne til inn tekt for uli ke 
retts hjelps til tak i øsen de regn vær.

Ju rist for bun det had de også sam let 
et knip pe en ga sjer te ju ris ter som 
snak ket med del ta ker ne om sa ker de 
brenner for. Det var:

Anine Kier ulf  (fag di rek tør ved 
Norges in sti tu sjon for men nes ke ret
tig he ter),  Ida Andenæs (ad vo kat og 
part ner i Ad vo kat fir ma et El den), Jon 
Chris ti an Fløys vik Nord rum (fag an
svar lig for det nye fa get lov giv nings
lære ved UiO), Gro Sanvold (ad vo kat 

med er fa ring fra tryg de kon tor, fyl kes
tryg de kon tor) og Ole And re Oftebro 
(ad vo kat og part ner i Ræ der). 

Le gal Walk 2020
Da de 300.000 kro ne ne ble ut delt til 
Jussbuss, JURK, Ga te ju ris ten og 
Krefforeningens retts hjelps til bud 
kun ne Hå vard Holm for tel le at det 
blir Le gal Walk også i år. 

– Vi skal jobbe enda har de re for å 
ska pe opp merk som het rundt ar ran ge
men tet og ikke minst få inn pen ger til 
retts hjelps til ta ke ne, sa han. 

Ide en til Oslo Le gal Walk kom mer 
fra Lon don, der den før s te Lon don 
Le gal Walk ble ar ran gert i 2005. Si den 
har ar ran ge men tet vokst og sam ler nå 
12 000 del ta ke re i Londons ga ter. 

Ny Legal Walk i mai

F.v.: Steinar Hafto Myre fra juridisk fakultet ved UiO, Marius Lindberg fra Kreftforeningen, Bjørk Jonassen fra JURK, Vibeke 
Feldberg fra Gatejuristen/Barnas Jurist, Jonathan Leifsson de Lange fra JussBuss, Håvard Holm, president i Juristforbundet  
og Mona Sanden Olivier, advokat i Juristforbundet.
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Nye læremåter på jusstudiet

De første JOU-ene levert
– Vil simulere en NOU-prosess 
og gjøre det så virkelighetsnært 
som mulig.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Fire stu dent grup per ved UiO har 
laget de før s te JOUene (Jusstu den te
nes of fent li ge ut red nin ger) for Nav, 
By mil jø eta ten i Oslo, WWF og JURK 
og Jussbuss.

– Det var til å be gyn ne med van
ske lig å for stå kon sep tet og man da tet. 
Det var mye tek nisk, men det har 
vært utro lig spen nen de, sier jusstu
dent Sind re Buer.

Sam men med Per nil le Nep le 
Poppe, Anine Svar stad, Åse Ha ram og 
So fie Stav ang har han i høst job bet 
med en så kalt JOU (Jusstu den te nes 
of fent li ge ut red ning) på opp drag fra 
Nav gjen nom valg fa get Lov lab.

Ut gangs punk tet fra Nav var et 
øns ke om at uli ke livs hen del ser i 
stør re grad skal fan ges opp og ut lø se 
yt el ser frem for at bru ker ne selv må 
søke. Et eks em pel på en yt el se som 
fun ge rer slik i dag er bar ne trygd.

– Vi måt te finne ut av hva en hen
del se fak tisk er. EU har de fi nert uli ke 
livs hen del ser som å gif te seg, få barn, få 
jobb, mis te jobb og så vi de re, men det er 
jo ikke alle hen del ser som har noen 
yt el se knyt tet til seg. Vi fo ku ser te på 
hvor dan man kan re gu le re hen del ser og 
hvil ken lov giv ning som kan være ak tu
ell, for tel ler Nep le Poppe.

Stu den te ne har blant an net laget fle
re uli ke mo del ler og skre vet et lov for slag.

– Ju ris te ne bak på
– Tek no lo gisk er det mu lig å gjø re det
te i stør re grad – at vi lyt ter til en 
strøm av in for ma sjon og fore tar oss 
noe når vi ser at en viss type hen del se 
fin ner sted, som å få, mis te job ben og 
så vi de re, sier Da niel En ge ha gen.

Han er le der for elek tro nisk sam
hand ling i Nav og sjefsinformasjonsarki
tekt. Sam men med To rill Chris ti ne 
Edvardsen, som er ju rist i Nav, var han 
tilstede da stu den te ne pre sen ter te de ler 
av ut red nin gen på slut ten av fjor å ret.

En ge ha gen på pek te at ver ken 
kuns tig in tel li gens el ler di gi ta li se ring 
er noe nytt, men at det ut ford ren de er 
at fle re ting «tref fer det of fent li ge» 
sam ti dig og at for vent nin ge ne i 
be folk nin gen blir høy ere.

– Det er som den per fek te storm 
som kom mer mot det of fent li ge. 
Hvor dan skal vi rig ge oss? Vi ser sto re 
ut ford rin ger, og det hjel per ikke å gjø
re små grep her, sier han.

En ge ha gen og Edvardsen for tel ler 
at de er im po nert over stu den te ne og 
tror JOUen vil bli et godt ut gangs
punkt for vi de re ar beid og kan skje vil 
bli sam men lig net med en NOU på et 
se ne re tids punkt.

Edvardsen i Nav for tel ler at de opp
le ver at for vent nin ge ne fra bru ker ne sti
ger vel dig når det gjel der det tek no lo
gis ke, men at selv om tek no lo ge ne ser 
løs nin ger hen ger jus sen bak på.

– Det er stort be hov for gode 
ju ris ter på det te om rå der, sier hun.

Fire stu dent ut red nin ger
I til legg til stu dent grup pa som har 
job bet med JOUen for Nav, var det 
grup per som pre sen ter te JOU om kli
ma lov for kom mu ner på opp drag fra 
WWF, mik ro mo bi li tet og elspar ke
syk ler på opp drag fra By mil jø eta ten i 
Oslo kom mu ne og ny retts hjelps lov 
på opp drag fra JURK og Jussbuss.

Fag læ rer i Lov lab, Jon Chris ti an 
Nord rum, for tel ler at de gjen nom 
fa get Lov lab øns ker å si mu le re en 
NOUpro sess og gjø re det så vir ke lig
hets nært som mu lig.

Kur set ble gjen nom ført for før s te 
gang i fjor, men skal vi de re fø res også 
til høs ten.

– Vi star tet med et krasj kurs i lov
giv nings lære for å gi stu den te ne noen 
verk tøy. I en NOUpro sess jeg ny lig 
har vært med på, gikk ar bei det over to 
år med ti eks per ter. Det var nes ten 50 
ti mer bare med språk job bing. Så det 
er klart det er ut ford ren de å si mu le re 
det te på så pass kort tid, sa han.

– Men jeg tror stu den te ne i Lov lab 
har fått en an nen og ver di full inn sikt i 
ut ford rin ger fra lov gi vers side, sam
men lig net med stu den ter som ikke 
har hatt kur set.

Student Sindre Buer, Daniel Engehagen og Torill Christine Edvardsen fra Nav, 
studentene Anine Svarstad og Pernille Neple Poppe. Foto: Tuva Bønke Grønning
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Juristens kommentatorer er Norges Juristforbunds president og visepresident

Holm og Bratteberg mener

Mulighetenes år er i gang
Vi er godt i gang med et nytt år. 

Vi har al le re de fått en ny jus
tis mi nis ter og et nytt ho ved kvar ter 
for Det ju ri dis ke fa kul tet i Oslo. Men 
for oss i Ju rist for bun det er det sta tus 
for retts sta ten og rik tig bruk av ju ri
disk kom pe tan se i hele sam fun net 
som står øverst på agen da en. 

Lik het for lo ven og retts sik ker het 
for alle er ide a let, noe Ju rist for bun det 
me ner er sel ve må le punk tet for en 
retts stat. Så må vi fast slå at selv vår 
nors ke retts stat, svært strøm lin je for met 
og vel fun ge ren de i glo bal sam men heng, 
tren ger so lid re ha bi li te ring. Nå mer enn 
på len ge. Og det te er ju ris te nes opp
ga ve, mer enn noen and res.

Til gan gen til retts hjelp og der
med rett mes sig be hand ling av 

en sak, er dess ver re ikke uav hen gig av 
øko no mi og geo gra fi her i lan det. For
valt nin gen og retts ve se net er ram met 
av den kraf tig ste til lits svik ten på 
man ge år. Sam ti dig ut ford rer au to ma
ti se ring og kuns tig in tel li gens ar beids
li vets mo del ler slik vi kjen ner dem, 
ikke minst for dem som selv dri ver 
næ rings virk som het. 

