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FAGLIGE NYHETER! 

TIL FORSVAR AV LANDET
Rettslige rammer og gråsoner i fred,  
krise og krig

VALDTEKTSSTRAFFEBODET
Gjeldande rett og spørsmålet om reform

NÆRHET OG FRIHET
Utvalgte emner om likestilling i familien

NORGES LOVER 1687–2018 
HOVEDUTGAVE

Sigmund Simonsen  

Forsvaret har rett og plikt til å forsvare 
landet. Men hva ligger egentlig i den 
retten og plikten? Hva hadde Regjeringen 
og Forsvaret eksempelvis lov til å gjøre i 
april i 1940 og 22. juli 2011? 

Hensikten med boken er på generelt 
grunnlag å klargjøre forsvarsmaktens 
rettslige handlingsrom og handleplikt 
i fred, krise og krig: Når og på hvilke 
vilkår kan militær makt brukes? Funnene 
gir grunn til å stille flere spørsmål 
ved myndighetenes og Forsvarets 
handlemåte 22. juli samt 22. juli-
kommisjonens vurderinger.

Jørn Jacobsen 

Debatten om valdtekt og 
valdtektsstraffebodet er til tider prega 
av steile frontar, og er ikkje alltid 
godt informert. I ei ny bok drøfter 
jusprofessor Jørn Jacobsen den 
noverande reguleringa sitt innhald og 
spørsmålet om reform. 

Boka vil bidra til meir nyanse i debatten, 
og kjem òg med framlegg om korleis 
straffelova på dette punktet adekvat 
kan reformerast.  Boka vil vere av 
interesse for alle som arbeider med 
valdtektsproblemet eller er engasjert i 
den pågåande reformdebatten.  

Hege Brækhus 

Er familien – slik vi kjenner den – 
rettferdig? Artiklene i denne boka er 
skrevet over en lang tidsperiode. I dette 
tidsspennet har mye skjedd innenfor 
familie og likestilling. Utviklingen har 
utvilsomt gått i retning av mer likestilling. 
Men støtter lovverket opp om de 
tradisjonelle kjønnsrollene, og hva må 
endres for å oppnå likestilling i familien? 

Den aller siste trykte utgaven av  
Norges Lover!

Norges Lover omfatter samtlige norske 
lover som har alminnelig praktisk 
betydning. Utfyllende registre og 
krysshenvisninger bidrar til å gjøre 
boken brukervennlig. Ajourført per 
januar 2019.

Vi har et stort utvalg av særtrykk av 
enkeltlover. Våre særtrykk er de eneste 
på markedet som inneholder både 
faglige og historiske noter.
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Prøv gratis i 30 dager!

På arbeidsrett.no får du oppdaterte og detaljerte lovkommentarer på arbeidsrettens område.  
Kommentarene er skrevet av over 40 jurister med ekspertise på hvert sitt fagfelt. 
Nå også tilpasset mobil og nettbrett. 
Besøk arbeidsrett.no for å tegne prøveabonnement.
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«I tillegg til at kurset  
var lærerikt og  

spennende, var det 
fantastisk å være på 

Harvard»

Audgunn Syse,

dommer ved Oslo tingrett

Forhandlingskurs  
på Harvard Campus 

Påmelding: www.jus.no

18.–21. juni 2019

Harvard gjorde meg til en bedre forhandler

Dommer Audgunn Syse ved Oslo 
tingrett var en av 50 deltakere på 
forhandlingskurset på Harvard i 
regi av JUS. I løpet av tre dager 
fikk hun oppleve den spesielle 
stemningen på Harvard. 

Hva var ditt viktigste utbytte fra 
forhandlingskurset på Harvard? 

Kurset var praktisk og veldig nyttig. 

Jeg lærte noen helt konkrete verktøy 

og nyttige metoder jeg kan bruke i 

forhandlinger, både som advokat, som 

mekler og dommer i domstolen. Vi 

fikk også en annen innfallsvinkel til 

konfliktløsning, med særlig fokus på 

partenes interesser, og ut fra det tenke 

alternative løsningsmodeller. Tanken er 

å utnytte handlingsrommet for å skape 

mest verdi for samtlige parter i en 

forhandling. 

På hvilken måte fikk du anvendt 
erfaringene fra forhandlingskurset i 
praksis? 
 

Mye rollespill knyttet til konkrete caser 

og diskusjoner krever aktiv deltakelse 

fra alle. Dette er litt «skummelt», men 

samtidig tvinges man raskt til å ta i 

bruk de verktøyene som er nødvendig 

i forhandlinger, for å oppnå et best 

mulig resultat for partene. Som advokat 

opplevde jeg etter endt kurs, i større grad 

å søke meg bort fra faste posisjoner, til å 

ha fokus på partenes interesser og hva 

som var viktig for alle involverte.

Tidligere arbeidet du som advokat, nå 
arbeider du som dommer i Oslo tingrett, 
hvordan ser du verdien av å beherske 
forhandlinger i disse ulike rollene?  
 
I advokatrollen var det viktig å være 

løsningsorientert for å oppnå et best 

mulig resultat for klienten. Men for å 

oppnå dette var det vel så viktig å forstå 

motpartens interesser. Dette ble jeg 

ekstra bevisst på etter Harvard-kurset 

med Bob Bordone. 

 

Oslo tingrett har et stort fokus på å søke 

å løse konflikter gjennom rettsmeklinger 

i tråd med tvistelovens intensjon. I rollen 

som mekler er det viktig å forstå og få 

innsikt i hva som er viktig for partene. 

Det er ikke nødvendigvis bare resultatet 

som er viktig, men også at partene føler 

seg hørt og ivaretatt gjennom prosessen. 

Det er viktig å være en god lytter for å 

være en god forhandler og mekler, og jeg 

lærte mye nyttig på kurset om nettopp 

dette som jeg kan ta med meg inn i 

meklerrollen, sier Syse. 

      Det er veldig viktig å beherske 
forhandlinger både som advokat, 
dommer og mekler.

I tillegg til at kurset i seg selv var lærerikt 

og spennende, var det fantastisk å være 

på Harvard, i Cambridge og i Boston. 

Det sitter så mye lærdom og historie 

i veggene. Bare det å rusle rundt på 

campus er i seg selv et minne for livet. 

Jeg møtte også mange andre flotte 

norske jurister, som man arbeider tett 

med og blir godt kjent med etter flere 

dager sammen. Det var rett og slett noen 

veldig morsomme dager. Dette er det 

beste kurset jeg har gått på som jurist. 

“ ”

Se mer på jus.no
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Be tyd nin gen og vik tig he ten av åpen het i dom sto le ne 
er åpen bar og et prin sipp alle stil ler seg bak. Hvor dan 

det prak ti se res og for stås vil imid ler tid va ri e re. Ju ris ten 
har tid li ge re kart lagt hvor dan bru ken av elek tro nis ke 
presse map per, for å nå ut til of fent lig he ten, føl ges opp i 
dom sto le ne. Den ne gang har vi sett på te ma et «luk ke de 
dø rer». Dom stol lo vens ho ved re gel er at retts mø ter er 
of fent li ge, men med en kel te unn tak om at dø re ne kan, og 
i en kel te saks ty per skal, luk kes med mind re ret ten fin ner 
sær li ge grun ner til å føre sa ken for åpne dø rer. Men hvor 
ofte skjer det at dø re ne luk kes? 

I den ne ut ga ven kan du lese om spør re un der sø kel sen Ju ris ten 
har fore tatt blant lan dets ting ret ter, lag manns ret ter og Høy-

es te rett. Den vi ser at dom sto le ne og dom mer ne er opp tatt 
av åpen het – men at det ge ne relt mang ler over sik ter over hvor 
ofte dø re ne luk kes, hvil ke ty per ho ved for hand lin ger som fø res 
bak luk ke de dø rer, hvor ofte pres sen har an mo det ret ten om 
å føre sa ken for åpne dø rer og hvor vidt det er en øk ning el ler 
re duk sjon i bru ken av luk ke de dø rer. 

Li ke vel; re spon sen har vært god – og sva re ne fra lan dets 
domstolledere vi ser at svært man ge har et sterkt en ga-

sje ment og øns ke om å hol de retts for hand lin ge ne mest mu lig 
åpne for pub li kum og presse. Fle re so ren skri ve re me ner det 
er av of fent lig in ter es se å få mer kunn skap om hvor man ge 
sa ker som fø res bak luk ke de dø rer. Noen har også sjek ket det 
ut i for bin del se med spør re un der sø kel sen. 

Un der sø kel sen tar ikke for seg om det i for stor grad luk kes, 
men vårt in ter vju med Re dak tør for en in gens ge ne ral sek-

re tær vi ser at spørs må let kan vur de res ulikt. Se nest i Oslo 
ting rett an ket Re dak tør for en in gen en kjen nel se for å få åp net 
dø re ne. Det var i en sak hvor fle re av de til tal te var un der 18 
år - og ting ret ten be slut tet å luk ke dø re ne. Re dak tør for en in-
gen an ket og krev de at sa ken måt te gå for åpne dø rer av hen-
syn til all menn he tens be hov for inn syn. Lag manns ret ten opp-
he vet kjen nel sen om luk ke de dø rer. Men fle re dom sto ler gir 
in for ma sjon som ty der på at det te sjel dent er et tema dom-
sto len ut ford res på. So ren skri ve ren ved Aust-Telemark ting-
rett sier «Jeg har et ter 20 år ved dom sto len enda til gode å 
opp le ve at til ste de væ ren de jour na list gjør gjel den de inn si-
gel se mot dø re ne luk kes.»

Men det er ikke let te spørs mål. I rap por ten ”Rett og sik-
kert”, ut ar bei det av For and rings fa brik ken Kunn skaps sen-

ter, for tel ler barn og unge som har vært i sa ker som om hand-
ler vold el ler over grep om sine er fa rin ger fra retts sa len. Et av 
de ty de lig ste sva re ne, iføl ge rap por ten, er at retts sa ker der 
me dia har vært til ste de har gitt fø lel se av utrygg het. For man-
ge har det kjen tes ut som om sam fun nets be hov for åpenhet 
gikk på be kost ning av li ve ne de res, he ter det i rap por ten. Det 
er van ske li ge og vik ti ge av vei nin ger som må gjø res om det te 
i dom sto le ne - der for tren ger vi kunn skap om te ma et.  

Ole-Martin Gang nes
re dak tør

Åpenhet om lukking 



Domstolene opptatt av åpenhet 
– men ingen kan gi svar på  
hvor ofte dørene lukkes
Juristen har gjort en undersøkelse blant landets tingretter, 
lagmannsretter og Høyesterett. Ingen vet hvor mange 
rettssaker som gjennomføres utenfor offentlighetens 
søkelys. Domstolene har heller ikke systemer som kan  
gi svar på om dørene lukkes oftere eller sjeldnere enn før. 

Tekst: Tore Letvik
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ved sin dom stol de siste fire år, og skri
ver føl gen de i spør re un der sø kel sen:

«Alle ho ved for hand lin ger som er 
gjen nom ført for luk ke de dø rer gjel der 
sa ker som er unn tatt of fent lig het et ter 
lo ven: Bar ne lov sa ker, sa ker et ter 
barneverntjenesteloven, øko no misk 
opp gjør mel lom ek te fel ler», skri ver 
Pres te sæ ter. 

Hans un der sø kel se vis te at an tall 
slike sa ker, som gikk for luk ke de dø rer 
i 2018, var 10 av i alt 56 ho ved for
hand lin ger, en pro sent an del på 17,86. 
Året før var an de len av sa ker som ble 
ført bak luk ke de dø rer 14,29, mens 
9,6 pro sent av sa ke ne ble ført for luk
ke de dø rer i 2016 og 10,64 pro sent i 
2015.

Over sik ten vis te at dø re ne ikke 
var luk ket i noen av straf fe sa ke ne som 
dom sto len be hand let.

«Når in gen ho ved for hand lin ger i 
straf fe sa ker er gjen nom ført for luk
ke de dø rer, kan det ha sam men heng 
med at det sjel den er til hø re re 
tilstede, og at in gen av par te ne har 
fun net grunn til å be gjæ re luk ke de 
dø rer», skri ver Pres te sæ ter.

Også so ren skri ver ved Lis ter ting
rett, Ro bert Vers land, gjor de en egen 
un der sø kel se ved sin dom stol. Han fant 
at det ikke var noen luk ke de dø rer i 
straf fe sa ker i åre ne 20152017. To talt 
tre bar ne lov sa ker, en hvert år, gikk for 
luk ket rett, mens seks bar ne verns sa ker 
gikk for luk ket rett. Tre i 2015, en i 
2016, og to i 2017. Vers land fant at det 
ikke had de vært inn si gel ser mot luk
ke de dø rer i noen av sa ke ne.

Uten inn syn
Dom stol lo ven § 124 har som ut gangs
punkt at retts mø te ne er of fent li ge, og 
har føl gen de ord lyd: «Retts mø te ne er 
of fent li ge og for hand lin ge ne og retts
av gjø rel se ne kan gjen gis of fent lig, hvis 
ikke an net er be stemt i lov el ler av 
ret ten i med hold av lov.» 

Unn taks be stem mel sen kom mer 
al le re de i dom stol lo vens nes te 
be stem mel se, § 125:

«I sa ker et ter ek te skaps lo ven el ler 
bar ne lo ven og i sa ker mel lom ek te fel

Fle re av lan dets so ren skri ve re sva
rer at de me ner det er av of fent lig 
in ter es se å få kunn skap om hvor man
ge sa ker som fø res bak luk ke de dø rer, 
og at det av sta tis tik ken da bør frem
går om ten den sen er øken de el ler syn
ken de. 

På spørs mål om dom mer ne me ner 
of fent lig he ten bør ha rett til å få vite 
hvor man ge ho ved for hand lin ger som 
fø res bak luk ke de dø rer, sva rer so ren
skri ver i Sal ten ting rett og Lo fo ten 
ting rett, Ing rid Jo han ne Lil le vik:

«Det er in gen grunn til å hol de 
det te «hem me lig» –  så ja». Lil le vik 
sva rer vi de re på hva hun me ner bør 
gjø res for å sik re en slik over sikt i 
frem ti den: «Sy ste mer for re gist re ring, 
slik at man ikke tren ger ope re re med 
ma nu el le egne re gist re rings sy ste mer». 
Man ge av dom sto le ne skri ver at dom
sto le nes saks be hand lings sy stem bur de 
få mu lig he ter til å vise an tall sa ker 
som fø res bak luk ke de dø rer.

So ren skri ver Ivar K. Iversen ved 
Inn trøn de lag ting rett skri ver føl gen de 
i sitt svar til Ju ris ten:

«Vik tig tema det her set tes fo kus 
på. Inn trøn de lag ting rett øns ker å lig
ge frem me når det gjel der of fent lig
het. Men som man ge and re dom sto ler 
har vi en vei å gå når det gjel der ru ti
ner – og tro lig også når det gjel der 
kul tur blant dom mer ne.» Iversen 
me ner dom sto len skul le hatt over sikt 
over hvor ofte dø re ne luk kes, men at 
det må tas grep sen tralt. «Må imid ler
tid inn ar bei des i våre saks be hand
lings sy stem, noe an net vil være uprak
tisk», skri ver Iversen.

Egen un der sø kel se
Fle re av dom mer ne an ty der en for
nem mel se av at få sa ker fø res for luk
ke de dø rer, og noen igjen at det tro lig 
ikke er øken de, and re at ten den sen er 
fal len de, men uten å kun ne be leg ge 
det te med tall.

Da so ren skri ve ren i Vald res ting
rett, Pål Pres te sæ ter, ble opp merk som 
på den mang len de sta tis tik ken ved sin 
dom stol gikk han i gang med å skaf fe 
over sikt over bruk av luk ke de dø rer 

Dom stol lo vens ho ved re gel er at retts
mø ter er of fent li ge, men med en kel te 
unn tak om at dø re ne kan, og i en kel te 
saks ty per skal, luk kes med mind re 
ret ten fin ner sær li ge grun ner til å føre 
sa ken for åpne dø rer. 

