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Forsikring til medlemspris
Som medlem av Juristforbundet får du svært gunstige 
betingelser på forsikring. Du får blant annet:

 Liv- og uføreforsikring til markedsledende vilkår og priser

 Innbo-, reise- og personforsikringer (kollektive forsikringer)  
med gode vilkår til stabilt lave priser

 Opptil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer  
(for eksempel bil-, hus- og hytteforsikring)

 Rådgiving når du trenger det

 Uavhengig bistand ved eventuell tvist om skadeoppgjør

Tryg Forsikring er ny forsikringsleverandør fra 2019
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Påmelding: Invitasjon med påmelding til konferansen blir sendt ut til alle tillitsvalgte i mars
Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268

Tillitsvalgtkonferansen 2019  
– Morgendagens arbeidsmarked

Målgruppe: Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer
 
Fra: Torsdag 6. juni 2019
Til: Fredag 7. juni 2019
Sted: Farris Bad, Larvik
 
Kursnummer: 2019650

På konferansen vil vi se nærmere på hvordan den nordiske 
modellen blir utfordret i fremtiden, om juridiske tjenester 
i endring og hvordan arbeidsmiljøloven forholder seg til 
forskjellige tilpasningsformer i arbeidslivet. 

På agendaen står også kommunikasjon mellom ledere og 
ansatte, samt på tradisjonell vis et motivasjonsforedrag 
tilpasset deg som tillitsvalgt.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
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Hele landet skal tas i bruk og det er enighet om at statlige 
arbeidsplasser må etableres også utenfor Oslo. Det også 

enighet om at reformer og fornyelse kan være helt nødvendig. 
Uenigheten oppstår når det skal gjøres i praksis – skal for 
eksempel eksisterende arbeidsplasser flyttes og hvordan skal 
det gjøres? Hva med de ansatte? 

I denne utgaven kan du lese at Forbrukertilsynet skal flyttes 
fra Oslo til Grenlandsområdet i forbindelse med at hele 

«forbrukerapparatet» omorganiseres. Juristforbundets 
tillitsvalgte forteller at beskjed om flytting kom overraskende 
og uventet. Ansvarlig statsråd forsikrer at de ansatte vil bli 
godt ivaretatt, men mange er frustrert og de fleste er i 
tenkeboksen når det gjelder veien videre. Flyttingen er for 
langt unna for dagpendling og mange har familie å ta hensyn 
til.

Sverre Bromander i Juristforbundet – Stat, leder en 
medlemsseksjon i Juristforbundet som har hatt flere 

omorganiseringer, reformer og flytteprosesser på sitt bord. 
Hans erfaring er at det er lite kunnskap om regelverket og at 
prosessene ofte er dårlige og lukkede. Det finnes gode 
bestemmelser, veiledere og tanker for å ivareta de ansatte 
– forhandlet frem i rolige tider. Men disse skyves ofte til side 
når omstillingsarbeidet begynner i praksis, sier han. Som 
tidligere leder av Politijuristene har han fulgt politireformen 
på nært hold og han mener et fellestrekk i flere statlige 
omstillingsprosesser er at de ansatte ikke blir godt nok 
ivaretatt. På den måten kan reformer bli satt i fare, med 
dårligere sjanse for et vellykket resultat.

Lederen av statsseksjonen mener det må gjøres mer fra 
både regjering og statsråder for at statlige arbeidsgivere 

skal være gode ledere i omstillingsprosesser. Vellykkede 

omstillinger krever at de ansattes situasjon tas på alvor og at 
de føler seg ivaretatt og trygge. Bare på den måten vil de 
ansatte støtte oppunder reformer. 

Dette handler også om medbestemmelse og styringsrett 
– noe som er tema for Akademikernes vinterkonferanse 

14. februar. Blant spørsmålene som stilles der er: Hvordan bør 
de tillitsvalgte bruke stemmen sin for å skape gode løsninger 
og trygge arbeidsplasser? Snakker arbeidsgiver og de 
ansattes representanter om de viktigste tingene? Går det 
grense for hva de ansatte skal mene noe om? De ansattes 
muligheter til påvirkning skal ses gjennom brillene til politikere, 
arbeidsgivere og de som har skoen på: Lokale tillitsvalgte, 
heter det i invitasjonen.

Et bakteppe for konferansen er at Hovedavtalen i staten 
skal reforhandles dette året. Avtalen er en viktig ramme 

for medbestemmelse, samtidig som mange påstår at den ikke 
møter behovet for nødvendige omstillinger. Arbeidsgiverrådet 
i staten stiller spørsmål ved om dagens hovedavtale er et 
hensiktsmessig verktøy for å møte disse utfordringene og har 
dratt i gang debatt om sentrale emner innen medbestemmelse 
ute i virksomhetene. Dette vil bli en svært viktig debatt både 
på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i 2019. 

Tillitsvalgt for juristene i Forbrukertilsynet sier de ansatte 
forventer å bli involvert og at medbestemmelsesretten 

blir ivaretatt. Foreløpig har de fått lite informasjon fra 
departementet. Men de vet at flyttingen skal skje innen to år. 
For de ansatte er det i realiteten en nedleggelse av 
arbeidsplassen deres.

Ole-Martin Gang nes
re dak tør

Flytting, omorganisering  
og medbestemmelse
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Sjøforsvarets  
juridiske rådgiver
Han har vært jurist for antipiratstyrker  

om bord i krigsskip utenfor Somalia, og gir  
blant annet råd under store militærøvelser her  
i landet. Nå er den øverste juridiske rådgiveren  

i Sjøforsvaret snart klar for nye oppgaver.  
Møt militærjuristen Per-Christian Klem. 

Tekst: Tore Letvik
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myndigheten og andre offentlige etater 
i forhold til Kystvaktens oppgaver ned-
felt i Kystvaktloven. I tillegg er det 
meg, som sitter i sjøforsvarsstaben, sjef 
Sjøforsvarets stab. Min jobb er å være 
juridisk rådgiver for hele sjøforsvaret, 
og da spesielt admiralen, sier Klem. 

– Som jurist her blir man involvert i 
stort sett alt som har et juridisk tilsnitt, 
noe det blir mer og mer av, alt fra erstat-
ningssaker, kontrakter, personalsaker, 
oppsigelsessaker, generell forvaltnings-
rett, også er det jo den egentlige mili-
tærspesifikke delen med krigens folke-
rett og operasjonell rett, militær 
disiplinærrett og militær straffelov. Det 
er jo fag man gjerne ikke har på jusstu-
diet, som gjør at det blir en litt spesiell 
dreining på en del av fagområdene. Man 
dekker vel egentlig alt, og blir en gene-
ralist som jurist her, sier Klem. 

Vi har på forhånd avtalt at ulykken 
hvor fregatten KNM «Helge Ingstad» og 
tankskipet «Sola TS» kolliderte utenfor 
Stureterminalen i Hjeltefjorden 8. 
november i fjor ikke skal være noe 
utgangspunkt for intervjuet. Men kom-
mer likevel litt inn på det:

fullføre det. Det ville gi meg en større 
sjanse for å få jobb som jurist i 
Forsvaret, og slik ble det også, sier 
Klem som understreker betydningen 
av å samle også operativ erfaring. 

Etter sjøkrigsskolen jobbet han 
fem år i Kystjegerkommandoen hvorav 
fire som skipssjef.

– Den operative erfaringen man 
får, fra å være en del av styrkestruktu-
ren eller kampavdelinger i sjøforsvaret, 
gjør at man også få verdifull militær 
kompetanse som man kan bruke som 
juridisk rådgiver senere, sier han.

– Som en stor familie 
Med gradstittel orlogskaptein befinner 
Klem seg et godt stykke opp på den 
militære rangstigen, med tilholdssted 
på sjøforsvarets hovedbase i Bergen. 
Der jobber han som juridisk rådgiver 
for den øverste lederen i Sjøforsvaret, 
kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

Sjøforsvarets største avdelinger er 
Marinen og Kystvakten. 

– Kystvakten holder til på Sortland. 
Der har vi en tilsatt sivil jurist, som 
jobber mye opp mot politiet, påtale-

Om juridisk sjøbein var noe han kunne 
satt ville militærjurist Per-Christian 
Klem (43) i Sjøforsvaret trolig satt det 
og holdt balansen i selv de mest storm-
fulle saker innen havrett, militær straf-
ferett, krigens folkerett og operasjonell 
rett. For å nevne noen.

Stillinger innen advokatbransjen og 
juriststillinger i offentlig forvaltning til-
hører de vanligste yrkesvalgene for 
jurister. Langt sjeldnere er det å bli 
militærjurist, men med seks og et halvt 
års erfaring som sjefsjurist for Sjef 
Sjøforsvaret vet Klem hvordan man 
skal vandre jussens vei i de uniformer-
tes rekker. En vei han ikke angrer på, 
og som han mener også andre jurister 
med militær interesse med fordel kan 
velge. Men å få jobb som militærjurist i 
uniform krever sitt.

– For jurister som kunne tenke seg 
å gå tilsvarende vei er det viktig å være 
klar over at man bør ta videreutdan-
ning i forsvaret. Mange jurister jobber 
med kontraktsrett og forvaltningsrett 
og anskaffelser som sivilt ansatte i 
Forsvaret. Så har vi oss som er såkalte 
militærjurister, som går i uniform, har 
andre ansettelsesvilkår, er integrert i 
de militære styrkene og har en større 
grad av beordringsplikt. Det er da 
også forventet at en jurist i uniform 
har en formening om hvordan mili-
tære operasjoner skal gjennomføres, 
og at vi har en juridisk rolle i forhold 
til gjennomføring av militære opera-
sjoner, sier Klem. 

Selv har han samlet fagkunnskap 
både juridisk og militært. Og han 
begynte, utradisjonelt nok, først med 
den militære delen.

– Etter videregående tok jeg toårig 
befalsskole i Hæren, før jeg i 1997 dro 
på mitt første NATO-oppdrag, i 
Bosnia. Jeg ville imidlertid bli jurist og 
sluttet i Forsvaret for å begynne på 
jusstudiet her i Bergen, hvor jeg først 
tok 1. og 2. avdeling. Planen var å dra 
tilbake til Forsvaret som jurist, og jeg 
fant ut at det lureste for meg var å ta 
fri fra studiet noen år, gjennomføre 
sjøkrigsskolen og plikttjeneste der, for 
så å vende tilbake til jusstudiet og 

Per-Christian Klems yrkesvalg har ført ham inn i krevende og spennende situasjoner. 
(Foto: Sjøforsvaret)
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Til høsten skal Klem forlate 
Haakonsvern og begynne i Forsvars-
departementet i Oslo.

– Først skal jeg på stabsskolen, før 
jeg i august begynner i ny jobb som 
jurist i sikkerhetspolitisk avdeling, 
seksjon for operasjonell rett og etter-
retning i Forsvarsdepartementet, sier 
Klem som da stiger i gradene og blir 
kommandørkaptein.

I piratenes farvann
For Klem har yrkesvalget ført ham inn 
i krevende og spennende situasjoner. 
Som da han var rådgivende jurist for 
den flernasjonale NATO-operasjonen 
«Ocean Shield» i Adenbukta mellom 
Jemen og Somalia da operasjonen var 
norskledet i 2013. 

Klem, som har tittel orlogskaptein 
befant seg da om bord Fregatten 
KNM Fridtjof Nansen i flere måneder. 
Operasjonens hovedoppdrag var å 
beskytte sivil handelstrafikk i 
Adenbukt-området fra pirater. Bak-
teppet var at tungt bevæpnede pirater 
gjennom et drøyt tiår hadde gjennom-
ført kapring av fartøyer og tatt mann-
skap om bord til fange for å kreve 
løsepenger. Operasjon Ocean Shield 
viste seg å være vellykket, og førte 
etter hvert til at antall piratangrep ble 
kraftig redusert. 

ske sjøforsvarets hovedbase, men også 
en av Nord-Europas største maritime 
militærbaser. Klem roser VA-juristene.

– De kommer jo stort sett nyut-
dannet fra universitetet. Når de kom-
mer til Forsvaret får de en grunnpakke 
på to måneder med soldat, 
befalsopplæring og lederskapstrening 
i tillegg til et fagkurs konkret opp mot 
militær juss i noen uker før de kom-
mer til den avdelingen de skal tjenes-
tegjøre. Der er de i ni måneder før de 
er ferdige med sin verneplikt. Så det 
er uten tvil en god ressurs å ha. To av 
de som har vært her tidligere har fått 
andre stillinger i Forsvaret som juris-
ter, mens en valgte å finne seg en sivil 
jobb. VA-juristen som er her nå har 
fått forlenget sin tjeneste med ett år, 
sier Klem som forteller at VA-juristene 
får militærgrad som løytnant etter å 
ha gjennomført kursene, og at de kan 
ha gode karrieremuligheter etter endt 
tjeneste.

– Dette er en tjeneste de kan 
bygge videre på hvis Forsvaret ser 
behov for det og hvis de ønsker det 
selv. Man kan få videre engasjement 
og også gjerne få gjennomføre såkalt 
kvalifiseringskurs, som er et ettårig 
kurs på en krigsskole hvor man får 
fordypning i lederskap og militære 
operasjoner, sier Klem. 

– Fregattulykken, den kan du ikke 
gå inn på, men jeg trenger vel ikke å 
være rakettforsker for å skjønne at du 
er involvert der?

– Der er det mange aktører som er 
involvert, og jeg er av dem. Det som er 
fantastisk å se er at sjøforsvaret i slike 
situasjoner er som en stor familie, og at 
alle vet hva som er viktig. Og det er å 
ivareta personell som prioritet num-
mer én. Statens havarikommisjon og 
politiet gjennomfører nå sine undersø-
kelser og etterforsker ulykken. Så der 
er vi veldig vare på å mene noe som 
helst nå. Nå får de nevnte instansene 
gjøre sitt arbeid, også får vi ta konklu-
sjonene når den tid kommer, sier Klem.

To mann alle
Det er ikke akkurat flust av jurister 
rundt ham i sjøforsvaret på Haakons-
vern. Men han er likevel ikke helt 
alene som jurist her. Til å hjelpe seg 
har han en VA-jurist – altså en verne-
pliktig akademiker. 

– Så her er vi to mann alle, bort-
sett fra at VA-juristen er en kvinne da, 
sier Klem. 

VA-juristen er den fjerde i rekken 
som har gjort tjeneste hos ham. Fra 
administrasjonsbygget kan de skimte 
krigsskipene som ligger fortøyd på 
Haakonsvern, som ikke bare er det nor-

Adenbukta, Somalia 2013. Norske soldater snakker med lokale fiskere på jakt etter pirater. Ombord i den norske fregatten KNM 
Fridtjof Nansen, som ledet NATOs piratjakt i Adenbukta, var det et antall soldater hvis oppgave blant annet var å ta seg inn til 
piratområdene og skaffe etterretning om piratvirksomhet. (Foto: NTB scanpix)
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Jeg har veldig varierte dager, og får 
jobbe innenfor et bredt spekter av fag-
områder. Samtidig avtjener jeg jo også 
min verneplikt som førstegangstje-
neste. Også det tenkte jeg ville være 
moro å få gjort, med tanke på å komme 
til et nytt sted. I dag kan jeg med hån-
den på hjertet si at alle de forventnin-
gene jeg hadde ble innfridd, og vel så 
det. Dette er virkelig noe å anbefale for 
andre nyutdannede jurister, sier Vik 
som også har fått forlenget sin tjeneste.

Lønn
– Jeg har fått forlenget min tjeneste ut 
2019, noe jeg er meget godt fornøyd 
med. Her lærer jeg veldig mye og tri-
ves med de rundt meg. Jeg føler at jeg 
får ansvar og får utviklet meg både 
som person og som jurist, sier Vik. 

Som VA-jurist får hun også lønn 
under førstegangstjenesten.

– VA-stillingen er satt sammen av 
to elementer, på den ene siden er man 
vernepliktig, og på den andre siden så 
er man ansatt og jobber som jurist, 
sier hun.

tenkte pirater, og det hendte også at 
krigsskipene gjennomførte rednings-
operasjoner.

Krevende vurderinger
– I tillegg til vår beskyttende oppgave 
overfor sivil handelstrafikk hadde vi 
også mye kontakt med sivilbefolknin-
gen for å skape en situasjonsforståelse 
for området, som vi da kunne rappor-
tere tilbake til NATO. Vi snakker om 
et område med veldig mange fartøyer, 
og veldig mange fattige mennesker 
som fra tid til annen reiste ut på havet, 
uten tilstrekkelig med mat og driv-
stoff, for å fiske. Dette førte til at vi 
blant annet måtte redde et fartøy som 
lå midt ute i havet uten mat, vann og 
drivstoff, med motorhavari. Vi sto 

overfor en såkalt SOLAS-situasjon, 
som er en redningsoperasjon man er 
forpliktet til å gjennomføre etter hav-
retten.

I fire måneder var Klem ombord 
den norske fregatten i et farvann hvor 
desperate og farlige pirater kunne slå 
til mot sivile handelsskip når som helst, 
og hvor han som eneste juridiske rådgi-
ver i den aktuelle NATO-styrken, ikke 
hadde andre å lene seg på enn seg selv 
når operasjonens sjef ville ha svar på til 
tider krevende juridiske vurderinger av 
hva styrken kunne og burde gjøre.

– Det er ikke alltid man kan ringe 
etter råd. Da handler det om å være 
trygg på seg selv, og stole på at den 
utdanningen og erfaringen man har 
bidrar til at man gir de rette rådene.

Ragnhild Vik (25) er VA-juristen 
som jobber sammen med  
Per-Christian Klem for Sjef 
Sjøforsvaret, på Haakonsvern. 

Tekst: Tore Letvik

– Som nyutdannet jurist etter å ha stu-
dert ved Universitetet i Oslo var jeg ute 
etter jobb, og søkte på VA-stillinger som 
Forsvaret utlyste. Jeg kom til Bergen, 
noe jeg er veldig glad for, sier Vik. 

Etter to måneders grunntrening 
og en måned med fagkurs, fikk hun 
løytnants grad og begynte i juni i fjor å 
jobbe som VA-jurist (vernepliktig 
akademiker) i Sjøforsvarets adminis-
trasjonsbygg på Haakonsvern, 
sammen med Klem.

– Hvorfor valgte du å søke tjeneste 
som VA-jurist?

– Jeg syntes det virket som en spen-
nende stilling juridisk sett. Dette er en 
kjempefin erfaring å ta med seg videre. 

Norge ledet operasjonen siste 
halvår av 2013, med norsk sjef og 
norsk stab.               

– Operasjonen hadde mandat fra 
FN, en sikkerhetsrådsresolusjon og var 
en NATO-operasjon under terskelen 
for væpnet konflikt. Opera sjonen gikk 
derfor ikke under krigens folkerett, og 
gjennomførte oppdraget med de vir-
kemidlene vi hadde tilgjengelig i det 
polisiære sporet. Det innebar blant 
annet å forholde seg til såkalte 
ROE-er, rules of engagement, som 
regulerte hvordan vi skulle forholde 
seg til antatte pirater, og hvilke mulig-
heter vi hadde til å anvende makt.

NATO-styrken som Klem var en 
del av slapp å løsne skudd, men et skip 
som deltok i operasjonen pågrep mis-

– Stortrives som VA-jurist



Fremtidens advokatkontor

Fra: 4. april 2019
Til: 5. april 2019
Sted: Clarion hotel the Edge, Tromsø 
Arrangør: Forum for Næringsdrivende 
Pris: Kr 3.500,- for medlemmer 
 kr 6.000,- for ikke-medlemmer 
 Reise og opphold betales selv
Kursnummer: 2019900
Påmeldingsfrist:  15. februar 2019 

Hvilke konsekvenser har digitalisering for advokatyrket? 
Tar robotene jobbene våre? Næringsdrivende jurister  
og advokater inviteres til seminar. Andre temaer vil  
være gjennomføring av digitale hovedforhandlinger 
(herunder OCR-behandling av dokumenter), etikk og  
bruk av Lovdata som verktøy.

Hold av datoene, detaljert program kommer senere. 
Med forbehold om endringer av temaer. 

Påmelding: www.juristforbundet.no/kurs  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no

– med vekt på digitalisering av profesjonen og domstolene

Er du og ditt  
firma forberedt  

på utfordringene 
som venter? 
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Begynner som politidirektør 1. april
Marie Benedicte Bjørnland, som før jul 
ble utnevnt til ny politidirektør for 
Politidirektoratet og politi- og lens-
mannsetaten tiltrer i sin nye stilling 1. 
april. Bjørnland er utnevnt i et åremål for 
seks år med mulighet for et ytterligere 
åremål på seks år etter kunngjøring og 
søknad. Åremålet til Odd Reidar 
Humlegård utløp 22. november 2018. 
Bjørnland er født 30. april 1965. Hun er 
utdannet cand.jur. fra Universitetet i 
Oslo i 1992.  Bjørnland var fra 2000 til 

2003 leder for retts- og påtaleseksjonen 
i Tønsberg politidistrikt. I perioden fra 
2003 til 2005 var hun visepolitimester i 
Vestfold politidistrikt, og fra 2005 til 
2012 var hun politimester i samme dis-
trikt. Bjørnland ble i juni 2012 åremålsbe-
skikket som sjef for Politiets sikkerhets-
tjeneste (PST) for en periode på seks år. 
Hun ble fra 8. juni 2018 beskikket som 
sjef for PST for en periode på seks nye 
år, men går etter utnevnelsen over fra å 
lede PST, til å lede POD.

Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift
Finansdepartementet har satt ned en 
ekspertgruppe som skal vurdere hvordan 
merverdiavgiften kan utformes enklere og 
med færre satser enn i dag. – I dag har vi tre 
ulike satser i denne avgiften, i tillegg til null-
satser. Et enklere og bedre system kan blant 
annet gi rom for å redusere andre skatter og 
avgifter, sier finansminister Siv Jensen (Frp). 

Gruppen skal komme med minst en anbefa-
ling som ikke påvirker statens inntekter fra 
avgiften og minst ett forslag som gir økte inn-
tekter fra avgiften. Den skal også vurdere om 
det å bruke ulike satser er den beste måten å 
ivareta hensyn som for eksempel inntektsfor-
deling, folkehelse og miljø. Utredningen skal 
leveres senest 15. mai 2019.

Gir 38 millioner til fond mot organisert kriminalitet
Utenriksdepartementet vil gi  Global 
Initiative against Transnational Organized 
Crime (GI) 38 millioner kroner. Nylig møtte 
statssekretær Audun Halvorsen GI-direktør 
Mark Shaw. I en pressemelding skriver regje-
ringen at  Utenriksdepartementet har inn-
gått en avtale med GI om støtte på inntil 38 
millioner kroner til fondet Civil Society 
Resilience Fund Against Organized Crime. – 
Det nye fondet innebærer en ny og innovativ 
måte å bekjempe transnasjonal, organisert 

kriminalitet på, sier Halvorsen. – Det vil fun-
gere som en inkubator, ved å kanalisere res-
surser og kompetanse til lokale samfunns-
aktivister, journalister og ulike aktører på 
grasrotsnivå, sier han. GI påpeker at i det 
siste tiåret har ikke lenger de høyeste draps-
ratene vært i typiske krigs- og konfliktområ-
der, men i områder hvor organiserte krimi-
nelle grupper har fordrevet staten som 
primær myndighet. Fondet skal begynne sitt 
arbeid i mars 2019. 