Sva ret på dis se ut ford rin ge ne er 
uten tvil ju ri disk kom pe tan se, inn plas
sert på rik tig sted og brukt på rik tig 
måte. På veg ne av lan dets ju ris ter vil Ju
rist for bun det bru ke året til for ster ket 
inn sats på dis se og fle re and re om rå der. 

Re gje rin gen har sig na li sert at den 
vil leg ge frem for slag til ny ad vo kat lov 
om et års tid. I advokatlovutvalgets 
inn stil ling er det fore slått at ju rist tit
te len lov be skyt tes, noe Ju rist for bun
det vil fort set te å ar bei de for.

Vi slip per ikke ta ket i ar bei det for 
at alle skal kun ne få ju ri disk bi

stand når de tren ger det, at lo ven skal 
være lik for alle. Pa ral lelt med ar bei det i 
det of fent li ge rettshjelputvalget, går Ju
rist for bun det i sam ar beid med Institutt 

for kri mi no lo gi og retts so sio lo gi, Det 
ju ri dis ke fa kul tet ved Uni ver si te tet i 
Oslo for å kart leg ge og ana ly se re retts
hjelp og til gang til retts ap pa ra tet, slik at 
vi vet hvor vi i nes te om gang kan set te 
inn løs nin ger. 

I den ne for bin del se vil vi også se 
på bl.a. res surs be ho vet i alle de ler av 
retts kje den og de of fent li ge sa lær sat
se ne for ad vo ka ter.

Mens uli ke mil jø er grans ker 
EØSskan da len for å finne ut 

hvor fei len skjed de, vil Ju rist for bun
det ta tak i fore byg ging av slike skan
da ler i frem ti den. Økt kom pe tan se og 
be visst het om EØSlov ver ket står på 
agen da en. 

Sam ti dig vil vi se på hvor dan of
fent lig for valt ning kan or ga ni se res 
mer ef fek tivt og kva li ta tivt. Her vil 
inn plas se ring og rik tig bruk av ju ri
disk kom pe tan se na tur lig vis stå sen
tralt.

Di gi ta li se ring, au to ma ti se ring 
og kuns tig in tel li gens i alle de

ler av ar beids li vet har fått enorm 
opp merk som het de siste par åre ne, og 
Ju rist for bun det har fulgt ut vik lin gen 
tett. Med lem me ne har gjort det klart 
at de øns ker bi drag fra for bun det til 

mer kom pe tan se på det te fag om rå
det, noe vi tar tak i frem over. 

Ju ris te nes Ut dan nings sen ter, som 
Ju rist for bun det eier sam men med Ad
vo kat fo re nin gen, vil være en sen tral 
sam ar beids part ner i det te ar bei det.

Et an net bi drag er at det kom pe tan
se tun ge Tech Fo rum, som hit til har sor
tert un der sek sjo nen for pri vat an sat te, 
nå skal ar bei de med og for alle for bun
dets sek sjo ner. Vi har sto re for vent nin
ger til fo ru met og ser frem til å dele de
res ana ly ser med alle med lem mer.

Som van lig står en rek ke spen
nen de ar ran ge men ter på Ju rist

for bun dets ka len der for 2020, både 
for å styr ke med lem me nes kom pe
tan se og nett verk, og syn lig gjø re ver
di en av ju ri disk kom pe tan se. 

Oslo Le gal Walk i mai, Ju rist da gen 
og Retts sik ker hets kon fe ran sen i sep
tem ber og Ju rist kon gres sen i no vem
ber. En rek ke kurs for til lits valg te og 
Ju rist fo rum rundt i hele lan det blir 
det også, og ikke minst sam les lands
mø tet i no vem ber.

Vi håper dere vil være med på den 
spen nen de rei sen gjen nom 2020  
for å styr ke både retts sik ker he ten  
og ju ris te nes be tyd ning.

Katrine Bratteberg og Håvard Holm
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Arbeidslivet Råd fra Juristforbundets eksperter

Thea Larsen Normann 
– advokatfullmektig

Ragnhild Bø Raugland
– advokat

Seksuell trakassering i arbeidslivet  
– vern og bevisstgjøring
#metoo startet som en kampanje 
i sosiale medier i oktober 2017.  
Kvinner verden over delte historier om 
overgrep og seksuell trakassering med 
emneknaggen #metoo. Kampanjen 
spredte seg raskt, og det ble tydelig  
at seksuell trakassering i arbeidslivet 
var utbredt. 

For bu det mot sek su ell tra kas se ring i li ke stil
lings og dis kri mi ne rings lo ven har imid ler tid 
ek si stert si den 2000. #metoo an s es for å ha 
bi dratt til en la ve re ters kel for å si ifra om og 
re age re mot sek su ell tra kas se ring. Li ke vel har 
det nes ten ikke vært noen #metoosa ker som 
har vært ført for ret ten et ter 2017. Lov end
rin ger ved års skif tet, samt en ny lig av sagt 
dom, vil for hå pent lig vis bi dra til å gjø re det 
let te re å mel de ifra om sek su ell tra kas se ring i 
ar beids li vet. 

Hva er sek su ell tra kas se ring? 
Sek su ell tra kas se ring de fi ne res som «en hver 
form for uøns ket  sek su ell opp merk som
het som har som for mål el ler virk ning å være 
kren ken de, skrem men de, fi endt lig, ned ver di
gen de, yd my ken de el ler plag som», jf. li ke stil
lings og dis kri mi ne rings lo ven § 13, tred je 
ledd. Sek su ell tra kas se ring er for budt både 
et ter nevn te lov be stem mel se og et ter 
ar beids mil jø lo ven § 43, tred je ledd. 

Med «sek su ell opp merk som het» me nes 
opp merk som het av sek su ell ka rak ter el ler 
sek su elt be tont opp merk som het. Det te kan 
fore kom me ver balt, ikkever balt el ler fy sisk. 
Ar beids til sy net skri ver på sine nett si der at: 

«Sek su ell tra kas se ring kan være alt fra sek
su el le kom men ta rer om kropp og ut se en de, 
si mu le ring av sek su el le be ve gel ser, klå ing, taf
sing, be rø ring til sek su el le over grep. Vis ning av 
bil der og vi deo er med sek su elt inn hold vil også 
være sek su ell tra kas se ring. Sek su ell tra kas se

ring kan skje på ar beids plas sen i ar beids ti den, 
men kan også skje uten for ar beids tid og 
ar beids sted som for eks em pel på ju le bord, 
ar beids rei ser og gjen nom so si a le me di er». 

En kelt stå en de hen del ser kan være å anse 
som sek su ell tra kas se ring. Det må fore tas en 
kon kret vur de ring i den en kel te sak.  

At den sek su el le opp merk som he ten er 
uøns ket in ne bæ rer at den ver ken er vel kom
men el ler gjen si dig, og det te be ror på opp fat
nin gen til den en kel te. Den som ut ø ver opp
merk som he ten må bli gjort, el ler være, klar 
over at den er uøns ket. Et ter om sten dig he
te ne kan imid ler tid hand lin gen og si tua sjo
nen i seg selv vise at hand lin gen er uøns ket. 
Den kla re ho ved re ge len er at der som den 
som tra kas se rer blir gjort opp merk som på at 
opp før se len er uøns ket og for set ter ad fer den, 
vil fort set tel sen bli sett på som sek su ell tra
kas se ring. 

Gren sen mel lom hva som er lov lig og ulov
lig må trek kes ut fra om den som opp merk
som he ten ret ter seg mot selv opp le ver opp
merk som he ten/at fer den som plag som. Vi de re 
må det ses hen til hand lin gens ka rak ter, tid og 
sted for hand lin gen, re la sjo nen mel lom de be
rør te per so ne ne, samt om opp før se len har hatt 
ne ga ti ve virk nin ger av fy sisk el ler psy kisk art 
el ler ar beids mes si ge kon se kven ser. 

Ved vur de rin gen skal det også tas i 
be trakt ning at kvin ner og menn ofte har ulik 
opp fat ning av hva som er ne ga tiv sek su ell 
opp merk som het. 

Ny dom fra lag manns ret ten
Den 12. de sem ber 2019 avsa Hå lo ga land lag
manns rett en dom i en sak hvor en 22 år 
gam mel kvin ne gikk til er stat nings søks mål 
mot ar beids gi ver og to kun der av be drif ten. 
Kvin nen krev de er stat ning og opp reis ning 
for sek su ell tra kas se ring fra de to kun de ne, 
samt er stat ning og opp reis ning fra ar beids gi
ver på grunn av ar beids gi vers man gel ful le 
opp føl ging av hen nes var sel om sek su ell tra
kas se ring. 
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nemn da der som man me ner at de har 
ut øvd sek su ell tra kas se ring.