Ikke sjel dent av si es dom mer som 
gri per dypt inn i, og blir be stem men de 
for, livs si tua sjo nen til en kelt bor ge re. 
Eks emp ler kan være sa ker in nen psy
kisk hel se vern, hvor dom sto len un der 
en ho ved for hand ling kan vur de re om 
hel se myn dig he te ne føl ger lo vens krav 
om hjem mel for bruk av tvang, el ler 
det kan være for eld re tvis ter, el ler bar
ne vern lo ven og bar ne lo ven. Det te er 
blant sa ke ne som ofte fø res bak luk
ke de dø rer uten at det av si es noen 
spe si ell kjen nel se om luk king. Slike 
av gjø rel ser kan gå for luk ke de dø rer i 
ting rett, lag manns rett og – der som 
an ken slip pes gjen nom – i Høy es te
rett. 

Uten at presse og of fent lig het kan 
føl ge med på an net enn hva dom sto
le ne opp sum me rer i ano ny mi ser te 
av gjø rel ser.

Ju ris tens un der sø kel se om bru ken 
av luk ke de dø rer vi ser at ver ken Dom
stol ad mi nis tra sjo nen el ler den en kel te 
dom stol har sy ste mer som kan gi svar 
på hvor man ge ho ved for hand lin ger 
som gjen nom fø res bak luk ke de dø rer. 
38 av ting ret te ne, fem av lag manns
ret te ne og Høy es te rett valg te å sva re 
på un der sø kel sen. 

Ju ris ten stil te blant an net føl gen de 
spørs mål til dom sto le nes le de re:

Har du sta tis tikk over hvor man ge 
ho ved for hand lin ger som fø res bak 
luk ke de dø rer i den dom sto len du 
le der?

Samt li ge dom sto ler sva rer at det 
ikke er noe sy stem for å føre sta tis tikk 
over hvor man ge ho ved for hand lin ger 
som blir ført bak luk ke de dø rer.

Sterkt en ga sje ment
Av sva re ne frem går det at svært man
ge av dom sto le nes le de re har et sterkt 
en ga sje ment og øns ke om å hol de 
retts for hand lin ge ne åpne for pub li
kum og presse. 
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– Svært sjel den
Før s te lag mann i Agder lag manns rett 
Dag Bug ge Nor dén skri ver at dom sto
le nes saks be hand lings sy stem (Lo vi sa) 
ikke in ne hol der noen funk sjo na li tet 
for å re gist re re hvor ofte ho ved for
hand lin ger fø res bak luk ke de dø rer.

«Opp lys nin ge ne kan ha en viss 
ge ne rell in ter es se, men det blir et res
surs spørs mål om man skal ut ar bei de 
et sy stem for det te. Noen ma nu ell 
sta tis tikk vil vi ikke føre. At vi ikke 
har noen sta tis tikk, be tyr li ke vel ikke 
at vi ikke vet noe om hvor ofte unn
taks reg le ne tas i bruk. For Agder lag
manns retts del kan jeg si at det svært 
sjel den fore kom mer at sa ker fø res for 
helt el ler del vis luk ke de dø rer uten om 
de sa ker hvor luk ke de dø rer føl ger av 
di rek te av lo ven (som fa mi lie og bar
nevernsaker). Hvis luk ke de dø rer 
be slut tes i and re sa ker, er det of test i 
straf fe sa ker om sek su el le over grep 
mot barn, og da i med hold av dl § 125 
før s te ledd b.» 

«I prak sis er det sjel den det mø ter 
opp noen til sku e re, og da blir gjer ne 
ikke spørs må let om luk ke de dø rer tatt 
opp. Hvis jour na lis ter er til ste de, blir i 
prak sis all tid de gitt ad gang til å over
væ re for hand lin ge ne i med hold av dl 
§ 127 på vil kår om at re fe ra tet ano ny
mi se res. Et ter mitt inn trykk luk kes 
dø re ne sjeld ne re enn før», skri ver 
le de ren for Agder lag manns rett.

Inn si gel ser 
På spørs mål om dom sto le ne har sta
tis tikk over an tall sa ker hvor en el ler 
beg ge par ter har hatt inn si gel ser mot 
at sa ker fø res for luk ke de dø rer, er 
sva ret gjen nom gå en de nei fra dom sto
le nes le de re.

Ju ris ten har også spurt om det er 
ord nin ger som gjør at pres sen, og der
med of fent lig he ten, kan skaf fe seg 
kunn skap om hvil ke ho ved for hand
lin ger som skal fø res for luk ke de 
dø rer, el ler har blitt ført bak luk ke de 
dø rer? 

Her va ri e rer dom sto le nes svar. 
Noen sva rer nei. And re sva rer at 
be ram mings lis te ne for si vi le sa ker 

es te retts an ke ut valg, og det som 
ut gangs punkt er vil kår om at an ken 
gjel der spørs mål som har be tyd ning 
uten for den fore lig gen de sa ken, 
be hand ler Høy es te rett re la tivt få 
sa ker in nen for dis se retts om rå de ne, 
sier han.

«Det fore kom mer svært sjel den at 
Høy es te rett av si er kjen nel se om at en 
sak skal fø res for luk ke de dø rer, jf. 
dom stol lo ven § 125 før s te ledd. I 
pe ri oden 2015–2017 skjed de det te 
kun i tre til fel ler». 

«Hvor vidt par te ne er ueni ge om 
sa ken skal fø res for luk ke de dø rer, 
frem går av be grun nel sen i kjen nel sen, 
som pub li se res blant an net hos Lov
data. Også sa ker som skal gå for luk
ke de dø rer, fø res på be ram mings lis
ten», skri ver Høy es te rett.

ler el ler fra skil te om for de ling el ler til
de ling av for mu en, skal retts mø tet 
hol des for luk ke de dø rer, med mind re 
ret ten av sær li ge grun ner be slut ter at 
sa ken helt el ler del vis fø res for åpne 
dø rer. Det sam me gjel der i til sva ren de 
sa ker mel lom per so ner som er el ler 
har vært sam bo e re.»

I til legg sier lov om mek ling og 
ret ter gang i si vi le tvis ter (tvis te lo vens 
§ 367) om of fent lig het og do ku
ment inn syn føl gen de: 

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

Retts mø ter kan også luk kes når 
sik te de er un der 18 år, for nær me des 
et ter mæ le kre ver det el ler en sik tet 
el ler et vit ne ber om det og ret ten fin
ner be grun nel se ne fyl lest gjø ren de.

Høy es te rett
Over for Ju ris ten gjør Høy es te rett det 
klart at lan dets øver ste dom stol ikke 
har sett be hov for å føre noen over sikt 
over an tall sa ker som fø res bak luk
ke de dø rer. Nest le de ren ved ju ri disk 
ut red nings en het i Høy es te rett, Chris
to pher Haug li Sø ren sen, gir føl gen de 
svar på veg ne av høy es te retts jus ti tia
ri us To ril Ma rie Øie:

«Høy es te rett har ikke sett be hov 
for å føre sta tis tikk over hvor man ge 
sa ker som fø res for luk ke de dø rer, 
men vi kan opp ly se at det gjel der få 
sa ker. De fles te sa ke ne som fø res for 
luk ke de dø rer, er sa ker som nevnt i 
tvis te lo ven § 367 and re ledd og dom
stol lo ven § 125 and re ledd, det vil si 
sa ker et ter blant an net psy kisk hel se
vern lo ven, bar ne vern lo ven, bar ne lo
ven el ler om for de lin gen av for mu en 
mel lom tid li ge re ek te fel ler el ler sam
bo e re. Dis se sa ke ne skal et ter lo ven 
fø res for luk ke de dø rer uten sær skilt 
av gjø rel se fra ret ten.» 

For di en anke til Høy es te rett ikke 
kan frem mes uten sam tyk ke fra Høy

– Det er ingen grunn til å holde dette 
«hemmelig», sier sorenskriver i Salten 
tingrett og Lofoten tingrett, Ingrid 
Johanne Lillevik. 
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Kon sti tuert so ren skri ver Mor ten 
Mil and Thom sen ved VestTelemark 
ting rett sva rer føl gen de: 

«Det er ikke ført sta tis tikk over 
når og hvor ofte al min ne li ge sa ker 
luk kes. Det te er noe dom mer ne som 
re gel be slut ter un der retts mø tet, et ter 
be gjæ ring fra en part. Det fø res inn i 
retts bo ken, men re gist re res ikke i 
Lo vi sa sy ste met. Det er et høyst re le
vant spørs mål om det te bur de gjø res, 
dvs. at dom me ren kan hake av i Lo vi sa 
sy ste met for helt el ler del vis luk ke de 
dø rer». 

Thom sen skri ver vi de re: «Min 
er fa ring sier meg at det kun er i et 
svært lite an tall sa ker at dø re ne luk
kes, og da nes ten uten unn tak kun for 
pub li kum. Per son lig har jeg ennå til 
gode «å kaste pres sen på gan gen», til 
tross for at jeg har vært dom mer i ni 
år. Pres sen får ut ta le seg før av gjø rel
sen tref fes, og gis da an led ning til å 
orien te re ret ten (her un der par te ne!) 
om de pres se etis ke reg le ne. Jeg har til 
enda til gode å er fa re at en part der et
ter pro tes te rer på at kun pres sen får 
være til ste de, ev. med re fe rat for bud 
for de ler av for hand lin ge ne. Re fe rat

åpne dø rer, av hen syn til of fent lig he
tens in ter es se. 

Dom sto le nes svar er også her 
gjen nom gå en de nei. Slik sta tis tikk 
fø res ikke.

Ikke in ter es se?
Fle re dom sto ler ut dy per imid ler tid 
sine svar og gir in for ma sjon som kan 
tyde på at me di e ne selv kan skje ikke 
er like iv ri ge i å føl ge med på retts pro
ses ser som går for luk ke de dø rer.

So ren skri ver ved AustTelemark 
ting rett, Hå vard Skjeld ås har føl gen de 
svar på Ju ris tens spørs mål om dom
sto len har over sikt over an tall presse
inn si gel ser mot luk ke de dø rer, fra 
jour na lis ter:

«Slik sta tis tikk har vi ikke. Jeg har 
for øv rig et ter 20 år ved dom sto len 
enda til gode å opp le ve at til ste de væ
ren de jour na list gjør gjel den de inn si
gel se mot dø re ne luk kes.»

På sam me spørs mål, om pres sen 
har hatt inn si gel ser mot luk ke de 
dø rer, sva rer so ren skri ver ved Jæ ren 
ting rett, Anne Ma rie Aar re stad at sta
tis tikk over det te ikke fin nes. Aar re
stad leg ger til: «og det har ikke vært en 
ak tu ell pro blem stil ling så len ge jeg 
har vært so ren skri ver her, dvs. si den 
no vem ber 2012».  

So ren skri ve ren ut dy per: «Det er 
el lers mitt inn trykk at pres sen er til 
ste de un der ho ved for hand lin gen i 
van li ge sa ker (med det ten ker jeg på 
lite me die fo ku ser te sa ker) i sta dig 
mind re grad, men nøy er seg med å 
skrive om sa ken i for kant –  på bak
grunn av til ta le be slut ning el ler kon
takt med pro sess full mek ti ge ne – og 
på bak grunn av dom men. Det sy nes 
jeg er be kla ge lig, et ter som jeg me ner 
at det er vik tig for of fent lig he ten at 
pres sen også er tilstede i ret ten».

Sjeld ne re i straf fe sa ker?
Mens luk ke de dø rer gjen nom fø res i 
de ak tu el le si vi le sa ke ne, pe ker dom
stollederne på at straf fe sa ker sjel dent 
luk kes helt. Men hel ler ikke her kan 
en ut vik ling el ler ten dens be leg ges 
med fakta tall. 

vi ser om sa ken går for luk ket rett el ler 
ikke. Opp sum mert vi ser sva re ne at 
det ikke fin nes noe en het lig sy stem 
for dom sto le ne som gjør at pres sen på 
for hånd en kelt kan iden ti fi se re hvil ke 
sa ker som skal gå for luk ke de dø rer, 
el ler ikke.

Pres sen har de siste åre ne i øken de 
grad kun ne kom me med inn si gel ser 
og bedt om åpne dø rer av hen syn til 
of fent lig he ten i sa ker. Det te har sær lig 
fun net sted i straf fe sa ker hvor ak tor 
el ler for sva rer har be gjært at sa ken 
skal gå for luk ke de dø rer. Dom stol lo
vens pa ra graf 127 åp ner for at retts
mø ter som hol des for luk ke de dø rer 
li ke vel kan åp nes for and re enn dem 
sa ken an går hvis det fin nes sær li ge 
grun ner for det, og det te er en pa ra
graf som dom sto ler tid vis bru ker for å 
la pres sen være tilstede, ofte da med 
re fe rat for bud.

Ju ris ten øns ket å finne ut hvor 
ofte jour na lis ter har kom met med 
inn si gel ser mot be gjæ ring om luk ke de 
dø rer. Vi stil te der for spørs mål om 
dom sto le ne har sta tis tikk som vi ser 
hvor ofte til ste de væ ren de presse har 
an mo det ret ten om å føre sa ken for 

– Jeg har etter 20 år ved domstolen 
enda til gode å oppleve at 
tilstedeværende journalist gjør 
gjeldende innsigelse mot dørene lukkes, 
sier sorenskriver ved Aust-Telemark 
tingrett, Håvard Skjeldås.

– Det burde kanskje registreres hvor 
ofte rettsmøtene holdes for lukkede 
dører slik at vi har en oversikt over 
dette. Jeg mener at offentligheten kan 
ha interesse av å få vite dette, sier 
sorenskriver Ingjerd Thune i Gjøvik 
tingrett (Foto: Tore Letvik)
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ken til hver en kelt sak an tar jeg at det 
fram går, men noen over sikt fin nes alt
så ikke. Og vi kla rer hel ler ikke å ta ut 
det.»

luk ke de dø rer i nors ke retts sa ler og 
hvor vidt det er fle re el ler fær re slike 
sa ker. Se ni or råd gi ver i DA, Iwar 
Arnstad un der søk te mu lig he te ne og 
ga føl gen de svar:

«Dess ver re kla rer vi ikke å få ut 
noen god sta tis tikk på det te. Be gjæ
ring om luk ke de dø rer kan rei ses både 
un der saks for be re del sen og un der 
retts mø tet. Som kjent skal også en 
rek ke sa ker – et ter bar ne lo ven, bar ne
verns lo ven, når sik te de er un der 18 år 
el ler ved uli ke taus hets plik ter – au to
ma tisk gå for luk ke de dø rer. I retts bo

for bu det knyt tes nes ten uten unn tak 
til sær lig be las ten de og in ti me opp lys
nin ger, knyt tet til f.eks. sek su el le 
over grep mot barn mv.» 

«Der som ret ten leg ger til ret te for 
at pres sen og par te ne har tillitt til 
hver and re, så går det te helt fint. Tillitt 
ska pes ved at pres sen er for be redt på 
at spørs må let duk ker opp, og at de 
sak lig gir en re de gjø rel se for be tyd nin
gen av pres sens til ste de væ rel se, og de 
etis ke reg ler som gjel der for pres sens 
ar beid.»

So ren skri ver Ola P. Svor ved Hed
mar ken ting rett skri ver at dom sto len 
ikke har sta tis tikk som gjør det lett til
gjen ge lig å gi svar.

«Det jeg kan si ge ne relt, er at det 
er sjel den at en ho ved for hand ling blir 
ført for luk ke de dø rer. I de til fel le det 
fore kom mer luk ke de dø rer i straf fe sa
ker, så er det te knyt tet til av hør av en
kel te vit ner, og da av hen syn til per
son vern. Det te er som re gel be gren set 
til en kort tid, og er in di vi du elt vur
dert un der ho ved for hand lin gen. I 
man ge av dis se tilfellen får pres sen lov 
til å være tilstede på vis se vil kår. Det 
fore kom mer selv sagt luk ke de dø rer i 
fengs lings sa ker. Jeg kan i én slik sak 
huske at pres sen ba om åpne dø rer.»