Forslaget om foretaksmodell skrotet
Regjeringen skroter ideen om foretaksmodell for uni-
versitets- og høyskolesektoren. – Dette er en gladnyhet 
for alle oss som er opptatt av den uavhengige forsknin-
gen og akademiske friheten, sier lederen i Akade-
mikerne, Kari Sollien (bildet). Akademikerne fryktet at 
foretaksmodellen kunne gjøre forskningen og utdan-
ningstilbudene styrt av markedshensyn eller eksterne 
oppdragsgivere, og gikk imot innføringen av en slik 
modell. 

Ny handlingsplan  
for kvinner, fred  
og sikkerhet
Regjeringen har lagt fram en ny 
handlingsplan for kvinner, fred og 
sikkerhet. Handlingsplanen er den 
fjerde i rekken og gjelder for 2019-
2022. Norge var et av de første lan-
dene i verden som utviklet en slik 
handlingsplan i 2006. Handlings-
planen har fire satsingsområder; 
Freds- og forsoningsprosesser, 
gjennomføring av fredsavtaler, 
operasjoner og oppdrag, og huma-
nitær innsats. Handlingsplanen skal 
også løfte frem det langsiktige 
arbeidet for kvinners rettigheter 
og likestilling i land berørt av væp-
net konflikt. Kvinners innsats og 
betydningen av kvinners og menns 
kjønnsroller fremheves i møte med 
voldelig ekstremisme. Konkret 
videreføres satsingen i Afghani-
stan, Colombia, Myanmar, Nigeria, 
Palestina og Sør-Sudan. Filippi-
nene, Mali og Syria er nye satsings-
land, og samarbeidet med Den afri-
kanske union innlemmes i samme 
oppfølgingssystem.
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50 år siden
«Det samlede antall stillinger i 
staten er beregnet til 179  590.» 
(Juristtallet i staten er ca 1500)

40 år siden
«Hoppeseter kan varte opp 
med varmt og kaldt vann, dusj, 
badstu, stereoanlegg med 
kasettspiller, romslig peisestue, 
gitarer og et moderne kjøkken 
med kjøleskap.»
(Hoppeseter i Lommedalen står til 
disposisjon for studentene)

30 år siden
«Ønsker De å leie et feriested 
eller kjøpe en permanent bolig 
på den franske riviera? Da er 
De en Connaisseur og vet å 
verdsette syd-fransk natur og 
klima.»
(Eiendomsformidler inviterer til 
visningsreiser)

20 år siden
«Sakene må på en måte 
skjæres til før de kommer til 
hovedforhandling»
(Else Bugge Fougner etterlyser mer 
aktiv prosessledelse i domstolene)

Ny leder i Klagenemnda  
for miljøinformasjon
Advokat Arne Oftedal er oppnevnt av 
Klima- og miljødepartementet som ny leder 
i Klagenemnda for miljøinformasjon. Arne 
Oftedal er partner ved Stavanger kontoret i 
Simonsen Vogt Wiig.  Han overtar etter pro-
fessor Hans Petter Graver. Klima- og miljø-
departementet har det administrative 
ansvaret for Klage nemnda. Den er etablert 
gjennom miljøinformasjonsloven. Nemnda 
behandler klager over avslag på krav om 
miljø informasjon fra offentlige og private 
virksomheter. Miljøinformasjonsloven gir 
rett til slik informasjon og til å klage avslag 
inn for nemnda. Oftedal begynte som nem-
ndas nye leder 1. januar.

God undersøkelsespraksis 
i én av to barnevernssaker
Helsetilsynet har på oppdrag fra Barne- og 
likestillingsdepartementet gjennomgått 
over 100 enkeltsaker i barnevernet. 
Formålet er å få kunnskap om når det svik-
ter og når det går bra i barnevernets arbeid 
og for å se på kvaliteten i barnevernets fag-
lige avveininger. – Jeg er ikke fornøyd med 
at Helsetilsynet kun konstaterer god prak-
sis i om lag halvparten av barnevernets 
undersøkelser. Det bekymrer meg at alvor-
lig informasjon glipper, og at hjelpetilta-

kene dermed ikke er tilpasset barnets og 
familiens situasjon. Dette må forbedres 
hvis vi skal lykkes bedre med å forebygge 
omsorgsovertakelser og akutte flyttinger, 
sier barne- og likestillingsminister Linda 
Hofstad Helleland. – Samtidig er jeg glad 
for å se at det ikke er grunnlag for å si at 
barnevernet griper inn i saker uten grunn, 
slik enkelte kritikere hevder. De barna som 
barnevernet overtar omsorgen for, trenger 
omsorg og beskyttelse, sier statsråden.

TLFTLF

Neste magasin  
kommer 13. mars. 

Annonsefrist  
1. mars

Ring: 918 16 012 eller  

e-post: perolav@07.no
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– Vi jobber opp mot multikrimi-
nelle som bedriver arbeidskriminali-
tet, skattekriminalitet, miljøkriminali-
tet og trygdekriminalitet. Denne 
kriminaliteten er ofte internasjonal og 
grenseoverskridende. En del av jobben 
er å finne de som ikke vil bli funnet, 
forteller Carlsen, og fortsetter:

– Det er utrolig spennende å jobbe 
med spesiell forvaltningsrett (skatte-
forvaltningsloven), skatterett og mer-
verdiavgift i skjæringspunktet mot 
strafferett og straffeprosessloven. 
Skatteetaten vil også fra 1. juli 2019 få 
hjemmel til å foreta bevissikring på lik 
linje med Konkurransetilsynet og 
Finanstilsynet

Carlsen forteller at det å jobbe 
landsdekkende er nytt for hans avde-
ling, i motsetning til storbedrift, som 
tidligere har hatt kontroller over hele 
landet. 

– Omorganiseringen vil innebære 
noen nye måter å samarbeide på. Det 
blir spennende og noe i alle fall jeg ser 
frem til, sier han. 

For Carlsen er det Skatteetatens 
samfunnsoppdrag som er det viktigste 
ved jobben, og være med på å sikre 
finansieringen av velferdsstaten.

– Som jurist i Skatteetaten er du 
med på å bidra til rettssikkerhet og 
opprettholde og styrke legitimiteten 
til skattesystemet, sier han. 

Kontrolloppdrag 
Også kollegaene på avdelingen Fokus-
områder, Aamir Shahzad-Landsverk 

Skattejuristene i Skatteetatens 
nye lokaler i Moss forteller om 

en arbeidshverdag med et stort 
faglig miljø og varierte 

arbeidsoppgaver. – Vi får ofte 
opp pulsen litt på jobb.

Tekst og foto: Tuva Bønke Grønning

Intenst byggearbeid og lyder som gjør 
det nesten umulig å snakke med noen 
utenfor er som forduftet når du kom-
mer deg innenfor døra i de nye loka-
lene til Skatteetaten i Moss. 

Da lokalene stod klare høsten 
2018 flyttet rundt 170 ansatte inn, 
omtrent 40 av dem jurister. En helt 
fersk omorganisering av Skatteetaten 
fra 1. januar 2019 gjør at de alle nå 
jobber landsdekkende og ikke lenger 
bare har fokus på en bestemt region. 

De fem juristene vi møter har alle 
jobbet i Moss også før omorganisering 
og nye lokaler, og Anne Karine 
Lødeng, som jobber i avdelingen 
Innsats –  storbedrift, forteller at 
arbeidsoppgavene i stor grad skal være 
de samme. 

Avdelingskollega Hege Høgalmen 
legger til at for storbedrift vil mange 
av de største selskapene likevel være 
på Østlandet. De beskriver begge job-
ben som givende, dynamisk og utfor-
drende.

– Det står noe om «våre» skattey-
tere hver uke i DN, og jeg har hele 
tiden følelsen av å jobbe med aktuelle 
og spennende saker. Vi fatter vedtak, 
gir forhåndsuttalelser, følger saker i 
retten og holder foredrag. Arbeids-
hverdagen er veldig variert, sier 
Lødeng.

Hun forteller at de også har en del 
utenlandssaker, og at de i 2018 hadde 
to saker i Høyesterett. 

– Det er klart det er dager hvor du 
føler du sitter mye med pirk, men 
sånn vil jeg tippe det er for de aller 
fleste jurister, legger Høgalmen til. 

Forvaltningsrett og kriminalitet 
I motsetning til kollegaene som job-
ber med storbedrifter og som ofte har 
god tilgang på informasjon og godt 
samarbeid med skatteyterne, har Knut 
Morten Carlsen på skattekrim utfor-
dringer med det motsatte. 

Han forteller at de i stor grad job-
ber med å finne de som prøver å unn-
dra verdier fra skatt og merverdiavgift 
og ikke vil gi informasjon, og med å 
finne verdier som Skatteetaten kan-
skje ikke vet at finnes i utgangspunk-
tet.

Skattejurister     samlet i nye lokaler

         En del av jobben  
er å finne de som  
ikke vil bli funnet



Skattejurister     samlet i nye lokaler
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Til tross for at det sitter nesten 
170 ansatte i samme bygg, beskriver 
de miljøet som godt. 

– Det er riktignok mange kollegaer, 
men det gir også et godt faglig miljø. Vi 
får brukt jusen og juridisk metode i 
stor grad i arbeidshverdagen, og det 
hender ofte at vi får opp pulsen litt på 
jobb også, sier Anne Karine Lødeng. 

Carlsen forteller at de fleste av 
sakene som juristene på skattekonto-
ret arbeider med er komplekse og 
berører en rekke andre disipliner som 
regnskapsrett, kontrollmetodikk og 
kompliserte økonomiske beregninger 
og verdsettelser. 

– I de fleste sakene arbeider derfor 
juristene sammen i tverrfaglige team 
med siviløkonomer eller revisorer. Et 
slikt teamarbeid er ofte helt nødvendig 
for å kunne belyse sakene tilstrekkelig og 
komme til bunns i problemstillingene.

og Annette Ansteensen beskriver 
hverdagen som variert. For dem er 
kontroll en stor del av oppgavene. 

– Det er et dynamisk rettsområde 
hvor det skjer mye. Vi får brukt alle 
rettskildene og jobber mye tverrfaglig 
og i team, forteller Ansteensen. 

Shahzad-Landsverk forklarer at 
deres arbeidsgruppe har hovedfokus 
på merverdiavgift og avgiftsunndra-
gelse og at de er mye og ofte ute av 
kontoret på kontrolloppdrag. 

Det hender ofte at det avdekkes 
graverende overtredelser som blir 
anmeldt, og de samarbeider derfor 
også tett med politiet i mange saker. 
Han trekker også frem gode karriere-
muligheter innad i Skatteetaten som 
et stort pluss ved jobben.

– Hvis jeg skulle selge inn 
Skatteetaten som arbeidsplass vil jeg 
si at den byr på mange og varierte fag-

lige utfordringer, konkurransedyktige 
vilkår og en fleksibel arbeidshverdag. 

Mange kollegaer
Ingen av de fem skattejuristene hadde 
sett for seg en jobb i Skatteetaten 
under studietida. 

– Når man blir mer moden som 
jurist ser man mulighetene og at en 
slik arbeidsplass har utrolig mye spen-
nende å by på, mener Knut Morten 
Carlsen, som tidligere har jobbet som 
advokat i et stort forretningsadvokat-
firma. 

F.v Aamir Shahzad-Landsverk, Annette Ansteensen, Knut Morten Carlsen, Anne Karine Lødeng og Hege Høgalmen.

            Omorganiseringen  
vil innebære noen nye  

måter å samarbeide på
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den internasjonale forhandlingsrun-
den, samt finansiere deltakelsen, rei-
sen og oppholdet for det norske laget, 
sier Rummelhoff. 

Dette er den sjette gangen 
Juristforbundet bistår. 

– De norske lagene har hevdet seg 
godt, til tross for at lagene fra common 
law jurisdiksjoner er dominerende. 
Dette fordi forhandlinger der i større 
grad er en integrert del av studiene. 
USA og Canada har vunnet de siste 
årene, sier han.

– Vi i ELSA Norge er svært takk-
nemlige for at Juristforbundet bidrar 
til at jusstudentene i Norge får mulig-
heten til å utfordre seg i forhandlinger 
mot studenter fra hele verden. I til-
legg til å få dekket reise og opphold, 
får vinnerlaget faglig «coaching» av 
ansatte i Juristforbundet både før og 
under selve konkurransen. Dette er 
en unik mulighet til å lære mer om 
forhandlinger i et internasjonalt 
perspektiv, sier Stian Reitan, presi-
dent i ELSA.

Michael Rummelhoff skal 
coache det norske laget som vil 
delta på den internasjonale 
finalen ved Sophia University 
i Tokyo.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Juristforbundet anser praktisk for-
handlingskunnskap som kjernekom-
petanse for jurister. Derfor støtter vi 
norsk deltakelse ved den eldste og 
største internasjonale forhandlings-
konkurransen for jusstudenter (INC), 
som i år er lagt til Tokyo i Japan, sier 
Michael Rummelhoff.

Han arbeider som advokatfull-
mektig i Juristforbundet og brenner 
for «forhandlingsfaget». Rummelhoff 
vil være coach for det norske laget 
som går til den internasjonale finalen i 
forhandlingskonkurransen og forteller 
at INC samler dyktige jusstudenter 
fra hele verden til forhandlinger om 
internasjonale forretningstransaksjo-
ner. 

– Det er ikke jussen i seg selv som 
er det sentrale, men evnen til å finne 
løsninger og oppnå gode resultater for 
egen klient, sier han.

Konkurransen er en «lærende kon-
kurranse» hvor deltakerne får tilbake-
meldinger fra dommerpanelet på 
hvordan forhandlingene ble gjennom-
ført med råd om eventuelle forbedrin-
ger. I tillegg arrangeres det fore-
lesninger om forhandlinger.

– Konkurransen gir en unik mulig-
het til tøffe forhandlinger med faglig 
feedback på et høyt nivå, i et interna-
sjonalt miljø hvor nettverk bygges, 
sier han.

Som oppkjøring til den internasjo-
nale forhandlingskonkurransen arran-

gerer ELSA, som er verdens største 
uavhengige organisasjon for jusstu-
denter, i disse dager en nasjonal for-
handlingskonkurranse (ENF).

Regionale konkurranser avholdes 
ved fakultetene i Tromsø, Bergen og 
Oslo. Vinnerlagene fra de tre fakulte-
tene går videre til finalen i Oslo som 
arrangeres i mars. I Bergen er forhand-
lingene som går av stabelen i februar 
allerede fulltegnet.

– Konkurransen er avhengig av 
støtte fra byenes advokatkontorer. I 
Bergen, som vant i fjor, støtter Schjødt 
opp, i Tromsø er det Sands og i Oslo er 
det Ræder. For den nasjonale finalen 
er det Arntzen de Besche som er 
hovedsamarbeidspartner, forteller 
Rummelhoff.

Dekker utgiftene
Den norske finalisten får mulighet til 
å delta på den internasjonale finalen i 
Tokyo 5-9. juli. 

– Juristforbundet stiller forhand-
lingsekspertise til rådighet og vil 
coache vinnerlaget frem til og under 

INC 2019
– Forhandlingskunnskap er kjernekompetanse

– Det sentrale i konkurransen er evnen til å finne løsninger og oppnå gode resultater 
for egen klient, sier Michael Rummelhoff om INC.  (Foto: Juristforbundet)
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«Lønnskostnadene til høyesterett, 
tingrettene og Domstoladministrasjonen 
utgjorde 69 prosent av deres samlede 
bevilgninger i 2017. En stor del av dom-
stolenes oppgaver bestemmes av lover 
og regler. Domstolenes reelle mulighet 
til å redusere bemanningen er derfor 
svært begrenset så lenge tjenestene vide-
reføres, saksbehandlingstiden skal opp-
rettholdes samt at domstolstrukturen og 
produktiviteten ikke endres», oppsum-
meres det i rapporten

– Det pågår ingen formell evalue-
ring av ABE-reformen, og det fore-
ligger heller ingen planer om dette, 
men på lik linje med mange andre 
reformer er den en fast del av den 
årlige budsjettprosessen i regjeringen, 
sa Therese Riiser Wålen, kommunika-
sjonssjef i Finansdepartementet 
til Parat24 i august. 

Det er ikke gitt at domstolene 
bør defineres på lik linje med 
alle andre statlige virksom-
heter, heter det i rapport fra 
Samfunnsøkonomisk analyse.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Ifølge en rapport Samfunnsøkonomisk 
analyse har gjennomført for Parat er det 
sju forhold som gir grunn til bekymring 
for domstolene på grunn av den pågå-
ende avbyråkratiserings- og effektivitets-
reformen (ABE-reformen). Rapporten 
trekker frem:
• Det foreligger allerede eksis-

terende kapasitetsutfordringer
• Mulige gevinster fra ABE-

reformen forskutteres
• Innsparinger begrunnet i ABE-

reformen utgjør mer enn de skis-
serte 0,5 % i 2017

• De minste domstolene er spesielt 
utsatt

• Kvaliteten i tjenestene utfordres
• Øvrige omstillingsprosesser van-

skeliggjøres
• Ressursbehovet i domstolene for-

ventes å øke.

– Alvorlig
– Situasjonen i domstolene er alvorlig. 
Det har vi formidlet direkte til justis-
ministeren og til partigruppene på 
Stortinget. Likevel ser det ikke ut til 
at regjeringspartiene tar dette på 
alvor, sier Parat-leder Vegard Einan.

Einan sier til Juristen at reformen 
bør evalueres.

– Vi er helt sikre på at det finnes et 
stort forbedringspotensial. 

Han sier de er bekymret for at det 
har blitt startet en prosess uten at 
konsekvensene er vurdert godt nok i 
forkant. 

– Domstolene er ikke kjent for å 
rope ulv, ulv, så når de sier så klart fra 
er det viktig å høre på dem. Tidligere 
har vi sjelden hørt noe særlig fra dom-
stolene, sier han.

– Rettssikkerheten er åpenbart 
svekket. Lengre saksbehandlingstid 
betyr dårligere kvalitet for forbru-
kerne, noe som er med på å svekke til-
liten til rettsstaten. Det kan vi ikke 
tillate oss.

Rapporten viser til at innsparin-
gene i domstolene som kreves i ABE-
reformen hovedsakelig må gjøres 
gjennom nedbemanninger/lønnskost-
nader. 

Rapport 

Grunn til bekymring  
for domstolene

– Domstolene er ikke kjent for å rope 
ulv, ulv, så når de sier så klart fra er det 
viktig å høre på dem, sier Parat-leder 
Vegard Einan (Foto: Vetle Daler)

Juristforbundets president Håvard Holm 
mener det er nødvendig med en grunn-
leggende diskusjon med det politiske 
miljøet om rettsstaten (Foto: Tore Letvik)
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– Ikke egnet
Tilstrekkelige ressurser, og god utnyt-
telse av disse, trekkes fram som en 
hovedutfordring for å opprettholde 
kvaliteten i de lovpålagte oppgavene. 
Ifølge rapporten er det også mye som 
peker i retning av at effektiviserings-
gevinstene fra ABE-reformen og den 
pågående digitale satsingen forskutte-
res. 

«ABE-reformen gjelder domsto-
lene på lik linje med alle andre statlige 
virksomheter. Det er derimot ikke gitt 
at domstolene bør defineres på lik 
linje med alle andre statlige virksom-
heter», heter det i rapporten. 

Juristforbundets president Håvard 
Holm stilte samme spørsmål  i et 
intervju med Juristen før jul.

– Domstolene har i flere år vært 
underlagt budsjettkutt som følge av 
ABE-reformen. Men domstolene er 
ikke en del av byråkratiet, og har dess-
uten svært lite administrativt perso-
nell. De fleste jobber direkte med 
hovedoppgaven for domstolene. 
Dette innebærer at kuttene ikke fører 
til avbyråkratisering eller effektivise-
ring, men rammer kjernevirksomhe-
ten og gir lengre saksbehandlingstider. 
I det hele tatt er ikke domstolene 
egnet for ABE-reformen.

Holm  mener domstolenes bud-
sjett må behandles på en annen måte. 

– Budsjettet for domstolene må 
løsrives fra de andre delene av justis-
budsjettet. Domstolene skiller seg 
som statsmakt fra de øvrige deler av 
justissektoren, og skal ikke havne i en 
prioriteringskamp slik situasjonen er i 
dag, sa han. 

– Jeg spør meg om politikerne kla-
rer å prioritere de grunnleggende 
samfunnsinstitusjonene satt opp mot 
alle de andre gode formålene i et bud-
sjett. Domstolene er ikke bare noe på 
linje med alt mulig annet, det er ram-
meverket for rettstaten. 

«Med videreføring av ABE-
reformen med tilhørende reduksjoner 
i årsverksinnsatsen, en lengre over-
gangsperiode til digitale verktøy samt 
en forventning om mer komplekse 

saker vil det være utfordrende for 
domstolene å håndtere kjerneopp-
gavene sine med den kvaliteten som 
kreves for å opprettholde tilliten i 
befolkningen og befolkningens retts-
sikkerhet», konkluderes det det i rap-
portens sammendrag. 

Departementet svarer
I en kommentar til undersøkelsen fra 
Samfunnsøkonomisk analyse, sier 
Justisdepartementet at de har bedt 
DA om en analyse av driftsituasjonen 
i domstolene, men at det er mange 
forhold som påvirker domstolenes 
mulighet for effektiv ressursutnyttelse 
– ikke minst domstolstruktur.

«Domstolene har fått en reell styr-
king under denne regjeringen. Det er 
Domstoladministrasjonen som dispo-
nerer budsjettrammen og gjør priori-
teringer innenfor rammen. Departe-
mentet har i tildelingsbrevet til DA 
for 2019 bedt DA om en analyse av 
driftsituasjonen etter innføringen av 
ABE-reformen», sier departementet i 
en e-post.

«Som rapporten er inne på, er det 
er mange andre forhold som påvirker 
domstolenes mulighet for effektiv res-
sursutnyttelse. Ikke minst gjelder dette 
dagens domstolstruktur, som er til hin-
der for å oppnå effektiv utnyttelse av 
ressursene», svarer departementet. 

Departementet viser til at 
Domstolkommisjonen skal levere sin 
delutredning om domstolstruktur i 
oktober i år. 

Dessuten at det er store forvent-
ninger til effekten av digitalisering.

«Digitalisering av domstolene er 
et av de viktigste tiltakene for å 
modernisere og effektivisere saksavvi-
klingen i domstolene. Det er bevilget 
totalt 288 mill. kroner til IKT i dom-
stolene siden 2014.» 

Regelverksarbeid trekkes også 
fram.

«Departementet arbeider også 
med regelverksarbeid for å bidra til 
avvikle saker rettssikkert og effektivt. 
Samtidig er det viktig at domstolene 
faktisk benytter mulighetene til en 
effektiv saksavvikling som ligger i 
dagens prosessregler», svarer departe-
mentet.

I intervjuet med Juristen før jul sa 
Juristforbundets president Håvard 
Holm at  det er nødvendig med en 
grunnleggende diskusjon med det 
politiske miljøet om rettsstaten og 
om  en underfinansiering som har 
pågått gjennom mange år.

–  Vi har hatt den årlige kampen 
om noen få titalls millioner som det 
flyttes litt på, men behovet er mye 
større. Domstolene trenger et skikke-
lig løft, sa Håvard Holm. 

– Det er mange forhold som påvirker domstolenes mulighet for effektiv 
ressursutnyttelse. Ikke minst gjelder dette dagens domstolstruktur, sier 
Justisdepartementet. Departementet har likevel bedt DA om en analyse av 
driftsituasjonen etter innføringen av ABE-reformen.  (Foto: JD) 
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Sivile saker
Bruker lenger tid  
i lagmannsretten  
enn i tingretten

– Viser at viktige målsettinger 
ved tvisteloven knyttet til 
ankebehandlingen i lagmanns-
retten ikke er oppnådd.