Alle ar beids gi ve re har et ter gjel
den de rett plikt til å fo re byg ge tra kas
se ring, her un der sek su ell tra kas se ring. 
De par te men tet men te li ke vel at det 
var be hov for å frem he ve ar beids gi
vers plikt til å fo re byg ge det te, og har 
der med ty de lig gjort kra vet yt ter li ge re 
i lo ven ved å styr ke ak ti vi tets og 
re de gjø rel ses plik ten. Som en hjelp for 
alle på ar beids plas sen har Ar beids til
sy net sam men med Li ke stil lings og 
dis kri mi ne rings om bu det ut ar bei det 
en elek tro nisk vei le der, «Set te strek», 
som in ne hol der seks til tak for å fo re
byg ge og hånd te re sek su ell tra kas se
ring på ar beids plas sen.  

Vi de re skal Li ke stil lings og dis kri mi
ne rings om bu det nå styr ke vei led
nings og hjel pe til bu det til per so ner 
som ut set tes for sek su ell tra kas se ring, 
jf. diskrimineringsombudsloven § 5. 
Ju rist for bun det gir også vei led ning og 
bi stand i den ne type spørs mål.  

må ne der vel kjent med hen nes psy kis ke 
re ak sjo ner på tra kas se rin gen, og had de 
en klar opp ford ring til å re spek te re dis se 
og ar bei de mål ret tet for å bedre for hol
de ne for henne på ar beids plas sen». 

Lag manns ret ten slår i dom men fast 
at ar beids gi ver ikke har hånd tert vars
le ne på en god nok måte, og at virk som
he ten ikke had de til strek ke lig ru ti ner på 
plass. Dom men ty de lig gjør der med 
ar beids gi vers an svar for å fo re byg ge og 
for hind re sek su ell tra kas se ring på 
ar beids plas sen. Frifinnelsen av den ene 
kunden er anket til Høyeste rett. 

Lov end rin ger fra nytt år
Fra nytt år er det opp ret tet et nytt, gra
tis lav ters kel til bud for per so ner som 
har opp levd sek su ell tra kas se ring. Dis
kri mi ne rings nemn da har nå be slut
nings kom pe tan se til å vur de re om det 
har skjedd sek su ell tra kas se ring, samt 
tref fe ved tak om opp reis nings er stat
ning i ar beids for hold. Den en kel te 
le der, med ar bei der, kun de/kli ent el ler 
ar beids gi ver etc. kan kla ges inn for 

Kvin nen be gyn te å jobbe hos et 
bil verk sted i 2015, først som me ka ni
ker lær ling og se ne re i fast stil ling. Hun 
var i pe ri oden den enes te kvin ne li ge 
me ka ni ker som var an satt i verk ste det. 
Hun opp lev de gjen tat te ube ha ge li ge 
hen del ser fra to av verk ste dets kun der. 

Kvin nen ga ty de lig be skjed til 
kun de ne om at opp før se len de res ikke 
var ak sep ta bel. Vi de re meld te hun ifra 
til lege, dag lig le der og sty re le der i 
be drif ten om hva hun opp lev de på 
ar beids plas sen. 

Til ta ke ne som ble iverk satt av 
be drif ten in ne bar blant an net at kun
de ne fikk be skjed om at de ikke var 
vel kom men på verk ste det. Den ene 
kun den fort sat te imid ler tid å opp sø ke 
verk ste det. Kvin nen an før te at le del
sen ikke tok hen nes re ak sjo ner på 
al vor, og hel ler ikke tok til strek ke lig 
grep for å hind re at den ene kun den 
opp søk te henne på jobb. Hun ble 
et ter hvert lang tids sy ke meldt. 

I ret ten vant kvin nen frem med 
an kla ge ne mot den ene kun den og 
ar beids gi ver. En av kun de ne ble fri
fun net for di lag manns ret ten men te at 
hans hand lin ger ikke in ne bar sek su ell 
tra kas se ring. Den and re kun den ble 
dømt til å be ta le er stat ning for tapt 
inn tekt, samt opp reis nings er stat ning 
til kvin nen. Ar beids gi ver, som lag
manns ret ten men te had de opp trådt 
uakt somt, ble dømt som so li da risk 
an svar lig for det øko no mis ke ta pet, 
men ble fri fun net for krav om opp
reis nings er stat ning. 

Lag manns ret ten har i sin dom lagt til 
grunn at le del sen i be drif ten, spe si elt 
ved dag lig le der, opp tråd te kri tikk ver
dig og uakt somt. Lag manns ret ten 
skri ver blant an net:

«De til tak [bedrift1] AS iverk sat te 
som føl ge av var se let var dels uhen sikts
mes sig og dels util strek ke lig for å fo re
byg ge og for hind re vi de re tra kas se ring, 
og hel ler ikke eg net til å iva re ta As krav 
om et fullt for svar lig psy ko so si alt 
ar beids mil jø. Le del sen var over fle re 

Foto: colourbox.com
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Arbeidslivet

Råd og bistand  
fra Juristforbundet
Juristforbundet tilbyr sine  
medlemmer juridisk råd givning  
og bistand innenfor arbeids-
rettslige spørsmål. Kommer  
du som medlem i en vanskelig 
situasjon på arbeids plassen,  
er det bare å  kontakte  
Juristforbundets advokater. 

Kontakt
Sentralbord: 40 00 24 25
E-post: advokat@juristforbundet.no

Høyesterett har på relativt kort 
tid hatt til behandling to saker 
som gjelder sykemeldt arbeids-
takers rett til sykepenger. 
Resultatet i begge sakene kan 
hevdes å ha presisert arbeids-
takerens rett til sykepenger 
ved arbeidsuførhet. 

Ret ten til sy ke pen ger føl ger av fol ke
trygd lo ven, og ret tig he te ne har over 
fle re år vært en vik tig del av den sam
funns po li tis ke de bat ten. Høy es te rett 
har for mu lert det te på føl gen de måte: 

«..det te er et om rå de som har hatt stor 
opp merk som het over man ge år. Sy ke fra
væ ret i Norge er høyt, og det er vik tig at 
trygde myn dig he te ne har ef fek ti ve kon troll
mu lig he ter», jf. HR20192336A.

Krav på sy ke pen ger ved ar beids ufør het 
Ret ten til sy ke pen ger føl ger av lov om 
fol ke trygd ka pit tel 8. For må let med 
sy ke pen ger er å gi kom pen sa sjon for 
bort fall av ar beids inn tekt for yr kes ak ti ve 
per so ner som ikke kan ar bei de på grunn 
av syk dom el ler ska de. Sy ke pen ger gis til 
ar beids ta ker som er ar beids ufør på grunn 
av en funk sjons ned set tel se som klart 
skyld tes syk dom el ler ska de. 

Lo ven hjem ler ikke rett til sy ke
pen ger for ar beids ufør het som skyld
tes so si a le el ler øko no mis ke pro ble
mer, jf. fol ke trygd lo vens § 84. 
Ar beids ufør he ten og funk sjons vur de
rin gen må do ku men te res med le ge er
klæ ring. Den ne skal blant an net gi 
fø rin ger om rest ar beids ev ne, dvs. om 
ar beids ta ke ren kan del ta gra dert i 
ar beids re la tert ak ti vi tet.  

Sa kens pro blem stil lin ger
I den ne sa ken had de ar beids ta ke ren 
hatt ca. et års sy ke fra vær med fast satt 

dia gno se fra fast le gen. NAV av slo søk
na den om sy ke pen ger. 

Et ter saks gan gen i NAV, Tryg de
ret ten og lag manns ret ten ble av slaget 
stad fes tet av Høy es te rett un der hen
vis ning til at «As hel se pla ger, ver ken 
hver for seg el ler sam let, klart had de for
år sa ket en funk sjons ned set tel se som 
gjor de han ar beids ufør på tids punk tet 
for sy ke mel din gen». 

Høy es te retts vur de rin ger 
Sen tralt for Høy es te rett sin vur de ring 
var om ar beids ufør he ten var for år sa
ket av syk dom. Og vi de re mu lig he ten 
for å over prø ve le gens sy ke mel ding, 
samt de hel se mes si ge opp lys nin ger 
som frem kom mer av le gens jour na ler. 

Om det te skri ver Høy es te rett:
«Det er sik ker rett at NAV kan over

prø ve le gens sy ke mel ding, jf. Eks em pel vis 
HR20182344A. Selv om den van li ge 
opp fat nin gen er at det er le gen som «sy ke
mel der», så er alt så le gens sy ke mel ding 
for melt sett bare en sak kyn dig ut ta lel se til 
en søk nad om sy ke pen ger». 

Grunn laget for nær me re un der sø kel ser 
kan være ba sert på mis tan ke om at 
ar beids ta ke ren har gitt urik ti ge opp lys
nin ger til le gen om sin ar beids ev ne. Det 
kan vi de re være sa ker hvor trygde myn
dig he te ne me ner le gens vur de rin ger er 
feil el ler hvor ar beids ufør he ten er for 
dår lig do ku men tert. NAV som for valt
nings myn dig het har ut red nings an sva ret. 