In gen sta tis tikk
Ju ris ten igang sat te spør re un der sø kel
sen om luk ke de dø rer et ter at vi i 
no vem ber 2018 ret tet en fore spør sel 
til Dom stol ad mi nis tra sjo nen om å få 
tall over an tall sa ker som fø res bak 

– Lagmannsretten ønsker størst mulig 
grad av åpenhet. Et eksempel på dette 
er vår praksis når det gjelder pressens 
innsynsbegjæringer i avgjørelser som 
har begrensninger i adgangen til 
offentlig gjengivelse. Her vurderer 
domstolen alltid om dokumentet likevel 
skal oversendes pressen i sin helhet, 
og i de aller fleste tilfeller får pressen 
fullt innsyn, sier førstelagmann 
Marianne Vollan i Borgarting lagmanns-
rett. (Foto: Tore Letvik)

Undersøkelsen  
om lukkede dører
Spør re un der sø kel sen ble ret tet 
til alle lan dets ting ret ter, lag
manns ret ter og Høy es te rett. 
Ju ris ten send te i ja nu ar ut 
spørs må le ne til de 66 dom sto
le ne. 44 – el ler to av tre av lan
dets dom sto ler – svar te. Spørs
må le ne var:

• Har du sta tis tikk over hvor 
man ge ho ved for hand lin ger 
som fø res bak luk ke de dø rer 
i den dom sto len du le der?

• Fin nes over sikt over hvil ke 
ty per ho ved for hand lin ger 
som fø res bak luk ke de 
dø rer? 

• Fin nes sta tis tikk som vi ser 
an tall sa ker hvor en el ler 
beg ge par ter har hatt inn si
gel ser mot at sa ken fø res for 
luk ke de dø rer?

• Fin nes sta tis tikk som vi ser 
hvor ofte til ste de væ ren de 
presse har an mo det ret ten 
om å føre sa ken for åpne 
dø rer, av hen syn til of fent lig
he tens in ter es se?

• Har dere ord nin ger som gjør 
at pres sen, og der med of fent
lig he ten, kan skaf fe seg 
kunn skap om hvil ke ho ved
for hand lin ger som skal fø res 
for luk ke de dø rer, el ler har 
blitt ført bak luk ke de dø rer?

• Bør of fent lig he ten ha rett til 
å få vite hvor man ge ho ved
for hand lin ger som fø res bak 
luk ke de dø rer, og hvor vidt 
det er en øk ning el ler re duk
sjon i bru ken av luk ke de 
dø rer.

TLFTLF
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– Ret ten la, et ter mitt syn, alt for 
stor vekt på FNs bar ne kon ven sjon. 
Der som kjen nel sen had de blitt stå
en de, så ville den vært ut trykk for at 
det nær mest er au to ma tikk i at sa ker 
med lov bry te re un der 18 år skal gå for 
luk ke de dø rer. Det er ikke au to ma tikk 
i luk ke de dø rer i slike sa ker, § 125, 
før s te ledd er en «kan»be stem mel se, 
det er først i and re ledd at det blir 
«skal», skri ver Jensen. 

Ge ne ral sek re tæ ren vi ser til Bor gar
ting lag manns retts kjen nel se 12. mars i 
år, i en sak hvor fle re av de til tal te var 
un der 18 år. Den yng ste var 16 år og 9 
må ne der, og Oslo ting rett be slut tet å 
luk ke dø re ne. Norsk Redaktørforening 
an ket og krev de at sa ken måt te gå for 
åpne dø rer av hen syn til all menn he tens 
be hov for inn syn. 

Bor gar ting lag manns rett fant at 
pres sen had de an ke rett, og at ting ret
tens kjen nel se om luk ke de dø rer måt
te opp he ves. Jensen vi ser til lag manns
ret tens kjen nel se, hvor dom sto len 
blant an net skri ver:

«Et ter lag manns ret tens syn er det 
åpen bart ikke til strek ke lig kun å vise 
til at til tal te er barn, sam men med en 
ge ne rell ut ta lel se om at be last nin gen 
for bar net er slik at dø re ne må luk kes. 
Det kre ves en mer kon kret og ny an
sert be grun nel se. En slik be grun nel se 
mang ler i ting ret tens kjen nel se. Det er 
hel ler ikke ut dy pet hvor for dom stol
lo ven § 125 bok stav c (even tu elt) får 
kon kret an ven del se i sa ken, an net enn 
at det ge ne relt fryk tes for at de til tal te 
ikke vil øns ke å for kla re seg der som 
ret ten ikke luk ker dø re ne. Det te er 
også et helt all ment ar gu ment som 
kan bru kes i til nær met en hver straf fe
sak.»

– Det te vi ser, et ter mitt syn, at det 
kre ves helt kon kre te og spe si el le grun
ner for å kun ne luk ke dø re ne i de til
fel le ne som ikke om fat tes av «på bu
det» i § 125, and re ledd, sier Arne 
Jensen.

noen skik ke lig do ku men ta sjon av hva 
som fak tisk blir sagt i ret ten. Det te til 
tross for at det nors ke retts sy ste met 
byg ger på umiddelbarhetsprinsippet 
og munt lig hets prin sip pet. Vi har ikke 
ste no gra fer, og har hel ler ikke fått i 
gang et sy stem med lyd opp tak av alle 
retts mø ter. Det me ner jeg er en al vor
lig retts sik ker hets ut ford ring, men det 
er en litt an nen dis ku sjon, skri ver 
Jensen.
 
An ket kjen nel se
Ge ne ral sek re tæ ren frem he ver en spe
si fikk pro blem stil ling som re dak tør
for en in gen har lagt mer ke til i bru ken 
av luk ke de dø rer.

– Et an net trekk som vi har sett 
spor av i det siste er at en kel te dom
sto ler er blitt mer re strik ti ve når det 
gjel der sa ker med unge lov bry te re. 

Se nest i Oslo ting rett måt te Norsk 
Redaktørforening anke en kjen nel se 
for å få åp net dø re ne. 

Generalsekretær i Norsk 
Redaktørforening, Arne Jensen, 
frykter domstolers lukkethet, 
og har selv vært med på å sikre 
åpne dører for pressen, etter 
kjennelse for lukkede dører i 
tingretten. Han mener 
domstolene bør ha systemer 
som viser hvor ofte dørene 
lukkes.

Tekst: Tore Letvik

– Jeg me ner det er be kla ge lig at ikke 
nors ke dom sto ler har et sy stem for å 
re gist re re når de luk ker dø re ne, i 
hvil ke sa ker det skjer og på hvil ke 
be tin gel ser. Prin sip pet om en åpen 
retts pleie er så sen tralt at det te er en 
ut vik ling det bør være mu lig å føl ge 
med på, skri ver Jensen i en kom men
tar til Ju ris ten. 

Han for tel ler at han ikke har 
grunn lag for å si at ut vik lin gen går i 
den ene el ler and re ret nin gen.

– Det vi har sett i en del sa ker, sær
lig i de mind re ting ret te ne, er at ret ten 
tyr til det enk les te og mest dra ma tis ke 
vir ke mid de let, nem lig å luk ke dø re ne 
både for all menn het og presse (pri
mært i straf fe sa ker), hel ler enn å bru
ke de mu lig he te ne som lig ger i å luk ke 
dø re ne del vis, la pres sen være tilstede, 
og så even tu elt kom bi ne re det te med 
be grens nin ger i re fe rat ad gan gen for 
vis se ty per opp lys nin ger. Vi har en 
rek ke eks emp ler på at slike kjen nel ser 
har blitt om gjort av høy ere retts in
stans, skri ver Jensen. 

Han un der stre ker også be tyd nin
gen av å kun ne do ku men te re hva som 
skjer un der retts for hand lin ge ne.

– Det å ha uten for stå en de re fe ren
ter til ste de er des to mer vik tig i et 
retts ap pa rat hvor det jo ikke skjer 

Pressegeneral frykter lukkethet

– Der som kjen nel sen had de blitt stå en de, 
så ville den vært ut trykk for at det nær-
mest er au to ma tikk i at sa ker med lov-
bry te re un der 18 år skal gå for luk ke de 
dø rer, sier ge ne ral sek re tær Arne Jensen 
om ting retts av gjø rel sen som Norsk 
Redaktørforening an ket og fikk om gjort i 
Bor gar ting lag manns rett. (Foto: Rag nar 
Hart vig)
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Inn gikk ny bank av ta le for  
med lem mer av Ju rist for bun det
I mars sig ner te Ju rist for bun dets 
ge ne ral sek re tær Mag ne Skram 
He ger berg en ny av ta le om med lems-
til bud på bank tje nes ter for med lem-
me ne med Handels banken. – Vi 
me ner at vi har fått lan dets beste 
bank av ta le for med lems  or ga ni sa sjo-
ner, sier He ger  berg. «Be tin gel se ne er 
dess  uten like gode el ler bedre enn 
dem de and re aka de mi ker or ga ni sa-
sjo ne ne får, noe som inn går som en 
ga ran ti i den lang sik ti ge av ta len  
med Handels banken», skri ver for-
bun det om av ta len for sine 20 000 
med lem mer.

Ju rist for bru ker øko nom

– Barn og unge må lære å ta gode øko no-
mis ke valg tid lig, sier De rya In ce dur sun, 
Nordeas nye for bru ker øko nom i Norge.  – 
Det blir vel dig spen nen de. Jeg er helt sik-
ker på at jeg kan ta med meg mye fra ad vo-
kat yr ket inn i den ne job ben, sier 
In ce dur sun i en pres se mel ding.  Hun kom-
mer fra stil lin gen som ju ri disk råd gi ver i 
ban ken og har tid li ge re job bet for Ad vo-
kat sam ar bei det Sjø din Me ling & co.

Sjø vold ny PST-sjef

Hans Sver re Sjø vold blir ny sjef for PST og 
star ter i job ben 1. juni. Frem til da fun ge rer 
as si ste ren de PST-sjef Ro ger Berg som 
di rek tør. Sjø vold kom mer fra job ben som 
po li ti mes ter i Oslo og over tar et ter Ma rie 
Be ne dic te Bjørn land, som har star tet som 
POD-di rek tør. An set tel sen be tyr at stil lin-
gen som po li ti mes ter i Oslo nå blir le dig.

13 pro sent i ju ri dis ke  
yr ker job bet over tid

Bru ken av over tid har falt de siste ti åre ne. 
Fær re job ber over tid, og blant dem som gjør 
det har ti me tal let gått ned. Det vi ser tall 
fra SSB. I 2008 var det 13,5 pro sent av hel-
tids an sat te som job bet over tid, og i 2018 
had de an de len sun ket til 10 pro sent. I til legg 
til at det har blitt fær re som job ber over tid, 
er det blitt fær re over tids ti mer for dem som 
gjør det. Yr ke ne med høy est over tids bruk er 
elek tri ke re, ma skin ar bei de re, ma skin ope ra-
tø rer og trans port ar bei de re. På mid ten av 
ska la en er det både bygge ar bei de re og 
ho tell di rek tø rer – og ju ris ter. SSBs over sikt 
vi ser at 13 pro sent i ka te go ri en ju ri dis ke 
yr ker job bet over tid i fjor. Minst bruk av 
over tid er det for ren hol de re, læ re re og 
pleie- og om sorgs ar bei de re.

Nye utvalg  
i Juristforbundet 
Un der Ju rist for bun dets lands mø te i 
fjor ble det ved tatt å opp ret te et 
kvin ne ut valg og et in klu de rings- og 
mangfoldutvalg. Nå er med lem me ne 
til  de to ut val ge ne be satt et ter en 
søk nads run de og av gjø rel se i Ju rist-
for bun dets ho ved sty re. Kvin ne ut val-
get be står av:

Fa rah Ali  (le der), ad vo kat NITO, 
Hei di Hansen, po li ti ad vo kat Oslo po li-
ti dis trikt, Me di na Mahic, før s te kon-
su lent Oslo po li ti dis trikt, Kris tin 
Al seth Hansen, HR-sjef i Bamb le 
kom mu ne, Ce ci lie Carl stedt, ad vo kat 
Del ta og So fie Fos haug, stu dent UiT. 

In klu de ring- og mangfoldutvalget 
be står av: Hallvard Øren (le der), Fyl-
kes man nen i Oslo og Akershus, 
Ma ry am Iq bal Ta hir, se ni or råd gi ver 
For svars de par te men tet, Ca mil la 
Fosse, le der av Kreft for en in gens 
retts hjelps tje nes te, Jo han ne Bert ling 
Krog stad, råd gi ver UiT, He le ne Rør-
mark Olsen, nams full mek tig Vest 
po li ti dis trikt og Ja mal Sa jid Ah mad, 
stu dent UiO.
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50 år si den
«Selv ei er lei lig he ter har nå også 
erob ret det nors ke bo lig mar ke det. 
Den ne kon klu sjo nen kun ne man 
trek ke et ter fore drags af ten bank- og 
for sik rings grup pen inn bød til.»
(Et ter fore dra ge ne ble det en liv lig 
dis ku sjon)

40 år si den
«Oslo po li ti kam mer har fått sitt nye 
po li ti hus på Grøn land. Man kan fritt 
vand re inn og ut og rundt om kring i 
hu set uten å bli til snak ket. Norsk 
po li ti må vel være det enes te i 
ver den som fort satt kan hol de sine 
dø rer åpne for en hver.»
(– Vi får håpe det vil vare i man ge år 
ennå)

30 år si den
«Bøl ge ne har gått høyt i og om kring 
feng sels ve se net den se ne re tid.»
(Snakk om å ned leg ge Feng sels sty ret, 
de le ge re til feng sels di rek tø re ne og 
opp ret te kla ge nemnd)

20 år si den
«I ny de lig vær og i idyl lis ke om gi vel ser 
åp net Jus tis mi nis ter Odd Ei nar Dørum 
med et inn legg om de po li tis ke 
ut ford rin ge ne i Jus tis de par te men tet.»
(Års mø te i Po li ti em bets men ne nes 
Landsforening)

Skal lede innovasjon
Juristen Håkon Haugli blir ny administre-
rende direktør i Innovasjon Norge. Haugli, 
som begynner i stillingen 1. august, er nå 
administrerende direktør i Abelia, NHOs 
forening for kunnskaps- og teknologibe-
drifter. Håkon Haugli er utdannet jurist fra 
Universitetet i Oslo og har bakgrunn fra 
næringsliv, politikk og organisasjonsliv. 
Han satt på Stortinget for Arbeiderpartiet 
i perioden 2009-2013. 

Spennende prosedyrefinale 

I fi na len i den år li ge pro se dy re kon kur ran-
sen ved Uni ver si te tet i Oslo i ap ril,  møt te 
fem te års stu dent Ben ja min Enok Nilsen de 
to  and re års stu den te ne Sol veig Hod ne myr 
og Ma ria Hansteen. 
 Ben ja min Enok Nilsen, som ble vei le det 
av Sel mer, gikk av med sei e ren i kon kur ran-
sen for an  Sol veig Hod ne myr og Ma ria 

Hansteen, som ble vei le det av De loit te.
Ma ria Hansteen fra Oslo og Sol veig Hod ne-
myr  fra Ven nes la be stem te seg al le re de i 
fjor for å mel de seg på Fag sty rets pro se dy-
re kon kur ran se for å sjek ke ut om pro se dy re 
er noe for dem, mel der De loit te.
 De ble vei le det av part ner Anet te Fjeld 
og se ni or ad vo kat Knut Skar vang.

telefon: 33 48 43 00   •   helpdesk@advisor.no   •   www.advisor.no

DIGIPOST INTEGRERT 
MED ADVISOR 
Enkel og sikker sending av 
dokumenter via Digipost.