Tekst: Ole-Martin Gangnes og Tore Letvik

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommer-
foreningen i samarbeid med Advokat-
foreningen og Domstola dministrasjonen 
har lagt fram forslag til felles retningslin-
jer for behandlingen av sivile saker i ting-
rettene og lagmannsrettene. 

«Arbeidsgruppens utgangspunkt 
har vært at det både er mulig og 
ønskelig å oppnå de opprinnelige for-
målene med tvisteloven i større grad 
enn man har gjort til nå. Tvisteloven 
inneholder en rekke verktøy som ikke 
er tilstrekkelig utnyttet. Siktemålet 
med arbeidsgruppens forslag er å 
legge til rette for at dommerne og 
advokatene kan utnytte disse verktøy-
ene på en bedre måte», skriver dom-
stol.no.

I forbindelse med dette arbeidet 
har  to av arbeidsgruppens medlem-

Førstelagmann Marianne Vollan synes forslaget til nasjonale retningslinjer er godt, 
og Borgarting vil nå se nærmere på hvordan de kan implementeres. 
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det innkalles til disse. Gjennom-
føringen av planmøte beskrives som 
svært viktig og gruppen mener de bør 
forberedes og gjennomføres mer 
strukturert. Det er utformet forslag til 
nye maler for planmøter og for inn-
kalling til disse. Hensikten er at saken 
spisses slik at den konsentreres om 
tvistepunktene. Og innkallingsbrevet 
skal fungere som en påminnelse om 
hva det er aktuelt å forberede seg på 
før møtet. 

Utvalget mener også det bør leg-
ges bedre til rette for at advokatfull-
mektiger og ferske advokater etter 
sine første saker kan få råd og veiled-
ning om prosedyreprestasjonen fra 
dommeren i den aktuelle saken. Det 
er utarbeidet en momentliste for hva 
som bør berøres av dommeren i for-
bindelse med slik tilbakemelding. 

«Undersøkelsen viser at viktige 
målsettinger ved tvisteloven knyttet 
til ankebehandlingen i lagmannsret-
ten ikke er oppnådd. Dette understre-
ker at det er viktig med endringer i 
hvordan ankesaker forberedes og 
gjennomføres, for å få til en mer kon-
sentrert behandling av ankesakene i 
lagmannsretten», skriver arbeidsgrup-
pen.

Arbeidsgruppen har bestått av 
høyesterettsdommer Espen Bergh 
(leder), lagdommerne Per J. Jordal og 
Christian Lund, tingrettsdommerne 
Tina Bergstrøm og Hanne Sofie 
Bjelland, advokatene Knut Boye og 
Ola Ø. Nisja samt seniorrådgiver 
Merethe Baustad Ranum (DA).

Planmøter og tilbakemeldinger
I forslagene til felles retningslinjer tar 
arbeidsgruppen blant annet for seg 
betydningen av planmøter og hvordan 

mer, Christian Lund og Per Jordal, 
gjennomført en undersøkelse av tids-
bruken i lagmannsrettene sammenlig-
net med tingrettene.

Lenger tid
Ved forberedelsen av tvisteloven ble 
det nemlig lagt stor vekt på at ankebe-
handling i lagmannsretten skal kon-
sentreres om det som er omtvistet og 
tvilsomt, og at det ikke skal være en 
full ny behandling av saken. 

«Dette innebærer en klar forutset-
ning om at tiden som medgår til anke-
forhandling i lagmannsretten, normalt 
skal være kortere enn hovedforhand-
lingstiden i tingretten i den samme 
saken», skriver arbeidsgruppen.

Men slik er det ikke, viser under-
søkelsen som er gjort av 493 sivile 
saker. Resultatene viste et merforbruk 
i lagmannsrettene på i gjennomsnitt 
6,4 %, målt i antall rettsdager. 

– Et paradoks
– Det er et paradoks at vi bruker 
lenger tid på en ankesak i 
lagmannsretten, enn man 
brukte på samme sak i 
tingretten, sier Marianne Vollan, 
førstelagmann i Borgarting 
lagmannsrett.

Marianne Vollan sier til Juristen at 
hun synes forslaget til nasjonale ret-
ningslinjer er godt, og Borgarting vil 
nå se nærmere på hvordan de kan 
implementeres. 

– Vi har også hatt en intern 
arbeidsgruppe som har kommet med 
forslag til interne rutineendringer hos 
oss, med sikte på å effektivisere anke-
behandlingen i sivile saker, sier hun. 

Blant forslagene er å normere tids-
bruken i ankesakene slik at hovedre-
gelen vil bli færre rettsdager i lag-
mannsretten enn i tingretten. Andre 
forslag er at forberedende dommer i 
større grad enn i dag er med i den 
dømmende rett, og at saksforberedel-
sen sentraliseres, forteller førstelag-
mannen i Borgarting. 

– Vi skal nå gå gjennom forslagene, 
og jeg ser fram til å innføre rutiner 
som kan bidra til kortere ankefor-

handlingstid og ventetid for partene, 
sier Vollan.

Skjære til saker
– I inneværende år har vi lagt inn noe 
mer tid til saksforberedelse, med sikte 
på at sakene kan skjæres bedre 
til. Samtidig klarer vi også å få nedar-
beidet beholdningen vår. Vi ser at det 
for tiden er en noe lavere innkomst av 
både straffesaker og sivile saker. 
Sammenholdt med etableringen av en 
utredningsenhet og innføring av nye 
retningslinjer, er det derfor grunn til 
optimisme med tanke på å få redusert 
ventetiden i Borgarting lagmannsrett, 
sier hun.
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– Over halvparten  
av jusstudentene er kvinner.  

Det burde gjenspeiles blant gründerne

Næss, beskriver Nygaard som 
en  uredd gründer som utfordrer en 
tradisjonell og lite innovativ bransje.

– Hun har satt seg som mål å gjøre 
juridiske tjenester mer tilgjengelige og 
transparente. Dette er viktige mål for 
å hindre urettferdighet og i tråd med 
flere av FNs bærekraftmål. Det at hun 
også løfter opp legaltech gjør henne 
til en god rollemodell i bransjen, sier 
han. 

I forbindelse med at årets interna-
sjonale Legal Hackathon arrangeres i 
Danmark i februar har det oppstått et 
nytt initiativ for å få flere kvinner inn i 
legal tech-bransjen. GROWL (Global 
Rise of Women in LegalTech)  vil 
hjelpe frem og skape oppmerksomhet 
rundt kvinnene i bransjen. 

– Omfattende forskning har vist at 
kvinner har en tendens til å løse pro-
blemer på en annen måte enn menn, 
ofte på en mer samarbeidsvillig og 
sosial måte. De snakker seg gjennom 
problemer, diskuterer situasjonen i 
detalj og samarbeider effektivt med et 
komplekst utvalg av interessen-
ter, skriver initiativtakerne.

– Ettersom jusindustrien utvikler 
seg mot å bli mer lydhør overfor kli-
enters krav til innovasjon og verdi, er 
kvinner perfekt rustet til å lede beve-
gelsen av juridisk innovasjon, skriver 
de. 

å segmentere gründere etter kjønn, 
eller etnisitet, sier hun.

– Samtidig peker forskning på at 
stereotypier, kulturelle normer og 
mangel på rollemodeller er bidrags-
faktorer til at såpass få kvinner relativt 
til menn starter egne bedrifter. Hvis 
prisen kan bidra til å bryte ned stereo-
typene og kulturelle normer som gjør 
at såpass få kvinner velger å starte sel-
skaper, så er den viktig. Jeg tror selska-
per kan skapes av hvem som helst – så 
lenge de vil det nok.

– Lite innovativ bransje
Når det gjelder legal tech spesielt sier 
hun:

– Nå er jo over 50 prosent av jus-
studentene kvinner, så det burde jo 
også kunne gjenspeiles blant de som 
starter for seg selv, sier hun.

Nygaard mener det er viktig å ha 
med flere perspektiver for å finne 
gode løsninger. 

– Dette er grunntanken i hvorfor 
det er smart med team som reflekte-
rer ulik bakgrunn, erfaringer og tanke-
sett. At det er færre kvinner relativt til 
menn som starter bedrifter og legal 
tech bedrifter, kan derfor være en 
indikasjon på at noen problemer som 
kan og bør løses ikke blir tatt tak i 
eller belyst nok.

Direktør for Gründer og oppstart-
bedrifter i Innovasjon Norge, Pål T. 

Merete Nygaard i Lawbotics er 
finalist til Innovasjon Norges 
«Female Entrepreneur».

Tekst: Tuva Bønke Grønning

For tiende år på rad skal Innovasjon 
Norge dele ut prisen for årets kvinnelige 
gründer, Female Entrereneur of the Year. 
Legal tech-gründeren Merete Nygaard 
er blant de tre finalistene som har skilt 
seg ut fra 50 andre kandidater. Nygaard 
hoppet i det og tok sjansen da hun sa 
opp advokatjobben i Wiersholm for å 
starte Lawbotics som automatiserer og 
effektiviserer juridisk kontraktskrivning. 
I dag er de åtte ansatte. 

Nygaard forteller at hun er veldig 
glad for nominasjonen og synes det er 
positivt med oppmerksomhet rundt 
kvinnelige gründere. Hun oppfatter 
nominasjonen som en  anerkjennelse 
av at arbeidet de i Lawbotics gjør for å 
skape innovasjon i advokatbransjen 
blir lagt merke til.

Hun sier videre at prisen er «viktig 
fordi den kan bidra til at vi snart ikke 
trenger den mer», og utdyper:

– Jeg identifiserer meg først og 
fremst som «gründer» og ikke «kvinne-
lig gründer» som en egen kategori. 
Håpet er at det en dag blir unødvendig 



– Jeg identifiserer meg først og fremst 
som «gründer» og ikke «kvinnelig 
gründer» som en egen kategori.  
Håpet er at det en dag blir unødvendig  
å segmentere gründere ifølge kjønn,  
eller etnisitet, sier Merete Nygaard  
i Lawbotics. (Foto:  Innovasjon Norge/ 
Charlotte Wiig
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juridisk fakultet brukte seks måneder 
eller mer før de fikk relevant jobb. 
Gjennomsnittet for fakultetene i 
Bergen, Oslo og Tromsø var da 11 
prosent.

– I denne undersøkelsen utført 
året etter, så er tilsvarende tall nå ste-
get til 15 prosent. Om denne trenden 
gjelder for kandidater uteksaminert 
fra juridisk fakultet i Oslo og Tromsø 
vil være et forhold Juristforbundet – 
Student snarest vil undersøke, sier 
Strømsnæs.

Vil ha mer praksis
På spørsmål om hva de kunne ønsket 
seg mer av i studietiden svarer 88 pro-
sent av jusstudentene at de ønsket seg 
mer praksis. Kun to prosent ønsket seg 
mer teori. Videre ønsket 26 prosent 
seg mer prosjektarbeid og 12 prosent 
mer utveksling. 

På spørsmål om de ville valgt 
samme studie på nytt svarer 65 pro-
sent ja, mens 21 prosent er usikre. 8 
prosent sier nei, og 7 prosent hadde 
valgt samme studie, men med en 
annen fagkombinasjon. 

Jobb før eksamen
144 personer som har tatt en master i 
rettsvitenskap ved UiB har svart på 
undersøkelsen. 81 prosent av disse har 
fast ansettelse, mens 17 prosent har 
enten vikariat eller engasjement. Alle 
oppgir at de jobber heltid. En prosent 
har valgt «annet» som hovedbeskjefti-
gelse, mens ingen oppgir å være 
arbeidsledige. 

Av de arbeidende kandidatene 
oppgir sju prosent at jobben de har 
ikke er relevant for studiene. 

Kandidatundersøkelsen har også 
sett på hvor lang tid de ferdigutdan-
nede bruker på å skaffe seg jobb. Over 
halvparten begynte å søke jobb i løpet 
av siste semester. 

Blant de med relevant jobb to år 
senere svarer hele 46 prosent at de 
fikk jobb før de var ferdige med eksa-
men. Videre brukte 28 prosent 0-3 
måneder på å finne jobb. 11 prosent 
brukte 4-6 måneder, ni prosent brukte 
7–12 måneder og seks prosent brukte 
1–2 år. 

Fra Juristforbundets egen kandi-
datundersøkelse i 2017 kunne man 
lese at 10 prosent av kandidatene fra 

46 prosent av uteksaminerte 
UiB-studenter fikk jobb 
allerede før siste eksamen var 
levert, mens en del brukte lang 
tid på å finne relevant arbeid. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Omtrent to år etter endt studie ved 
Universitetet i Bergen var 100 prosent 
av jusstudentene i jobb, viser den siste 
Kandidatundersøkelsen fra  Sammen 
Råd og Karriere med økonomisk 
støtte fra Universitetet i Bergen, 
Høgskulen på Vestlandet og Norges 
Handelshøyskole.

93 prosent hadde arbeid som var 
relevant for utdannelsen.

Pascual Strømsnæs er leder for 
Juristforbundet Student og selv juss-
student ved UiB. Han synes at så 
mange har relevant jobb er gledelig. 

– Det viser verdien av å fullføre 
mastergradstudiet i rettsvitenskap og 
at jurister er ettertraktet i arbeidsmar-
kedet. Hva angår graden av kandidater 
som har relevant jobb etter endt 
utdanning, så er tallene nærmest iden-
tiske med kandidater fra medi-
sinsk-odontologiske utdanningen (6 
% uten relevant jobb, 94 % med). Jeg 
mener det er naturlig å sammenligne 
våre tall med andre tradisjonelle pro-
fesjonsutdanninger, slik som for 
eksempel  medisinutdanningen, sier 
han. 

Undersøkelsen ser på ferdig 
utdannede studenters  veltilpassethet 
på arbeidsmarkedet drøye to år etter 
at de er ferdig med studiene. Mål-
gruppen er kandidater fra UiB, HVL 
og NHH. 

93 prosent av studentene 
hadde relevant jobb etter to år
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her veie tyngre enn behovet for å 
beskytte den siktede dommeren mot 
identifisering.»

– Svært alvorlig
– Det er svært alvorlig at en dommer 
blir siktet for forhold som dette. Jeg 
vil understreke at det er tidlig i etter-
forskningen og at siktede ikke er 
dømt, sier sorenskriver Yngve 
Svendsen til NRK.

– Det er jo noe av det som er med 
på å gjøre det enda mer alvorlig, at det 
er en siktelse mot en som selv har som 
jobb å dømme andre. Nå vil jeg under-
streke at han har søkt avskjed som 
dommer, og fått innvilget avskjed, og 
at han ikke lenger er dommer, sier 
Svendsen.

Advokater ber om å bli 
informert om alle saker siktet 
dommer har hatt, der overgrep 
mot barn har vært tema.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Vi ber tingretten granske alle saker 
dommeren har hatt befatning med 
hvor mulige seksuelle overgrep mot 
barn har vært et tema. Vi mener dette 
er helt nødvendig for å undersøke om 
barn og foreldre har fått en korrekt og 
uhildet  behandling av tingretten i 
disse sakene, sier advokat  Thea W. 
Totland i Barneadvokatene.

I et brev til sorenskriver Yngve 
Svendsen i Oslo tingrett ber Totland 
og Barneadvokatene om at:

– Oslo tingrett identifiserer alle 
saker den aktuelle dommeren har hatt 
hvor mulig overgrep mot barn har 
vært et tema; straffesaker, saker etter 
barnevernloven og saker etter lov om 
barn og foreldre.

– At prosessfullmektigene i de 
sakene som identifiseres varsles. 

Ikke erkjent straffskyld
Det var fredag 18 januar det ble kjent 
at en dommer ved Oslo tingrett er 
siktet for overtredelse av straffeloven 
§ 311 første ledd, som omhandler å 
ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i 
besittelse av fremstillinger av seksu-
elle overgrep mot barn eller fremstil-
linger som seksualiserer barn.

Domstoladministrasjonen meldte 
også at dommeren fratrer stillingen 
sin.  Dommerens forsvarer, advokat 
Vegard Aaløkken, sier at hans klient 
ikke erkjenner straffskyld.

– Han har svart på politiets spørs-
mål og han har ikke erkjent straff-
skyld, sier Aaløkken til NRK.

I brevet til Oslo tingrett skri-
ver  advokat  Thea W. Totland i 
Barneadvokatene:

«En ren intern gjennomgang, hvor 
Oslo tingrett selv vurderer sakene 
uten å å varsle partene, vil ikke være 
tilfredstillende eller egnet til å ivareta 
domstolenes omdømme.»

«Hver enkelt advokat i relevante 
saker som den aktuelle dommeren har 
vært involvert i, må på selvstendig 
grunnlag få mulighet til å gå gjennom 
sakene  på nytt for å vurdere eventu-
elle skritt», skriver hun. 

«Etter vår oppfatning må hensynet 
til de involverte barns rettssikkerhet 

Krever at advokatene får gjennomgå  
saker siktet dommer har vært involvert i

Advokat Thea W. Totland 
i Barneadvokatene
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Beskjeden om at Forbruker-
tilsynet flyttes kom uventet 
på de ansatte

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Denne måneden kom beskjeden om 
at Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo. 
Tilsynets oppgaver skal ligge ved 
hovedkontoret for et utvidet tilsyn, 
som skal legges til Grenlandsområdet. 

Forbrukertilsynet skal samtidig 
overta Forbrukerrådets nåværende 
kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. 

Endringene innebærer at rundt 
40-50 stillinger flyttes ut av Oslo. 

– Beskjeden om at vi skal flytte 
kom overraskende og uventet. Det er 
klart at det er en ganske tung beskjed 
å få. Mange er frustrert og lei seg her 
nå, sier juridisk seniorrådgiver Miriam 
Karlsen i Forbrukertilsynet.

Hun er tillitsvalgt for Juristfor-
bundet. Det arbeider totalt 27 jurister 
i Forbrukertilsynet.

– Det er såpass ferskt dette at 
mange er i tenkeboksen når det gjel-
der veien videre. Det er vanskelig å si 
noe om hvor mange som kan tenke 
seg å bli med. Grenlandsområdet er 
for langt for dagpendling. Mange har 
familie å ta hensyn til, sier Karlsen til 
Juristen.

– Jeg forstår at disse endringene 
oppleves som dramatiske for de 
ansatte som blir berørt. Men som 
statsråd har jeg ansvaret for å bidra til 
en best mulig organisering av sekto-
ren, sa daværende forbrukerminister 
Linda Hofstad Helleland i en presse-
melding om flyttingen.

I en kommentar på Forbruker-
tilsynets nettside sier direktør Elisabeth 
Lier Haugseth at hun er overrasket.

– Forbrukertilsynet er overrasket 
over at beslutningen kommer nå, 
bare få måneder før stortingsmel-
dingen om forbrukerpolitikken leg-
ges fram for Stortinget. Etter vårt 
syn ville det vært naturlig å disku-
tere en så omfattende endring i for-

brukerapparatet i stortingsmeldin-
gen.

Innen to år
Miriam Karlsen sier de i tilsynet fryk-
tet at Forbrukertilsynet mister kom-
petanse. Når det gjelder prosessen 
videre forteller hun at de ansatte for-
venter å bli involvert og at medbe-
stemmelsesretten blir ivaretatt.

– Vi ansatte forventer å bli skik-
kelig ivaretatt. Foreløpig er det lite 
med informasjon fra departementet. 
Det vi vet er at flyttingen skal skje 
innen to år.

– Vi har en god dialog med ledel-
sen i tilsynet og det forventer vi at 
fortsetter. Og dessuten at vi følges 
skikkelig opp av egen fagforening. Vi 
har allerede fått god oppfølging av 
Juristforbundet, sier juridisk senior-
rådgiver Miriam Karlsen.   

I pressemeldingen om flyttingen 
understreket daværende minister 
Linda Hofstad Helleland at det skal 
legges til rette for en best mulig pro-
sess overfor de ansatte. 

– De vil bli godt ivaretatt i tråd 
med de reglene som gjelder for oms-
tilling i staten.

Endringene og flyttingen gjøres i 
forbindelse med at  behandlingen av 
forbrukerklager skal samles under 
Forbrukertilsynet. Dette omfatter tvis-
teløsningen i Skien, Tromsø, Stavanger, 

Juristarbeidsplasser 
flyttes

– Beskjeden om at vi skal flytte kom 
overraskende og uventet. Det er klart at 
det er en ganske tung beskjed å få. 
Mange er frustrert og lei seg her nå, sier 
juridisk seniorrådgiver Miriam Karlsen 
(Foto: Forbrukertilsynet)
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klagebehandlingen i Sekretariatet for 
Forbrukerklage utvalget, og oppgavene 
som ligger i Forbruker Europa.

Hovedkontoret til det utvidede 
Forbrukertilsynet vil bli lagt til 
Grenlandsområdet, og oppgavene til 
dagens Forbrukertilsyn, blant annet til-
synsoppgavene, skal ligge ved hoved-
kontoret. Klagebehandlingen organise-
res med utgangspunkt i dagens 
kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien 
(Grenlandsområdet)

Forbrukertilsynets direktør Elisabeth 
Lier Haugseth (Foto: Forbrukertilsynet)

– Dette er ikke flytting av arbeidsplasser,  
her leker statsråden med ord

Sverre Bromander  
i Juristforbundet – Stat

Regjeringen må slutte å snakke 
om flytting, og håndtere det 
som det det er; at mange i 
realiteten opplever å få en 
oppsigelse, sier leder av 
Juristforbundet-Stat.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Sverre Bromander, leder av 
Juristforbundet – Stat, sier til Juristen 
at det viser en manglende respekt for 
de ansatte å kalle en slik flytting av 
arbeidsplasser noe annet enn nedleg-
gelse.

– I realiteten er dette en nedleg-
gelse av arbeidsplasser i Oslo, og så 
oppretter regjeringen nye arbeidsplas-
ser andre steder i landet. Her må 
regjeringen slutte å snakke om flyt-
ting, og håndtere det som det det er; 
at mange i realiteten opplever å få en 
oppsigelse, sier han. 

– Veldig få velger å flytte med når 
arbeidsplassene legges ned og oppret-
tes et annet sted. Det har vi sett stort 
sett alle steder vi har vært involvert de 
senere årene. Som for eksempel i 

– Klagebehandlingstilbudet skal 
samles hos Forbrukertilsynet, og 
Forbruker rådet skal rendyrkes som 
forbrukernes interesseorganisasjon. 
Formålet med dette er å skape et 
bedre vern for norske forbrukere, sier 
Linda Hofstad Helleland.

Endringene innebærer også at 
Sekretariatet for Markedsrådet og 
Forbrukerklageutvalget avvikles, og at 
oppgavene overføres til Forbruker-
tilsynet.
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Sverre Bromander har, som tidli-
gere leder av Politijuristene, erfaring 
fra politireformen. Han ser flere fel-
lestrekk i statlige omstillingsprosesser. 

– De ansatte blir ikke godt nok 
ivaretatt. For eksempel kjempet 
arbeidsgiver med nebb og klør mot 
lønnsutjevning mellom sammenslåtte 
politidistrikt. De ser en mulighet til å 
spare noen få kroner, og ikke at en 
utjevning kunne samlet ulike kulturer 
og gitt de ansatte tro på reformen og 
en opplevelse av å bli ivaretatt. 

– Arbeidsgiver har nok spart inn 
noen kroner, men samtidig satt hele 
reformen i fare med den type person-
albehandling. En vellykket reform 
krever oppslutning fra de som står i 
det til daglig. 

Landbruksdirektoratet og Likestill-
ingsnemda, sier han.

– Ansatte med partner eller ekte-
felle i en annen jobb, med barn på 
skole eller i barnehage, ønsker ikke og 
kan ofte ikke rive opp hele familien 
med roten fordi en statsråd har fått 
noen nye ideer. 