Ved vur de rin gen av de fak tis ke 
opp lys nin ge ne, skal NAV bygge på 
det fak tum som alt i alt fin nes å være 
mest sann syn lig. NAV har egne rund
skriv med ut fyl len de kom men ta rer 
om grunn lag og an tat te år sa ker.   

Ar beids ta ke rens an før sel om at en 
prak sis som an ført fra lag manns ret ten 
kan føre til brudd på li ke be hand lings
prin sip pet i Grunn lo vens § 98, ble 
ikke tatt til føl ge.  

Ad vo kat kon to rets råd 
Høy es te rett har i de to ak tu el le sa
ke ne lagt vekt på sam funns po li tisk 
hen syn, med den føl ge at gren se ne for 
rett til sy ke pen ger har blitt ty de li ge re. 

Ett råd til våre med lem mer vil 
et ter det te være at ar beids ta ke ren i 
sam råd med sin lege bør vur de re 
al ter na ti ver til sy ke mel ding og even
tu elt mu lig he te ne for gra dert sy ke
mel ding. Vik tig he ten av det te for ster
kes jo leng re sy ke mel din gen va rer. 

Merk at en ar beids ta ker har plikt 
til å gi opp lys nin ger til ar beids gi ver og 
NAV om funk sjons ev ne, samt bi dra til 
hen sikts mes si ge til tak for å kom me 
til ba ke i ar bei de. Vi de re skal ar beids
ta ke ren sam ar bei de og ha dia log med 
ar beids gi ver om ut prø ving og gjen
nom fø ring av til tak og til ret te leg ging, 
jf. Fol ke trygd lo vens § 88 og ar beids
mil jø lo vens § 46. 

Som med lem har du an led ning til 
å kon tak te Ju rist for bun dets Ad vo kat
kon tor for råd og vei led ning i den ne 
type sa ker. 

Ny dom om retten til sykepenger
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Vilkårlig vern for svindelofre
Ny lig har det vært skre vet mye om 
IDty ve ri og Bank IDsvin del i avi ser 
og på nett. Det te er en pro blem stil
ling Juss buss job ber mye med, både i 
vår saks be hand ling og i vårt retts po li
tis ke ar beid. Det er fle re pro ble ma
tis ke si der ved lov ver ket og prak ti se
rin gen av det te. I den ne ar tik ke len vil 
jeg ret te sær lig opp merk som het mot 
svin del of fe rets re el le mu lig het til å få 
sa ken prøvd og av gjort, og hvil ke 
retts sik ker hets spørs mål det te rei ser.

Svin del ofre har i prak sis tre mu lig he ter 
for å få sa ken sin prøvd og av gjort; 
Finansklagenemda, for liks rå det og 
ting ret ten. For svin del ofre, som har 
li ten el ler in gen be ta lings ev ne, er 
Fi nans kla ge nemn da ofte det enes te 
al ter na ti vet, for di det er gra tis for kun
den å kla ge inn. Nemn da er spe sia li
ser te in nen tvis ter mel lom for bru ker 
og fi nans fore tak og be står av ak tø rer 
fra fi nans næ rin gen og For bru ker  rå det, 
og er i ut gangs punk tet et godt al ter na
tiv hvor for bru ke re kan få sa ken sin 
retts lig vur dert. 

Fi nans kla ge nemn da be hand ler sa ker 
som sprin ger ut av kon trakts for hold 
mel lom kun den og ban ken, jf. ved tek
te ne pkt. 1.31. Når en kun de be stri der 
å ha inn gått en av ta le selv, som ty pisk 
er til fel let ved Bank IDsvin del, av vi ser 
nemn da kla gen for di kun den an fø rer 
at det ikke fore lig ger et kon trakts for
hold. Det te gjør at for bru ke re som har 
et re elt be hov for å få sa ken prøvd og 
av gjort, er av skå ret fra å be nyt te seg av 
det mest kom pe ten te or ga net på 

1  https://www.finkn.no/Omoss 
?id=84#84

om rå det. Det te er uhold bart. Både 
kli en ten og sam fun net er tjent med at 
sa ken kan bli prøvd og for hå pent lig vis 
bli løst på et tid lig sta di um.

Fi nans kla ge nemn da er en sen tral ak tør 
i kon troll virk som he ten av fi nans næ rin
gen, og de res sen tra le opp ga ve er å ta 
stil ling til om næ rin gen over hol der 
gjel den de lov verk. Nemn da skal være 
et lav ters kel til bud for tvis ter mel lom 
ban ker og for bru ke re, i til legg til å in
ne ha en sær skilt kom pe tan se på fi nans
om rå det. Ved å av skjæ re mu lig he ten 
for be hand ling av slike ty per sa ker, 
tvin ges svin del ofre til å ta sa ken til for
liks rå det, hvor be slut nings myn dig he
ten er lagt til per so ner uten slik sær
kom pe tan se.

For bru ke re står alt så med val get mel
lom å ta sa ken for for liks rå det, som 
ikke har ju ri disk kom pe tan se, el ler å 
ta sa ken til ting ret ten, noe som in ne
bæ rer en langt høy ere pro sess ri si ko 
som for de al ler fles te er for stor. Når 
man er blitt svind let for opp mot en 
mil li on kro ner, er det sjel den slik at 
man kan ta ri si ko en for å måt te dekke 
par te nes saks om kost nin ger. Det te gjør 
seg spe si elt gjel den de for di de fles te 
svin del ofre er svind let i fle re uli ke 
ban ker, slik at det er tale om fle re run
der i ret ten før hele svin del sa ken er 
av gjort. Kost na de ne vil da ku mu le res.

Jus sen som regulerer til fel ler av Bank
IDsvin del, er kom pli sert. Det er del te 
me nin ger om hvil ke til fel ler som fal ler 
in nen for og uten for fi nans av ta le lo ven, 
og reg le ne både på lov fes tet og ulov fes
tet om rå de er til dels dår lig til pas set da
gens bank prak sis og den tek no lo gis ke 
ut vik lin gen med bruk av Bank ID. Det te 
gjør at sa ke ne bør vur de res av et or gan 
med sær kom pe tan se på om rå det, og 
ikke av for liks rå det. Vår er fa ring er dess
uten at sa ke ne ofte blir inn stilt grun net 
sin kom plek si tet og høye ver di, slik at 
sa ken uan sett må tas til ting ret ten med 
den høye pro sess ri si ko en det in ne bæ rer. 

Fi nans kla ge nemn das av grens ning av 
dis se saks ty pe ne sy nes ikke å være i 
tråd med da gens svin del pro ble ma tikk. 
Man ge for bru ke re står i rea li te ten 
uten til strek ke lig retts vern og har 
svært be gren set mu lig het til å be stri de 
av ta ler inn gått i de res navn. Juss buss 
me ner at det te er uhold bart, og kre ver 
at også svin del til fel ler skal be hand les 
av Fi nans kla ge nemn da. 

Line Utne Nor land

Line Utne Norland
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Norge er, og har vært, en 
forkjemper for småstatenes 
syn på rettsutviklingen innen 
krigens folkerett. Denne 
statusen som Norge nyter 
i utviklingen av folkeretten 
gjør Norge til en meget aktuell 
kandidat som vertskap for et 
CoE innen operasjonell rett. 

Ju ris te ne i Forsvaret gjør til dag lig en 
ut mer ket jobb for å for mid le in for ma
sjon om, samt yte støt te til å na vi ge re 
et sta dig mer kom plekst ju ri disk land
skap for de ope ra sjo ner som Forsvaret 
del tar i. Jus sen knyt tet til mi li tæ re 
ope ra sjo ner er i sta dig end ring og for 
hver ope ra sjon som plan leg ges el ler 
gjen nom fø res er det nye mo men ter 
som brin ges for da gen som må ana ly
se res og tas høy de for.

Det te er en ut ford ring som ikke 
bare ram mer Norge men også for
svars al li an sen vi er en del av. Det å 
kun ne fun ge re sam men med våre al li
er te er en for ut set ning for å kun ne 
rea li se re NATO lan de nes for plik tel

ser. At NATO lan de ne kla rer å vir ke 
sam men på tvers av va ri e ren de retts
li ge for plik tel ser og ram me verk kal les 
retts lig in ter ope ra bi li tet.

Når vi også ser på si tua sjo nen der 
NATOs fo kus er end ret fra ope ra sjo
ner uten for NATOlan de nes ter ri to

ri er til ba ke til for sva ret av NATOlan
de ne øker ut ford rin ge ne knyt tet til 
retts lig in ter ope ra bi li tet.