F.v. senioradvokat Knut Skarvang, Solveig Hodnemyr, Maria Hansteen og partner 
Anette Fjeld (Foto: Sverre Frugård)
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– Riks re vi sjo nen har fått en ty de li
ge re rol le de siste ti åre ne. Det har 
vært man ge sto re sa ker og mer me die
om ta le, sier Wold, og trek ker frem 
noen eks emp ler:

– Byg ge pro sjek tet på Stor tin get, 
ob jekt sik rings sa ken, godt gjø rel se til 
sty ret og dag lig le der i stat li ge sel ska
per, pen sjons for plik tel ser og pen sjons
kost na der i sel ska per med stat lig ei er
an del, for valt ning av vå pen in struk sen, 
be slag i po li ti et og fle re sa ker som 
gjel der bar ne vern, NAV og hel se sek
to ren. Det blir fort po li tikk av sa ke ne 
vi ser på. 

Sel skaps kon trol len kon trol le rer 
for valt nin gen av det stat li ge ei er ska
pet i tolv de par te men ter for delt på 
omlag 120 stat li ge sel skap og kon sern. 
Med ar bei der ne har hek tis ke da ger og 
fyl ler hver da gen med en kom bi na sjon 
av år li ge kon troll og for valt nings re vi
sjo ner. 

– En sær lig hjem mel i Lov om 
Riks re vi sjo nen gir oss til gang til all 
in for ma sjon vi tren ger for re vi sjo nen. 
Det er gan ske unikt å jobbe på den ne 
må ten, sier Met te Off stad fra sel
skaps kon trol len. 

Åpen het
Elke Mat heis, som den se ne re ti den 
har job bet mye med hvor dan den nye 
sik ker hets lo ven skal gjel de for Riks re
vi sjo nen, prak ti se ring av GDPR og 

Wold sit ter for øv rig også som sty re
med lem i Norges Ju rist for bund Stat.

Sel skaps kon troll
Fred rik M. Wold og Met te Off stad 
job ber i sel skaps kon trol len, med Kari 
Haugen som le der. 

Det stør ste ju ri dis ke mil jø et i 
Riks re vi sjo nen er i den ne selskaps
kontrollseksjonen, der mer enn halv
par ten av de an sat te er ju ris ter. 

– Sel ska pe ne iva re tar fle re sam
funns kri tis ke opp ga ver og ut gjør en 
be ty de lig del av lan dets ver di ska ping. 
Når sta ten eier en tred je del av ver di ene 
på Oslo Børs og om lag 300.000 men
nes ker job ber i stats ei de sel ska per, er 
sel skaps kon troll vik tig sier Wold. 

Sta tens di rek te ei er skap var i 2017 
på 844 mil li ar der og to ta le drifts inn
tek ter på 1276 mil li ar der kro ner.   

Me die om ta le og inn syns be gjæ rin ger
Riks re vi sjo nen har i opp ga ve å kon
trol le re re gje rin gen, stat li ge sel ska per 
og stats for valt nin gen. Re vi sjons rap
por te ne som over le ve res til Stor tin
get, er of fent lig til gjen ge li ge. 

Som kon troll or gan for Stor tin get 
er det ofte stor in ter es se for hva Riks
re vi sjo nen dri ver med.  Mat heis og 
kol le ga ene for tel ler at det na tur lig 
nok kan være tid kre ven de, men at 
det te også gjør job ben mer spen nen de 
og ak tu ell.  

Revisjonsjuristene
Hvor dan bru kes pen ge ne   
Stor tin get har be vil get?  
Er stat li ge regn skap kor rek te? 
Job ber stats for valt nin gen  
i tråd med lo ver og reg ler?  
Gjen nom fø res det Stor tin get 
har be stemt på en ef fek tiv 
måte?

Tekst og foto: Tuva Bøn ke Grøn ning

Det te er spørs mål som opp tar de 
rundt 450 an sat te i Riks re vi sjo nen 
som job ber med å un der sø ke hvor dan 
re gje rin gen og stats for valt nin gen gjør 
job ben sin.

– Riks re vi sjo nen fei ret i 2016 
200års ju bi le um. Vi er Stortingets 
eld ste og stør ste kon troll or gan og er 
slik en del av makt for de lings prin sip
pet. Vi sit ter midt i smør øyet. Det er 
nok man ge som ikke for står po si sjo
nen vår, sier Elke Mat heis. 

Hun er en av ju ris te ne i stabs sek
sjo nen, som gir råd til le del sen og 
av de lin ge ne in nen juss, kom mu ni ka
sjon og virk som hets sty ring. 

Vi mø ter henne i Riks re vi sjo nens 
lo ka ler i Oslo sent rum sam men med 
kol le ga ene Fred rik M. Wold, Met te 
Off stad, Kari Haugen og Tor Dig ra nes. 



F.v. Fredrik M. Wold,  
Tor Digranes, Mette  
Offstad, Elke Matheis  
og Kari Haugen.
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– I Riks re vi sjo nen gjør vi en vik tig 
jobb, og vi må syn lig gjø re be ho vet for 
ju ri disk kom pe tan se på fle re nivå, sier 
han.

– Riks re vi sjo nen har også opp ga
ver in ter na sjo nalt i og med at kon trol
len av det stat li ge ei er ska pet i sel ska
per også om fat ter ei er skap i ut lan det 
via dat ter sel ska per. Riks re vi sjo nen har 
også re vi sjon av en kel te in ter na sjo na le 
or ga ni sa sjo ner, bi stands ar beid og ar
beid med in ter na sjo na le stan dar der 
for re vi sjon. Her kan også ju ris te ne 
en ga sje re seg. 

– I til legg til rap por te ne mot tar vi 
eks tremt man ge tips. Vi må hele vei en 
gjø re en vur de ring og be stem me hva 
vi øns ker å se på, sier hun. 

Vil ha fle re ju ris ter
Ju ris te ne for tel ler at de må kun ne 
jobbe selv sten dig og fort får mye 
an svar i job be ne sine. De be skri ver det 
tverr fag li ge mil jø et som godt og job
ben som spen nen de og læ re rik. Av de 
450 an sat te er det per i dag i un der
kant av 30 ju ris ter. 

Tor Dig ra nes, som le der den ene 
av de tre regn skaps re vi sjons av de lin
ge ne, har kun fire ju ris ter i en av de ling 
på om trent 70 an sat te. Han øns ker seg 
fle re. 

I av de lin gen job ber de med fi nan
si ell be kref tel se av regn skap og et ter
le vel se av re gel verk. Det te hand ler for 
eks em pel om om rå der som mer ver di
av gift, uli ke lo ver som regulerer virk
som he te nes pri mær virk som het og 
mer de tal jert re gel verk som øko no mi
re gel ver ket i sta ten.

– Vi har Fi nans de par te men tet i 
por te føl jen og det er vik tig å ha god 
dia log med de par te men tet, som sam
men med Di rek to ra tet for Øko no mi
for valt ning (DFØ), er re gel verks for
val ter for stat lig virk som het. Vi job ber 
i gren sen mel lom jus og re vi sjon, og 
kun ne hatt fle re ju ris ter på av de lin
gen, sier han. 

«Ju ris ter gode re vi so rer»
Selv kom Dig ra nes til Riks re vi sjo nen 
fra Fi nans de par te men tet i 1993, og 
for tel ler at det var fle re ju ris ter i Riks
re vi sjo nen den gan gen. 

– Vi tren ger med ar bei de re med 
godt ju ri disk skjønn. Det er sto re krav 
til job ben vi gjør, og ju ris te ne her har 
mu lig het til å gjø re spen nen de ju ri
dis ke opp ga ver som ikke bare går ut 
på å fintolke pa ra gra fer, sier han. 

Fred rik M. Wold me ner «ju ris ter 
ofte er gode re vi so rer», og me ner styr
ken til de som har ju rist ut dan nel sen 
er ju ri disk me to de og at de kan skrive 
godt og pre sist og bygge opp et re son
ne ment. 

bi stand til le del sen og re vi sjons av de
lin ge ne i kon kre te re vi sjo ner, for tel ler 
at de også ofte får inn syns be gjæ rin ger. 

– Riks re vi sjo nen skal være en åpen 
or ga ni sa sjon, men sam ti dig har vi noen 
sær skil te hen syn å ta. Så len ge en un der
sø kel se på går har vi ikke lov til å gi inn
syn, og in for man ter som er lo vet ano ny
mi tet skal føle seg tryg ge på at vi hol der 
det vi lo ver. Her har vi ju ris ter en vik tig 
rol le, sier hun, og fort set ter:

– I den ne job ben må vi el lers ha et 
prag ma tisk for hold til jus sen, men vi 
må også kun ne set te ned fo ten. Det er 
vik tig at vi selv et ter le ver re gel ver ket 
som vi gjen nom re vi sjo nen ofte på pe
ker at and re ikke føl ger.  

Ju ri dis ke pro blem stil lin ger
Sam funns opp dra get til Riks re vi sjo nen 
er grunn lovs fes tet, og de an sat te job ber 
blant an net et ter Lov om Riks re vi sjo nen 
og In struks om Riks re vi sjo nens virk som
het. Riks re vi sjo nen skal være uav hen
gig og selv sten dig, og sik re åpen het. 

«Riks re vi sjo nen skal ut fø re sine 
opp ga ver uav hen gig og selv sten dig og 
be stem mer selv hvor dan ar bei det skal 
inn ret tes og or ga ni se res» he ter det i 
lov om Riks re vi sjo nen. 

Stor tin get kan imid ler tid på leg ge 
Riks re vi sjo nen å gjen nom fø re re vi sjo
ner på om rå der de er sær lig opp tatt av. 

– Det er en stor bred de og va ria
sjon i opp ga ve ne, og det stil ler både 
krav til fag lig het og selv sten dig het i 
ar bei det. Våre kon trol ler ser på uli ke 
per spek ti ver, som et ter le vel se av lo ver 
og reg ler, iva re ta kel se av sam funns
opp ga ver og sek tor po li tis ke mål, samt 
ef fek tiv og øko no misk for svar lig drift. 
I sel skaps kon trol len er det fle re ju ri
dis ke in ter es san te pro blem stil lin ger 
in nen blant an net sel skaps rett, kon
kur ran se rett, børs og ver di pa pir rett 
og an skaf fel ser, sier Kari Haugen. 

Haugen, som har vært le der i Riks
re vi sjo nen si den 2004, for tel ler at de 
sjel den har død tid, og at siste inn spurt 
før som me ren i juni er eks tra hek tisk. 
Når høs ten kom mer og rap por ter skal 
le ve res til Stor tin get blir det mye jobb 
igjen.

Fire grader av kritikk
I sine rapporter bruker Riksrevi
sjonen fire begreper for kritikk. I 
en rapport kan det brukes flere 
kritikknivåer. 
• Svært alvorlig brukes ved for

hold der konsekvensene for 
samfunnet eller berørte bor
gere er svært alvorlige, for 
eksempel risiko for liv eller 
helse.

• Alvorlig benyttes ved forhold 
som kan ha betydelige konse
kvenser for samfunnet eller 
berørte borgere, eller der sum
men av feil og mangler er så 
stor at dette må anses som 
alvorlig i seg selv. 

• Sterkt kritikkverdig angir for
hold som har mindre alvorlige 
konsekvenser, men gjelder 
saker med prinsipiell eller stor 
betydning.

• Kritikkverdig brukes for å 
karakterisere mangelfull for
valtning der konsekvensene 
ikke nødvendigvis er alvorlige. 
Dette kan gjelde feil og man
gler som har økonomiske kon
sekvenser, overtredelse av 
regelverk eller saker som er 
tatt opp tidligere og som fort
satt ikke er rettet opp.

Riksrevisjonens nettsider
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endt tjeneste som har forårsaket de 
psykiske belastningsskadene, sier 
Merckoll. 

For psykiske belastningsskader 
påført i tjeneste før 01.01.2010 kan 
avgjørelser fra SPK klages inn for en 
særskilt klagenemnd. 

– Ikke sjeldent opplevde veteraner 
at avslag fra SPK ble omgjort etter 
behandling i klagenemnda. Erfaringen 
viste at klagenemnda opparbeidet 
nødvendig spisskompetanse og at den 
ble en svært viktig del av rettssikker
heten for veteranene. Det første også 
til at forholdsvis få saker ble brakt 
videre inn for domstolen, sier 
Merckoll.

I fjor vedtok Stortinget å be regje
ringen framlegge forslag til de nød
vendige lov og forskriftsendringer for 
å innføre en klagemulighet for avgjø
relser om erstatning også for skader 
som følge av tjenestegjøring i interna
sjonale operasjoner etter 1. januar 
2010.

– Dette er positivt, men det gjen
står å se hvordan ordningen rent fak
tisk blir, sier Merckoll.

Tidkrevende
Norges første soldater i internasjonal 
tjeneste ble sendt til Libanon i 1978. 
Mens det tidligere var skader fra tje
neste under FNkontingenter i 
Libanon, Bosnia og Kosovo kommer 
det nå i tillegg flere søknader om 
erstatning fra norske soldater som er 

sakkyndigeerklæringer hvor det er 
konkludert med årsakssammenheng, 
sier Merckoll, som er partner i 
Langseth Advokatfirma DA. Hun er 
også leder av Advokatforeningen Oslo 
krets.

Merckoll forteller at mange vete
raner med slike skader har hatt et 
ønske om å klare seg selv etter endt 
utenlandsoppdrag, og at de står i jobb 
i mange år etter at de kommer hjem. 

– Når de så ikke klarer å jobbe 
mer, og må erkjenne at årsaken ligger i 
opplevelsene fra traumatiske krigssi
tuasjoner ute, går de tilbake til den 
som ga dem oppdraget og søker om 
erstatning. Da blir ofte årene som har 
gått brukt mot dem, sier hun.

Advokaten forteller om en følelse 
av stolthet blant veteraner, men at 
mange kjenner bitterhet når Statens 
Pensjonskasse (SPK) avslår deres søk
nad om erstatning og bestrider at 
veteranenes psykiske belastningsska
der kommer som følge av tjenesten de 
gjorde som soldater (Les tilsvar fra 
SPK lenger ut i denne saken)

Klagenemnd
– Paradokset er at deres langvarige 
innsats for å klare seg selv da brukes 
som grunnlag av SPK og Staten for å 
bestride årsakssammenheng. Statens 
argument er at «de har jo klart seg i så 
mange år», og at det kan være samlivs
brudd, alkoholmisbruk eller andre 
traumatiske situasjoner i livet etter 

Militærveteranenes 
advokat

I en lang rekke saker har 
advokat Else-Marie Merckoll 
stått skulder ved skulder med 
norske veteraner som kjemper 
for erstatning fra staten etter å 
ha blitt påført fysisk eller 
psykisk skade under 
internasjonale operasjoner.

Tekst: Tore Letvik

Mer enn 40 år etter at Norge sendte 
sine første soldater ut i internasjonale 
operasjoner sliter veteraner med å bli 
trodd når de varsler psykisk skade som 
følge av tjenesten. Staten avslår søk
nader om erstatning selv om sakkyn
digerapporter fastslår at det er årsaks
sammenheng mellom deres psykiske 
belastningsskader og deltakelse i 
internasjonale operasjoner, sier advo
katen. 

– Avvisningene av rapportene ser 
ut til å ha blitt en trend, sier advokat 
ElseMarie Merckoll.

Tvist om årsakssammenheng opp
står særlig i saker med psykiske belast
ningsskader.

– Vi ser nå en trend hvor altfor 
mange veteraner, som klart kvalifise
rer til erstatning, får avslag. Dette 
skjer typisk etter at Statens 
Pensjonskasse (SPK) setter til side 



– Altfor mange veteraner, som klart 
kvalifiserer til erstatning, får avslag, 

sier advokat Else-Marie Merckoll 
(Foto: Tore Letvik)
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skadd under tjeneste i internasjonale 
operasjoner i Afghanistan. 

Og mens det tidligere så godt som 
utelukkende var menn som deltok i 
utelandsoperasjoner, har kvinners del
takelse nå også ført til søknader om 
kompensasjon for krigsskade kvinner, 
forteller Merckoll.

At det kan gå svært lang tid fra en 
skade skjer, og til endelig kompensa
sjon er avgjort i erstatningssystemet 
og i retten, var tydelig i en sak som ble 
åpnet for behandling i Oslo tingrett i 
februar. 