Bromander understreker at han er 
for å ta hele landet i bruk når det eta-
bleres statlige arbeidsplasser. 

– Det er bra med flere juristar-
beidsplasser over hele landet. Jeg er 
veldig glad for at vi skaper flere av 
dem og det er positivt at juristmiljøer 
på mindre steder styrkes. Men vi er 
skeptiske til nedleggelse av arbeids-
plasser hvor våre medlemmer er 
ansatt. 

Forbrukerminister Linda Hofstad 
Helleland uttaler i en pressemelding 
at hun vil legge til rette for en best 
mulig prosess overfor de ansatte.
JF-Stat leder Sverre Bromanders erfa-
ring er at det ofte er lite kunnskap om 
regelverket og at prosessene ofte er 
dårlige og lukkede.

– Det er dessverre min erfaring at 
mange statlige arbeidsgivere håndte-
rer omstillingsprosesser til dels svært 
dårlig. Det er gode bestemmelser og 
veiledere for å ivareta de ansatte som 
er forhandlet frem i rolige tider. Men 
disse skyves ofte til side når omstil-
lingsarbeidet begynner, sier han. 

Omstillingsmidler
Han mener det må gjøres mer fra 
både regjering og statsråder for at stat-
lige arbeidsgivere skal være gode 
ledere i omstillingsprosesser.

– Politikerne tror tydeligvis at det 
kan gjøres uten at det koster. Det blir 

ikke gode eller vellykkede reformer 
når arbeidsgiverne står igjen med 
knappe budsjetter og lite omstill-
ingsmidler.

– I tillegg har ofte statlige arbeids-
givere i disse omstillingene frekkhet-
ens nådegave når de forsøker å frem-
stå som rause for at de ikke følger opp 
spørsmål om flytteplikt, sier han.

Vellykkede omstillinger krever at 
de ansattes situasjon tas på alvor, sier 
Bromander. 

– Og det er å behandle dette som 
oppsigelser for de ansatte som i reali-
teten opplever det slik. Det må tilbys 
gode sluttavtaler og sørges for tilstrek-
kelig med omstillingsmidler. 
Nøkkelen til gode reformer er de 
ansatte og at de støtter oppunder 
omstillingen. 

Daværende statsråd Linda Hofstad Helleland sa det skal legges til rette for en best 
mulig prosess overfor de ansatte. – De vil bli godt ivaretatt i tråd med de reglene 
som gjelder for omstilling i staten (Foto: Foto: Martin B. Andersson/BLD)

Neste utgave av Juristen kommer 13. mars. 

Annonsefrist 1. mars
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no



Oslo Legal Walk samlet nesten  
300 jurister (Foto: Benjamin Ward)
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Fikk penger fra Legal Walk

Legal Walk i flere andre byer i 
England og Australia.

– Et strålende initiativ som kom-
mer klientene våre til gode, sier 
Cathrine Moksness i Gatejuristen om 
den norske versjonen av marsjen.

– Pengene gir oss mulighet til for 
eksempel å kjøpe mer tolketjeneste 
og til å bli enda mer oppsøkende. Det 
betyr at vi kan hjelpe flere, sier JURK-
leder Frøydis Patursson.

I forbindelse med pengeoverrek-
kelsen var det også et møte der de 
involverte kom med ideer til hvordan 
Oslo Legal Walk kan utvikles videre 
og prosjektleder Mona Sanden Olivier 
kunne ta med seg flere innspill videre 
når årets marsj planlegges.

Prosjektlederen opplyser også at 
det blir en ny Legal Walk til høsten.

– Et strålende initiativ
Fjorårets marsj ble en suksess og da 
Juristen omtalte den, ble det meldt 
om god stemning både underveis i 
løypa gjennom Oslo sentrum og på 
Frokostkjelleren etterpå.  Etter turen 
samlet deltakerne seg på Frokost-
kjelleren ved Universitetet, der det 
var mulig å kjøpe mat og drikke. 

Ideen til Oslo Legal Walk kom-
mer fra London, der den første 
London Legal Walk ble arrangert i 
2005. Siden har arrangementet vokst 
og samler nå 12  000 deltakere i 
Londons gater. Det arrangeres også 

Frivillige tiltak for rettshjelp 
fikk utdelt over 111 000,- kroner 
etter juristenes Legal Walk.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

Norges første Legal Walk ble arran-
gert i Oslo i fjor høst. Nærmere 300 
deltakere gikk da en løype gjennom 
sentrumsgatene til inntekt for retts-
hjelptiltak. Løpet samlet jurister og 
advokater fra en rekke ulike virksom-
heter, med et felles mål om å styrke 
rettshjelp og rettssikkerhet for alle. 

I januar fikk Jussbuss, Gatejuristen 
(med Barnas Jurist) og Juridisk råd-
givning for kvinner (JURK) utdelt 
pengene etter turmarsjen. 

Juristforbundets president Håvard 
Holm og Legal Walks prosjektleder 
Mona Sanden Olivier overrakk 
37 209 kroner til hvert av rettshjelp-
tiltakene under et frokostmøte på 
Juristenes Hus. 

– Dette er en kjærkommen gave, 
sier Cathrine Moksness og Frøydis 
Patursson, ledere av henholdsvis Gate-
juristen Oslo og JURK. 

Pengene, som kommer fra bil-
lettinntektene og frivillige donasjoner, 
har gått uavkortet til rettshjelptilta-
kene forteller Juristforbundets Mona 
Sanden Olivier. 

Fv.v. Mona Sanden Olivier, Håvard Holm, Cathrine Moksness og Frøydis Patursson
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Delegasjonen gjennomførte besøk 
ved Bodø og Ullersmo fengsler, samt 
målrettede besøk til Bergen, Ila og 
Oslo fengsler. 

I noen av de besøkte fengslene 
fant CPT et antall varetektinnsatte 
som befant seg i en situasjon som rap-
porten betegner som spesiell bekym-
ringsfull.

De satt i domstolbestemt isolasjon 
etter § 186a i straffeprosessloven, og 
var vanligvis innelåst på sine celler i 
22 timer per dag, skriver CPT.

Fangene fikk en time i luftegård 
alene, og tilgang til treningsrom alene 
i en time.

«Følgelig ble de fleste under dom-
stolbestemt isolasjon holdt i isolasjon. 
Gitt de potensielt skadelige effektene 
av en slik ordning, anbefaler CPT at 
norske myndigheter tar de nødven-
dige skritt for å sikre at disse innsatte 
får tilbud om et strukturert program 
for målrettet og helst ut-av cella-akti-
viteter og at de på daglig basis tilbys 
meningsfylt menneskelig kontakt. 
Målet bør være at de berørte fangene 
dra nytte av slik kontakt i minst to 
timer hver dag», skriver CPT i sin rap-
port.

kisk syke fanger, reagerer komiteen på 
soningsforholdene for innsatte i isolat, 
og kommer med konkrete forslag til 
tiltak for å gjøre forholdene mer 
humane for de innsatte.

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmann Aage Thor 
Falkanger har ventet på rapporten og 
kom med denne umiddelbare reaksjo-
nen kort tid etter at den ble offentli-
gjort:

– Vi er glade for at rapporten nå 
har kommet. Den er svært interessant, 
og støtter våre funn blant annet når 
det gjelder bruk av isolasjon, sier 
Falkanger til Juristen.

– Rapporten støtter våre  
funn blant annet når det  
gjelder bruk av isolasjon,  
sier sivilombudsmannen.

Tekst: Tore Letvik

Europarådets torturforebyggingsko-
mité, CPT, uttrykker «alvorlig bekym-
ring» over forholdene for sterkt psy-
kisk syke innsatte i Norge

I en rapport oppfordrer CPT nor-
ske myndigheter til å prioritere byg-
gingen av en ny regional psykiatrisk 
sikkerhetsavdeling i Oslo.

Rapporten, som ble offentliggjort 
17. januar, kommer etter at Europa-
rådets komité for forebyggelse av tor-
tur og umenneskelig eller nedverdi-
gende behandling eller straff (CPT) 
besøkte Norge i mai/juni måned i 
2018.  I rapporten forteller CPT-
delegasjonen at den observerte store 
problemer i fengslene knyttet til det å 
få innsatte med alvorlige psykiske 
lidelser overført og adekvat behandlet 
på psykiatrisk sykehus. 

CPT har også tidligere ytret 
bekymring over disse innsattes situa-
sjon, og mener situasjonen nå er så 
alvorlig at en ny regional psykiatrisk 
sikkerhetsavdeling må prioriteres i 
Oslo.

I tillegg til å uttrykke sin bekym-
ring for behandlingen av alvorlig psy-

Torturforebyggingskomité 
bekymret for psykisk  
syke i fengsler

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. 
(Foto. Thomas Haugersveen)

          De satt i domstol-  
bestemt isolasjon  

og var vanligvis innelåst  
på sine celler i 22 timer  

per dag
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Torturforebyggingskomité 
bekymret for psykisk  
syke i fengsler

straffesaker. En velfungerende påtale-
myndighet i politiet er en viktig 
forutsetning for et moderne demo-
krati, og avgjørende for samfunnets 
tillit til politiet. Politijuristene 
beskriver en situasjon blant annet 
preget av manglende oversikt over 
restanser, for liten administrativ 
høyde, for høyt arbeidspress og stor 
turnover.»

«Politijuristenes beskrivelse påkal-
ler betydelig oppmerksomhet, og vi 
velger derfor å orientere både depar-
tementet, direktoratet og politimes-
terne i egne ekspedisjoner. Riks-

advokaten er selvsagt oppmerksom på 
at beskrivelsen strammer fra en fagfo-
rening, men bildet som tegnes er ikke 
helt ukjent», heter det i riksadvoka-
tens brev. 

Påtaleanalysen
Riksadvokaten viser også til at statsad-
vokatene gjennom sin kontrollopp-
gave og skrevne rapporter, har kom-
met med informasjon som er med på 
å underbygge Politijuristenes beskri-
velse av situasjonen.

«Basert på de regionale statsadvoka-
tenes inspeksjoner av straffesaksbe-
handlingen i politidistriktene er situa-
sjonsbeskrivelsen ikke uten likhets trekk 
med det bildet som tegnes, selv om det 
er grunnlag for nyanser og forskjell fra 
distrikt til distrikt.»

«Riksadvokaten utdyper ikke den 
faktiske situasjonen her, men nevner 
at mange av de omstendighetene 
Politijuristene peker på er omtalt av 
påtaleanalyseutvalget (NOU 2017:5 
En påtalemyndighet for fremtiden) og 
således vel kjent for departementet.» 

«Den situasjonen som Politi-
juristene beskriver kan ikke alene 
løses ved de tiltak denne utredningen 
foreslår, men det er etter riksadvoka-
tens syn viktig at den følges opp av 
departementet, hvilket er vår primære 
begrunnelse for henvendelsen nå», 
skriver riksadvokaten.

– Politijuristenes beskrivelse 
påkaller betydelig oppmerksomhet
Riksadvokaten reagerer  
etter Politijuristenes alarm  
om forholdene for påtale-
myndigheten i politiet.

Tekst: Tore Letvik

Riksadvokaten ytret på slutten av 
fjoråret sterk bekymring over situasjo-
nen som beskrives i Politijuristenes 
skriftlige henvendelse til riksadvoka-
ten og til Politidirektoratet (POD). 
Politijuristenes henvendelse fra okto-
ber i fjor er  tidligere omtalt av 
Juristen. Etter å ha mottatt 
Politijuristenes situasjonsbeskrivelse 
tok riksadvokaten saken opp med 
POD, samtlige politimestere og Justis 
og beredskapsdepartementet.

I et brev til landets politimestere 
går det fram at Riksadvokaten også 
løftet saken inn for Nasjonal leder-
gruppe (NLG), som representerer 
politi-Norges viktigste møtearena.

«Som fremholdt under møte i 
NLG, er det selvsagt uholdbart der-
som påtalemyndighetens avgjørelser 
ikke blir respektert», skriver riksadvo-
kat Tor-Aksel Busch og førstestatsad-
vokat Terje Nybøe.

NLG møtes hver måned og ledes 
av politidirektøren. I NLG møter 
politimestrene, PODs ledergruppe, 
rektor ved PHS og særorgansjefene i 
tillegg til at også̊ Riksadvokaten del-
tar. 

I sitt brev til Justis- og beredskaps-
departementet skriver riksadvokaten 
følgende:

«Som kjent påtaleavgjør påtale-
myndigheten i politiet langt de fleste 

Riksadvokat Tor-Aksel Busch.  
(Foto: Riksadvokaten)

          En velfungerende 
påtale myndighet i politiet 

er en viktig forutsetning for 
et moderne demo krati



Familierettsadvokat  
Ane Fuglesang Herskind



Familierettsadvokat

– Skjæringspunkt  
mellom jus og 

psykologi
Som jurist går jobben sjelden  

ut på å bare kunne lovverket  
ut og inn. For noen jurister  

og advokater er møter med 
mennesker i en vanskelig 

livssituasjon en stor og  
viktig del av jobben. 

Tekst og foto: Tuva Bønke Grønning
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Jurister som praktiserer innen familie-
rett er noen av de som ofte er ekspo-
nert for situasjoner som for de fleste 
oppleves som høyt emosjonelt ladede.

– De hører smertefulle og tragiske 
historier om familier som rives fra hver-
andre som følge av sinne, vold, psykisk 
eller seksuelt misbruk, utroskap, og en 
lang liste med andre ubehagelige årsa-
ker. Jevnlig ser de barn bli tatt fra sine 
foreldre. De møter kampklare, så vel 
som sårbare klienter med store behov. 

Det sier arbeidspsykolog Ingebjørg 
Emilie Aarnes Jordal, som jobber spe-
sielt med advokater og jurister. 

– Man kan komme til å måtte for-
svare klienter som har begått 
handlinger som strider mot ens egne 
verdier. Det er som regel alltid en 
taper og en vinner, og juristens arbeid 
kan ha store konsekvenser for andre 
menneskers liv. Dersom juristen og 
klienten er på «tapersiden» må man 
ofte tåle massiv kritikk, sier hun. 

Jordal understreker at det også er 
normalt å ikke la seg berøre sterkt av 
de mellommenneskelige hensynene 
og historiene man møter i dette feltet. 
Likevel omtales denne type arbeids-
oppgaver som potensielle risikofakto-
rer for utbrenthet. 

– Utbrenthet og emosjonell utmat-
telse forekommer selv blant de mest 
erfarne og robuste praktiserende innen 
familierett. For de fleste jurister er det 
derfor nødvendig å identifisere disse 
farene, og videre, å finne en måte å fore-
bygge effektene av «trykket» man møter 
gjennom sitt arbeid, sier hun. 

Glemmer egne behov
På bakgrunn av sin erfaring med juris-
ter og advokater mener psykologen at 
de ikke nødvendigvis er like gode til å 
kommunisere egne behov og grenser 
som de er til å kommunisere lov og 
rett i rettssalene. 

– Når du arbeider med mennesker 
i krise, har du gjerne lett for å sette 
andres behov foran ens egne, for 

Er du stressa?
Heldigvis er det tiltak juristene 
kan gjøre for å forebygge at 
stressbelastninger bygger seg opp. 
Psykolog Ingebjørg Emilie Aarnes 
Jordal anbefaler å stille seg selv 
noen spørsmål:

• Har jeg mistet gleden ved 
arbeidet, og tenker jeg stadig på 
at jeg skulle ønske det fantes en 
måte å unnslippe det på? Man-
gler jeg i bunn og grunn moti-
vasjon?

• Føler jeg at alt «trekker i meg» 
uten at jeg har mulighet til å 
unnslippe?

• Har jeg fysiske symptomer som 
magesmerter, hodepine, bryst-

smerter, vansker med å puste, 
eller uregelmessig hjertebank 
som det ikke er en medisinsk 
årsak til?

• Opplever jeg meg selv som mer 
irritabel, frustrert, sint eller 
«emosjonelt hypersensitiv»? 
Har andre kommentert på 
dette?

• Føler jeg meg utmattet, og opp-
lever jeg ikke lenger at søvn og 
hvile hjelper?

• Kjenner jeg på håpløshet og 
hjelpeløshet? Begynner jeg å få 
liten tro på at situasjonen kan 
endres? Bedriver jeg negativt/ 
overkritisk «selvsnakk»?

eksempel ved å ta på deg ekstra saker 
fordi du synes synd på et barn eller en 
forelder, sier Jordal. 

Hvis kveldene oftere og oftere går 
med til etterarbeid eller saksforbere-
delser, står man i fare for å bortpriori-
tere egne viktige relasjoner og tid til 
avkobling. 

– Kanskje har man stadig dårlig 
samvittighet over at man ikke strek-
ker til hverken overfor klienter, kjæ-
resten, barna eller vennene. Kanskje 
føler man at partneren ikke forstår 
dilemmaene man står i, og kravene og 
forventningene som man kjenner på, 
sier Jordal. 

Slike stressmomenter kan videre 
gi en følelse av manglende kontroll og 
mestring. 

Jordal trekker frem kronisk trett-
het, manglende appetitt eller overspi-
sing, hodepine og muskelverk, mage-
problemer, søvnforstyrrelser og 
redusert seksuell lyst som mulige 
fysiske symptomer på stress. 

Hvis man  
forsømmer ivaretakelse  

av seg selv, er det  
vanskelig å være  

en god hjelper  
for andre
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– Skal man klare å stå stødig i 
kompliserte og emosjonelt krevende 
saker over tid, er det viktig at man har 
hode og kropp i balanse. Hvis man 
forsømmer ivaretakelse av seg selv, er 
det vanskelig å være en god hjelper for 
andre.  

Jordal mener det eksisterer en 
spesifikk fiende på innsiden av dette 
spesialistfeltet som en del yrkesutø-
vere kanskje ikke er klar over. 

– Den beste strategien for å for-
hindre arbeidsrelatert utbrenthet er å 
se fienden i øynene, sette ord på hvor-
dan den ser ut og identifisere hvilke 
våpen den har, sier hun.

– Videre kan vedvarende stress 
og bekymring lede til en rekke medi-
sinske tilstander som høyt blodtrykk 
og muskel- og skjelettlidelser, sier 
hun.

– Fra et psykologisk perspektiv 
kan symptomer på stress, utmattelse 
og utbrenthet uttrykkes gjennom økt 
irritabilitet, hyppigere samarbeids-
problemer, sinne og engstelse. Et 
negativt og bekymringspreget tanke-
mønster kan også tære på selvtilliten 
og føre til apati, følelse av håpløshet, 
sosial isolering, og i ytterste konse-
kvens depresjon.

Meningsfull jobb
Selv om en jobb som familierettsjurist 
kan by på både krevende og belas-
tende oppgaver, uttrykker de fleste 
Jordal er i kontakt med at de opplever 
jobben som svært meningsfull. 

Fem tips
Hvilke forebyggende strategier 
finnes? Hvordan kan du «over-
leve» i møtet med alt det 
vonde og vanskelige? Her er 
psykolog Ingebjørg Emilie 
Aarnes Jordals fem tips: 

• Finn tilbake til en balanse i 
livet ditt. Engasjer deg i 
familie og venner som kan 
fungere som støtte og få 
deg til å tenke på andre 
ting enn arbeidet. Gjen-
oppta, eller utforsk nye, 
måter å slappe av på. Rydd 
tid i kalenderen til ting 
som gir deg glede og påfyll.

• Prioriter. Alle timeplaner 
har oppgaver og aktiviteter 
som er mindre viktige og 
som kan vente. Skriv en liste 
over hva som må gjøres, og 
hva som eventuelt kan 
håndteres av andre.

• Sett grenser. Spør deg selv 
hva som er viktig for deg, 
og hvorfor det er viktig for 
deg.  Lær deg å si nei, og 
minn deg selv på at det å 
akseptere mer enn du kan 
håndtere verken er bra for 
deg selv eller klientene. 
Motstå trangen til å ta med 
arbeid hjem. 

• Få nok søvn og ta kontroll 
over bekymringstendenser. 
Lite søvn reduserer både 
energinivå og effektivitet. 
Har du mange tanker og 
bekymringer når du går til 
sengs, og som gjør det van-
skelig å sovne? Skriv dem 
ned.

• Ta pauser i løpet av 
arbeidsdagen. Selv små 
avbrekk kan gjøre deg mer 
produktiv når du vender 
tilbake.

Utbrenthet og emosjonell utmattelse  
forekommer selv blant de mest erfarne 
og robuste, sier psykolog Ingebjørg 
Emilie Aarnes Jordal.
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knytter seg veldig til deg som en slags 
veileder. 

– Vi møter primært folk i livskrise. 
Ofte kan de si og gjøre ting de ikke 
ville gjort under normale rammer. 
Følelsene kan bli ganske sterke, og det 
er viktig å bygge opp tillit hos klienten 
slik at man lettere kan veilede juridisk 
og holde dem på rett spor, sier hun. 

Når saker blir utfordrende synes 
Herskind det er nyttig å snakke med 
kollegaer som jobber med samme 
område og som forstår utfordringene 
man som advokat ofte opplever i 
familierettssaker. 

– Det er utfordringer som følger 
med jobben, men det er utrolig spen-
nende saker, og jeg føler jeg gjør en 
jobb som betyr mye for klientene 
mine. 

En SMS fra en klient en lørdags 
kveld er ikke uvanlig for 
familierettsadvokat Ane 
Fuglesang Herskind. 

Hun har jobbet med familierett i 
Dalan advokatfirma de fire siste årene 
og har tidligere vært i Barne- og like-
stillingsdepartementet. Hun beskriver 
å jobbe med familierett som et «skjæ-
ringspunkt mellom jus og psykologi.»

– Jeg klarer som oftest å legge fra 
meg selve saken og eventuelle fæle 
ting før jeg går hjem, men det å være 
«på» hele døgnet kan være slitsomt. 
Får jeg en SMS av en klient en lørdag 
kveld må jeg jo svare, sier hun. 

Hun forteller at det i løpet av 
årene som familierettsadvokat har 

vært enkelte saker som har gått mer 
inn på henne enn andre.

– Det tror jeg nesten er umulig å 
unngå. Spesielt barnesaker som går 
over til straffesaker hvor det er vold 
og andre vonde ting er ekstra utfor-
drende å jobbe med. 

Herskind legger heller ikke skjul 
på at noen klienter rett og slett er mer 
krevende enn andre. Det kan være 
heftig med mange henvendelser 
utenom kontortid og klienter som 

– Vi møter primært  
folk i livskrise

       Får jeg en SMS  
av en klient en lørdag  
kveld må jeg jo svare
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Andreas Poulsson leder 
familierettsavdelingen i Codex 
og har jobbet med familierett 
og arv i 20 år. Han forteller at 
spesielt barnefordelingssaker 
og skilsmisseoppgjør kan være 
utfordrende.

– Samtidig synes jeg disse sakene er 
mest spennende og givende, så det er 
en blanding. Det er ofte mye følelser i 
spill i slike saker, noe som gir en helt 
annet dynamikk enn i for eksempel 
forretningsjussaker, sier Poulsson. 

Det er spesielt saker som involve-
rer barn som har et veldig høyt kon-
fliktnivå. 

– Barna betyr for de fleste av oss 
alt, så når man havner i en konflikt 
med barna involvert blir ofte konflikt-
nivået høyt. 

Poulsson forteller at han i mange til-
feller har en tilleggsfunksjon som «hob-
bypsykolog». Mange av klientene har et 
stort behov for å fortelle om sin situa-
sjon, og selv om ikke alt er juridisk rele-
vant, mener Poulsson det er viktig å lytte 
og vise forståelse for deres situasjon.