Med det end re de fo ku set øker 
kom plek si te ten da man i stør re grad 
også må ta inn over seg det en kel te 
NATO lands na sjo na le rett, EUs retts
li ge re gu le rin ger i til legg til kri gens 
fol ke rett.

I da gens sam funn fore kom mer det 
sta dig øken de kom plek si tet in nen 
na sjo nal og in ter na sjo nal rett både i 
dag lig liv og i særlighet in nen gjen
nom fø ring av mi li tæ re ope ra sjo ner.

Så le des er det be hov for et or gan 
som kan gjen nom fø re kom pa ra ti ve 
stu di er mel lom na sjo ne ne for å bi stå 
til opp nå el sen av, om ikke retts lig har
mo ni, så i det mins te en fel les om for
ent for stå el se for al li er tes retts li ge 
bin din ger og be grens nin ger. Det te slik 
at man kan opp nå retts lig in ter ope ra
bi li tet.

I NATO ek si ste rer det sent re for å 
ut vik le og pro mo te re funk sjo ner og 
fag, dis se kal les for NATO Centres of 
Exellency (CoE). Norge har i dag ett 
CoE in nen vin ter krig fø ring. In nen 
NATO er det per i dag in gen CoE for 
å stu de re og ut vik le ope ra sjo nell rett.

Det er un der teg ne des me ning at 

Vil ha NATO Centre of exellence  
innen operasjonell rett i Norge

   Av Andreas Almås-Norum, oberstløytnant (midlertidig) / sjef juridisk seksjon, Forsvarets Operative Hovedkvarter

Forsvaret

– I Norge er det eksisterende robuste 
fagmiljø knyttet til folkerett generelt og 
krigens folkerett spesielt, skriver 
Andreas Almås-Norum, sjef for juridisk 
seksjon ved Forsvarets Operative 
Hovedkvarter.
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Vi de re er det klart at et økt fo kus 
na sjo nalt på be tyd nin gen av kri gens 
fol ke rett, samt til før sel av økte res sur
ser og kom pe tan se in nen det te sen
tra le retts om rå det vil ska pe po si ti ve 
ring virk nin ger i For sva rets struk tur for 
øv rig.

Det er nå an tyd nin ger til en ne ga
tiv ut vik ling knyt tet til kunn skap og 
kom pe tan se in nen det te sen tra le 
retts om rå det i Forsvaret slik at alle til
tak som kan bi dra til å snu den ne tren
den bør og må vur de res.

Et CoE vil som en del av sin funk
sjon kun ne bi dra til å øke kurs til bu det 
for norsk per so nell sær lig i et «train 
the train er» per spek tiv. Det te vil kun
ne styr ke kunn ska pen om kri gens fol
ke rett i Forsvaret. Slik at et slikt CoE 
vil kun ne bi dra til fort satt pro duk sjon 
av de gjen nom gå en de svært dyk ti ge 
sol da te ne, be fa le ne og of fi se re ne 
Norge har og be hø ver nå, og i frem ti
den. Fra mitt stå sted vil en na tur lig 
plas se ring for et slikt or gan være i til
knyt ning til For sva rets Høy sko le. Slik 
at man kan ta ut gangs punkt i det al le
re de gode fag mil jø et som ek si ste rer 
der og yt ter li ge re styr ke det te gjen
nom opp ret tel sen av et NATO Centre 
of Exellence in nen ope ra sjo nell rett til 
gunst for Forsvaret og det ju ri dis ke 
fag mil jø et in nen kri gens fol ke rett.

ra bi li tet er sen tralt for Norges sik ker
hets po li tikk. Fra vær av in ter ope ra bi li
tet vil ha en for rin gen de ef fekt på 
opp fat nin gen av NATO som en tro
ver dig for svars al li an se og så le des ha 
en ne ga tiv ef fekt på norsk sik ker het. 
Så le des er alle til tak ret tet mot å 
styr ke al li an sens sam hold klart og 
ty de lig i vår na sjo na le egen in ter es se.

Et CoE in nen et så over gri pen de 
felt som ope ra sjo nell rett vil være et 
or gan godt eg net til å nett opp fost re 
retts lig in ter ope ra bi li tet og finne 
må ter å for se re di ver ge ren de retts li ge 
for hold in ternt i al li an sen. På det te 
vi set støt ter man opp om NATOs 
ev ner og kre di bi li tet.

Vi de re når man ser ut vik lin gen i den 
sik ker hets po li tis ke si tua sjo nen i 
Eu ro pa i dag ser man at kon flik ter 
mel lom na sjo ner ikke er ute luk ken de 
knyt tet til en fy sisk slag mark, men 
ut ar ter seg i alle om rå der el ler do me
ner som kan nyt tes til å på vir ke el ler 
for me mot par ten. Det te om ta les 
gjer ne som «hy brid krig fø ring».

Hvor dan par te ne i en hy brid krig 
kan nyt tes vir ke mid del in nen det 
retts li ge do me net for å for me el ler 
på vir ke sin mot part er per i dag ikke 
noe som er viet opp merk som het fra et 
de di kert or gan i NATO. 

Et CoE in nen ope ra sjo nell rett vil 
være et ut mer ket vir ke mid del i for
hold til å ska pe be visst het om nors ke 
og al li er tes sår bar he ter og hand lings
rom i det retts li ge do me net.

Norge er, og har vært, en for kjem
per for små sta te nes syn på retts ut vik
lin gen in nen kri gens fol ke rett. Den ne 
sta tu sen som Norge ny ter i ut vik lin
gen av fol ke ret ten gjør Norge til en 
me get ak tu ell kan di dat som vert skap 
for et CoE in nen ope ra sjo nell rett. Et 
slikt sen ter vil styr ke Norges po si sjon 
in nen frem ti dig retts ut vik ling i NATO 
og fort set te og bi dra til iva re ta kel se av 
små sta te nes in ter es ser in nen kri gens 
fol ke rett.

Norge er en sær de les god kan di dat til 
å kun ne til by et CoE in nen ope ra sjo
nell rett til NATO og vi de re at det er i 
Norges in ter es se å frem me et til bud 
om å opp ret te et slikt sen ter.

I Norge er det ek sis te re nde ro
bus te fag mil jø knyt tet til fol ke rett 
ge ne relt og kri gens fol ke rett spe si elt. 
Fag mil jø ene er ster ke nok til å støt te 
opp om etab le rin gen av et CoE for 
ope ra sjo nell rett, men sam ti dig vil dis
se mest sann syn lig nyte me get godt av 
at det til fly ter res sur ser og fag per so
ner fra and re NATO land for å jobbe 
og stu de re ved ett CoE for ope ra sjo
nell rett. Det te vil på sikt kun ne styr ke 
mil jø ene gjen nom økt opp merk som
het, an se el se og res sur ser.

Ett CoE som et sam len de punkt for 
de per i dag frag men ter te fag mil jø ene 
i vil også na tur lig kun ne brin ge dis se 
sam men på en måte vi ikke har nå.

Ett ster ke re bånd mel lom ju ris
te ne i Forsvaret, aka de m ia og and re 
in ter es sen ter vil på sikt styr ke alle dis
se mil jø ene til fel les gunst for alle 
med en in ter es se for kri gens fol ke rett 
og ope ra sjo nell rett i Norge.

Res sur se ne som er nød ven di ge for 
opp ret tel sen av et CoE er be skjed ne i 
for hold til hva man kan for ven te av 
ef fekt fra et slikt or gan. An slått vil 
Norges bi drag til sen te ret være in fra
struk tur i form av kon to rer, et få tall 
stil lin ger til ad mi nist ra sjon og le del se 
samt et drifts bud sjett. Pro duk sjons
kraf ten i form av fag per so nell bur de 
til fly te sen te ret som en kom bi nert 
inn sats fra Forsvaret, aka de m ia, samt 
even tu elt fra and re ak tu el le sek to rer 
med en in ter es se i fel tet.

Det stør ste bi dra get av kom pe
tan se til sen te ret vil mest sann syn lig 
kom me fra in ter es sen og til fly ten de 
kom pe tan se fra al li er te som øns ker å 
støt te opp un der og del ta i COE for 
ope ra sjo nell rett.

Et NATO pre get av størst mu lig 
grad av retts lig har mo ni og in ter ope

           Det er nå antydninger  
til en negativ utvikling  
knyttet til kunnskap og 

kompetanse innen dette 
sentrale rettsområdet
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Godtgjørelsen fra det offentlige 
til aktører i domstolpleien er til 
syvende og sist et 
verdispørsmål.

Sa lær sat sen har stått stil le og har 
en dog til vært un der re gu lert over lang 
tid.

Kom pen sa sjo nen for med gått rei
se tid blitt hal vert fra 1.1.2017. Inn
tekts gren sen for fri retts hjelp er ikke 
opp jus tert si den 2009.