Merckolls klient i saken ble skadet 
i Libanon i desember 1980 som norsk 
soldat i UNIFILstyrken. En granat
splint påførte ham omfattende skader 
og veteranen har gått gjennom en 
rekke operasjoner i løpet av årene 
etter, og sliter samtidig med psykiske 
belastningsskader. Noen endelig 
erstatning fra den norske stat fikk han 
ikke før saken endte i retten, etter at 
staten avslo veteranens erstatnings
krav. 

I februar i år forlikte advokat 
Merckoll saken i Oslo tingrett på 
vegne av sin klient. Det var da gått 
mer enn 38 år siden mannen ble ska
det i Libanon.

– Hans sak var komplisert, juridisk 
sett, som følge av at han både har en 
fysisk og psykisk skade, og at det da 
var snakk om to ulike regelverk som 
ikke harmoniserte. Men generelt vil 
jeg si at disse sakene tar altfor lang tid, 
noe som også blir en belastning i seg 
selv for veteranene, sier Merckoll.

Statens pensjonskasse
I en epost til Juristen skriver juridisk 
direktør i Statens pensjonskasse, Rune 
H. Kristoffersen, at SPK er positive til 
at soldater som har tjenestegjort i 
internasjonale operasjoner etter 2010 
også skal få sine krav behandlet av et 
uavhengig klageorgan.

«Det er et viktig rettssikkerhets
prinsipp at de har samme mulighet til 
å klage på våre vedtak. Denne end
ringen vil, etter vår vurdering, bidra til 
at veteranenes rettigheter blir ytterli

gere styrket» 
Rundt 60 000 norske soldater har 

tjenestegjort i utenlandsoperasjoner 
siden 1978. Om lag én prosent av 
dem har søkt erstatning. Siden kom
pensasjonsordningen for veteraner ble 
etablert i 2010, har flere fått erstat
ning enn avslag (54 prosent), skriver 
Kristoffersen. 

Han forteller at en tredjedel av de 
som har fått avslag har vært begrun
net med at de ikke er søkeberettiget, 
eller at de selv har ønsket å trekke 
søknaden.

«De aller fleste av sakene vi avslår 
klages inn til Klagenemnda for kom
pensasjon og billighetserstatninger. 
Klagenemda er aktiv og eksisterer 
fortsatt. De behandler om lag 2530 
saker hvert år. De siste årene har få 
klagesaker fått medhold i klagenem
nda. I 75 prosent av sakene nemnda 
får til behandling, opprettholder de 
SPKs vedtak. I de få sakene det blir 
tatt ut stevning, er domstolene som 
oftest enige i nemndas kjennelser», 
skriver Kristoffersen.

I forhold til hvor lang tid det tar å 
behandle sakene, sier han det ofte tar 
tid å innhente dokumentasjon. 

«En årsak kan være at det er 
mange år siden tjenestegjøringen fant 
sted, og at dokumentasjonsinnhentin
gen derfor er krevende. Vi innhenter 
alltid en spesialisterklæring, som også 
tar tid. Det er et krav at spesialisten 
skal være uavhengig. Det betyr at en 
spesialist som har vært behandlende 
lege/psykiater for søker ikke kan 
skrive spesialisterklæringen. Sammen 
med søker og søkers advokat blir vi 
enige om valg av spesialist.»

Spesialisterklæringer
Om SPKs håndtering av sakkyndiger
klæringer sier Kristoffersen:

«Vi «avviser» ikke spesialisterklæ
ringer. Men av og til er vi ikke enig i 
den sakkyndiges konklusjon, og vi set
ter den da til side. Det skyldes som 
regel hva slags dokumentasjon den 
bygger på. I svært mange saker er det 
lite eller ingen objektiv dokumenta
sjon på traumatiske hendelser, eller 
symptomer på psykiske plager. Da må 
den sakkyndige i overveiende grad 
bygge på hva søkeren selv forteller. 
Det svekker naturlig nok vekten av 
erklæringene. Dette er i tråd med 
bevisvurderingen i alminnelig erstat
ningsrett.»

  Kristoffersen forteller at 
SPK i gjennomsnitt bruker fire uker 
på å fatte et vedtak i en sak, etter å ha 
mottatt alt SPK trenger for å behandle 
saken, men at det i noen tilfeller tar 
lengre tid. 

«Det er særlig nødvendig i saker 
som er omfattende og vanskelig å vur
dere. Vi har forståelse for at søkerne 
ønsker en raskest mulig avklaring, og 
at det kan være belastende hvis saken 
trekker ut i tid. Vi forsøker derfor all
tid å svare så raskt vi kan. Det er gjel
dende praksis at vi dekker advokatut
gifter til søkere som ønsker bistand fra 
advokat i prosessen», fremholder 
Kristoffersen.v

– I svært mange saker er det lite eller 
ingen objektiv dokumentasjon på 
traumatiske hendelser, eller symptomer 
på psykiske plager, sier juridisk direktør 
i Statens pensjonskasse, Rune H. 
Kristoffersen. (Foto: SPK.)



21JURISTEN   NR 3 / 2019

En av landets mest erfarne 
militærveteraner fra utenlands-
tjeneste, Roger Bjorøy-Karlsen, 
kan skrive under på at det kan 
gå lang tid før en soldat i det 
hele tatt vil innrømme skade.

Tekst: Tore Letvik

– For meg tok det 14 år å innse at hen
delser jeg opplevde påførte meg varig 
skade. Av hendelsene som har satt 
dypest spor er det å minnes hvordan 
det føltes da kroppsdeler traff meg i 
det en selvmordsbomber sprengte seg 
i Bagdad. Angrepet var rettet mot en 
kontrollpost, og jeg kom uskadet fra 
angrepet fysisk, sier BjorøyKarlsen 
når vi møter ham i Kongsvinger. 

Han har flyttet til en liten gård i 
Hedmark. Steder med mange men
nesker har han vanskeligheter med å 
takle. Vi sitter på en kafe. Veteranen 
bruker øynene flittig. Alt og alle rundt 
oss blir kartlagt.

– Jeg ser hele tiden etter ting og 
bevegelser, og skanner omgivelsene 
for farer. Det var nødvendig både i 
Irak og i Afghanistan. Hvis det plutse
lig var folketomt i gaten så kunne det 
befinne seg en bombe i området. Noe 
lokalbefolkningen ble informert om, 
og derfor holdt seg unna. Å oppfatte 
slike tegn kunne bety forskjell på liv 
og død. Å være årvåken på det her i 
Norge kan man si er unødvendig, men 
for meg er det fortsatt en del av min 
hverdag, sier BjorøyKarlsen, som er 
diagnostisert med posttraumatisk 
stresslidelse (PSTD). 

Han er innvilget stønad for 
yrkesskade av NAV, og har fått permi
sjon fra Forsvaret som har vært hans 
arbeidsgiver siden han var 20. 

Selvmordsbombere
Etter befalsskole og militær opptre
ning dro han som nestkommande
rende for geværtropp til Libanon i 
1984, og har senere vært i kontingen
ter i Kosovo, Makedonia, Irak og 
Afghanistan. 

I Bagdad ledet han et NATOteam 
som trente opp det strategiske kom
mandosenteret for politiet, etter en 
kort periode i ”green zone” som hadde 
en noe høyere sikkerhet. 

– Det gikk imidlertid ikke lang tid 
før jeg måtte begynne å operere i red 
zone, sier BjorøyKarlsen som kan for
telle at sivile mennesker på grønn
saksmarkedene ikke sjeldent var mål 

for selvmordsbomberne, som satte de 
fremmede styrkene i forlegenhet i og 
med at de ikke kunne beskytte den 
irakiske befolkningen. Og at alle ira
kere som jobbet for ham og NATO 
var forhatte mål blant terroristene.

– Jeg mistet to av de irakiske tol
kene som jobbet for meg. Den ene 
skutt, den andre ble drept av en 
bombe, sier han. 

BjorøyKarlsen kom hjem fra Irak 
i 2005. Siste gang han reiste ut var i 
2014. Til Afghanistan, som 52åring. 
Oppholdet der utløste posttraumatisk 
stressyndrom i full blomst.  Han for
teller at han har fått god behandling 
fra det norske Forsvaret etter at han 
kom hjem.

Veteran med 35 års erfaring

Etter befalsskole og militær opptrening dro Roger Bjorøy-Karlsen som 
nestkommanderende for geværtropp til Libanon i 1984, og har senere vært i 
kontingenter i Kosovo, Makedonia, Irak og Afghanistan (Foto: Tore Letvik) 
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spørsmålet høyt på agendaen. 
Forsvarsdepartementet har ved flere 
anledninger uttalt at det ikke skal 
påberopes foreldelse hos Statens 
Pensjonskasse i saker der vilkårene for 
kompensasjon ellers er oppfylt, sier 
Wemberg og Bruknapp.

– SIOPS er av den prinsipielle 
oppfatning av at foreldelse ikke skal 
praktiseres i veteransaker da vi av 
erfaring vet at psykiske belastnings
skader oppdages og erkjennes over 
tid. Dette underbygges også av en 
rekke forskningsrapporter, sier 
Wemberg. 

– Mange av veteranene SIOPS er i 
kontakt med forteller om langvarige 
psykiske plager som strekker seg over 
flere år uten at de nødvendigvis selv 
oppfatter hvor omfattende disse pla
gene er. 

tiden mottatt flere bekymringsmel
dinger fra advokater og veteraner om 
dette, sier rådgiver Gisle Bruknapp og 
generalsekretær Øystein K. Wemberg 
i SIOPS til Juristen. 

SIOP har jobbet med problemstil
lingen foreldelse siden høsten 2017.

– Beklageligvis har vi ikke kom
met i mål. Vi har fortsatt foreldelses

– Faren for at reglene om 
foreldelse skal bli brukt som 
grunnlag for avslag på 
erstatningskrav skaper mye uro 
blant veteranene, sier 
veteranforbundet SIOPS.

Tekst: Tore Letvik

Det er ikke uvanlig at veteraner går i 
svært mange år før de selv vedgår, og 
får stadfestet, at de er påført psykisk 
skade. Da kan foreldelseslovens frist 
på tre år være ute for lengst.

– Faren for at reglene om forel
delse skal bli brukt som grunnlag for 
avslag på erstatningskrav skaper mye 
uro blant veteranene. Vi har den siste 

Veteraner frykter avslag på grunn av foreldelse

Kabul i Afghanistan (Foto: Torbjørn 
Kjosvold / Forsvaret)

– Jeg er heldig fordi vi stadig vekk 
får offiserer på høyt nivå som har del
tatt i internasjonale operasjoner og 
vet hva krig kan gjøre med folks sinn. 
Derfor er det en god forståelse og 
etterhvert økende forståelse for dette 
i Forsvaret.

– Går på trynet
 BjorøyKarlsen mener det er et para
doks at veteraner, som i mange tilfeller 
ikke selv vil innse at de har tatt skade 
av hendelser som har rammet dem 
under internasjonale operasjoner, risi
kerer å oppleve å bli møtt med mistro 
og den dagen de søker om erstatning.

– Det er mange som sitter og 
skammer seg over at de er skadd. 
Dette er fine, stolte, mennesker som 
har reist ut på oppdrag fra Norge og 
den norske regjeringen. De er ofte de 
siste til å ville innse, og akseptere, at 
de har psykiske skader. Trolig er det 
for dem, slik som for meg. Vi kan aldri 
få noen andre til å forstå hva vi har 
opplevd. Men ber om respekt for det 

vi gjorde for landet vårt og annerkjen
nelse for at vi gjorde det.

– Til slutt så er det viktig at folk 
flest kjenner ikke og skjønner ikke 
symptomene av psykiske senskader. 

De fleste bare fortsetter å brenne på 
til de går på trynet. Slik var det med 
meg, avslutter veteran BjorøyKarlsen.

Roger Bjorøy-Karlsen på oppdrag i Afghanistan (Foto:privat)
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Et intensivt kurs for tillitsvalgte i alle sektorer der 
deltakerne lærer å forhandle målrettet og effektivt. 
Innledningsvis gis en teoretisk og strategisk innføring i 
forhandlingsprosessen. Dette følges opp med øvelser  
og praktisk trening. Deltakerne får testet ut egne 
ferdigheter og utviklet disse videre. 

Kurset veksler mellom gjennomgang av forhandlingsteori/
forhandlingsteknikk og praktiske øvelser. Det legges opp 
til mye bruk av simuleringsøvelser der deltakerne selv skal 
gjennomføre ulike typer forhandlinger. Kurset er generelt  
i formen, dvs. det fokuserer på alle typer forhandlinger.  
Det kan være en fordel å ha gjennomgått innføringskursene 
som Juristforbundet tilbyr før man melder seg på dette.

Vi legger vekt på å skape en trygg og åpen atmosfære  
på kurset. Deltakerne skal få prøvd ut sine ferdigheter,  
og de får konstruktiv tilbakemelding. Det legges 
betydelig vekt på egeninnsats fra dem som er med. 
Avslutningstidspunkt første dag kan variere. 
 
Det er en forutsetning for å delta på kurset at alle 
deltakerne er til stede fra start til slutt.   
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Buch forteller at det delvis var 
arbeidet med barnebøker som fikk 
henne til å søke jobb i Barne og fami
liedepartementet. Der jobber hun nå i 
avdelingen for familie og oppvekst. 

– Vi har ansvar for politikken som 
gjelder barn, unge og familier. Det er 
en utrolig givende jobb, sier hun.

– At barn skal bli hørt, og at bar
nas beste skal være i fokus, er en av 
mine hjertesaker, forteller Buch.

Barnearbeid
I jobben skriver hun alt fra lovpropo
sisjoner til taler, og hun tror både job
ben og jusstudiet har gitt henne en 
fordel når hun skal skrive for barn.

– Jurister er vant til å formulere 
seg kort og presist, tilpasse språket 
etter hvem som er mottakeren, og 
være tøff i redigeringsprosessen. I til
legg er man vant til å vurdere en pro
blemstilling fra ulike sider og lete 
etter en løsning, sier hun.

Selv om barnebøker gjerne kan ha 
en alvorlig brodd, er Buch opptatt av 
at bøkene hun skriver skal være spen
nende, morsomme, og litt uforutsig
bare. Hennes mål er at både barn og 
voksne skal bli engasjert og under
holdt, og få lyst til å lese mer.

kranglet med bestevennen sin, og som 
går inn i en leketøysbutikk og kjøper 
seg en bestevenn på boks. Jenta velger 
seg en bestevenn som, i likhet med 
henne selv, elsker å leke med dukker.  

– Veldig mange barn opplever på 
et eller annet tidspunkt at vennskap 
kan være vanskelig. Hva om man 
kunne få seg en bestevenn som alltid 
er der for deg, og som bare leker med 
akkurat det du vil? Dette var utgangs
punktet for den første boken, sier 
Buch.

Barne- og familiepolitikk 
Det viser seg etter hvert at den nye 
vennen, DukkeLise, har en aldri så 
liten produksjonsfeil. Hun blir mer og 
mer dominerende, og har et sinne
mestringsproblem. Til slutt får jenta 
nok, og putter DukkeLise tilbake i 
boksen og leverer henne tilbake til 
butikken.

– Det er naturligvis angrerett på 
bestevenner på boks også. Litt forbru
kerjus må man jo snike inn, sier Buch 
og ler.

Moralen i boka er at jenta, og lese
ren, innser at man må akseptere ven
ner som de er, og at gode venner byt
ter på å bestemme hva man skal leke.

Barne- og familiejurist og barnebokforfatter

– At barn skal bli hørt 
er en av mine 
hjertesaker

Jurist Hanne Buch i Barne- og 
familiedepartementet skriver 
barnebøker på fritiden.

Tekst og foto: Tuva Bønke Grønning 

– Jeg skrev endel under jusstudiet for 
moro skyld. Da jeg fikk barn koste jeg 
meg veldig med å lese høyt for dem, 
og begynte å interessere meg for bar
nebøker, forteller Hanne Buch.