– Det er ikke alltid det er juridisk 
relevant at noen har vært utro eller 
løyet, men for den som er i en vanske-
lig situasjon kan det oppleves som en 
viktig del av bakgrunnen, 

Må se helheten
En viktig del av advokatens jobb er å 
forstå hvem som har hvilken rolle i 
konflikten og hjelpe klientene å tenke 
klart når det «koker over». 

– På mange rettsområder trenger 
ikke partene å forholde seg til hver-

andre etter en eventuell avgjørelse. I 
barnefordelingssaker skal foreldrene 
forholde seg til hverandre, og gjerne 
samarbeide i ettertid. Det er viktig for 
oss advokater å huske på, sier 
Poulsson, og fortsetter:

– Spesielt i saker hvor det er barn 
involvert er det viktig at vi ser helhe-
ten, og ikke bare vurderer saken fra en 
side. Noen ganger må vi jobbe med å 
få partene til å innse at det de ønsker 
ikke alltid er det beste for barna.

Det er ikke alltid advokaten kan 
hjelpe klientene frem til det utfallet 
han eller hun ønsker. 

– Mange ser på oss som rednings-
menn i en krisesituasjon, og kan 
naturlig nok bli veldig frustrerte når 
utfallet ikke blir som de ønsker, og da 
hender det også at vi får kjeft av kli-
ent. 

Poulsson tror man som familie-
rettsadvokat må jobbe for å ikke la en 
del av sakene gå inn på seg. Det er en 
treningssak å beholde objektiviteten 
og ha en profesjonell distanse samti-
dig som man viser omsorg.

– Du må være glad i å jobbe med 
mennesker. Det er noe vi er klare på 
når vi rekrutterer også. Det er en 
svært givende jobb, men er du ikke 
glad i å jobbe med mennesker kan det 
fort bli slitsomt.

– Mange ser på oss  
som redningsmenn

         Det er ikke alltid  
det er juridisk relevant  
at noen har vært utro  

eller løyet
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skrevet av representanter for de 
ansatte og sorenskriverne.

På Domstoladministrasjonens side, 
domstol.no, beskrives denne prosessen 
slik:

«Alle ansatte i nye Vestfold ting-
rett mener at denne sammenslåingen 
vil gjøre den felles tingretten mer 
effektiv, ved at vi bistår hverandre på 
tvers av de ulike tinghusene. Dette 
skal på sikt føre til at alle saker blir 
raskere behandlet. Vi er opptatt at 
saker fra vår rettskrets skal bli behand-
let så nært som mulig der du bor, 
nemlig i vårt lokale tinghus.»

Kommunene som inngår i lagsognet 
er Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, 
Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, 
Tjøme, Tønsberg.

slåinger nå, (…). Dersom man lokalt 
ønsker endringer i strukturen, må det 
gjennomføres en prosess der det er 
gode diskusjoner og prosesser lokalt 
knyttet til sammenslåinger. I dette 
arbeidet er det viktig å sikre at både 
kommunene og ansatte i domstolene 
involveres på en god måte. Dersom 
man etter en slik prosess oppnår lokal 
enighet, har flertallet ingen motfore-
stillinger mot en sammenslåing.»

Enighet blant de ansatte
Det ble avholdt interne møter og dia-
loger i tingrettene i Vestfold i januar 
og februar 2017. Tilbakemeldingene 
var at de ansatte stilte seg positive til 
en sammenslåing, og på dette grunn-
laget ble en intensjonsavtale under-

Men flere år til Vestfold tingrett 
samles under samme tak.

Tekst: Tore Letvik

Fra nyttår ble Vestfold tingrett opp-
rettet. Den skal erstatte tingrettene i 
Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik 
og Tønsberg og betjene over en kvart 
million innbyggere.

Vestfold tingrett blir landets 
femte største domstol, med omlag 50 
ansatte, hvorav en dømmende beman-
ning på i overkant av 20 årsverk.

Det vil imidlertid gå flere år før de 
fire tidligere tingrettene samles under 
nytt tak i et felles tinghus, som 
Vestfold tingrett. Inntil da vil tinghu-
sene i Horten, Larvik, Sandefjord og 
Tønsberg bestå med om lag samme 
bemanning, med dommere og saksbe-
handlere.

Den nye tingrettens ledelse og 
administrasjon vil inntil videre ha 
kontorsted i Tønsberg tinghus. Vest-
fold tingrett vil bli ledet av sorenskri-
ver Jørn Holme.

Økende antall innbyggere
I domssognet til den nye tingretten 
var det per 1. januar 2017 bosatt 
230.000 mennesker. En fremskrevet 
beregning viser at antall innbyggere 
vil øke til nærmere 280.000 i 2040. 

Sammenslåinger av tingretter i 
Norge har funnet sted også flere andre 
steder i landet tidligere, men da forsla-
get var ute til høring ble det pekt på at 
det ved Stortingets behandling av 
statsbudsjettet for 2016 het følgende:

«Flertallet har likevel ingen inten-
sjon om å gjennomføre flere sammen-

Ny tingrett for en  
kvart million innbyggere

Tinghuset i Tønsberg (Foto: Peter Fiskerstrand/Wikipedia)

https://www.regjeringen.no/contentassets/fc47e8bddebf4bfc9535570d3f742d9b/sammenslaing_vestfold.pdf
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– Vi ønsker at flere benytter seg av 
utvidet egenmelding. Det åpner for 
en tettere dialog mellom ansatt og 
leder under sykdom, og belaster helse-
vesenet i mindre grad, sier Sollien.

Når det gjelder fastlegenes rolle i 
sykemeldingsarbeidet er et av tilta-
kene å la Senter for kvalitet i legekon-
tor (SKIL) utvikle og teste et nytt 
kurs for fastlegene. 

Regjeringen forplikter seg til å 
bevare sykelønnsordningen de 
neste fire årene i ny IA-avtale.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– For oss har det stått helt sentralt å 
sikre dagens sykelønnsordning, og det 
har vi fått til, sier leder Kari Sollien i 
Akademikerne i en pressemelding 
etter at regjeringen og partene i 
arbeidslivet signerte en ny IA-avtale 
for de neste fire årene. 

Avtalene inneholder også en rekke 
tiltak for å nå målene om å få ned 
sykefraværet og redusere frafall fra 
arbeidslivet. Det settes av 70 millio-
ner årlig for å gi ledere og tillitsvalgte 
mer kunnskap og bedre verktøy for å 
lykkes med forebygging på deres 
arbeidsplass. 

Satsningen på NAVs arbeidsliv-
sentre videreføres, og sammen med 
Arbeidslivstilsynet vil de være sen-
trale i den nye satsningen. Partene er 
enige om å rette innsatsen mot noen 
bransjer spesielt, som for eksempel er 
særlig utsatt for omstilling. 

Til dette bevilges det 80 millioner 
til skreddersydde tiltak. 

Egenmelding
Ansatte på arbeidsplasser som har 
hatt IA-avtale, har årlig kunnet bruke 
egenmelding når de er syke opptil 24 
kalenderdager. Partene oppfordrer 
hele arbeidslivet til å ta i bruk ordnin-
gen med utvidet egenmelding, og 
foreslår i tillegg at denne muligheten 
for fleksibilitet kommer tydeligere 
frem i folketrygdloven.

Sykelønnsordningen bevares

Kari Sollien, leder i Akademikerne (Foto: Akademikerne) 

Neste utgave av Juristen kommer 13. mars. 

Annonsefrist 1. mars
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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Vi har spurt lederne  
for de fem seksjonene 
i Juristforbundet hva 
som er viktig for deres 
medlemmer og hva 
de vil jobbe for i år. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning 
Foto: Oda Hveem / Juristforbundet

TOR EGIL VIBLEMO  
er leder for privatseksjonen  
i Juristforbundet
Han forteller at det er viktig for dem å 
være relevant for medlemmene i pri-
vat sektor. 

– Vi skal synliggjøre privatansattes 
betydning for bedrifter og samfunn og 
derigjennom bidra til argumenter for 
bedre rammevilkår. Vi  vil ha fortsatt 
fokus på innovasjon og digitalisering i 
juristprofesjonen, sier han.

Han ønsker også å samarbeide og 
bli bedre kjent med de andre seksjo-
nene i Juristforbundet.

– For seksjon privat vil også jusstu-
dentenes vilkår og juristrollen som 

yngre jurist være et fokusområde. 
Seksjon privat ønsker endelig å løfte 
rettstaten som en viktig problemstil-
ling i 2019.

SVERRE BROMANDER  
er leder for seksjonen Stat
– Samfunnet vårt, i alle fall de vi har 
valgt til å styre det, ønsker seg en 
rettsstat på billigsalg. Det er ikke 
mulig. En rettsstat koster. En rettsstat 
er domstol og påtalemyndighet, men 
det er også mye mer. Det er hele den 
offentlige forvaltning hvor innbyg-
gerne møter staten, eller det offent-
lige. 

Dette vil juristenes 
tillitsvalgte jobbe for
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– Vi må synliggjøre nytten av med-
lemskap og jobbe for å rekruttere nye 
medlemmer. Forbundet sentralt har 
mange gode kurs for tillitsvalgte og gjør 
en god jobb med tanke på opplæring. 
Det er imidlertid viktig for oss at tillits-
valgte og medlemmer opplever at de 
har et forbund i ryggen med nok ressur-
ser i de tilfellene sakene tilspisser seg.

JF Kommune vil kartlegge  hvilke 
kommuner i Norge som ikke har jurister. 

PASCUAL STRØMSNÆS  
er leder i studentseksjonen
Strømsnæs beskriver fjoråret som et 
«fantasisk godt år». 

– Vi overtok en veldrevet seksjon 
med klare ambisjoner for utvikling 
–  og vi ser at vi har klart å oppfylle 
disse målene i stor grad, sier han.

Han peker på at medlemsgraden 
blant studentene har økt, og at det 
ved noen av utdanningsstedene er til-
nærmet 100 prosent dekningsgrad. 

– I tillegg har vi vært langt mer syn-
lig i både media, på fakultetene og i det 
utdanningspolitiske ordskiftet, sier han.

Strømsnæs sier de i år vil jobbe 
hardt for å tilby medlemmene gode 
faglige og sosiale tilbud.

– Særlig vil det i året som kommer 
settes fokus på utdanningskvalitet og 
at jusstudiet skal være trygt og godt 
for alle studenter over hele landet. 

Dette gjør vår rolle særlig krevende, 
sier han. 

Storhaug Larsen peker videre på at 
domstolenes uavhengighet er truet i 
mange land, og at DnD i mange år har 
hatt et stort internasjonalt engasjement.

– Sist, men ikke minst arbeider vi 
kontinuerlig med å ivareta dommer-
nes interesser når det gjelder lønns- og 
arbeidsvilkår hjemme. Den pågående 
digitalisering av domstolene stiller 
dommerne overfor store utfordringer. 
Digitaliseringen innebærer en kultu-
rendring, som er utfordrende, men 
som samtidig gir muligheter for en 
rasjonell arbeidsform i fremtiden, sier 
Storhaug Larssen.

BENEDICTE GRAM-KNUTSEN  
er leder for seksjonen kommune
Lønn og gode arbeidsforhold er noe av 
det viktigste for deres medlem-
mer.  Hun vil jobbe med juristenes 
anseelse ute i kommune-Norge, og få 
på plass at jurist blir en beskyttet tittel. 

– Vi vil ha fokus på juristenes rolle 
og hvor viktig det er for kommunene 
og ha juridisk kompetanse. Vi ønsker å 
jobbe for økt rekruttering av jurister i 
kommune og fylkeskommune. Dette 
vil styrke innbyggernes rettsikkerhet 
samt bedre kvaliteten på avgjørelser 
og vedtak. 

Gram-Knutsen vil fortsette å 
jobbe for flere lokale foreninger. 

Bromander forteller at det er to 
overordnede satsningsområder som 
peker seg ut.

– Vi vil arbeide for økt anerkjen-
nelse og ivaretakelse av juridisk kompe-
tanse. Det er veldig vanskelig å forstå, 
når vi ser hvilken iver det er etter å lage 
nye lover for å løse samfunnets utfor-
dringer, at ikke både Storting, regjering 
og statlige arbeidsgivere verdsetter juri-
disk kompetanse høyere. 

– Og så vil vi fortsette å arbeide 
for å bli et best mulig forbund for våre 
medlemmer. Det betyr særlig at vi 
må sette våre tillitsvalgte i best mulig 
stand til å gjøre en best mulig jobb.

WIGGO STORHAUG LARSSEN  
er leder for Dommerforeningen
Et hovedarbeid for Dommerforeningen 
har vært å få øket rammen for domsto-
lens driftsbudsjett. Han beskriver 
domstolenes økonomi som «i krise» og 
et problem som politikerne må ta på 
alvor. Han peker også på at arbeidet i 
Domstolkommisjonen går fremover. 

– Vi vil også fremover være en 
aktiv leverandør av innspill til kommi-
sjonen. Kommisjonenes mandat er 
bredspektret. Noen av de spørsmål 
kommisjonen skal se på – som f eks 
fremtidig domstolstruktur – er også 
tema der det i medlemsmassen er for-
skjellige synspunkter på løsningen av. 
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«En gjennomgang i samtlige  
politidistrikter av det enkelte statsad-
vokatembetet med deltakelse fra 
Riks advokatembetet pågår», skriver 
riks advokaten.

I rundskrivet understreker lederen 
for landets øverste påtalemyndighet 
også at innsatsen mot vold og seksu-
elle overgrep mot barn skal styrkes. 

«Som ledd i budsjettforliket på 
Stortinget ble det bevilget 30 millio-
ner til dette formålet, hvorav Den 
høyere påtalemyndighet får 3 millio-
ner. I riksadvokatens mål- og priorite-
ringsrundskriv vil det bli understreket 
viktigheten av at politidistriktene ret-
ter oppmerksomhet mot oppfølging 
av saker med tilrettelagte avhør, særlig 
politiets arbeid etter at første tilrette-
lagte avhør er gjennomført.» 

«Statsadvokatene bes, i samarbeid 
med politiet, både kartlegge situasjo-
nen i politidistriktene og utarbeide 
forslag til tiltak for å sikre best mulig 
gjennomføring av målrettet og god 
etterforsking i denne type saker med 
tilstrekkelig effektivitet. I dette ligger 
en forpliktelse til bistand utover den 
rene diagnostisering av situasjonen, 
tilpasset forholdene i det enkelte poli-
tidistrikt», skriver riksadvokaten.

Riksadvokatens rundskriv tar også 
for seg temaer som «Systematisk kvali-
tetssikring og erfaringslæring», «Felles 
straffesaksinntak» og «Rutine for under-
retning om saksavgjørelse og håndtering 
av klagesaker».

Riksadvokaten setter i gang 
piloter for dette ved to 
politidistrikter.

Tekst: Tore Letvik

Straffeforfølgningen av voldtektssaker 
skal evalueres. Ved to politidistrikter 
igangsettes piloter for dette. Evalue-
ringen av voldtektssaker ble kjent da 
Riksadvokaten etter nyttår publiserte 
«Riksadvokatens føringer for statsadvo-
katenes fagledelse i 2019».

Det er især etterforskningen av 
voldtektssaker hvor det har vært en 
forutgående relasjon, eller kontakt 
mellom mistenkte og fornærmede, 
som skal granskes.

Det er Riksadvokaten og Politi-
direktoratet som fastsetter hvilke 
sakstyper eller faser av saker som skal 
være gjenstand for oppmerksomhet i 
et nasjonalt perspektiv, og har for 
2019 besluttet at voldtektssaker skal 
være gjenstand for saksgjennomgang i 
sammenheng med innføring av politi-
ets forbedringssystem.

Pilot for dette starter i politidis-
triktene Troms og Vest.

Må levere «skriftlig,  
forpliktende plan»
I brevet fra Riksadvokaten, som er 
sendt til alle landets statsadvokater og 
til Økokrim, tar riksadvokat Tor-Aksel 

Busch opp betydningen av at lederne 
for statsadvokatembetene rundt om i 
landet utarbeider skriftlige planer for 
fagledelsen for det enkelte år.

«Dette bidrar til å sikre en god 
gjennomføring. Hensynet til Riks-
advokatembetets mulighet for intern-
kontroll av utøvelsen av fagledelsen i 
Den høyere påtalemyndighet og 
mulig heten for tidsnok å kunne fore-
bygge eller korrigere avvik, tilsier også 
at slike planer foreligger.» 

Fra og med 2019 skal således samt-
lige regionale embeter og Det nasjonale 
statsadvokatembetet utarbeide en 
skriftlig, forpliktende plan for embetets 
tilsyn med straffesaksbehandlingen i 
politiet og annen fagledelse. Planen bes 
oversendt Riksadvokatembetet innen 
15. februar 2019.»

Gjennomgår politidistriktene
De regionale statsadvokatembetene 
gjennomførte i 2018 en kvalitetsun-
dersøkelse av etterforskingen og påta-
learbeidet i ca. 600 voldssaker med 
frist som en del av riksadvokatens 
koordinerte landsomfattende kvali-
tetsundersøkelse. Dette følges nå opp.

Riksadvokaten skal  
evaluere voldtektssaker

     Også innsatsen  
mot vold og seksuelle  

overgrep mot barn  
skal styrkes



Lønnsforhandlinger i kommunen

Målgruppe: Kurset er tilpasset tillitsvalgte i kommunal 
 sektor fra tariffområdene KS og KS Bedrift 
 
Fra: Onsdag 3. april 2019, kl. 10.00
Til: Torsdag 4. april 2019, kl. 16.00
Sted: Clarion Collecion Hotel Gabelshus, Oslo 
 
Kursnummer: 2019750
Påmeldingsfrist:  20. februar 2019

«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

Kurs for tillitsvalgte

Påmelding: www.juristforbundet.no/kurs   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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«Videre påpekes det at egnethets-
vurderinger kan være mangelfulle 
eller fraværende, og at det gis sam-
tykke til gjennomføring av ungdoms-
straff og ungdomsoppfølging uten at 
den det gjelder har forstått hva disse 
reaksjonsformene innebærer», heter 
det blant annet.

Som begrunnelse for forslaget om 
å sette en frist for personundersøkelse 
skriver departementet:

«For at straff skal kunne virke etter 
sin hensikt, er det generelt viktig at 
straffesakene avgjøres og straffegjen-
nomføringen igangsettes så snart som 
mulig etter en straffbar handling. 
Dermed er det også viktig å unngå̊ at 
gjennomføringen av personundersøkel-
ser forsinker straffesakene. Behovet for 
rask behandling gjør seg særlig gjel-
dende i saker med unge lovbrytere».

Tiltak mot ungdomskriminalitet
I forslaget, med høringsfrist 21. mars, 
viser departementet til at det i den 
senere tid har vært stor oppmerksom-
het mot kriminalitet begått av unge 
og at departementet har mottatt for-
slag til tiltak for å bekjempe ungdom-
skriminalitet fra blant annet 
Riksadvokaten og politiet. 

«Forslagene omfatter en rekke 
ulike tiltak overfor så vel «vanlig» ung-
dom på terskelen til en kriminell 
løpebane til tunge kriminelle og orga-
niserte aktører med forgreninger til 
internasjonale kriminelle nettverk.» 

«Det påpekes blant annet at hen-
siktsmessigheten av en omfattende 
personundersøkelse for mindreårige 
bør vurderes opp mot behovet for 
rask behandling hos politiet og even-
tuelt domstolene». 

Forslag om å utrede ungdomskriminelle 
innen én måned
Ny forskrift skal bidra til å 
redusere tiden det tar fra en 
mindreårig kriminell begår 
forbrytelsen, til han eller hun 
får en straffereaksjon. 

Tekst: Tore Letvik

Justis- og beredskapsdepartementet 
foreslår å sette en frist på fire uker for å 
ferdigstille kartleggingen av om min-
dreårige forbrytere kvalifiserer til ung-
domsstraff eller ikke, og hvilke tiltak 
som kan være egnet, en såkalt perso-
nundersøkelse. «Forslag til ny forskrift 
om utførelse av person undersøkelse i 
straffesaker» ble sendt på høring like 
før jul.

Personundersøkelse er en kartleg-
ging av en siktet eller tiltalt person der 
formålet er å fremskaffe opplysninger 
om siktedes personlighet, livsforhold 
og fremtidsmuligheter, til bruk for 
avgjørelsen av saken.

Det er særlig overfor ungdomsstraff 
og ungdomsoppfølging endringene ret-
ter seg mot. Ungdomsstraff ble i 2014 
innført som en egen straffart for lovbry-
tere som var under 18 år på handlings-
tidspunktet. I høringsnotatet skriver 
departementet:

«Med innføringen av ungdoms-
straff og ungdomsoppfølging har per-
sonundersøkelser fått større praktisk 
betydning enn før, og behovet for per-
sonundersøkelse av mindreårige er 
blitt større. Blant annet Riksadvokaten 
har gitt uttrykk for at det tar for lang 
tid fra et påstått straffbart forhold til 
det er utarbeidet en personundersø-
kelse for en mindreårig». 

Blant annet Riksadvokaten har gitt uttrykk for at det tar for lang tid fra et påstått 
straffbart forhold til det er utarbeidet en personundersøkelse for en mindreårig. Her 
er riksadvokat Tor-Aksel Busch på en pressekonferanse etter møte med politiet om 
gjengkriminalitet i Oslo i fjor høst (Foto: Lise Åserud/NTB scanpix)
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Konfliktrådet i Oslo og 
Akershus hadde i 2018 en 
økning på 13 prosent i antall 
henvendelser.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Konfliktrådet mottok 849 saker i 
2018, mot 749 i 2017. Størst økning 
er det i antall saker fra publikum. 
Denne kategorien har økt med hele 
61 prosent, fra 187 i 2017 til 301 i 
2018.

– Økningen i det totale sakstallet 
for 2018 er både gledelig og ønsket 
sier konfliktrådsleder Ellen Ystgaard 
Tjemsland i en pressemelding.

Konfliktrådet skriver at utviklin-
gen var ventet, delvis fordi publikum 
fra starten av 2018 kunne bruke en 
sikker digital innmelding av saker. 

– Folk tar kontakt om alt fra fami-
lieanliggender til tvister med naboer 
om bråk, dyrehold eller utbygging. 

Flere får ungdomsstraff
Også i straffereaksjonene mot unge lov-
brytere ser man en økning i året som 
gikk. Ungdomsstraff og ungdomsopp-
følging økte med 14 prosent fra 2017.

«Det er en trend over hele landet 
at påtale og domstoler ser verdien av 
straffereaksjonene ungdomsstraff og 
ungdomsoppfølging for unge lov-
brytere», skriver Konfliktrådet.

Når det gjelder saksmengden fra 
politiet og påtalemyndigheten er 
denne redusert med seks prosent. 

«Denne tendensen har vedvart 
over tid, og var gjenstand for sam-
arbeidsmøter mellom konfliktrådet 
og politiet siste del av fjoråret. 
Resultatet er en samarbeidsavtale, 
som vi forventer vil bidra til å snu 
utviklingen.»  

Voldssaker utgjør den største saks-
kategorien med 205 enkeltsaker.

Flere får ungdomsstraff  
og ungdomssoppfølging

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
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Arslan satt over et år i varetekt 
før saken hans, hvor han er tiltalt for 
medlemskap i en terrororganisasjon, 
kom for retten. Ifølge aktoratet er 
Arslan gülenist, tilhenger av 
Fethullah Gülens organisasjon som 
kalles FETÖ

– Storpolitikken griper inn i alle 
samfunnets sider, også for dommerne. 
Ca. 5000 dommere er avsatt med 
nettopp denne terrormistanken. Det 
er nesten en tredjedel av alle dom-

– På overflaten ser alt greit ut, sier 
dommer Heidi Heggdal om rettssaken 
hun og en gruppe andre jurister fra 
Dommerforeningen, Politijuristene, 
Advokatforeningen og ICJ Norge har 
fulgt i Tyrkia.