Det be tyr at det kun er en for svin
nen de del av de sva ke re stil te som i 
dag har rett til fri retts hjelp.

Versende sa ker i me dia og in ter na
sjo na le dom sto ler er en kon se kvens av 
den sta di ge ned pri ori te rin gen av sva
ke re grup per. 

Ju rist for bun det, Le ge for en in gen 
og Psy ko log for en in gen er be kym ret 
for re krut te ring til vik ti ge sam funns
opp ga ver som sak kyn dig ar beid og 
ad vo kat bi stand. Det te som en kon se
kvens av lav sa lær sats og hal ve ring av 
fra værs godt gjø rel sen i fri retts hjelps
sa ker for dom sto le ne.

På bak grunn av det te har Aka de mi
ker ne Næ ring opp ret tet en ar beids
grup pe som skal se på kon se kven sen 
av det of fent li ges sta di ge ned pri ori te
ring av godt gjø rel sen for ju ri disk og 
sak kyn dig bi stand ved dom sto le ne for 
de sva ke re stil te i vårt sam funn.

Ar beids grup pen be står av re pre
sen tan ter fra Ju rist for bun det, Le ge
for en in gen og Psy ko log for en in gen, 
hvor alle dis se pro fe sjo ne ne ut fø rer 
opp drag til den of fent li ge sa lær sats.

Godt gjø rel sen fra det of fent li ge til 
ak tø rer i domstolpleien er til syv en de 
og sist et ver di spørs mål. Det gjen spei
ler det of fent li ges pri ori te rin ger og 
hvil ken ver di det har for en kelt men
nes ket å kun ne hev de sin rett.

Det er vik tig at også næ rings dri
ven de sva rer på lønns un der sø kel sen 
som nå er sendt ut av Ju rist for bun det. 
Vi har tatt inn egne spørs mål som 
ved rø rer oss næ rings dri ven de, ikke 
minst med tan ke på den of fent li ge 
sa lær sat sen og re du sert rei se kom pen
sa sjon.

De svake nedprioriteres
   Av advokat Lise Reiersen, leder av Juristforbundets forum for næringsdrivende

Salærsatsen

Arbeidsgruppen i møte med DA for å innhente informasjon og opplysninger i det 
videre arbeid. F.h. Elisabeth Stura (Legeforeningen), arbeidsgruppens leder Lise 
Reiersen (Juristforbundet), Heidi Roald (Psykologforeningen) og Michael 
Rummelhoff (Juristforbundet)

           Arbeidsgruppen 
består av representanter 

fra Juristforbundet,  
Legeforeningen og  

Psykologforeningen
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man må gjø re så godt man kan, 
skjer pe seg, el lers kan av gjø rel sen bli 
end ret i an ke in stan sen. Hvor av gjø rel
ser ikke kan over prø ves, mang ler den
ne kvalitetsforhøyningsfaktoren.

Om satt til fot ball ver de nen blir 
det som laget midt på ta bel len i siste 
se rie om gang ikke har så mye å spille 
for og der ved «slip per seg ned 15 – 20 
%» og nep pe vin ner kam pen.

Til syns ut val gets ved tak kan ikke 
på kla ges. Hvor for Til syns ut val gets 
ved tak ikke kan over prø ves, er i lys av 
de se ne re års ut vik ling med økt fo kus 
på retts sik ker het nok så ana kro nis tisk 
med en fore stil ling om at au to ri tets
per so ner knapt gjør feil.

ten, var det re el le saks for hold som 
ikke frem går av pre sen ta sjo nen, føl
gen de: Uten bys ad vo kat som ikke 
had de fått med hold, frem sat te over 
tid og i kla ge til Til syns ut val get i alt 
tjue to be skyld nin ger og an kla ger mot 
dom me ren.

Dom me ren ble opp rørt og var nok 
ikke helt di plo ma tisk i sitt til svar. Det 
lik te ikke ut val get som ut tal te at 
ad vo ka ter har høy ters kel for å inn
kla ge dom me re og at fire ut ta lel ser i 
til sva ret fra dom me ren var kri tikk ver
dig og ila ham di sip li nær til tak. Vips så 
var dom me ren nær mest blitt over gri
per og ad vo ka ten et sa kes løst of fer. 
Dom me ren var meg.

Men glem sa ken som nep pe har 
all menn in ter es se og som ikke er tema 
for den ne ar tik ke len. Grun nen til at 
sa ken nev nes, er at den ble en vek ker 
for et sy stem som sy nes å ha gått 
un der ra da ren. Te ma et er hvil ke retts
mid ler en mis for nøyd pri vat part, 
ad vo kat el ler dom mer kan be nyt te 
mot ved tak fra Til syns ut val get.

In gen kla ge ad gang
En grunn tan ke i for valt nings lo ven, 
som del vis gjel der for Til syns ut val gets 
virk som het, er at det skal være kla ge
ad gang. Ret ten til å på kla ge ved tak er 
sen tralt i retts sik ker hets sam men heng.

Et si de blikk på dom sto le ne il lust
re rer be tyd nin gen. De al ler fles te 
av gjø rel ser som blir truf fet av dom
me re, kan an kes. Grun ne ne til at dom
sto le nes av gjø rel ser stort sett av høy 
kva li tet, er man ge. En grunn er nok at 

Det bør etableres en klage-
instans, men med silingsadgang. 
Dernest bør de vidtgående 
skrankene for domstols- 
prøving fjernes.

Til syns ut val get for dom me re ble opp
ret tet ved kon ge lig re so lu sjon av 15. 
mai 2002. Ut val get skal med grunn lag 
i etis ke reg ler for dom mer ad ferd be
hand le kla ge sa ker mot dom me re for 
opp tre den uten for det or di næ re retts
mid del sy ste met. Ut val get har seks 
med lem mer, alle med per son li ge va ra
med lem mer, men i den en kel te sak er 
an tall med lem mer fem. Ut val get 
be står av både ju ris ter og re pre sen tan
ter for all menn he ten og kan ileg ge 
di sip li nær til tak i form av kri tikk el ler 
ad var sel.

I opp starts å ret 2002 inn kom 8 
kla ge sa ker som var sti gen de fram til 
topp å ret 2011 med 176 kla ger. I 2018 
var det 124 kla ge sa ker.  

Mø te fre kven sen er som ut gangs
punkt an nen hver må ned, dvs. 6 
mø ter i året. Ba sert på saks an tal let 
skul le det til si om trent 20 sa ker på 
hvert møte, men noen er av kun orien
te ren de art i det sa ker som fal ler uten
for ar beids om rå det kan av vi ses et ter 
de le ga sjon. Li ke vel er det et be ty de lig 
an tall sa ker som rea li tets be hand les. 
Men hvor dan står det nå egent lig til 
med retts sik ker he ten?

I en noe out rert Til syns sak om talt 
fra 6. de sem ber i nett ut ga ven til Ju ris

Tilsynsutvalget for dommere  
– et rettssikkerhetsproblem

   Av tingrettsdommer Oddmund Gamst

Domstolene

– Hvorfor Tilsynsutvalgets vedtak ikke 
kan overprøves, er i lys av de senere års 
utvikling med økt fokus på rettssikkerhet 
nokså anakronistisk, skriver Oddmund 
Gamst, tingrettsdommer i Nord-Troms 
tingrett.
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ok to ber 2014. Ut red nin gen be rør te 
over prø vings ad gan gen, men be rø rin
gen var nok så vag. Sun det pek te på at 
spørs mål om over prø ving av ut val gets 
av gjø rel ser lå uten for man da tet og 
bur de drøf tes av Dom stol kom mi sjo
nen. På side 84 siste av snitt skrev han:

«Et spørs mål som da kan vur de res, 
er om det bør gjel de en sær skilt over
prø vings ad gang for di sip li nær til tak, 
for eks em pel hvor dom me re ileg ges 
ad vars ler».

Si den den gang sy nes in tet å ha 
skjedd. Si tua sjo nen er alt så fort satt at 
ved tak ikke kan på kla ges, og ad gan gen 
til dom stols prø ving er så sterkt 
be gren set at den knapt ek si ste rer. Det 
re pre sen te rer et retts sik ker hets mes sig 
pro blem. At det er re la tert til et or gan 
un der Dom stol ad mi nis tra sjo nen, er 
av gjort et tan ke kors.

Bed ring av retts sik ker he ten kan 
skje med be skjed ne mid ler. Det bør 
etab le res en kla ge in stans, men med 
si lings ad gang. For det er ikke å nek te 
for at or ga ner ala Til syns ut val get har 
en ten dens til å til trek ke det man på 
fol ke lig norsk be nev ner som krang le
fan ter.