Hun er jurist i Barne og familie
departementet og er nettopp ferdig 
med sin barneboktriologi om en 
fabrikkmann som ønsker å gi alle barn 
en bestevenn, og produserer «beste
venner på boks» i form av levende 
dukker som gjør alt eieren ønsker.

Fascinasjonen for billedbøker 
resulterte i at hun ved siden av jobben 
hun den gang hadde i Nærings og fis
keridepartementet, begynte å skrive 
på sin første barnebok. Det ble en del 
kveldsskriving og tilbakemeldinger fra 
barna før «Bestevenn på boks» var i 
boks.

I den første boka, “Bestevenn på 
boks”, møter leseren en jente som har 



25JURISTEN   NR 3 / 2019

dukkefabrikken skal bli fiskebollefa
brikk. Da Jåledukken påpeker at det er 
forbudt med barnearbeid, fnyser Betty 
og sier at dette ikke gjelder for dukker. 
Da bestemmer dukkene seg for å 
rømme.

– Det er mye action, spenning og 
humor i denne boken, og den har hel
digvis en lykkelig slutt, røper Buch.

en god venn, og historien får en 
moderne Pinocchiovri når Dukke
Lise får sitt største ønske oppfylt.

– Denne boken handler om uten
forskap, og hvordan dukkene i likhet 
med oss mennesker, har et sterkt 
ønske om tilhørighet, og å bli likt og 
akseptert for den man er. Historien 
har blitt til et slags moderne Pinocchio 
eventyr, sier Buch.

I triologiens siste bok, Ønske
maskinen, må de tre dukkene Tøyse
koppen, Jåledukken og Superhel
ten  flytte til en strikkefabrikk fordi 

I bok to møter vi igjen Dukke
Lise, og får innsikt i hvordan det er å 
være bestevenn for så å bli «dumpet» 
og returnert til fabrikken fordi eieren 
ikke er fornøyd.

– Jeg hadde lyst til å utforske 
hvordan det er å være en slik levende 
dukke, som blir «dumpet» og puttet 
ned i boksen når eieren ikke har lyst 
til å leke med deg lenger. Hvordan har 
disse dukkene det, og hva drømmer 
de om? sier Buch.

De returnerte dukkene må gå i seg 
selv og lære seg hvordan de skal være 
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tverr fag lig team av tek no lo ger, de sig
ne re og for ret nings folk som øns ket bli 
med på rei sen.

– Å si opp en trygg ad vo kat jobb 
hvor jeg triv des og had de gode mu lig
he ter var gan ske van ske lig. Man slip
per noe trygt og godt og går ut av et 
mil jø man tri ves i, sier Foss.

Nå vil han sam men med Ma rie ro 
og res ten av tea met ut vik le et kon sept 
som føl ger kun de ne gjen nom uli ke 
livs fa ser og til byr ju ri disk hjelp un der
veis – sam bo er kon trakt, skils mis se, 
for skudd på arv. Før s te pro dukt ut er 
di gi talt tes ta men te og arve si mu la tor. 

Her skal kun de ne kun ne fylle inn 
en del in for ma sjon før de får vite 
hvor dan ar ven vil for de les og hva de 
kan gjø re in nen for lo vens ram mer. I 
sam ar beid med SRbank skal pro duk
tet lan se res om kort tid.

– Jeg kom til et punkt hvor jeg måt te 
be stem me meg: ville jeg gå for et part
ner løp el ler ville jeg ta tak i den lista 
med ide er jeg had de lig gen de? Jeg kom 
raskt frem til at det var umu lig for meg 
å leg ge fra meg grün derdrøm men.

Da han skul le søke stu di er had de 
Dag Jo sef Foss skre vet opp jus, IT, jour
na li stikk og de sign på «øns ke lis ta». Han 
end te opp med jus og et års ITstu di er. 
Med en stor in ter es se for di gi ta li se ring 
og de sign var pla nen å bru ke mye av 
det te i job ben som ad vo kat. 

Lis ta over ide er ble sta dig leng re, 
og  i mars i fjor slut tet han i ad vo kat
job ben  hos  Ha ver i Stavanger for å 
vi de re ut vik le for ret nings ide en og ble 
med i Gründerhubpro gram met for 
opp starts be drif ter på In no va tion dock.

Et ter hvert fikk han også med seg 
Sind re Ma rie ro og har byg get et sterkt 

– Juridiske ingeniører, legal designers 
– framtida trenger folk med jusbakgrunn 
kombinert med andre ting

Selskapet Justify vil 
gjøre det enkelt og 
billig for hvem som 
helst å lage et godt 
testamente. Gründerne 
tror det vil bli større 
behov for jurister som 
har erfaring eller 
utdanning fra andre 
fagfelt i årene som 
kommer.

Tekst og foto: Tuva Bønke Grønning

F.v. Dag Josef Foss  
og Sindre Mariero.
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– Ju ri dis ke in gen iø rer, le gal de sig
ners – frem ti den tren ger sårt folk med 
ju ri disk bak grunn i kom bi na sjon med 
and re ting, me ner Foss.

Mer til pas set hver en kelt
Mor ten Good win er før s te ama nu en sis 
ved Uni ver si te tet i Agder og nest le der 
ved  Senter for forsk ning på kuns tig 
in tel li gens. Han sier mye  av kuns tig 
in tel li gensre vo lu sjo nen har skjedd 
når da ta pro gram me ne kla rer å in di vi
dua li se re.

– Det er en stor grunn til at Face
book, Uber , You Tube fun ge rer så bra, 
de for står meg. Face book hop per over 
jour na lis ten. Uber fjer ner taxi le del
sen, sier han. 

Han me ner det der for er eks tra 
spen nen de at sel ska per som Jus
ti fy  går ut til en kelt for bru ker, og i 
prak sis fjer ner hele ad vo ka ten for ju ri
disk bi stand.

– En sam bo er kon trakt kan være 
helt in di vi du elt til pas set meg og min 
sam bo ers be hov – ak ku rat slik Face
book og You Tube til ret te leg ger inn
hold for meg, sier han.

– Jeg er helt sik ker på at mye av 
frem ti dens tek no lo gi kom mer til å 
være in di vi du elt til pas ser hver og en 
av oss. Le gal tech er in tet unn tak. 
Der for er eks emp let Jus ti fy eks tra 
spen nen de.

– Alt er egent lig an ner le des. Det 
er en helt an nen måte å ten ke på – 
mer krea tivt og helt and re ar beids me
to der.

– Hind rer ny ska ping
Han be skri ver ad vo kat bran sjen som 
«tra di sjo nell, lite trans pa rent og gjen
nom re gu lert» med be gren se de im pul
ser uten fra, noe som gjør det van ske lig 
å ten ke an ner le des. Foss me ner blant 
an net timeprismodellen og hvor dan 
ting er or ga ni sert i bran sjen hind rer 
ny skap ning. 

– Det har len ge ute luk ken de vært 
fo kus på do me ne kunn skap og det å 
være fag lig sterk. Det er jo vel og bra, 
men det ope ra sjo nel le – å sty re sjap pa 
på en mer ef fek tiv måte – har blitt 
ned pri ori tert, me ner han.

Ma rie ro for tel ler at man ge etab
ler te ad vo ka ter tar kon takt og sier at 
de heier på dem.

– De gir tom mel opp og sier at de 
har øns ket seg det te len ge. Men 
be kref ter sam ti dig at tra di sjo nel le 
ad vo kat fir ma har pro ble mer med å 
kun ne for sva re den ne ty pen kost bar 
pro dukt ut vik ling som i stor grad går 
på tvers av da gens for ret nings/be ta
lings mo del ler, sier Ma rie ro.

De to grün der ne tror det vil bli 
stør re be hov for ju ris ter som også 
er fa ring el ler ut dan ning fra and re fag
felt i åre ne som kom mer.

– An nen måte å ten ke på
Ma rie ro, som har IT og øko no mi bak
grunn og har det ope ra sjo nel le an sva
ret i Jus ti fy, for tel ler at løs nin gen skal 
kun ne til pas ses nes ten hvem som 
helst – det kan være and re ban ker, 
or ga ni sa sjo ner og så vi de re. Og in ter
es sen for pro duk tet har vært stor.

– Vi vil dekke et be hov som ad vo
ka ter egent lig ikke øns ker å be tje ne, 
sier Foss.

– Et tes ta men te er et eks em pel på 
noe som ikke er spe si elt at trak tivt for 
ad vo ka ter, for di det er små opp drag 
som er van ske lig å ef fek ti vi se re uten 
sto re vo lum. 

Pri sen for et en kelt tes ta ment 
en der gjer ne på 5.00015.000 for 
enk le re opp drag, og øker raskt for mer 
kom plek se va ri an ter. Jus ti fy øns ker å 
re du se re den ne kost na den be ty de lig, 
og har som mål set ning å kun ne til by 
tje nes ten ned mot 1.0001.500.

I til legg vil man kun ne gjø re pro
duk tet tes ta ment mer til gjen ge lig for 
folk flest ved å til by gra fisk si mu le ring 
av de al ter na ti ver kun den har og en kel 
til gang til selv be tje nings verk tøy via 
mo bil, tab let, PC og så vi de re.

I star ten vil ad vo ka ter kva li tets
sik re hvert en kelt tes ta men te, før de 
grad vis går over til full au to ma ti se ring.

Foss be skri ver hver da gen som 
grün der som spen nen de og vel dig 
an ner le des enn hver da gen han kjen te 
som an satt i et ad vo kat fir ma.

– Noen synes nok det er rart å si opp en 
trygg og godt betalt advokatjobb
Som forretningsadvokat i 
Selmer jobbet Rony Solaiman 
mye i krysningen mellom finans 
og teknologi. Det var da han fikk 
øynene opp for mulighetene i 
«legal tech» og «reg tech».

Se ne re har han job bet med com pli
ance i ban ker og fond, og ny lig sa han 
opp ad vo kat job ben i Nor fund for å bli 
med på laget i opp starts fir ma et 
BizBot AS.

Fra opp start for et og et halvt år 
si den har sel ska pet gått fra kun en ide 
til å ha lan sert beta ver sjo nen av en 
di gi tal platt form som skal gjø re det 
enk le re å drive et sel skap.

På platt for men kan bru ker ne i 
dag føre ak sje bo ken di gi talt, sig ne re 
av ta ler og sel skaps do ku men ter di gi
talt, og gjen nom fø re kjøp og salg av 
uno ter te ak sjer. Tea met job ber med 
nye mo du ler og in te gre ring mot 
Altinn som vil mu lig gjø re sty re og 
nav ne end rin ger, le ve ring av ak sjo
nær opp ga ver og gjen nom fø ring av 
emi sjo ner hel di gi talt samt for enk le 
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di gi ta li se ring og tek no lo gi på grunn av 
ek si ste ren de for ret nings mo del ler.

– Og så er nok en del av den eld re 
gar de redd for å gi bort ar beids opp ga
ver. Men det te end rer seg. De yng re er 
mye mer «på» og ten ker ikke på tek
no lo gi som noe nytt, men hel ler noe 
som kan hjelpe dem i hver da gen.

Da han selv be stem te seg for å si 
opp ad vo kat job ben for å bli med på 
Bizbotlaget var til ba ke mel din ge ne 
stort sett po si ti ve.

– De fles te re age rer med in ter es se 
og sy nes det er spen nen de. Det er sik
kert noen som sy nes det er mer ke lig å 
si opp en trygg og godt be talt ad vo
kat jobb også, men jeg har all tid triv
des bedre i det ukjen te enn i det 
kjen te, sier han.

– I for eks em pel  Stor bri tan nia ser 
man of te re at sel ska pe ne selv tar kon
takt med le gal techfir ma ene, mens her 
i Norge må vi nok jobbe litt mer for å 
sel ge oss inn. Det er ikke så mye be visst
het rundt mu lig he te ne ennå, men det 
skjer sak te men sik kert en end ring.

Les te jus på BI
Tek no lo gi og øko no mi har all tid fan
get in ter es sen til So lai man, og da han 
stu der te retts vi ten skap ved UiO 
plei de han å sit te å lese på BI, for å få 
litt an nen in spi ra sjon.

– Jeg har man ge ven ner med øko
no mi og in gen iør ut dan nel se. Jeg 
sy nes gjen nom gå en de de med øko
no mi og in gen iør ut dan nel se er mer 
opp tatt av tek no lo gi og i stør re grad 
kas ter seg ut i nye ting enn mine ven
ner med jus ut dan nel se, sier han.

Han tror ad vo kat bran sjen har vært 
noe se ne re på bal len når det gjel der 

kom mu ni ka sjo nen mel lom le del se, 
sty ret og ak sjo næ rer.

Beta ver sjo nen av platt for men ble 
lan sert på høs ten i fjor, og har al le re de 
over 400 bru ke re.

So lai man blir en del av det tek no
lo gis ke tea met, hvor han blant an net 
skal bi dra med å kva li tets sik re de ju ri
dis ke pro ses se ne. Det blir også en del 
salg i til legg til en rek ke and re ad mi
nist ra ti ve opp ga ver.

– Vi byg ger en platt form som for
enk ler og di gi ta li se rer sel skaps ad mi
nist ra sjon. Et ter hvert vil det kom me 
mu lig he ter for stør re in di vi du ell til
pas ning, og vi ten ker glo balt al le re de 
fra start, for tel ler So lai man.

Når det gjel der ad vo kat bran sjen og 
legaltech tror So lai man det er et stort 
mar ked for nye løs nin ger også i Norge.

– En kel te av de sto re ad vo kat fir
ma ene la ger løs nin ger selv, mens de 
mind re tren ger gjer ne litt hjelp.

       Det er ikke så  
mye be visst het rundt  

mu lig he te ne ennå, men det 
skjer sak te men sik kert  

en end ring

Rony Solaiman 
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Slik kan nye Bergen tinghus bli

var me, sier so ren skri ver Hå kon Ras
tum, som job ber med opp gra de rings
pla ne ne.

Ras tum sier Bergen ting hus er et 
vik tig sig nal bygg og av stor his to risk 
og byg nings mes sig be tyd ning. At byg
get er ver net og at det der for er 
be gren set hva man kan gjø re med det 
er også en av de sto re ut ford rin ge ne 
de har i dag når det skal opp gra de res.

– Struk tu ren i byg get er også slik at 
vi i dag ikke kom mer leng re med luk
ke de so ner og lig nen de, uten stør re end
rin ger. De an sat te sit ter også spredd 
rundt over hele byg get, sier han.

Flere heiser, bedre luft, større 
rettssaler og tilstøtende rom 
som gir mulighet for advokater 
å snakke uforstyrret med 
klienter i pauser. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Bergen ting hus stod fer dig i 1933 et ter 
at ber gens ar ki tek ten Egill Rei mers teg
net byg get i 1928 med mot to et 
«Re spekt for lo ven». Det er imid ler tid 
lite som har blitt gjort med byg get si den 
det stod fer dig, og de 12.000 kvad rat
me ter ne og 25 retts sa le ne tren ger sårt 
en opp gra de ring. Et ter en lang ut red
nings pro sess hvor det stod mel lom salg 
og oppus sing av byg get end te det i 2017 
opp med det siste.

– In ne kli ma et er dår lig og det er 
ikke bare an sat te det går ut over, men 
også alle som er i retts sa ler over noen 
ti mer. Luf ten blir dår lig og lo ka le ne 

Slik kan inngangspartiet bli. (Illustrasjon: B4 Arkitekter)
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hvor før lig man er. Å fjer ne trap pe ne 
er nød ven dig av hen syn til en frem ti
dig sik ker hets kon troll, me ner han.

– Alle kan kom me inn i et ting hus, 
men ikke med kni ver og and re far li ge 
gjen stan der. Det er til det beste for 
alle at man ikke har slike vå pen med 
seg på et ting hus og i dag hvor man tar 
sik ker hets kon troll pe rio de vis, opp da
ges en del far li ge gjen stan der folk prø
ver å ta med seg inn på ting hu set.

So ren skri ver Ras tum for tel ler at 
de nå ven ter på mid ler til å gå vi de re i 
for pro sjek tet, men at de opp le ver stor 
po li tisk vil je til en de lig å få re ha bi li
tert Bergen ting hus.