Murat Arslan var leder for den tid-
ligere uavhengige dommerforeningen 
i Tyrkia, YARSAV, men sitter nå vare-
tekstfengslet. Han er en av flere hun-
dre tidligere dommere som har blitt 
fengslet etter kuppforsøket i 2016.

Norske jurister fulgte rettssak 
mot avsatt dommer i Tyrkia

Murat Arslan ledet Tyrkias 
eneste uavhengige dommer-
forening. Han er en av flere 
hundre tidligere dommere som 
har blitt fengslet etter 
kuppforsøket i 2016.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Murat Arslan i rettssalen i Tyrkia (Foto: Heidi Heggdal)
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dig etter 2016. Årsaken er at de mis-
tenkes for å være en del av 
gülenbevegelsen, sier han.

Parslow mener tyrkiske myndig-
heters frykt for at det skal være güle-
nister i viktige posisjoner er så stor at 
de som regel arresterer først, og så 
leter etter bevis i etterkant.

– Bevisføringen i disse sakene er 
veldig kontroversiell. Det er ingen 
ordentlig bevisføring etter vanlig stan-
dard, sier han.

– De jobber ut fra et «føre 
var-prinsipp». Etterretningstjenesten 
står presidenten ganske nær og de har 
sittet med lister over folk de misten-
ker er medlemmer. De kaster ut et 
veldig vidt nett og kommer heller 
med bevisene i ettertid.

For mange av de arresterte kom-
mer det også tilleggstiltaler etter 
hvert. I Murat Arslans tilfelle ble han 
et stykke ut i etterforskningen også 
tiltalt for å ha fornærmet presidenten.

merne i Tyrkia. De som sitter igjen tør 
ikke gjøre noe, sier Heggdal.

Like før jul var Heggdal i Tyrkia for 
å følge rettshøringen for femte gang. 
Hun mener Dommerforeningen i 
Norge må samarbeide med andre lig-
nende organisasjoner om å skape opp-
merksomhet rundt situasjonen og vise 
solidaritet med sine fengslede kollegaer.

Selv sitter hun i menneskerettig-
hetsutvalget i Dommerforeningen.

Heggdal forteller at alt ser bra ut 
på overflaten når hun har vært for å 
observere rettssaken.

– Ingen spør oss hva vi gjør der, og 
vi får slippe inn uten problemer. Vi får 
høre hele rettssaken, og Arslan får 
uttale seg så mye han ønsker. Han 
behandles ganske respektfullt i rettssa-
len av dommer og aktor, og forsvarsad-
vokaten slipper mye til, sier hun.

Hun beskriver likevel mye av 
høringene som «et spill for galleriet». 
Heggdal peker også på at det ikke er 
en samlet hovedhøring, men at det er 
delt opp i flere høringer. De tre dom-
merne som skal være tilstede i saken 
byttes derfor ut mellom hver høring, 
og de som sitter igjen har derfor ikke 
fulgt hele saken.

– Det tredje problemet er at bevi-
sene, i vår målestokk, er veldig tynne. 
Jeg kan ikke fatte og begripe at man 
kan fengsle noen på det grunnlaget. 
Det er snakk om anonyme vitner som 
sier de har sett Arslan på et møte i et 
hus for mange år siden, sier Heggdal, 
og fortsetter:

– Vitnene er også i stor grad «confes-
sor-witnesses», som tilstår i egne saker 
og navngir andre dommere for å slippe 
ut av varetekt og få mildere straff.

Mange arresterte
Joakim Parslow er Tyrkia-ekspert ved 
UiO og er spesielt opptatt av forhol-
det mellom politikk og rett i landet. 
Han forteller at over 4000 dommere, 
påtalejurister og andre knyttet til 
rettssystemet er avsatt siden kuppfor-
søket i 2016.

– Dette skjedde også før kuppfor-
søket, men det har intensivert seg vel-

Öykü Didem Aydin og medforsvarer 
Deniz (Foto: privat)

Dømt til  
10 års fengsel
Fredag 18. januar ble Murat 
Arslan dømt til ti års 
fengsel for «medlemskap i 
en terrororganisasjon» i en 
domstol i Ankara. Ifølge 
aktoratet er Arslan gülenist, 
tilhenger av Fethullah 
Gülens organisasjon som 
kalles FETÖ.
 Dommerforeningen 
YARSAV ble tvangsoppløst 
etter kuppforsøket. Murat 
Arslan, som ofte har vært 
kritisk til myndighetene, 
ble arrestert og varetekts-
fengslet i oktober 2016.
 Hele saken er basert på 
at Arslan skal ha hatt en 
meldingsapplikasjon som 
heter Bylock på mobiltele-
fonen sin, skriver Le 
Monde.  Appen er følge 
myndighetene et viktig 
kommunikasjonsmiddel for 
gülenistene. 
 Arslan ble i 2017 
tildelt Vaclav Havel-prisen 
for menneskerettigheter. 
Ettersom Arslan på det 
tidspunktet satt i varetekt, 
ble takketalen hans lest opp 
for Europarådets parlamen-
tariske forsamling i Stras-
bourg. I talen skrev Arslan 
at Tyrkias rettssystem 
var «suspendert». Allerede 
samme kveld anklaget 
tyrkiske myndigheter 
Europarådet for å «hedre en 
terrorist»

           Jeg kan ikke fatte  
og begripe at man kan 

fengsle noen på det  
grunnlaget

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/20/turquie-dix-ans-de-prison-pour-murat-arslan-laureat-2017-du-prix-vaclav-havel-du-conseil-de-l-europe_5412022_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/20/turquie-dix-ans-de-prison-pour-murat-arslan-laureat-2017-du-prix-vaclav-havel-du-conseil-de-l-europe_5412022_3210.html
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Opptatt av prosessen
Heidi Heggdal sier at de i Dommer-
foreningen er opptatt av den rettslige 
prosessen.

– De sitter for lang tid i varetekt, 
det tar for lang tid før det tas ut tiltale, 
og bevisene er svake og til dels presset 
frem. Mange dømmes til lange feng-
selsstraffer på tynne bevis, og det fin-
nes ingen reell ankemulighet. De 
samme «uavhengige» dommerne sit-
ter i alle instanser.

Heggdal sier Dommerforeningen 
bidrar i en «Tyrkiagruppe», sammen 
med Advokatforeningen, Politijuristene 
og ICJ Norge, som jobber for å holde 
fokus på hva som skjer med den tyr-
kiske rettsstaten og for å få Den euro-
peiske Menneskerettighetsdomstolen 
(EMD) på banen.

– Vi samarbeider også med de 
europeiske dommer- og advokatfore-
ninger. Prosessen i Tyrkia er ikke i tråd 
med internasjonale standarder for 
rettferdig rettergang. Det er en men-
neskerettighet å få din sak vurdert av 
en uavhengig domstol, og slik er det 
ikke i Tyrkia i dag.

Tvangsoppløst
Dommerforeningen YARSAV ble 
tvangsoppløst etter kuppforsøket. 
Murat Arslan, som ofte har vært kri-
tisk til myndighetene, ble arrestert og 
varetektsfengslet i oktober 2016. 
Parslow mener saken mot Murat 
Arslan er spesielt interessant fordi han 
ledet dommerforeningen Yarsav. 

– Yarsav var en uavhengig organi-
sasjon i den forstand at de ikke tok 
noe politisk standpunkt. Deres viktig-
ste mål var at de ikke ønsket innblan-
ding i dommernes uavhengighet. De 
kritiserte ved flere anledninger både 
myndighetene og gülenbevegelsen, 
sier Parslow. 

I et intervju med Guardian i fjor 
sa Öykü Didem Aydin, som represen-
terer Arslan:

– Det er klart det finnes gülenister, 
og det er en lumsk organisasjon som 
bør fjernes, men det må gjøres på en 
logisk, vitenskapelig, forsvarlig og juri-
disk måte. Sirkelen blir så bred at jeg 
vil kalle det en fiskeekspedisjon

Nesten hver dag arresteres rundt 
30-50 personer med mistanke om til-
knytning til Fetö, forteller Joakim 
Parslow.

Det kan være fordi de har hatt en 
bankkonto i en bank drevet av güle-
nister, at de tidligere har gått på skole 
drevet av gülenister eller at de har 
hatt en chatapp som myndighetene 
mener er brukt av gülenister.

– I saker som handler om andre 
ting fungerer domstolene tilnærmet 
likt som før, men når det gjelder saker 
som omhandler kuppforsøket eller 

gülenbevegelsen vil jeg si det er helt 
krise. Det er ingen uavhengighet i 
domstolene når det gjelder disse 
sakene, sier Parslow.

Han forteller at myndighetene har 
jobbet med å ansette nye dommere og 
påtalejurister etter hvert som mange 
har blitt avsatt, og at man derfor sakte 
men sikkert ser at de som nå jobber i 
domstolene er mer ideologisk forankret.

Norsk, nederlandsk og tysk delegasjon utenfor rettsbygningen.  
Heidi Heggdal i rødt skjerf (Foto: privat) 

– Bevisføringen i disse sakene er veldig 
kontroversiell. Det er ingen ordentlig 
bevisføring etter vanlig standard, sier 
Tyrkia-ekspert Joakim Parslow ved UiO.

           Det er ingen  
uavhengighet  

i domstolene når det  
gjelder disse sakene
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– Likevel er det en del tilfeller 
hvor det kan være nødvendig å utvide 
omfanget av politiattester, sier 
Holmboe til Politihøgskolens nett-
sted. 

Forfatterne peker på flere forslag 
til endringer i dagens lovverk som de 
mener vil bidra til at politiattester 
bedre tjener sitt formål.  

– Hva som er «plettfri», «tilfreds-
stillende» eller «hederlig» vandel, er 
ikke alltid så lett å vite. Vi foreslår at 
begrepene klargjøres i lovverket, slik 
at brukerne av politiattester har klare 
retningslinjer å holde seg til. Vi fore-
slår også at de såkalte barneomsorg-
sattestene utvides slik at vold mot 
barn anmerkes på attesten, sier 
Morten Holmboe.  

Til dels alvorlige straffbare 
forhold fremkommer ikke, selv i 
barneomsorgsattester. 

Tekst: Tore Letvik

De to professorene Morten Holmboe 
og Tor-Geir Myhrer ved Politi-
høgskolen tar i boken «Vandel – om 
politiattester og vurdering av skikket-
het» et dypdykk i hva politiattestene 
egentlig inneholder. I en av deres 
undersøkelser fremgår at av alle poli-
tiattester som ble utferdiget i 2017 
var bare ni prosent  såkalte ordinære 
politiattester. Flest utferdigelser var 
det av barneomsorgsattester, med hele 
46 prosent. 

Forfatterne peker på flere hull i 
lovverket. I noen tilfeller er det til dels 
alvorlige straffbare forhold som ikke 
vil fremkomme på en politiattest.  

Kroppsskade mot barn  
– En politiattest gir ikke to streker 
under svaret. Mange vil nok bli over-
rasket over at en barneomsorgsattest 
for eksempel ikke vil inneholde om 
personen er dømt for kroppsskade 
mot et barn, med mindre den er 
betegnet som «grov».

– Med andre ord finnes det straff-
bare forhold som ikke står på politiat-
testen som kunne være interessant for 
oppdragsgiveren å kjenne til, fortalte 
professor Morten Holmboe ved 
Politihøgskolen da boken ble lansert.

Boken gir svar på spørsmål 
som: Hva innebærer «plettfri vandel»? 
Hvem kan be om å få politiattest? Og 
hva fremgår av en politiattest?  

137 lovhjemler  
I boken redegjøres det for rettslige 
problemstillinger knyttet til politiat-
tester og vurdering av skikkethet. 
Forfatterne lister blant annet opp 137 
lovhjemler som gir rett til å innhente 
politiattest. Begge er opptatt av at 
hensynene bak vandelsreglene må 
avveies mot hensynet til enkeltperso-
ners personvern.  

– Selv om samfunnet skal vite 
mye om deg, kan det være nødvendig 
at ikke alle vet alt om deg og at du har 
ditt personvern for å kunne fortsatt 
være til nytte for samfunnet og fun-
gere i arbeid. Det er et viktig hensyn å 
ha med seg når man vurderer om det 
skal innføres strengere regler om van-
delskontroll. 

Avdekker svakheter  
i bruk av politiattester

Morten Holmboe (t.v.) og Tor-Geir Myhrer (Foto: Politihøgskolen)
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– Okkupasjonstidens Høyesterett 
var ikke noen ny institusjon selv om 
man skiftet ut alle dommerne. 
Domstolen bygde på det samme 
grunnlaget og hadde den samme sta-
tusen og autoriteten, i alle fall et 
stykke på vei, sier han.

Graver forteller at boka ble til som 
et ledd i et større prosjekt hvor han 
sammen med professorer i andre land 
i Øst-, og Vest-Europa ser nærmere på 
hvordan autoritære makthavere for-
holder seg til rettsapparatet og hvor-

I desember 1940 gikk dommerne i 
Høyesterett fra sine stillinger i pro-
test, og allerede 4. januar 1941 var 
nye dommere på plass, utnevnt av 
NS-statsråden Sverre Riisnæs.

Alle de nyutnevnte dommerne var 
NS-medlemmer, men spilte det inn i 
hvordan de utøvet sitt verk i 
Høyesterett? Det er et av spørsmå-
lene Hans Petter Graver, professor ved 
juridisk fakultet ved UiO, prøver å 
besvare i sin nye bok «Okkupasjons-
tidens Høyesterett».

– Bildet vi har fått tegnet, av at 
høyesterettsdommerne var et 
politisk redskap for NS og at 
det var få sivile ankesaker fordi 
gode nordmenn ikke ville 
forholde seg til Høyesterett 
som domstol, stemmer ikke, 
sier Hans Petter Graver. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Hans Petter Graver med ny bok

Nyanserer bildet av Høyesterett     under okkupasjonstiden

Høyesterett 1941: I midten formannen Mohr, til høyre for ham Konstad og Selmer. Til venstre for ham Aslaksen og Vassbotn.  
(Foto: NTB scanpix)
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dan rettsapparatet svarer når de plut-
selig befinner seg i en situasjon hvor 
makthaverne bygger ned systemet.

Ingen stor endring
Graver har gått gjennom rettsavgjø-
relser, sakstall og dokumenter fra kri-
gen og rettsoppgjøret.

– Jeg har gått gjennom alle dom-
mene fra okkupasjonstiden. I tillegg har 
jeg gått i Riksarkivet og delvis gått gjen-
nom brevjournaler fra Høyesterett og 
Justisdepartementet. I tillegg har jeg 
lest gjennom straffesakene mot dom-
merne etter krigen, forteller han.

Graver sier han selv trodde vi vis-
ste det som var verdt å vite om 
Høyesterett i denne perioden.

– Bildet vi har fått tegnet, av at 
høyesterettsdommerne var et politisk 
redskap for NS og at det var få sivile 
ankesaker fordi gode nordmenn ikke 
ville forholde seg til Høyesterett som 
domstol, stemmer ikke, forteller han.

Graver sier hans gjennomgang 
viser at Høyesterett var mer preget av 
kontinuitet enn brudd med fortiden.

– Det var ikke noen særlig endring i 
sammensetning av saker likevel. Folk 
fortsatte å ta sakene sine til Høyesterett 
og avgjørelsene dommerne tok bygde 
på tidligere avgjørelser, sier han.

– Dette kan ha noe med at folks 
egeninteresser ofte er sterkere enn 
politiske holdninger.

Få spor av NS-ideologi
Under rettssakene mot dommerne i 
ettertid har deres forklaringer gått på 
at de oppfattet seg som uavhengige 
dommere, og ikke som et politisk 
instrument for NS.

– Min gjennomgang viser at det 
heller ikke er noe som tyder på at NS 
brukte dommerne på denne måten. 
Det er vanskelig å finne spor av 

NS-ideologi i dommene fra okkupa-
sjonstiden, sier Graver.

– Det er imidlertid store forskjel-
ler i hvor ideologisk preget dommerne 
var. Det er også noen politiske situa-
sjoner hvor de ble bedt om å komme 
med uttalelser av politisk karakter.

Grever peker da spesielt på 
uttalelsen om at Høyesterett ikke så 
noen konstitusjonelle betenkeligheter 
ved at Vidkun Quisling dannet regje-
ring.

– Selv om også denne avgjørelsen 
var bygget på rent juridisk vurderin-
ger, er det jo grunn til å stille spørsmål 
om dommerne ikke forstod hvordan 
dette ville brukes.
 

Høyesterett som institusjon
Graver mener gjennomganger av høy-
esterettsdommene fra okkupasjonsti-
den også kan fortelle oss noe om hvil-
ken kraft som ligger i Høyesterett som 
institusjon.

– Det det viser er hvor kraftige 
føringer som ligger i denne tradisjo-
nen og rettsinstitusjonen – og det er et 
viktig funn. Det sier noe om i hvor 
stor grad retten kan være med å 
beskytte oss mot en autoritær utvik-
ling, mener han.

Graver har tidligere skrevet boka 
«Dommernes krig», hvor han ser på 
om domstoler og dommere klarte å 
bevare sin uavhengighet under andre 
verdenskrig.

Hans Petter Graver med ny bok

Nyanserer bildet av Høyesterett     under okkupasjonstiden

Hans Petter Graver mener gjennomganger av høyesterettsdommene kan fortelle oss 
noe om hvilken kraft som ligger i Høyesterett som institusjon. – Det det viser er hvor 
kraftige føringer som ligger i denne tradisjonen og rettsinstitusjonen – og det er et 
viktig funn.
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1861: Sprøytet magesyre i levende 
kanin for å bevise giftdrap
– Dette var banebrytende 
etterforskning, sier konservator 
ved Justismuseet.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

En okotoberdag i 1861 skulle Maren 
Simensdatter på Elvål i Rendalen bort 
til naboen for å spille kort. Ettersom 
en av døtrene hennes var gift med 
sønnen på naboplassen hadde Maren 
Simensdatter barnebarn der.

Kort tid etter at hun kommer frem 
får Maren Simensdatter sterke kram-
petrekninger og dør etter tre-fire 
timer. Før hun dør, rekker hun å få 
sagt til de som er tilstede at hun har 
fått kamferdråper og honningkake av 
sønnen hjemme på plassen.

Per Marken, den eldste av tre søs-
ken, var 28 år gammel i 1861 og 
bodde og jobbet på en gård omtrent 
en kilometer fra familiens gård, 
Marken. Morens dødsfall ble raskt sett 
på som mistenkelig, og politiets søke-
lys falt raskt på Per da de fant to flas-
ker med stryknin hjemme hos ham.

Halvannen uke etter dødsfallet, den 
7. november, ble den døde obdusert.

– Ved obduksjon fant de ut at 
Maren Simensdatter var forgiftet og 
at hun døde av sterke krampeanfall 
som forårsaket utilstrekkelig lunge-
virksomhet, forteller Eva Furseth.

Hun er konservator ved Justis-
museet og beskriver etterforskningen 
som ble gjort i saken som banebry-
tende på tiden.

Den avdødes mage og tolvfinger-
tarm ble sendt til Det Medisinske 
Fakultet i Kristiania sammen med de 
to flaskene med stryknin som ble fun-
net hos sønnen.

– Der tok de magesyre fra den 
avdøde og sprøytet det inn under 

huden på en levende kanin. Kaninen 
fikk etter få minutter kramper og 
døde etter 13 minutter. Det var slik de 
kom frem til at Per hadde forgiftet sin 
mor, forteller Furseth.

«Det ansees for sikkert, at Konen 
Maren Simensdatter Død er bevirket 
ved Strychnin.» konkluderte Dr 
Hvoslef og Professor Voss som utførte 
undersøkelsene.

41 vitner
Hele 41 vitner ble avhørt i saken mot 
Per Marken. Det var nær familie, 
naboer, kjæreste, arbeidskamerater, 
doktor og lensmann, skriver Gunhild 
Kværness ved Høgskolen Innlandet  i 

artikkelen «Honningkake med bismak: 
Et giftmord i Rendalen i 1861».

– Etterforskningen ble gjort uvan-
lig grundig for sin tid, og det var uvan-
lig mange vitner som ble avhørt, sier 
Kværness.

Hun er filolog med nordisk språk 
som spesialitet. Hun er ekstra opptatt 
av historie, og skrev hovedoppgave 
om kristenrettene i Grågås og 
Gulatingsloven. Nå arbeider hun med 
en doktoravhandling om språkhold-
ninger.

– En av grunnene til at det ble 
etterforsket så omfattende er nok 
lensmannen Abraham Tobias 
Enevoldsen. Han kom fra Bergen og 
hadde jusutdannelse fra Kristiania, og 
det var på mange måter påfallende at 
en med en slik utdannelse ble lens-
mann på et sted som Rendalen, sier 
Kværness.

– Han var kanskje litt forut for sin 
tid. Det var ikke vanlig at lensmenn 
på små steder hadde så høy utdan-

       Etterforskningen  
ble gjort uvanlig  

grundig for sin tid
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let benådet, men Kong Karl lot seg 
ikke rikke når det gjaldt Per Marken.

Blod i øse mot fallesyke
Da henrettelsen skulle finne sted, 24. 
november 1862, skal det ha vært en 
«folkevandring man sjelden hadde sett 
maken til». Det «krydde» visstnok av 
barn som hadde klatret opp i trærne 
for å få med seg den brutale hendel-
sen.

– Det var en voldsom interesse og 
folk kom langveis fra for å se henret-
telsen. Det skal ha vært mellom to og 
tre tusen mennesker der, forteller 
Kværness.

Flere av barna skal ha besvimt og 
falt ned fra trærne da hodet ble hug-
get av.

– Akkurat dette med barn som 
besvimer og faller ned fra trær er 
nevnt i forbindelse med flere henret-
telser, og er sannsynligvis vandrehisto-
rier, påpeker Eva Furseth fra 
Justismuseet.

Like etter at øksa var falt og hodet 
kappet av skal det ha kommet en 
mann løpende med en stor øse.

– Man trodde på den tiden at blod 
fra henrettede kunne kurere såkalt 
fallesyke, eller epilepsi, forteller 
Furseth.

Mannen som samlet blod i den 
store øsa skal ha gitt blodet til noen av 
menneskene i det store folkehavet.

Per Markens hode ble sydd på 
kroppen igjen etter henrettelsen og 
han ble begravet ved Øvre Rendal 
kirke samme dag. Det er fortsatt 
uvisst om han ble begravet på eller 
utenfor kirkegården.

Da tilståelsen kom uttalte Per 
Marken at han mente det var morens 
heftige og hissige gemytt som skal ha 
vært grunnen til at Marie ønsket å slå 
opp med ham.

I april 1862 ble Per Marken dømt 
til døden for å ha drept sin mor. I 
dommen ble det lagt vekt på hans 
«ubegribelige Mangel paa Omtanke» 
ettersom han hadde gitt stykker av 
honningkaken til flere enn moren, og 
at det nesten var tilfeldig at hun fikk 
den tiltenkte biten. Han hadde blant 
annet gitt sin to år gamle datter hon-
ningkake samme morgen.

Han ble videre beskrevet som stri, 
egenrådig og forfengelig. Han ble av 
vitner beskrevet som en «hoven kra-
bat» og «Han hadde saa vidt sluppet 
frem for presten, og siden den tid 
hadde han nok ikke set i en bok».

«Det kan imidlertid være grunn til 
å betrakte Per Markens negative 
omdømme som et uttrykk for at den 
dramatiske hendelsen førte til en 
generell stigmatisering» skriver 
Gunhild Kværness.