Der nest bør de vidt gå en de skran
ke ne for dom stols prø ving fjer nes. 
Slike skran ker ek si ste rer nor malt ikke, 
for eks em pel for ved tak av Pa si ent ska
de nemn da. At pri va te par ter, ad vo ka
ter el ler dom me re skal be rø ves rett til 
dom stols prø ving, frem står som ube
grun net, ude mo kra tisk  og ba sert på 
tan ke gods fra en svun nen tid. Det er å 
håpe at an svar li ge myn dig he ter, even
tu elt Dom mer for en in gen, tar opp 
hans ken og tar ini tia tiv til end rin ger.   

Den enes te av gjø rel sen jeg har 
fun net er HR20182467U som kun 
gjaldt spørs mål om søks måls fris ten 
lø per i retts fe ri en.

Om gjø ring et ter for valt nings lo ven § 35   
Til syns ut val get har kom pe tan se til å 
om gjø re egne ved tak. Om kom pe tan
sen vil bli be nyt tet, be ror på grunn
laget for om gjø rings be gjæ rin gen.

Man skal mer ke seg at kom pe tan
sen som ut gangs punkt gir rett, men 
ikke plikt til å om gjø re. Kun der ved
ta ket er ugyl dig vil om gjø rings plikt 
fore lig ge.

Men det er alt så ut val get selv, som 
noen uker før en stem mig har truf fet 
ved tak, som nå skal vur de re om det er 
ugyl dig, og det kan frem stå som litt av 
et ri si ko pro sjekt.

Men stil lin gen er alt så at ut val get 
selv av gjør det te spørs må let, og det er 
be ten ke lig ut fra et retts sik ker hets
per spek tiv.    

Opp sum me ring  til tak
Ny dom stol lov er på trap pe ne, og i 
den for bin del se ut ar bei det Trond 
Løk ken Sun det en ut red ning av 31. 

Opp fat nin gen er ikke hold bar. 
Det er men nes ke lig å fei le, og selv lan
dets dyk tig ste dom me re, Høy es te rett, 
gjør iblant feil (jf. EMD sa ker om 
bar ne vern, NAVsak mv).

I den ne sam men heng be mer kes at 
det er kla ge mu lig he ter knyt tet til and re 
yr kes pro fe sjo ner. Psy ko lo ger kan inn
kla ges til Psy ko log for en in gens fag etis ke 
råd. Ved tak der fra kan brin ges inn for 
An ke ut val get for fag etis ke kla ge sa ker. 
En lege kan inn kla ges til fyl kes man nen. 
Av vi ses sa ker der, kan sa ken brin ges inn 
for Sta tens Hel se til syn.

Mest nær lig gen de er li ke vel at ad vo
ka ter har et toinstanssystem hvor ved
tak av Di sip li nær ut val get kan på kla ges til 
Di sip li nær nemn den. Di sip li nær ut val get 
har be gren set saks meng de som til si er økt 
grun dig het og dess uten at nevn te kvali
tetsforhøyningsfaktor inn går i ved ta ke ne. 
Li ke vel blir om lag 15 pro sent av ved ta
ke ne om gjort av Di sip li nær nemn den. 
Lite ty der på at Til syns ut val get ville 
kom met bedre ut i til fel le kla ge be hand
ling, men slik er det alt så ikke.

Ster ke be grens nin ger for dom stols prø ving
For melt kan ved tak av Til syns ut val get 
over prø ves av dom sto le ne, men re elt 
er stil lin gen ikke slik.

Et ter dom stol lo ven § 239 tred je 
ledd er det fast satt vidt rek ken de kran
ker: Det er kun lov lig he ten som kan 
prø ves, her un der om ved ta ket er truf
fet av (sic!) rett or gan, dvs. Til syns ut
val get. Den skjønns mes si ge vur de rin
gen av om sank sjon skal ileg ges, kan 
ikke prø ves. De ster ke be grens nin ge ne 
som gjel der, er nok også ho ved grun
ner til at det knapt fin nes prak sis fra 
dom sto le ne.

           Organer ala  
Tilsynsutvalget har  

en tendens til å tiltrekke  
det man på folkelig  
norsk benevner som  

kranglefanter
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– Oslo

Ane Rødstøl, advokatfullmektig, Bull & Co 
Advokatfirma AS

Anja Morris, Contract Manager/
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Negota AS- Halden

Anne Elisabeth Wold Sæther, fagdirektør, 
Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD)

Anne Stine Hovland, advokat, 
Advokatfirmaet Tollefsen AS

Ann-Elin Oen Sverdrup, juridisk rådgiver, 
Norsk Helsenett SF

Beate Steinsland, rådgiver, Nasjonalt 
klageorgan for helsetjenesten 
(Helseklage)

Bendik Svendsen, advokat, Advokat-
firmaet PricewaterhouseCoopers AS, 
Kristiansand

Bjørn Terje Smistad, advokat/partner, 
Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Bjørnar R. Karlsen, kommuneadvokat, 
Sunnfjord kommune

Camilla Brunvoll, seniorrådgiver, 
Utdanningsdirektoratet

Camilla Elvevoll, politiadvokat, Øst 
politidistrikt - Follo

Camilla Meland, advokat, Asker kommune
Caroline Eriksen, fast advokat, Kvale 

Advokatfirma DA

Caroline Heien Gjelsten, juridisk saks-
behandler, Fremtind Forsikring AS

Caroline Lunde Ellingsen, seniorrådgiver, 
Nærings- og fiskeridepartementet

Caroline Wold Knudsen, Senior Associate, 
KPMG AS - Oslo

Carsten Lindeman Mowinckel, advokat, 
Advokatfirmaet Gjessingreimers AS

Cathrine Årøen Rieber-Mohn, advokat, 
Advokat Rieber-Mohn AS

Curt A. Lier, forhandlingsleder/advokat, 
NHO - Luftfart

Dan Kåre Silgjerd, advokat, 
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS 
Avd Stavanger

Daniel Furio Fundingsrud, 
forhandlingssjef, Hovedorganisasjonen 
Virke

Eirik Wigenstad, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet BAHR AS

Eivind Junker, førsteamanuensis, Nord 
universitet - Levanger

Elin Hagerup, pasient- og brukerombud, 
Pasient- og brukerombudet i Trøndelag, 
Avd Trondheim

Emil Wettre Vestheim, advokatfullmektig, 
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Erika Emilie Langbråten Wilberg, råd giver, 
Kontoret for voldsoffererstatning

Erlend Kongsvold Husby, 
seniorskattejurist, Skatteetaten 
Innsats Trondheim

Eskild Freibu, universitetslektor, 
Universitetet i Tromsø - Norges 
arktiske universitet

Fredrik Solem Neraker, 
advokatfullmektig/manager, KPMG 
Law Advokatfirma AS - Oslo

Guro Haug Nilsen, advokat, Codex 
Advokat Tromsø AS

Hanne Synnøve Torkelsen, advokat/
partner, Lin Advokater AS

Hans Jørgen Langeland, Specialist 
Counsel, Wikborg Rein Advokatfirma 
AS, Oslo

Hans Kristian Gjerde, advokat, Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal - Molde

Hege S Markussen Mangset, senior-
rådgiver/jurist, Statens vegvesen 
Vegdirektoratet

Heidi Aasheim, advokat, International 
Business Machines AS (IBM)

Helene Rolin, advokat, Advokatfirma DLA 
Piper Norway DA

Hilde Elisabeth Jæger, daglig leder/
advokat, Advokat Hilde Jæger AS

Hilde Goflebakke, politiadvokat, Innlandet 
politidistrikt - Lillehammer

Hilke Rognes, advokat, Newsec Basale AS
Ignazio Azzari Støen, dommerfullmektig, 

Oslo tingrett
Ingeborg Fogt Bergby, lagdommer, Agder 

lagmannsrett
Ingeborg Kristine Lind, advokat, 

Advokatfirmaet Wiersholm AS
Jan Peter Eidsmo, stabsleder, 

Universitetet i Tromsø - Norges 
arktiske universitet, Avdeling for bygg 
og eiendom

Jannicke Klepp Tryggestad, senior-
rådgiver, Odin Prosjekt AS

Jo Gjennestad, advokat, Tryg Forsikring, 
Bergen

Julia Ringvik Bennin, utreder, 
Norges Høyesterett

Kai- Inge Gavle, advokat, Advokatfirmaet 
Gavle

Karen Storaker, seniorrådgiver, Bane NOR 
SF - Utbyggingsdivisjonen

Kari Elisabeth Christiansen, advokat, 
RSM Advokatfirma AS

Kari Gjerdingen Henriksen, rådgiver, 
Jevnaker kommune - Helse og Omsorg

Kathrina Ramberg, Senior Advisor, 
Utenriksdepartementet

Kenneth Eliassen, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Kjell Inge Ambjørndalen, advokat, 
Advokat Kjell Inge Ambjørndalen AS