Hå pet er å kun ne flyt te inn i et 
nytt og re ha bi li tert ting hus mot slut
ten av 2025 el ler star ten av 2026.

Ras tum un der stre ker at det fort
satt er mye som ikke er av klart, og de 
vet ikke hvor de vil være un der re ha
bi li te rin gen. Hva pris lap pen en der på 
er han hel ler ikke sik ker på.

– Det er fort satt van ske lig å vite 
hvor mye en re ha bi li te ring vil kom me 
på, men det er fle re hund re mil li o ner 
kro ner.

Fle re hei ser
På 80tal let ble to av de fire heis sjak
te ne tatt ut av drift for å bru kes til 
ven ti la sjons rør. Nå vil den nye opp
gra de rin gen ta dis se i bruk igjen, i til
legg til to nye hei ser – en til ar res tan
ter og en til an sat te.

– I dag er ka pa si te ten for dår lig og 
man opp le ver at fan ger i hånd jern 
kom mer i sam me heis som and re, for 
eks em pel til fel di ge pub li kum me re. 
De an sat te får også sit te mer sam let 
og kan på den må ten sam ar bei de mer 
hen sikts mes sig, sier Ras tum.

Trap pe ne ved ho ved inn gan gen til 
ting hu set har vært et ho de bry, og det 
er nå til vur de ring om hele trap pa kan 
fjer nes. Da gens ho ved inn gang har tre 
trap pe løp, og det midt re trap pe lø pet 
har tid li ge re vært tatt ut av fred nin gen 
for å mu lig gjø re en ny trinn fri ho ved
inn gang fra Tårn plass til un der eta sjen. 

Ras tum for tel ler at de ikke vet hva 
det en der med før for pro sjek tet er fer
dig. Han un der stre ker imid ler tid at 
det gjen nom ar bei det så langt har vist 
seg at den beste mu lig he ten er å få en 
fel les inn gang for alle uav hen gig av 

Ras tum trek ker også frem at de i 
dag ikke har til strek ke lig med retts sa
ler, ikke minst hen sikts mes si ge og sto
re nok retts sa ler.

– Man ge rettsaker må gå i retts sa
ler som er for små og sma le til at det 
gir gode ar beids vil kår, sær lig for ad vo
ka ter, po li ti et, tol ker og sak kyn di ge. 
Plus ser man på med i ut gangs punk tet 
dår lig luft, så sier det seg at noe må 
gjø res raskt.

For stå el se fra Riks an tik va ren
Iføl ge so ren skri ve ren har Riks an tik va
ren vist stor for stå el se for at det er 
be hov for end rin ger i det ver ne de 
byg get.

I et  hø rings brev fra ja nu ar skri ver 
Riks an tik va ren  at de  i pe ri oden et ter 
ved ta ket om fred ning har vært i tett 
kon takt med jus tis sek to ren/Stats bygg 
om end rings be hov og til tak, og at 
de tid li ge re har ar bei det frem et mu lig
hets stu di um for ny bruk av byg nin gen.

«Vi er kjent med at dis se pla ne ne 
ikke har ført frem, og at det er be hov 
for mer gjen nom gri pen de end rin ger. I 
det te til fel let er det tungt vei en de sik
ker hets re la ter te hen syn, og hen sy net 
til ting ret tens mu lig het for å for bli i 
byg nin gen som gjør at vi vur de rer at 
de ler av in ter iør fred nin gen kan utgå 
ved en end ring av for skrif ten.»

So ren skri ver Ras tum pe ker også 
på be tyd nin gen av at det fort satt er 
ting hus drift i det flot te byg get.  

– Det har gitt rom for en god 
av vei ning av vern og fort satt bruk, 
som vil gi bedre in ne kli ma fle re retts
sa ler. Det åp ner for bre de re retts sa ler, 
bruk av tolke rom, til stø ten de dom
mer rom og bedre plass for ad vo ka ter, 
for tel ler Ras tum

Vi de re vil det også bli and re til stø
ten de rom som gir mu lig het for ad vo
ka ter å snakke ufor styr ret med kli en
ter i pau ser og lig nen de.

– Ved en to tal re ha bi li te ring 
av hu set får vi helt and re mu lig he ter 
til å få inn et godt og mo der ne luf te
an legg, sier han.

Tinghuset har stort behov for modernisering, forteller sorenskriver Håkon Rastum. 
(Foto: Wikipedia)



32 JURISTEN   NR 3 / 2019

 Mann li ge topp le de re over la ter 
fa mi lie an sva ret til part ner mens kvin
ne li ge topp le de re de ler an svar og 
opp ga ver med part ner, vas ke hjelp, au 
pair, bes te for eld re og and re.

Her vi ser un der sø kel se ne sto re og 
sig ni fi kan te kjønns for skjel ler også 
et ter kon troll for al der.

TorEgil Vib le mo er le der for 
Ju rist for bun det Pri vat. Han me ner 
Halrynjos forsk ning får godt frem at 
kvin ner og menn i prak sis står over for 
noe uli ke di lem ma er når kar rie re valg 
skal gjø res i de av gjø ren de 30 åre ne.

Det er sann syn lig at kvin ne li ge 
ju ris ter fort satt opp le ver stør re kon
flikt mel lom en kar rie re i pri vat sek tor 
og fa mi lie etab le ring/fa mi lie liv, tror 
han.

 Fun ne ne til Hal ryn jo ty der på at 
menn og kvin ner gjør sy ste ma tis ke 
uli ke valg, men år sa ke ne til det te kan 
dis ku te res, sier Vib le mo.

 Er det eks em pel vis først og 
fremst for di kvin ner ikke har like 
re el le mu lig he ter til å gjø re kar rie re 
på grunn av for vent nin ger til til gjen
ge lig het og fak tu re rings press som 
opp le ves å kom me i kon flikt med 
fa mi lie li vet? El ler er uli ke pre fe ran ser 
mel lom kvin ne li ge og mann li ge når 
det gjel der fa mi lie liv, kar rie re og inn
tekt vik ti ge for kla rin ger? Det te er 
van ske lig spørs mål å ana ly se re på en 
so lid måte, sier han.

Vib le mo me ner en ho ved ut ford
ring er om de svar som gis om pre fe
ran ser for kar rie re, lønn og fa mi lie liv i 
spør re un der sø kel ser og in ter vju er er 
«san ne» og va li de.

 Det er åpen bart man ge grun ner 
til at det folk sier i in ter vju er og spør

på li ke stil ling i øko no mi og ar beids liv.
 Det te gjel der imid ler tid ikke på 

top pen i næ rings li vet, for tel ler Hal
ryn jo.

CORE har si den 2014 laget et 
topp le der ba ro me ter. Det siste, fra 
vå ren 2018, vi ser at kun 21 av de 200 
stør ste sel ska pe ne har en CEO som er 
kvin ne, og i topp le der grup pe ne er 22 
pro sent kvin ner, mot 78 pro sent 
menn.

 Fra vi be gyn te å tel le i 2014 har 
vi sett en svak, men po si tiv ut vik ling. I 
2014 var 18 pro sent i le der grup pe ne 
kvin ner, sier Hal ryn jo.

Kvin ne an de len i sty rer er noe høy
ere, og lå i 2018 på 31 pro sent, mot 29 
pro sent i 2014. Vi de re vi ser ba ro me
te ret at menn ty de lig do mi ne rer i lin
je po si sjo ner, el ler ope ra ti ve stil lin ger 
med re sul tat an svar. Her er kvin ne an
de len på 16 pro sent.

Når de ser på stabs po si sjo ner, stil
lin ger som har en støt te funk sjon i 
topp le del sen, er kvin ne an de len på 48 
pro sent. Det te er for eks em pel HR, 
kom mu ni ka sjon, HMS og ju ri dis ke 
stil lin ger.

De vik ti ge 30-åra
Hal ryn jo for tel ler at hun er spe si elt 
opp tatt av å se på hvor i kar rie re lø pet 
men ne ne ryk ker fra. Når er det topp
le der kar rie rer etab le res og på hvil ke 
be tin gel ser?

 Utro lig mye skjer i de vik ti ge 
30åra. Både mann li ge og kvin ne li ge 
topp le de re har gjort kar rie re ryk ket og 
etab lert fa mi lie i 30åra. De få kvin
ne ne som har gjort har imid ler tid 
gjort det på tøf fe re vil kår, for tel ler 
hun.

Det som be tyr noe for for skjel len 
er for de lin gen av an svar for barn 
og hjem, i til legg til en sub jek tiv 
vur de ring hos pa ret av hvem som 
har en jobb med høy est sta tus, 
inn tekt og så vi de re, me ner li ke-
stil lings fors ker Sigtona Hal ryn jo.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Hva vet vi egent lig om for skjel le ne  
mel lom mann li ge og kvin ne li ge ju ris ter?

Det spørs må let var ut gangs punk tet 
for fore dra get Sigtona Hal ryn jo ved 
Institutt for sam funns forsk ning og 
PhD i so sio lo gi fra Uni ver si te tet i 
Oslo holdt for til lits valg te i Ju rist for
bun det Pri vat før pås ken.

Hal ryn jo fors ker på fa mi lie po li
tikk, ar beids liv, kjønn og kar rie re i 
næ rings liv og aka de m ia. Hun er også 
opp tatt av kjønns ba lan se i topp le del se 
og li ke stil ling gjen nom livs lø pet. Hun 
er opp tatt av hva som skjer når «eli te
ut dan ne de kvin ner og menn får barn 
og mø ter «Kar rie re lo gik kens og til ret
te leg gings lo gik kens spil le reg ler».

Hal ryn jo, som også er til knyt tet 
CORE – Senter for li ke stil lings forsk
ning – skrev i 2010 en dok tor grad 
med data fra blant an net 1198 ju ris ter.

Få kvin ne li ge topp le de re
Iføl ge Glo bal Gen der Re port 2018, 
ut ar bei det av World Eco nom ic 
Fo rum, er Norge num mer to i ver den 
på ge ne rell li ke stil ling og num mer 11 

Karriererykket i 30-årene

– Mann li ge topp le de re over la ter fa mi lie an sva ret  
til part ner mens kvin ne li ge topp le de re de ler an svar
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hjem, i til legg til en sub jek tiv vur de
ring hos pa ret av hvem som har en 
jobb med høy est sta tus, inn tekt og så 
vi de re, alt så om man har bak ke mann
skap el ler er bak ke mann skap på hjem
me ba ne, sier Hal ryn jo. 

Hun for tel ler at svært få kvin ner har 
en part ner som er bak ke mann skap på 
hjem me ba ne. Der med blir det em pi
ris ke «best case sce na rio» for å gjø re kar
rie re for en kvin ne at part ne ren har en 
like vik tig jobb som henne og at an sva
ret for barn og hjem de les likt, mens 
al ter na ti vet er å gjø re mest selv.

For menn er det imid ler tid fort satt 
et re la tivt ut bredt al ter na tiv at part
ne ren tar ho ved an sva ret hjem me, 
mens «worst case sce na rio» er å dele 
likt.

 Det er klart det er pro ble ma tisk 
at best mu li ge ut fall for kvin ner er det 
verst ten ke li ge for menn. Over ras
ken de nok er det de som de ler likt 
som er mest for nøyd med egen til pas
ning, uav hen gig av kjønn, sier Hal
ryn jo. 

 Ide a let for de fles te er alt så å dele 
likt, og de som de ler likt er mest for

ut dan nel se og i prin sip pet like mu lig
he ter til å vel ge yrke og ju rist rol le. I 
prak sis vel ger vi som ju ris ter fort satt 
me get ulikt, sier han.

Menn vil bli part ner
Da hun skrev dok tor gra den sin blant 
an net ba sert på surveydata fra 3924 
ju ris ter, si vil øko no mer og si vil in gen iø
rer, fant Sigtona Hal ryn jo ut at det 
ikke var noen sig ni fi kan te for skjel ler 
mel lom kvin ner og menn i pre fe ran
ser for kar rie re (hvor vik tig job ben er 
etc.) uan sett om de had de barn el ler 
ikke. 

Blant ju ris ter var det imid ler tid en 
kjønns for skjell i pre fe ran se for å bli 
part ner, det var vik ti ge re for menn.

 Men bort sett fra øns ket om å bli 
part ner, var det ikke noe kjønns for
skjell i sy net på jobb, an svar og lønn. 
Det var na tur lig nok en sam men heng 
mel lom pre fe ran se for kar rie re og fak
tisk kar rie re, men menns fak tis ke kar
rie re for sprang kan ikke for kla res med 
kjønns for skjell i pre fe ran ser.

 Det som be tyr noe for for skjel len 
er for de lin gen av an svar for barn og 

re un der sø kel ser ikke all tid stem mer 
med de de fak tisk gjør el ler re elt øns
ker. Hvis vi øns ker å si noe om folks 
hand lin ger og ikke bare om folks 
hold nin ger og nor mer, må man ta dis
se me to dis ke ut ford rin ge ne på al vor. 
Det be tyr ikke at in ter vju er og spør re
un der sø kel ser ikke har ver di for å 
be ly se pre fe ran ser, men stil ler sto re 
krav til fors ker nes do ku men ta sjon, 
ana ly se og kri tis ke re flek sjo ner.

Lønns for skjel ler i det pri va te
Vib le mo pe ker på at lønns for skjel le ne 
mel lom kvin ne li ge og mann li ge ju ris
ter er størst og be ty de lig i pri vat sek
tor. Det er også in di ka sjo ner på at for
skjel le ne øker ut over i kar rie ren. 
Vib le mo me ner år sa ke ne tro lig er 
sam men sat te.

 Vi vet at 30åra er vik ti ge for å 
etab le re og ut vik le kar rie ren som 
ju rist. Sam ti dig er 30åra også ty pisk 
pe ri oden for fa mi lie etab le ring. År sa
ke ne til for skjel ler kan være uli ke pre
fe ran ser, uli ke re el le valg mu lig he ter 
og kul tu rel le fø rin ger for kvin ne li ge 
og mann li ge ju ris ter. For ret nings mo
del ler og le del ses kul tur i virk som he
te ne kan også ha be tyd ning, sier han.

Han på pe ker at de imid ler tid vet 
lite om år sa ke ne til lønns og kar rie re
for skjel le ne. Vib le mo me ner også at vi 
vet for lite om de re el le lønns for skjel
le ne – løn nen for kvin ne li ge og mann
li ge ju ris ter kon trol lert for and re fak
to rer som på vir ker løn nen.

En ver di un der sø kel se Ju rist for
bun det Pri vat gjen nom før te i 2018 
vi ser også at det er be ty de li ge for skjel
ler i inn tekt et ter hvil ket retts om rå de 
ju ris te ne ar bei der in nen for. «Har de» 
retts om rå der som skatt, sjø rett og sel
skaps rett har høy ere inn tekt enn «my
ke re» retts om rå der.

 For alle yr ker og ut dan nel ser vet 
vi at det al ler mes te av kjønns for skjel
len i lønn mel lom kvin ner og menn 
skyl des at menn job ber mer hel tid og 
over tid og i yr ker som be ta ler mer. For 
ju ris ter er det me get in ter es sant å gå 
dy pe re inn i for kla rin ger på lønns for
skjel le ne  et ter som vi har sam me 

Sigtona Halrynjo. Tor-Egil Viblemo.
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lønns og ar beids gi ver po li tik ken i sta
ten i dag, sier han. 

Brom an der me ner det der imot er 
sto re for de ler ved at ju ris ter blir i job
ben og at mer må gjø res for å hind re 
gjen nom trekk. Han pe ker blant an net 
på stør re grad av til ret te lagt kar rie re
løp for at dyk ti ge for valt nings ju ris ter 
skal kun ne stå len ger i stil lin gen. 

Han me ner det må ten kes nytt 
blant både ar beids ta ke re og til lits
valg te. Men også på ar beids gi ver si den. 