Marken anket saken til 
Høyesterett, men dommen ble stå-
ende. De fleste som ble dømt til 
døden ble i siste halvdel av 1800-tal-

nelse. Han var for øvrig også en av de 
aller første som ble skilt i Norge.

Hjem for å spise
De som hadde vært tilstede da Maren 
døde fortalte at hun flere ganger skal 
ha sagt at hun hadde en vond smak i 
munnen og at hun hadde fått kamfer-
dråper og honningkake av sønnen.

«Dråpen tek meg!» skal hun ha 
jamret.

Marens yngste datter på 15 hadde 
blitt sendt for å hente både faren og 
broren. Begge to kom til stedet, men 
Maren var død da de kom frem, og søn-
nen skal ha vært urolig og dratt videre.

Da faren ba ham om å våke over 
liket gjennom natta hadde han unn-
skyldt seg med at han måtte hjem for 
å spise, skriver Kværness.

Det viste seg etter hvert at både 
Maren og ektemannen Per skal ha 
vært skeptiske til sønnens forhold til 
en kvinne som het Marie.

Sammen med Per hadde hun på 
drapstidspunktet en datter på to år, 
men de to var ikke gift og forholdet 
skal ha vært komplisert. Pers foreldre 
skal ha oppfattet Marie som «kold» 
både overfor dem og sønnen.

– Per var tydelig forelsket i denne 
jenta, men hun var ikke like interes-
sert i ham. Per skal ha vært sint på for-
eldrene sine fordi de ikke ønsket gif-
termålet, men det er altså ikke sikkert 
han ville fått Marie uansett, sier 
Kværness.

«I hvilken grad Pers følelser for 
Marie var det som utløste denne tra-
gedien, er vanskelig å ta stilling til. 
Men at kjærlighet var en viktig ingre-
diens, later til å være å være innly-
sende» skriver hun.

Dødsdom
Det skulle gå omtrent et halvt år i 
arrest før Per Marken kom med en til-
ståelse. Han hadde frem til da hevdet 
at gift han skulle bruke til å fange ville 
dyr og et honningkakestykke uheldig-
vis kom i kontakt med hverandre da 
han hadde begge deler i samme frak-
kelomme.

  Det var ikke  
vanlig at lensmenn  

på små steder hadde  
så høy utdannelse

Gården Fonnås på Elvål. Her bodde og 
arbeidet Per Marken. Foto: Aslaug 
Sikveland Haugen

Arresten på lensmannsgården Storstu 
Berge er bevart slik den var på Enevold-
sens tid. Foto: Aslaug Sikveland Haugen
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– Men trivsel på jobben er viktig 
og skal tas på alvor. Noen ganger er 
det å bytte jobb den eneste gode løs-
ningen, sier hun.

Er du veldig opptatt av at du vil 
«bort fra jobben» du har bør du imid-
lertid passe på at dette ikke skinner 
gjennom på en uheldig måte i møte 
med potensielle nye arbeidsgivere, 
råder Lindstrøm.

– En potensiell ny arbeidsgiver vil 
forvente en gjennomtenkt positiv 
beskrivelse av din nåværende arbeidsgi-
ver dersom de spør. Kompetansen din 
og innstillingen din er viktig, sier hun.

– Trivsel på jobben er viktig og 
skal tas på alvor. Noen ganger 
er det å bytte jobb den eneste 
gode løsningen, sier 
karriereveileder.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Inger-Christine Lindstrøm er karriere-
veileder i Juristforbundet og snakker 
daglig med jurister som enten er på 
jakt etter ny jobb eller vurderer å 
finne seg noe nytt. Når Lindstrøm ber 
juristene peke på hva de er misfor-
nøyde med i sin nåværende stilling er 
det noen ting som ofte går igjen:
• Kjedelige arbeidsoppgaver
• Savner faglig utvikling
• Misfornøyd med leder
• En eller flere irriterende kollegaer
• Alt for stort arbeidspress/stress
• Misfornøyd med lønn

Sjekk mulighetene
Utfordringene som går igjen er ikke 
nødvendigvis yrkesspesifikke, men 
noe også mennesker i andre yrker kan 
oppleve, tror Lindstrøm.

– Det kan også handle om faktorer 
som for lang reisevei, eller at jobben 
ikke lenger lar seg kombinere så godt 
med familiesituasjonen, sier hun.

Er du misfornøyd med arbeidssi-
tuasjonen er det ikke noe galt i å bytte 
jobb, og i mange tilfeller er det også 
det riktige, mener Lindstrøm.

Hun mener likevel det ofte er 
mange gode grunner til å sjekke ut 
potensialet hos nåværende arbeidsgi-
ver før du tar en avgjørelse.

– Mange jurister er i overkant 
beskjedne når det kommer til å sette 
ord på ambisjonene sine og bidraget 
sitt. Det er lett å innbille seg at ledere 
er tankelesere og «burde skjønne». 
Ikke ta det for gitt, sier hun.

Hvis du ønsker en endring på job-
ben bør du begynne med en samtale 
med lederen din, anbefaler Lindstrøm. 
Forbered deg i forkant ved å sette ord 
på ønskene din, og vær åpen for dia-
log, råder hun.

– Det ligger ofte et stort potensial 
i det å ta noen initiativer. Forvant ikke 
umiddelbare resultater, så følg opp, 
sier Lindstrøm.

Positiv
Karriereveilederen understreker at 
det er naturlig å være litt uinspirert 
innimellom, og at det derfor for 
mange kan være lurt å se hva som kan 
gjøres der du er før du hopper videre.

Dette er jurister oftest  
misfornøyd med på jobben

– Lag lister
Ofte tar faktorene du ikke er 
fornøyd med uforholdsmes-
sig stor plass i tankene. En 
enkel analyse hvor du ser på 
pro/contra med jobben du 
har i dag kan være overras-
kende nyttig, sier 
Inger-Christine Lindstrøm. 
Hun anbefaler også å tenke 
gjennom og skrive ned:

• Beskriv problemet  
– vær konkret

• Hvor omfattende er det?
• Er det sannsynlig at du kan 

påvirke situasjonen på 
noen måte?

• Hvor lenge har du opplevd 
det på denne måten?

Karriereveileder Inger-Christine 
Lindstrøm. (Foto: Juristforbundet)
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fortrinnsrett til del av utlyst/ledig stil-
ling, slik at den deltidsansatte kan øke 
sin stillingsandel, jf. aml. § 14-3. Det er 
tatt inn en forutsetning om at fortrinns-
retten kan gjennomføres uten vesentlig 
ulempe for arbeidsgiver.

Dette vil være en skjønnsmessig 
vurdering som kan by på utfordringer. 
Dersom partene ikke blir enige, kan 
saken bringes inn for Tvisteløsnings-
nemnda innen fire uker.

Merk at fortrinnsretten ikke gjel-
der for ordinære vikarer.  

Innleie fra bemanningsforetak
For virksomheter som er bundet av 
tariffavtale, er det i aml. § 14-12, 2. 
ledd strammet inn på adgangen til å 
inngå avtale om innleie, uavhengig av 
reglene om midlertidig ansettelse.

Vilkåret etter den nye bestemmel-
sen er at tariffavtalen må inngås med 
en fagforening med innstillingsrett 
etter arbeidstvistloven.

Utvidet adgang for å kreve  
fast ansettelse
Lovgiver har foretatt ytterligere en 
presisering i loven i favør av arbeidsta-
ker, med den følge at midlertidige 
ansatte får en utvidet adgang til å 
kreve fast ansettelse etter aml. § 14-9, 
7. ledd.

Muligheten til å kreve fast anset-
telse etter tre eller fire år avhenger av 
hvilket grunnlag den midlertidige anset-
telsen er basert på, som for eksempel et 
ordinært vikariat eller hvor arbeidet er 
av midlertidig karakter.

Ved dagens lovendring vil det 
være anledning til å kombinere 
enkelte av grunnlagene, slik at de sam-
let etter tre års ansettelsestid gir rett 
til å kreve fast ansettelse. Ved bereg-
ning av ansettelsestid skal det ikke 
gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

opplysninger om «lengden og plasse-
ringen av den daglige og ukentlige 
arbeidstid.

Dersom arbeidet skal utføres peri-
odevis, skal arbeidsavtalen fastsette 
eller gi grunnlag for å beregne når 
arbeidet skal utføres».

Formålet med tilføyelsene er å 
unngå den type tilfeldige arbeidsavta-
ler hvor arbeidsgiver har full styring 
med i hvilken grad det skal tilbys 
arbeide og derav også lønn. Med den 
nye ordlyden skal arbeidstaker være 
sikret et minstenivå på stillingsom-
fang beregnet i antall arbeidstimer 
eller arbeidsdager. Det vil i de fleste 
tilfellene være mulighet for å avtale 
arbeide utover den nedre grensen.

For Juristforbundets medlemmer 
er det særlig studentene som vil bli 
berørt av lovendringen da mange bis-
tillinger kan være tilfeldige med hen-
hold til varighet og omfang.

Virkning av tvisteløsnings- 
nemndas vedtak
Det har fra årsskiftet blitt inntatt utfyl-
lende regler om Tvisteløsnings nemnda 
etter arbeidsmiljøloven, jf. §§ 17-2 flg.

De viktigste presiseringene er at 
det må reises sak for nemnda senest 
fire uker etter at arbeidsgivers skrift-
lige avslag er kommet frem til arbeids-
taker, jf. aml. § 17-2, 1. ledd.

Videre har lovgiver ønsket å styrke 
nemnda sine avgjørelser ved å fastsette 
at dersom det ikke reises søksmål 
innen åtte uker, vil nemndas vedtak ha 
virkning som en rettskraftig dom.

Det er inntatt egne regler om opp-
friskning og retting av nemndas avgjø-
relser.  
Fortrinnsrett for deltidsansatte
Som følge av en dom fra Høyesterett i 
2016 har det de siste årene vært uklart 
hvordan rettstilstanden har vært når det 
gjelder fortrinnsrett for deltidsansatte.

Lovgiver har nå klargjort dette ved å 
lovregulere at deltidsansatte kan kreve 

– Styrker og presiserer rettig-
hetene, sier advokat Ragnhild 
Bø Raugland i Juristforbundet.

Flere endringer i arbeids-
miljøloven kan påvirke 
din hverdag som arbeids-
taker. Ragnhild Bø 
Raugland, leder for advo-
katkontoret i Juristfor-
bundet, peker på at 

dagens regjering tidligere har gjort 
endringer  i arbeidsmiljøloven som fra 
organisasjonenes sin side betraktes som 
svekkelse av lovens verneregler. Dette 
gjelder særlig reglene om utvidet adgang 
til midlertidig ansettelse, muligheter for 
innleie av arbeidskraft og utvidet adgang 
til overtid.

– Profilen på endringene som nå 
gjøres går imidlertid i retning av å 
styrke og presisere rettighetene for 
arbeidstakerne, noe Juristforbundet er 
glade for, sier hun. 

Her forklarer arbeidsrettsadvokaten 
hva de nye lovendringene innebærer: 

Klarere definisjon av fast 
ansettelse samt følger for 
arbeidsavtalens innhold
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at 
en arbeidstaker skal ansettes fast. Det 
er nå tatt inn en viktig presisering av 
hva det innebærer å være fast ansatt i 
arbeidsmiljølovens § 14-9, nr. 1, for-
mulert til at «ansettelsen er løpende 
og tidsubegrenset, at lovens regler om 
opphør av arbeidsforholdet gjelder, og 
at arbeidstaker sikres forutberegnelig-
het for arbeid i form av et reelt stil-
lingsomfang».

Endringen må sees i sammenheng 
med tilføyelsen i arbeidsmiljølovens § 
14-6, 1. ledd, bokstav j), som har blitt 
endret med det formål å klargjøre 
arbeidsavtalens innhold. Loven fastslår 
nå at arbeidsavtalen skal inneholde 

Endringer i arbeidsmiljøloven



56 JURISTEN   NR 1 /  2019

Xxxxxxx 
Xxxxx

Hva skjer med insentivet til å bli 
integrert og føle deg norsk når 
du når som helst kan fratas ditt 

norske statsborgerskap og utvises? Det 
er på tide å gi tryggheten tilbake til alle 
de som har ervervet norsk statsborger-
skap. 

I oktober var saken til Mahad 
Mahamud oppe i lagmannsretten. 
Han tapte der, og Høyesterett har nå 
avvist anken hans. Mange husker 
Mahad fra da han ble fratatt sitt 
Norske statsborgerskap i 2017. Dette 
skjedde etter at utlendingsmyndighe-
tene konkluderte med at han ikke 
kom fra Somalia, men Djibouti, 17 år 
etter at han kom til Norge, og 9 år 
etter at han fikk innvilget statsborger-
skap. Etter Mahad-saken ble det et 
stort engasjement mot adgangen til å 
tilbakekalle norske statsborgerskap. 
Stortinget bestemte da at alle sakene 
skulle stilles «i bero» til det forelå et 
nytt regelverk, altså at ingen skulle 
fratas statsborgerskap før det forelå 
nytt regelverk. På overflaten fremsto 
dette som en god løsning. Realiteten 
er dessverre en helt annen. 

Fortsatt foreligger det ikke noe nytt 
regelverk. I forlengelse av at sakene om 
statsborgerskap ble satt i bero ble også 
andre saker tilknyttet de personene 
satt i bero. Det vil si at ingen andre 
saker tilknyttet personen blir behand-
let. Dette gjør at mennesker og fami-
lier må vente i ubestemt tid på at 
sakene behandles. I Jussbuss treffer vi 
ukentlig personer som dette får store 
konsekvenser for. Ikke bare rammer 
det personer som UDI vurderer å tilba-
kekalle statsborgerskapet til, men også 
familiene deres. Det kan ramme barns 
rett til norsk statsborgerskap og ekte-
fellers rett til å gjenforenes med familie 
i Norge. Dette til tross for at det ikke er 
truffet noe vedtak.

Utgangspunktet i norsk rett er at 
det må foreligge et vedtak, dersom 

forvaltningen skal gripe inn i dine ret-
tigheter. Det fattes ikke vedtak i saker 
om berostillelse, fordi forvaltningen 
mener dette i seg selv ikke får betyd-
ning for den enkeltes rettsstilling. 
Likevel fratas nå hele familier rettig-
heter som norske statsborgere fordi 
staten kanskje skal trekke tilbake tidli-
gere gitte statsborgerskap. Barn og 
foreldre mister muligheten til gjen-
forening, selv om alle vilkårene for å 
ha denne retten er oppfylt. 

Nå er et nytt regelverk om tilba-
kekall av statsborgerskap på trappene. 
Det er sentralt at det nye regelverket 
om statsborgerskap i større grad 
beskytter de som har fått norsk stats-
borgerskap. Per dags dato fører reglene 
om tilbakekall til at norske statsbor-
gere ikke gis den beskyttelsen og 
tryggheten et norsk statsborgerskap 
bør gi. 

Det er langt ifra integreringsfrem-
mende å la mennesker leve i usikker-
het på denne måten. Hva skjer med 

insentivet til å bli integrert og føle deg 
norsk når du når som helst kan fratas 
statsborgerskapet og utvises?

Vi i Jussbuss mener at det ikke bør 
være adgang til å tilbakekalle statsbor-
gerskap. Hvis det likevel skal kunne 
tilbakekalles må domstolene ta en for-
holdsmessighetsvurdering, altså om 
det er rimelig å frata statsborgerska-
pet. Dette vil kunne hindre de mest 
urimelige tilfellene fra å finne sted. 
Det må i alle fall foreligge en foreldel-
sesfrist. Det kan ikke være slik at men-
nesker fratas norske statsborgerskap 
etter mange år i Norge; vi trenger en 
ny lovgivning. Berostillelsen av sakene 
kan heller ikke fortsette. Mennesker 
kan ikke miste sine rettigheter som 
statsborgere på ubestemt tid, en slik 
limbotilværelse er rett og slett 
umenneskelig. Det er på tide at noen 
gir disse menneskene tilbake trygghe-
ten de allerede har levd uten for lenge. 

Elin Engerbakk

Statsborgerskap til besvær
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Doktorgrader Juristen presenterer doktorgrader  
i samarbeid med de juridiske fakultetene

ef fek tiv ret tig hets be skyt tel se, ned felt i 
Den eu ro pe is ke uni ons char ter om 
grunn leg gen de ret tig he ter ar tik kel 
47(1) og EU-trak ta ten ar tik kel 19(1). 

Ba sert på en ana ly se av EU-dom-
sto lens prak sis, ar gu men te rer av hand-
lin gen for en EU-retts lig dok tri ne om 
søks måls ad gang. Med lems sta te ne må 
sik re ad gang til en dom stol hvis sak sø-
ker in ne har en EU-ret tig het, den ne 
ret tig he ten er ne ga tiv be rørt av over-
tre del sen og sak sø ker har et ak tu elt 
be hov for retts lig av kla ring.

EU-ret tens ef fek ti ve gjen nom slag
Å åpne for hånd he vel se av in di vi du el le 
EU-ret tig he ter sik rer ikke nød ven dig vis 
EU-ret tens ef fek ti ve gjen nom slag i 
med lems sta te ne. Av hand lin gen un der-
sø ker der for i hvil ken ut strek ning 
EU-ret tens krav om ef fek ti vi tet na sjo-
nalt in ne bæ rer at med lems sta te ne må gi 
søks måls ad gang. 

EU-ret ten stil ler langt lem pe li ge re 
krav når sak sø ker ikke sø ker å gjen-
nom tvin ge en in di vi du ell ret tig het. 
Lo ja li tets plik ten ned felt i EU-trak ta-

ten ar tik kel 4(3) in ne bæ rer at med-
lems sta te ne må tref fe alle nød ven di ge 
til tak for å sik re EU-ret tens an ven-
del se og ef fek ti vi tet. Ef fek ti vi tets prin-
sip pet dan ner li ke vel ikke grunn lag 
for ens ar te de reg ler om søks måls ad-
gang. 

Hel ler enn å fore skri ve en be stemt 
hånd he vings me to de, mu lig gjør prin-
sip pet en kon troll av om na sjo na le 
hånd he vings me ka nis mer til freds stil-
ler EU-ret tens krav. Prin sip pet kan 
der med tje ne til å sen su re re na sjo na le 
løs nin ger som un der gra ver EU-ret tens 
ef fek ti vi tet. 

Cand. jur. Hil de K. El ling sen ved Nor
disk Institutt for sjø rett, sen ter for Eu ro
pa rett, ved UiO for svar te 16. jan. 2018 
sin av hand ling for gra den Ph.d : «Stand
ing to En force Eu ro pean Uni on Law 
be fore Na tio nal Courts. EU Law 
Re quire ments on the Le gal Stand ing of 
In di vi du als».

Avhandlingen behandler 
hvordan EU-retten virker inn på 
nasjonale regler om 
søksmålsadgang. 

EU-dom sto len har slått fast at ad gang 
til dom sto le ne er en sen tral retts stats-
ga ran ti. Når na sjo na le dom sto ler 
be hand ler sa ker med en side til EU-ret-
ten, hø rer de funk sjo nelt til Uni o nens 
dom stols sy stem. EU-ret ten på vir ker 
der for hvil ken per son krets som kan 
an leg ge søks mål for na sjo na le dom sto-
ler. Av hand lin gen spør hvil ke reg ler en 
med lems stat må an ven de for å leve 
opp til EU-ret tens krav. EU-ret tens 
krav ana ly se res fra to vink ler: først med 
ut gangs punkt i prin sip pet om ef fek tiv 
ret tig hets be skyt tel se, der et ter med 
ut gangs punkt i prin sip pet om EU-ret-
tens ef fek ti ve gjen nom slag.

Ef fek tiv be skyt tel se av ret tig he ter
EU-ret ten øver inn fly tel se over na sjo-
na le reg ler gjen nom prin sip pet om 

Hilde K. Ellingsen
Standing to Enforce European Union Law 
before National Courts. EU Law Requirements 
on the Legal Standing of Individuals

Universitetet i Oslo

Neste utgave av Juristen kommer 13. mars. 

Annonsefrist 1. mars
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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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

Thea Larsen  
Normann, advokat-
fullmektig

Rachna Rohatgi  
Khan, advokat

Ny IA-avtale fra 1. januar 2019 gjelder nå 
hele det norske arbeidsliv
Det er inngått ny IA-avtale for perioden 
1. januar 2019 til 31. desember 2022.  De 
viktigste strukturelle endringene i  den nye 
avtalen er at ordningen med A-virksom-
heter er opphørt og at  NAV Arbeidslivs-
sentre (ALS) skal rette seg mot hele 
arbeidslivet.  Alle virksomheter er nå  
en del av IA-samarbeidet. 

Avtalen er inngått mellom hovedorganisasjo-
nene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, 
sammen med staten som arbeidsgiver. 
Hovedarbeidet med oppfyllelse avtalen skal 
skje på virksomhetsnivå og både ledelse, tillits-
valgte og verneombud er viktige aktører i avta-
len. Et godt partssamarbeid er en forutsetning 
for å lykkes med IA-arbeidet. 

Nye mål for samarbeidet
IA-avtalen skal bidra til et arbeidsliv med plass 
til alle. Formålet med avtalen er å forebygge 
sykefravær og frafall, og på denne måten bidra 
til å øke sysselsettingen.

Det er enighet om to nye nasjonale mål i 
avtalen:

Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent 
sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. 
Sektorer, bransjer og virksomheter, som har lavt 
sykefravær, vil kunne ha som mål å opprettholde 
det lave sykefraværet, samt fokusere innsatsen på 
forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redu-
sere frafall fra arbeidslivet.

Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Med 
frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke 
kommer tilbake til arbeid etter fravær. Dette kan 
f.eks. gjelde langtidssykemeldte som går over på 
arbeidsavklaringspenger og deretter til uføretrygd, 
samt personer som går tidlig av med pensjon.

Partene i avtalen er enige om å rette innsatsen 
mot bransjer og sektorer som har potensial for å 
redusere sykefravær og frafall, og på denne måten 
bidra til å nå de nasjonale målene i avtalen. 

Innsatsområder i IAavtalen
Partene har blitt enige om innsatsområder for å 
støtte målene for IA-avtalen. Disse er:

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid. IA-avtalen 
skal styrke partssamarbeidet om forebyggende 
arbeidsmiljøarbeid lokalt og bidra til at virksom-

hetene får tilgang til god kunnskapsbasert støtte i 
arbeidet.

Innsats mot lange og/eller hyppig gjentagende 
sykefravær. Ettersom langtidssykefraværet utgjør 
den største delen av sykefraværet i Norge og øker 
risikoen for varig frafall fra arbeidslivet, vil par-
tene i avtalen rette innsatsen mot de lange og/
eller hyppige gjentagende sykefraværene. 
Innsatsen skal være kunnskapsbasert.

Sykelønnsordningen og muligheten til utvi-
det egenmelding ved sykdom 

Sykelønnsordningen beholdes som før i avta-
leperioden. Av avtalen fremkommer det imidler-
tid at partene kan diskutere problemstillinger 
knyttet til sykelønn. Som støtte til legers syke-
meldingsarbeid skal det utarbeides en ny kurs-
modul om sykemeldingsarbeid.

Folketrygdloven innehar en minimumsbe-
stemmelse om bruk av egenmelding. I henhold 
til loven kan egenmelding benyttes for opptil tre 
sammenhengende kalenderdager om gangen. 
Egenmelding kan benyttes ved fravær i maks fire 
egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder. 

I den tidligere IA-avtalen, som kun gjaldt 
ansatte i IA-virksomheter, var det regulert en 
automatisk utvidet rett til å bruke egenmelding 
i opptil åtte kalenderdager. Den enkelte kunne 
benytte egenmelding 24 kalenderdager i løpet 
av en 12-måneders periode. Det var ingen 
begrensing i antall ganger retten til egenmel-
ding kunne benyttes.