Kjetil Fiskaa Alvsåker, seniorrådgiver/
jurist, Justis- og beredskapsdeparte-
mentet, Politiavdelingen

Kjetil Helvig, Head of Compliance Norway, 
Santander Consumer Bank AS
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Kjetil Sørensen, Legal Officer, Gothia AS
Kristian Stenberg, juridisk seniorrådgiver, 

Fylkesmannen i Trøndelag - Trondheim
Kristin Bjørlo Moe, advokat, Kluge 

Advokatfirma AS, Bergen
Kristin Kvanum Hestnes, advokat, 

Advokatfirmaet Robertsen AS
Kristine Knutsen-Berge, statsadvokat, 

Hordaland, Sogn og Fjordane 
statsadvokatembeter

Kyrre Rørstad, advokatfullmektig, 
Advocator Advokatfirma AS

Laila Myksvoll, Group General Counsel, 
Magseis Fairfield ASA

Lasse Svenstrup Andersen, 
seniorrådgiver, Fylkesmannen i Agder 
- Arendal

Line C. B. Bjerkek, advokat, Norske 
Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Line Pettersen Langnes, seniorrådgiver, 
Sivil klareringsmyndighet

Lisa-Mari Moen Jünge, advokat, 
Regjeringsadvokaten

Lise Knutsen Helle, avdelingsdirektør, 
NAV Bergen sør

Liv Aamaas, advokat, Telenor Infra AS
Majken Elisabeth Bie-Klaening, fast 

advokat, Advokatfirmaet Hammervoll 
Pind AS Avd Oslo

Marius Martinsen-Røsting, advokat, 
Osloadvokatene

Martin Arneng Varsi, politiadvokat 2, 
Nordland politidistrikt - Mo i Rana

Martin Jonassen, dommerfullmektig, Oslo 
tingrett

Martin Sigurd Johnsen, advokat, 
Advokatfirmaet Strandenæs AS

Mats Andre Aas, eiendomsutvikler, SE 
Gruppen AS

Monica Nessa, avdelingsdirektør, 
Fylkesmannen i Rogaland

Morten Slettmyr, virksomhetsleder, 
Sarpsborg kommune

Nanna Aaby, advokat, Sarpsborg 
kommune - Kommuneadvokaten 

Nina Elisabeth Wilborn, dommerfull-
mektig, Nedre Telemark tingrett

Nina Haug-Johansen, seniorskattejurist, 
Skatteetaten Brukerdialog Oslo

Ole Magnar Kvåle, senioradvokat, 
Advokatfirmaet Grette AS

Peder M. Brøndmo, director, Deloitte 
Advokatfirma AS, Oslo

Peter Luis Hoen Hiorth, advokat, 
OBOS BBL

Richard Haave Hanssen, advokat, 
Regnskap Norge AS

Risten Inga Henriksen, dommerfullmektig, 
Indre Finnmark tingrett

Rune Mykkeltvedt, advokat, 
Advokatfirmaet Hjort DA

Sidsel Sund Olsen, lagdommer, 
Hålogaland lagmannsrett

Silje Alsaker Solheim, konstituert 
statsadvokat, Hordaland, Sogn og 
Fjordane statsadvokatembeter

Silje Marie Finsæther Lourens, advokat, 
VIVE Advokater AS

Silvelin Bratholm, utreder/seniorrådgiver, 
Norges Høyesterett

Siv Kathrine Skorstad, jurist, 
Universitetet i Oslo

Solveig Mathisen, Contract Manager, 
Accenture AS

Sophie Emilie Wiese, advokatfullmektig, 
Bondelagets Servicekontor AS

Stella M. Tuft, advokat, Microsoft Norge AS
Stian Erlandsen Sjåvik, advokat, 

Advokatfirmaet Asthor AS
Thor Håkon Lindstad, advokatfullmektig, 

Advokatfirmaet Haavind AS
Tina Endresen Stornes, Vice President 

Legal and Compliance, Wintershall Dea 
Norge AS

Torild Helene Myrli, stipendiat i retts-
vitenskap, Universitetet i Bergen, 
Det juridiske fakultet

Torstein Kambestad Goyer, forhandlings-
sjef, Hovedorganisasjonen Virke

Torunn Margrethe Hardeland, advokat, NHO
Trine Glorvigen, advokatfullmektig, 

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
Ulrik Motzfeldt, senioradvokat, 

Advokatfirmaet Legalis AS
Ørjan Renland, advokatfullmektig, 

Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co da
Ørjan Walseth, dommerfullmektig, Senja 

tingrett
Øyvind Grødal, advokat, Asker kommune
Åsa Astrup Bustad, seniorrådgiver, 

Statens Pensjonskasse

Nye medlemmer i Juristforbundet
Anne Sloot Bjøru, dommerfullmektig, 

Bergen tingrett
Astrid Rød, teamleder, Gatejuristen Oslo

Audhild Synnøve Slapgård, enhetsleder 
– plan, landbruk og miljø, Inderøy 
kommune

Elida Marie Sageidet, spesialkonsulent, 
Bergen kommune - Innkjøpsseksjonen

Jens Kristian Jebsen, personvernombud, 
Helse Sør-Øst - Vestre Viken HF - 
Klinikk Bærum

Marte Bergem Høvde, dommerfullmektig, 
Asker og Bærum tingrett

Marthe Meese Dolmen, konsulent, 
Inventura AS, Oslo

Martin Dalen, advokat, Codex Advokat 
Oslo AS

Martin Dueholm Hansen  
Nicolai Dammyr, jurist, 

Byggmesterforsikring AS
Per Erling Alexander Bakk Forberg, 

juridisk rådgiver, Oslo kommune 
– Vann- og avløpsetaten

Nye studentmedlemmer 
i Juristforbundet
Anneline Sire, Universitetet i Bergen
Arvid Lim, Universitetet i Agder 
Evelyn Charlotte Johansen, Universitetet 

i Bergen
Frida Lovise Rolijordet, Universitetet 

i Agder 
Hanne Marit Ranche Thorvik, Høgskolen 

i Innlandet - Lillehammer 
Henrik Årstad, Universitetet i Agder 
Håkon Wiik Olsen, Universitetet i Oslo
Ingrid Bjerke, Universitetet i Bergen
Ingrid Buverud Gursli, Universitetet i Oslo
Ingrid Wiedswang Sigholt, Universitetet 

i Oslo
Khuzaymah Anwar, Universitetet i Sørøst-

Norge - Campus Ringerike
Margrethe Eftestad Hagen, Universitetet 

i Agder 
Ragnhild Amanda Emmerhoff, 

Universitetet i Bergen
Robert Bang, Universitetet i Stavanger 
Selma Hesselberg, Universitetet i Agder 
Skage Schei, Universitetet i Bergen,
Susanne Hole Falck, Universitetet i Agder 
Synne Netland Øie, Universitetet i Bergen
Tobias Øren, Universitetet i Agder 
Vanasha Kazm, Universitetet i Bergen
Vilde Solbakken, Universitetet i Bergen
Åse-Marie Hansen Arild, Universitetet 

i Bergen
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Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
0164 Oslo

Vi har kjøpt 25 nye stoler

Er du interessert? Les mer på help.no/25nye

Vi startet HeLP i 2005 fordi vi vil gjøre 

advokattjenester tilgjengelig for alle. 

Nå teller vi 200 ansatte, og søker 25 nye 

 advokater. 

 HELP tilbyr advokathjelp gjennom 

advokat forsikring. Vi er den største 

lever andøren av advokattjenester til 

LO- medlemmer, kunder av Telenor og 

boligkjøpere. Hos oss betaler du ikke time-

pris, kun forsikringspremie, og vi gir deg 

advokathjelp helt til saken er løst. Du får 

ubegrenset rådgivning, hjelp til å skrive 

avtaler, og bistand i forhandlinger og 

rettssaker når du trenger det. Vi er spesielt 

sterke innen barne- og familierett, arv og 

fast eiendom. I 2019 omsetter HELP for 

500 millioner kroner.

 HELP er en moderne arbeidsplass 

med et sterkt fagmiljø og advokater som 

drives av å gjøre en forskjell. Vi er ledende 

innen digitale løsninger som endrer 

arbeidshverdagen for ansatte og bruker-

opplevelsen for kundene. Advokatene 

i HELP fakturerer ikke, og får dermed 

bedre anledning til å konsentrere seg om 

fag og disponere sin egen tid. Våre lokaler 

er sentralt plassert på Majorstua i Oslo, 

og vi har et uformelt og hyggelig arbeids-

miljø der folk trives. 

 Vi søker nå både nyutdannede og 

erfarne advokater til HELP Forsikring og 

HELP-advokatene. 
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