Etter den nye IA-avtalen er det opp til hver 
enkelt virksomhet å bestemme om de ønsker å 
følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om 
bruk av egenmelding eller avtale en utvidet rett til 
egenmelding. Organisasjonene oppfordrer imidler-
tid tidligere IA-virksomheter til å videreføre ord-
ningen med utvidet rett til egenmelding. 
Organisasjonene oppfordrer også virksomheter 
som ikke tidligere har hatt utvidet rett til egenmel-
ding til å vurdere ordningen.   

Partene foreslår i ny IA-avtale muligheten 
til å lovfeste retten til utvidet egenmelding i 
folketrygdloven. Videre foreslår de at det innfø-
res en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet 
rett til egenmelding med de tillitsvalgte. 

Virkemidler for hele arbeidslivet
Flere virkemidler og tiltak i den nye avtalen skal 
bidra til bedre måloppnåelse. Virkemidlene 
fremkommer i IA-avtalen. Blant disse er:
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med har et særlig potensial for å redu-
sere sykefravær/frafall. Det gjøres 
gjennom såkalte bransje-/sektorpro-
grammer. 

Veien videre i virksomhetene
I tiden fremover er det viktig at virksom-
hetene setter seg inn i den nye IA-avtalen, 
samt klargjør egenmeldingsrutinene etter 
ny IA-avtale. Ansatte, tillitsvalgte og ver-
neombud bør gjøre seg kjent med innhol-
det i IA-avtalen og følge opp dersom 
arbeidsgiver ikke følger den nye avtalen.

handlingsflate. Videre skal det opprettes 
et tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker 
med lange og/eller hyppig gjentagende 
sykefravær. 

Bedre data og statistikkgrunnlag på 
bransje- og yrkesnivå innenfor 
IA-avtalens fokusområder, herunder 
sykefravær og egenmeldingsbruk, frafall, 
arbeidsmiljø mv.

Bransjeprogrammer. De nye virke-
midlene skal i større grad rettes mot de 
bransjer/sektorer som har størst utfor-
dringer med sykefravær/frafall, og der-

Ny arbeidsmiljøsatsning, hvor det vil 
utvikles en nettportal på Arbeids-
tilsynets nettsider. Portalen vil være et 
supplement til tjenestene som leveres av 
NAV Arbeidslivssenter.

Opplæring i arbeidsmiljøarbeid for 
ledere, tillitsvalgte og verneombud 
lokalt i virksomheten.

En koordinert arbeidslivstjeneste, hvor 
virksomhetene kan få støtte gjennom 
NAV Arbeidslivssenter. Det skal utvikles 
nettbaserte digitale tjenester som gir virk-
somheter et samlet tjenestetilbud og sam-

Sykemelding betyr ikke at du har krav på sykepenger
Mange arbeidstakere og 
arbeidsgivere er av den oppfatning 
at en sykemelding automatisk 
innebærer en rett på sykepenger 
etter folke trygdloven § 8-4 første 
ledd. Slik er det ikke. I en fersk 
dom slo Høyesterett fast at en 
ansatt som var sykemeldt av legen 
ikke nødvendigvis var syk i 
folketrygdlovens forstand, og at hun 
dermed ikke hadde rett på å få 
utbetalt sykepenger. 

Spørsmålet var om en kvinne, som ble 
sykemeldt av legen etter at hennes åtte år 
gamle sønn fikk konstatert hjertefeil, 
hadde rett på sykepenger. Kvinnen fikk 
diagnosen «psykisk ubalanse situasjonsbe-
tinget». Sykemeldingen ble forlenget etter 
at kvinnen kom i konflikt med arbeidsgi-
veren blant annet som følge av at arbeids-
giver nektet å utbetale sykepenger i 
arbeidsgiverperioden. Kvinnen fikk senere 
også diagnosen «nevrasteni». Det frem-
kommer i dommen at denne diagnosen 
hadde blitt forklart som fysisk og psykisk 
utslitthet. 

Av folketrygdloven § 8-4 første ledd 
følger det at en arbeidstaker har rett på 
sykepenger såfremt han eller hun er 
«arbeidsufør på grunn av en funksjons-
nedsettelse som klart skyldes sykdom 
eller skade». Videre presiseres det at der-
som arbeidsuførheten «skyldes sosiale 

eller økonomiske problemer o.l.», har 
ikke arbeidstakeren rett på sykepenger. 

Kvinnens arbeidsgiver nektet å 
godta sykemeldingen, og betalte ikke 
sykepenger i arbeidsgiverperioden. NAV 
var også av den oppfatning at kvinnen 
ikke var syk i lovens forstand og avslo 
dermed kvinnens krav om sykepenger. 
Som følge av dette tok kvinnen saken 
videre. Både NAV Klageinstans og 
Trygderetten avslo kvinnens krav på 
sykepenger. 

Borgarting lagmannsrett kom deret-
ter, under dissens, til at kvinnen hadde 
rett på sykepenger, mens Høyesterett 
enstemmig avslo kvinnens krav om 
sykepenger.

I premissene viser Høyesterett til at den 
diagnosen som legen har benyttet, ikke i 
seg selv medfører at sykdom foreligger. 
Det kreves derfor en individuell vurde-
ring av tilstanden. For Høyesterett var 
det avgjørende at det ikke var tilstrekke-
lig dokumentert at kvinnen var syk og 
arbeidsufør. I de tidsnære bevisene ga 
ikke legen opplysninger om symptomer 
og funksjonsnivå, eller tilstrekkelig 
informasjon til å konstatere om kvinnen 
var syk i lovens forstand. 

Legen ga mer utfyllende opplysnin-
ger under hovedforhandlingen i lag-
mannsretten enn han gjorde i journalen 
og i de begivenhetsnære brevene. Det 
var ikke direkte motstrid mellom 
uttalelsene, men forklaringen tegnet 
likevel et noe annet bilde av kvinnens 

situasjon. Førstvoterende la til grunn at 
det måtte legges stor vekt på de begi-
venhetsnære bevisene og mindre vekt 
på legens forklaring i lagmannsretten. 

På denne bakgrunn ble konklusjo-
nen at det ikke var sannsynliggjort at 
kvinnen var syk i den omstridte perio-
den, og at hun derfor heller ikke hadde 
krav på sykepenger. 

Dommens betydning
Dommen gir klart uttrykk for at ikke 
enhver sykemelding utløser rett på syke-
penger. Det holder med andre ord ikke å 
vise til store belastninger, som for 
eksempel konflikt på arbeidsplassen 
eller alvorlig sykdom i nær familie, der-
som det ikke samtidig konkretiseres 
hvordan den psykiske ubalansen gjør 
arbeidstakeren for syk til å arbeide. 

Slike forhold kan for eksempel være 
søvnløshet, kvalme eller svimmelhet. 
Det er viktig å ha med seg at dommen 
ikke kan leses slik at sykemelding som 
skyldes for eksempel sykdom i nær-
meste familie eller konflikt med arbeids-
giver, ikke kan gi rett på sykepenger. Det 
er ikke tvilsomt at også slike situasjoner, 
eller andre sosiale forhold, kan utvikle 
seg på en slik måte at det gir funksjons-
tap på lik linje med annen sykdom og 
dermed vil gi rett til sykepenger. 
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Ved årsskiftet hadde juristforbun-
det godt over 20 000 medlem-

mer. Noen av disse er studentmed-
lemmer som ennå ikke har startet i 
sitt juristyrke, og noen er pensjonist-
medlemmer som har et langt yrkesliv 
i jussens tjeneste bak seg, Det store 
flertallet av medlemmer utøver imid-
lertid på en eller annen måte sin vik-
tige profesjon som jurist i det daglige, 
enten som eneste jurist i en liten 
kommune, påtalejurist, advokat, jurist 
i helseforetak, næringslivsjurist, dom-
mer eller en av mange jurister i for-
valtningen. 

I Bergen, der jeg selv studerte på 
90-tallet, ble jusstudentene til dels 
oppfattet som en ensartet gruppe. 
Dette ble gjerne uttrykt gjennom ut-
sagn som at man kledde seg som en 

Sandefjord, Stavanger, Stord, Alta, 
Trondheim og Fredrikstad. Dette er 
fora for faglig felleskap og nettverk, 
etablert og drevet på en måte vi kan 
lære og inspireres av, og må hegne om 
på alle mulige måter. En stor honnør 
til de som påtar seg oppgaven å være 
nettverksdrivere og inspiratorer!

Når vi nå skal se på muligheten 
for å utvikle nettverk som skal kunne 
nå ut til enda flere av våre medlem-
mer, er det morsomt å se at allerede 
etablerte nettverk fungerer godt på 
egne premisser, både innenfor format 
og faglig fokus. Målet kan derfor ikke 
være fullstendig likhet hverken i om-
fang eller tilnærming, men etablering 
av nettverk og et faglig tilbud på en 
måte som fungerer for de som skal 
være en del av det, der de er. Målet 
må være å etablere et underlag som 
gir mulighet til fremvekst og bære-
kraft, slik at Juristforbundets mange 
medlemmer i stadig større grad opp-
lever seg som en del av et godt profe-
sjonsfelleskap. 

Det er derfor en spennende og 
takknemlig oppgave hovedsty-

ret nå har tatt fatt i på vegne av lands-
møte og alle våre 20 251 medlemmer. 
Målet må være at Juristforbundet skal 
oppleves relevant og tilstede, også på 
et sted nært deg.

Er du en av våre medlemmer som 
kunne tenke deg å selv være nett-
verksbygger, eller ønsker mer infor-
masjon om allerede etablerte nett-
verk, ja, da må du gjerne ta kontakt!

Katrine Bratteberg,  
visepresident i Juristforbundet

jurist, snakket som en jurist eller gikk 
som en jurist. Jeg har sågar hørt «dan-
ser som en jurist». (Dette siste er jeg 
svært usikker på hva egentlig innebar, 
men skal ikke spekulere noe mer om-
kring akkurat det).

Juristforbundets medlemmer er en 
mangfoldig gruppe, med ulike 

oppgaver, interesser, politisk ståsted 
og engasjement. Det vil likevel være 
noe som binder oss sammen gjennom 
vår felles profesjon: Stoltheten av å 
være jurist, grunnleggende verdier 
med felles ståsted i rettsikkerhet og 
rettsstat, gjensidig og gjennomgående 
respekt for juristens viktighet og ver-
dien av juridisk kompetanse uavhen-
gig av sektor. Vi har dessuten mulig-
heten for og ønsket om å være en del 
av et faglig profesjonsfellesskap.

Nettopp dette siste var også Ju-
ristforbundets landsmøte opptatt av 
da det var samlet for første gang i no-
vember 2018. Landsmøtet var klart 
og entydig i sin stemme da det vedtok 
å opprette et nettverksstyre for å se 
på muligheten av å etablere og styrke 
faglige og geografiske felleskap på 
tvers av seksjonene. På bakgrunn av 
dette har hovedstyret, sammen med 
sekretariatet, startet er arbeid med å 
se på hvordan dette kan gjøres på en 
mest mulig hensiktsmessig måte.

En viktig faktor i så måte har 
vært å bygge kunnskap om alle-
rede velfungerende nettverk. 

Det er gledelig å konstatere 
at vi har Juristforum i hele 

11 byer: Tromsø, Harstad, 
Bodø, Molde, Bergen, 

Juriste ns faste kommentator er Norges Juristforbunds visepresident

Katrine Bratteberg mener

Fellesskapet av medlemmer  
er selve Juristforbundet
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Meninger | Fag | Debatt
Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn. 
Juristen oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller 
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv. 
Juristen tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes. 

Innlegg sendes med e-post til redaksjonen@juristen.no

Boken kommer på et tidspunkt 
da det har gått opp for mange 
at vi ikke kan se bort fra mulig-
heten for at norsk territorium 
kan bli berørt av væpnet 
konflikt, selv om faren ikke 
synes overhengende, skriver 
tidligere generaladvokat Arne 
Willy Dahl om Ragnar Auglends 
bok «Politiet i krig og ved 
okkupasjon». 

«Det må […] være klart at det ikke bør 
skrives mer enn høyst nødvendig om 
det teoretiske spørsmål om politiets 
folkerettslige stilling i krig,» sies det i et 
internt notat i Justisdepartementet fra 
1968. I Norsk Politiblad nr. 13/1940 
het det derimot på redaksjonell plass at 
nå ville det være på sin plass med en 
«håndbok» om gjeldende internasjo-
nale rettsregler «under okkupasjonstil-
stander».

Ragnar Auglend legger seg med 
sin bok «Politiet i Krig og Ved 

   Av Arne Willy Dahl, tidligere generaladvokat

Juridisk nødhjelp hvis krigen kommer 
uten at myndighetene har rukket  
å gi de etterlyste direktiver

Bokanmeldelse

Okkupasjon» klart på Politibladets 
linje i denne saken.

Auglend er blant annet  tidligere 
politimester og har slik sett et meget 
godt utgangspunkt for å behandle 
emnet på en jordnær og faglig god måte.

Boken kommer på et tidspunkt da 
det har gått opp for mange at vi ikke 
kan se bort fra muligheten for at norsk 

territorium kan bli berørt av væpnet 
konflikt, selv om faren ikke synes 
overhengende. Den bør derfor ønskes 
velkommen.

Gjennomgang
I boken gir han en gjennomgang av rele-
vante bestemmelser i norsk rett og i fol-
keretten. Sentrale problemstillinger 

Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl anbefaler Ragnar Auglends bok  
«Politiet i krig og ved okkupasjon» 
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sjon til fordel for at politiet bør forbli i 
et område som blir okkupert.

Godt utgangspunkt
Auglend etterlyser nærmere direkti-
ver for politiets stilling og virksomhet 
i krig og under okkupasjon. Hans bok 
er et meget godt utgangspunkt for 
slike bestemmelser, la oss tro at det 
ikke skal drøye nye tiår før justismyn-
dighetene kommer opp med noe.

Auglend er også inne på domsto-
lenes og påtalemyndighetens situa-
sjon i tilfelle krig og okkupasjon, uten 
å gi dette noen omfattende behand-
ling. Men i forlengelsen av hans anbe-
faling angående direktiver for politiet, 
ligger også en oppfordring til at det 
gjøres et tilsvarende arbeid med tanke 
på domstolene og påtalemyndigheten, 
kanskje særlig Den høyere påtalemyn-
dighet, som ikke er integrert i politiet.

Boken anbefales – til opplysning, 
som ansporing til handling og som 
juridisk nødhjelp hvis krigen kommer 
uten at myndighetene har rukket å gi 
de etterlyste direktiver.

Conflicts». Ikke helt uventet tar 
artikkelen opp mye av det samme 
som Auglend gjør i sin bok og kom-
mer til lignende konklusjoner.

En hovedforskjell er at Auglend ikke 
behandler borgerkrigsscenariet, noe som 
det heller ikke er noe behov for i en bok 
som fokuserer på norske forhold.

Det kan likevel være fruktbart å 
supplere med noen flere erfaringer fra 
andre land. Da amerikanerne gikk inn i 
Bagdad i april 2003, flyktet byens politi. 
Aftenposten meldte den 11. april at det 
hersket total lovløshet i Bagdad. Flere 
banker ble plyndret og folk tok med seg 
både penger og hele pengeskap.

Amerikanske styrker gjorde lite 
eller ingen ting for å forhindre den 
omfattende plyndringen. NTB meldte 
dagen før at den tyske ambassaden og 
det franske kultursenteret i Bagdad 
ble rundstjålet av fattige sjiamuslimer.

Selv om disse hendelsene kanskje 
ikke er typiske for hva vi forventer oss 
hvis en norsk by skulle bli erobret av 
en fiendestat og politiet forsvant, støt-
ter de opp om Auglends argumenta-

Advokatene Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre 
i Kvale advokatfirma har undersøkt dissenser i 
arbeidsrettssaker. 

«Vår undersøkelse fra Oslo tingrett over to år 
viste at det var 2,5 ganger flere dissenser fra 
arbeidstakermeddommerne enn fra arbeidsgiver-
meddommerne.» skriver de på  juristen.no. 

Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juri-
diske avdeling, kommenterer undersøkelsen og 
artikkelen og mener den inneholder grove insi-
nuasjoner mot meddommere fra arbeids-
takersiden. 

Les innleggene på juristen.no.

som jussen ikke gir svar på er om poli-
tiet bør ha stridende eller sivil status og 
om det skal videreføre sin virksomhet 
på et område som måtte bli okkupert.

Det redegjøres for hvilke overveielser 
som man har gjort seg på norsk hold 
om disse spørsmålene, hvordan det 
internasjonale bildet er og hvilke his-
toriske erfaringer man kan trekke på.  

Når det gjelder våre nasjonale 
overveielser, er det her nok å nevne at 
spørsmålet om hvorvidt politiet skulle 
bli på sin post eller flykte i tilfelle av 
okkupasjon har gått opp og ned mel-
lom Politiavdelingen og politisk 
ledelse i Justisdepartementet i flere 
tiår uten å bli avklart til tross for at 
saken var blitt grundig utredet og vur-
dert en rekke ganger.

Lære fra andre land
Under lesingen av Auglends bok dum-
pet tilfeldigvis et eksemplar av «Israel 
Yearbook on Human Rights» ned i 
postkassa, og der står det en artikkel 
om «The Status of Police in Armed 

Debatt om dissenser i arbeidsrettssaker 
på juristen.no

Jan-Erik Sverre Nicolay Skarning Atle Sønsteli
Johansen
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Gjenopptakelseskommisjonen behandler begjæringer om 
gjenåpning av rettskraftige straffesaker. Den har et sekretariat 
som utreder sakenes faktiske og rettslige sider før kommisjonen 
avgjør om det er grunnlag for gjenåpning. Sekretariatet admi
nistreres av kommisjonens leder og har ni utredere, hvorav syv 

er jurister og to har politifaglig bakgrunn. I tillegg har sekretariatet en 
kontorsjef og en seniorsekretær. Kommisjonen holder til i hyggelige lokaler i 
Tordenskiolds gate 6 i Oslo sentrum.

Kommisjonen har ledig fast stilling som

Juridisk utreder
Vi søker etter en dyktig jurist som skal arbeide med 
enkeltsaker for kommisjonen. Utreder forbereder og legger 
frem saker for kommisjonen eller kommisjonens leder, alene 
eller i samarbeid med andre utredere. Arbeidet medfører 
kontakt med domfelte som har begjært gjenåpning, med 
forsvarere, sakkyndige og påtalemyndigheten.  

Den vi søker må ha master i rettsvitenskap eller juridisk 
embetseksamen. Du bør være en selvstendig, analytisk og 
effektiv person som kan like å gå grundig inn i sakene. Du 
må være omgjengelig, åpen og faglig nysgjerrig. Du må 
kunne skrive godt, og ha god innsikt i strafferett og 
straffeprosess. Erfaring fra strafferettspleien som forsvarer, 
dommerfullmektig eller påtalejurist kan derfor være en 
fordel, men ingen forutsetning og jurister med annen erfaring 
eller nyutdannede kan også gjerne søke. 

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver, lønn fra kr 
450.000 – 620.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan 
høyere lønn vurderes.

Som ansatt hos oss vil du få nødvendig opplæring og faglig 
utvikling. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, mulighet til å trene i 
arbeidstiden og gode pensjons- og forsikrings-ordninger 
gjennom Statens pensjonskasse. 

Det kan bli krevd uttømmende politiattest.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i samfunnet. Gjenopptakelseskommisjonen opp-
fordrer alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og 
tilhørighet til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer særlig kandi-
dater med nedsatt funksjonsevne eller de som har stått uten-
for arbeid og utdanning i en lengre periode til å søke. Opp-
lys ninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi vil 
tilrettelegge eventuelle særskilte behov på arbeidsplassen. 

Vi gjør oppmerksom på at dine opplysninger i søkerlisten kan 
bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak. Du vil i så 
fall bli varslet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommisjonens 
leder Siv Hallgren, tlf. 22 40 44 00 eller post@gjenopptakelse.no. 
Søknad med vitnemål og attester sendes inn via jobbnorge.no. 

Søknadsfrist 11. februar 2019. 

www.gjenopptakelse.no

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor. Vi har 
i dag 28 ansatte, herav 5 kontorstillinger. Kontoret har et høyrt faglig nivå samt et 
hyggelig og uformelt miljø. Vi er et av landets mest varierte sivilrettslige advokat-
kontor. Kontoret betjener bystyret, byrådet og øvrige virksomheter i Oslo kommune.

 
Vi har ledig tre faste stillinger og et vikariat av ett års varighet 
som advokat/advokatfullmektig. Eventuelle interne opprykk 
kan medføre at vikariat blir ledige. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver: 

• Arbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig 
interessante og spenner over de fleste rettsområder 
innenfor både privatrett og offentlig rett. Oppgavene 
er jevnt fordelt mellom prosedyre i domstolene og 
intern rådgivning.

Personlige egenskaper: 

• Ansvarsbevisst
• Selvstendig
• Fleksibel

Vi tilbyr: 

Kontakt: 

• Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter

• Kommuneadvokat Hanne Harlem, tlf 995 41 953, eller
• Ass. kommuneadvokat Trine Riiber, tlf 938 59 296

• Fleksibel arbeidstid
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger
• Lønn etter avtale

Kvalifikasjoner: 

• Solide juridiske kunnskaper og meget gode 
eksamensresultater. Kopi av vitnemål og/eller 
karakterutskrift fra alle juridiske eksamener skal 
vedlegges søknaden. Relevante attester bes også 
lagt ved.

• Relevant praksis
• Personlig egnethet

Advokat/ advokatfullmektig - Kommuneadvokaten

For fullstendig utlysning, se www.finn.no
FINN-kode: 138660332
Elektronisk søknad med kopi av vitnemål og relevante 
attester sendes via samme adresse.
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Er du vårt 
nye hode?

– Vi er på jakt etter 
personvernrådgiver

Søknadsfrist: 10.2.19
okokrim.no / politiet.no / nav.no

KPMG Law Advokatfi rma er i vekst, og søker nå etter 
advokater/advokatfullmektiger innenfor områdene 
skatt, avgift og forretningsjus til våre kontorer i: 

Dette er en fi n mulighet for deg som har ambisjoner 
og ønske om å være en del av et hektisk og spennende 
miljø lokalt, og samtidig være en del av KPMGs 
nasjonale og globale nettverk. 

Se utlyste stillinger kpmglaw.no/karriere,
samt åpen søknad for erfarne.  

Advokater  
Advokatfullmektiger

• Oslo
• Bodø
• Stavanger

• Tromsø
• Drammen
• Ålesund

Neste utgave av Juristen  
kommer 13. mars. 

Annonsefrist  
1. mars

Ring: 918 16 012 eller  
e-post: perolav@07.no
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Seniorrådgiver/spesialrådgiver  
konstitusjonell avdeling
Stortingets administrasjon søker en dyktig jurist til konstitusjonell avdeling/lovsekretariatet. 
Det kreves god kjennskap til konstitu sjo nelle regler for Stortingets virksomhet og forholdet 
mellom Stortinget og regjeringen. Vi søker en selvstendig, grundig og fleksibel person, med 
gode samarbeidsevner og forståelse for å arbeide med juridiske spørsmål nært opp mot 
politiske prosesser. Les mer om stillingen på Stortinget.no under «Stilling ledig».

SØKNADSFRIST 6. FEBRUAR 2019
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avdelingsleder?

tverrfaglighet

politi og påtale

elektroniske
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metodeutvikling

analyse

fagkompetanse

internasjonalt 
arbeid

kriminalitetsbekjempelse

etterforsking
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