– Jeg an tar at man ge stat li ge ar beids
gi ve re må gjø re sine egne vur de rin ger 
av hvor dan de skal iva re ta sine an sat tes 
lønns ut vik ling når det ikke len ger sik res 
ved det sen tra le opp gjø ret. 

Han øns ker seg et bedre kunn
skaps grunn lag om re el le lønns for
skjel ler og år sa ker til dis se både for 
ju ris ter i pri vat og of fent lig sek tor.

 Vi øns ker også å ar ran ge re et 
se mi nar om lønn og kar rie re for ju ris
ter sam men med de and re sek sjo ne ne 
i Ju rist for bun det. For må let med et 
slikt se mi nar er å grun dig drøf te sta
tus, år sa ker til lønns for skjel ler og 
mu li ge til tak.

Sek sjon Pri vat har også pla ner om 
en ana ly se av lønns for skjel ler blant 
kvin ne li ge og mann li ge ju ris ter.

 Det vik tig ste for vår del er å sik re 
mang fold og like mu lig he ter i ar beids
li vet for ju ris ter. I dag er om trent 65 
pro sent jusstu den te ne kvin ner. Vi må 
bru ke hele kom pe tan sen. Det er på 
lang sikt lønn somt for virk som he te ne 
og sam fun net, sier Vib le mo.

Det er jobbskifte som gir  
mest lønnsøkning.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Det er skifte av jobb som fø rer til 
mest lønns øk ning – for eks em pel vi ser 
en un der sø kel se fore tatt av NITO 
at 84 pro sent av dem som for hand ler 
om lønn ved jobb skif te får bedre lønn.

Sver re Brom an der, le der av Ju rist
for bun det – Stat, sier un der sø kel ser 
helt klart vi ser det sam me bil det; 

– Den stør ste lønns veks ten skjer 
ved ny lønns inn plas se ring i ny stil ling, 
sier han. 

nøyd. Li ke vel er det for skjel ler. Hva 
kan for kla re hvor for det te er så seig li
vet når pre fe ran se ne og hold nin ge ne 
er like? spør hun. 

- Ikke be visst for hand ling
Hal ryn jo tror få par set ter seg ned og 
be visst for hand ler om hvem som skal 
få gjø re kar rie re. 

   De fles te ten ker at det skal gå 
fint – vi bor jo i Norge, har bar ne ha ge
plass og så vi de re. Men så kom mer 
his to ri e ne, og de star ter som re gel 
al le re de med til ret te leg ging i gra vi di
te ten, for tel ler li ke stil lings fors ke ren.

 Til ret te leg ging  kan være godt 
ment – og nød ven dig – men det er 
li ke vel et di lem ma når kvin ner er nødt 
til å ba lan se re kar rie re med til ret te
leg ging i form av fra vær av an svar, pro
sjek ter og kli en ter i yr ker der det nett
opp er det te man kon kur re rer om, 
mens menn i dis se yr ke ne fort satt kan 
finne må ter å til pas se sin per mi sjon og 

– Lær dom men vi må be gyn ne å ta 
inn over oss, er at våre med lem mer 
må skifte jobb for holds vis ofte. I alle 
fall of te re enn det den gjen nom snitt
li ge stats an sat te ju rist gjør i dag, sier 
Brom an der til Ju ris ten.

Han me ner det er få yr kes ka te go
ri er som har stør re spenn vid de i ak tu
el le stil lin ger, og at ju ris ter lett kan 
flyt te på seg mel lom pri vat, stat lig og 
kom mu nal sek tor. 

Det kan bety mu lig he ter til å jus
te re opp løn nen. 

– Men at det er be hov for å skifte 
stil ling of te re enn før er ikke nød ven
dig vis det jeg me ner er den rik ti ge 
po li tik ken. Det er en  kon se kvens av 

sitt for eld re skap slik at de kan fort
set te som før. Der med kon kur re rer 
ikke nød ven dig vis kvin ner og menn 
på like vil kår et ter at de har fått barn.

Selv om topp le der da ta ene ikke 
vi ser så mye end ring, kan det ha 
skjedd end rin ger i eli te pro fe sjo ne ne, 
tror Hal ryn jo.

 Det kun ne vært spen nen de å vite 
mer om hvor dan kar rie re pre fe ran ser, 
fak tisk kar rie re ut vik ling og fa mi lie si
tua sjon har end ret seg blant ju ris ter 
de siste åre ne, sier hun.

Vil ana ly se re lønns for skjel ler
Vib le mo i Ju rist for bun det på pe ker at 
an de len kvin ne li ge ju ris ter i ar beids li
vet har økt si den Hal ryn jo skrev sin 
dok tor grad i 2010.

 Det blir sta dig fle re er far ne kvin
ne li ge ju ris ter som bur de kun ne være 
kan di da ter til fle re topp stil lin ger for 
ju ris ter i både of fent lig og pri vat sek
tor.

Oppforder jurister i staten til 
å vurdere jobbskifte oftere



Juristforbundet inviterer deg til å foreslå kandidater til 
Rettssikkerhetsprisen 2019. Prisens formål er å rette fokus  
mot rettssikkerhet for alle og i alle deler av samfunnet.  
Den skal vise at rettssikkerhet kontinuerlig må underbygges  
og utvikles som en forutsetning for rettsstaten og demokratiet.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere 
personer, en institusjon eller en organisasjon som 
i løpet av foregående år eller over lenger tid har 
utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: 

• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven  
innenfor sitt virkeområde.

• Arbeide for rettsstatlige prinsipper,  
ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter  
og trygghet for personlige krenkelser.

• Bidra til økt forståelse for og innsikt i  
lov- og regelverket.

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

Prisen er et stipend på kr 75 000,-. Den deles ut på 
Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober 2019.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av: 

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

• Eirin Eikefjord, journalist og kommentator i Bergens 
Tidende.

• Anine Kierulf, ph.d., fagdirektør ved Norges nasjonale  
institusjon for menneskerettigheter.

• Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland 
lagmannsrett.

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

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

Forslagene må inneholde kandidatens navn, 
kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse. 

Foreslå kandidater til 
Rettssikkerhetsprisen
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Øvrige kriterier og mer informasjon på www.juristforbundet.no. Frist for nominering er 22. mai 2019.
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psy kisk hel se St. Olavs hos pi tal, Met te 
El lings da len fra We Shall Overcome 
(WSO) og Vå rin Hel le vik fra Hel se di
rek to ra tet. De bat ten ble le det av ad vo
kat Jon WesselAas.

El lings da len, som re pre sen ter te 
grup pen av pa si en ter som tvangs me di si
ne res, gikk hardt ut mot da gens prak sis.

– Vi me ner bruk av tvangs me di si
ne ring er etisk feil, ikke minst for di vi 
ser at alle som blir tvangs me di si nert 
blir be hand let gan ske likt, og ikke in di
vi du elt, slik reg le ne kre ver. Vi ser at 
tung me di si ne ring gjør at men nes ker 
le ver med ska der av det te li vet ut, og at 
tvangs me di si ne ring ikke er for svar lig, 
sa El lings da len.

Arne Vaa ler un der stre ket at tvangs
me di  si ne ring ikke må stå som enes te 
be hand ling.

– Bare bruk av me di si ner vil være 
uetisk. Be hand lin gen må kom bi ne res 
med and re til tak som fun ge rer, som 
sam ta le te ra pi og til gang på til pas se de 
bo li ger, sa Vaa ler blant an net.

Hel le vik fra Hel se di rek to ra tet for
tal te at det har kom met til tak de siste 
åre ne som har ført til økt bi stand for 
den ne pa si ent grup pen.

– Ett av til ta ke ne er rett til gra tis 
ad vo kat, sa Hel le vik som også vis te til 
en un der sø kel se Hel se og om sorgs de
par te men tet be stil te og som ble gjen
nom ført av Ox ford Re search i 2017, 
om kva li te ten på tvangs ved tak.

– 35 ved tak om tvangs me di si ne
ring ble gjen nom gått. Un der sø kel sen 
vis te at åtte av ved ta ke ne ikke holdt 
til strek ke lig kva li tet, sa Hel le vik.

Hva er lovens krav til å kunne 
tvangsmedisinere psykisk syke 
pasienter? Overholder 
helsevesenet lovens vilkår for 
slik behandling? 

Tekst og foto: Tore Letvik

Det te ble de bat tert da Si vil om buds
man nen la fram sin års mel ding. Si vil
om buds mann Aage Thor Falk an ger 
kun ne for tel le om fle re sa ker om buds
man nen har hatt til be hand ling, hvor 
per so ner har blitt tvangs me di si nert 
uten at hel se per so nell el ler Fyl kes
men ne ne, som kla ge in stans, har kun
net do ku men te re at be hand lin gen har 
vært hjem let i lov ver ket.

– Tvangs me di si ne ring skjer, som 
be gre pet til si er, mot pa si en tens vil je. 
Lang va rig tvangs me di si ne ring in ne
bæ rer en kje misk end ring av et men
nes kes per son lig het over tid. Vi er her 
inne i et om rå de hvor le ga li tets prin
sip pet er gjel den de, og hvor man må 
ha hjem mel i lov før man kan ved ta 
tvangs me di si ne ring, sa Falk an ger.

Lo vens vil kår for å ved ta tvangs
me di si ne ring er at be hand lin gen med 
«stor sann syn lig het kan føre til hel bre
del se el ler ve sent lig bed ring i pa si en
tens til stand, el ler at pa si en ten unn går 
ve sent lig for ver ring av syk dom men».

– Noe som in ne bæ rer at det skal 
være ve sent lig mer enn 50 pro sent sann
syn lig het for en ve sent lig bed ring i pa si
en tens hel se til stand før tvangs me di si ne
ring kan tas i bruk. I fle re kla ge sa ker vi 
har hånd tert har vi sett at det te vil kå ret 
ikke har vært opp fylt. Vi snak ker om 
grunn leg gen de retts sik ker hets prin sip per 
som kren kes og en prak sis som er ulov lig, 
noe som er me get al vor lig, sa Falk an ger, 
som re de gjor de for fle re kon kre te til fel
ler hvor ulov lig tvangs me di si ne ring er 
blitt av dek ket av om buds man nen.

Bred de batt
Un der de bat ten som fulg te un der stre
ket ad vo kat Kari Pauls rud at tvangs me
di si ne ring er noe av det mest inn gri
pen de man kan gjø re i et men nes kes liv.

– Jeg mø ter den ne pa si ent grup pen 
ofte. Det hand ler ofte om per so ner med 
psy ko se li del ser, pa si en ter med vrang
fore stil lin ger, tan ker om å bli for fulgt, 
det er men nes ker med sto re søvn pro
ble mer, med angst, sui ci da le til stan der 
og per so ner som li der av selv ska ding. 
De skal ha rik tig og god hel se hjelp og vi 
er inne i et om rå de hvor man må kla re å 
ba lan se re pa si en tens rett til selv be stem
mel se og sam fun nets an svar for å gi 
om sorg, sa ad vo kat Kari Pauls rud.

Hun le det i 2010 et lov ut valg for å 
ut re de reg ler og tvang in nen psy kisk 
hel se vern, det så kal te Pauls rudut val get, 
hvor fler tal let gikk inn for et prin sipp 
om «mest mu lig fri vil lig het og minst 
mu lig tvang» i det psy kis ke hel se ver net.

Et an net ut valg, det så kal te 
«Tvangs lov ut val get», ble ned satt i 
2016, og skal fore ta en sam let gjen
nom gang og ut re de be hov for re vi sjon 
og mo der ni se ring av re gel ver ket om 
tvang i hel se og om sorgs sek to ren.

Ut val get skal fore slå nød ven di ge 
lov end rin ger for å møte be ho ve ne i da
gens og fram ti dens hel se og om sorgs
tje nes ter, og skal avgi sin inn stil ling 
in nen 15. juni i år.

– Ikke etisk for svar lig
I de bat ten som ble holdt i regi av Si vil
om buds man nen del tok også Arne Vaa
ler som er pro fes sor ved in sti tutt for 

Sivilombudsmannen

Har avdekket flere tilfeller av ulovlig tvangsmedisinering 

F.v. Kari Pauls rud, Met te El lings da len, Vå rin Hel le vik, Arne Vaa ler og de batt le der Jon 
Wessel-Aas.
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per ved å skille po li ti og på ta le myn
dig het, sier SkjoldFryk holm. 

Jø ran Kall myr, som kom mer  fra 
Fræ na i Møre og Roms dal, er ut dan
net ved UiO og tok mas ter gra den i 
retts vi ten skap i 2012.

Politijuristene sier de har  
store forventninger til 
justisminister Jøran Kallmyr.  

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Sær lig med tan ke på den bryt nings ti
den vi er inne i, der Po li ti ju ris te ne nå 
an be fa ler å skille  på ta le myn dig he ten i 
po li ti et. Po li ti ju ris te ne opp le ver at på ta
le myn dig he tens ar beids opp ga ver og 
an svar ikke får det fo kus den for tje ner, 
og ser at man som en fel les på ta le myn
dig het i Norge li der un der det te, 
sier Are SkjoldFryk holm, le der av Po li
ti ju ris te ne og Po li ti aka de mi ker ne.

Jø ran Kall myr (Frp) kom mer fra en 
stil ling som part ner og le der for av de
lin gen ei en doms ut vik ling, for valt nings
rett og sam funns kon takt i ad vo kat fir
ma et Ræ der. Kall myr var stats sek re tær 
i Jus tis og be red skaps de par te men tet 
un der Anders Anundsen og Syl vi 
Listhaug. Han har også hatt en rek ke 
verv i po li tik ken i Oslo.

Po li ti ju ris te nes  Are SkjoldFryk
holm sier han hå per jus tis mi nis te ren 
vil stå for en sterk og uav hen gig på ta
le myn dig het,

– På ta le myn dig he ten i po li ti et og 
ver di en av dets ar beid er sel ve grunn
fjel let for all straf fe saks be hand ling. 
Når det for vit rer er det al vor lig. Vår 
rol le, funk sjon og res surs til gang i po li
ti et un der gra ves og det er ikke be folk
nin gen el ler vi tjent med.

– Jeg hå per vår nye mi nis ter kom
mer til å stå i front for en sterk og uav

hen gig på ta le myn dig het og at han føl
ger opp det re gje rin gen har for plik tet 
seg til gjen nom Granavoldenplatt for
men, der det frem går at de skal styr ke 
på ta le myn dig he ten, føl ge opp på ta le
ana ly sen og ut re de for de ler og ulem

Ber justisministeren følge opp 
påtaleanalysen og skilledebatten

Are Skjold-Frykholm. (Foto: Tuva Bønke Grønning)
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 – For vid skjønnsmargin i saker  
om sikkerhetsklarering av personer

– Vi øns ker at det gjø res kon kre te 
hel hets vur de rin ger og at man får til gang 
på do ku men te ne ved en kla ge. Vur de
rin gen skal være kon kret og in di vi du ell.

NSM sa de tar kri tik ken fra EOS
ut val get på al vor. 

– Det skal ikke være et helt ri gid 
sy stem og vi job ber sta dig med opp
læ ring og for bed ring, sa Anet te Tja
berg.

Her land i FSA sa at det i sik ker
hets kla re rin ger fore gikk «en be ty de lig 
pro sess» fra de res side.

– Det vil all tid være noe rom for 
skjønn til ste de, sa han om hvor for 
sa ker kan vur de res ulikt. 

– Men det kan være noen valg i 
li vet som får kon se kven ser for sik ker
hets kla re ring. 

Når det gjel der åpen het, sa Her
land at det er mer åpen het om det te 
nå enn tid li ge re.

Oftebro vis te til at det i fle re av 
sa ke ne er ele men ter av kon flik ter og 
and re ar beids retts li ge for hold og an ty
det at også slike mo men ter kun ne 
spille inn ved sik ker hets kla re rin ger.

Munt lig het
PST le ve rer jevn lig opp lys nin ger til 
kla re rings myn dig he ter i kla re rings sa
ker. I års mel din gen fra EOSut val get 
kri ti se res det at en del av det te har 
fore gått munt lig. Opp lys nin ge ne skal 
gis skrift lig på pe ker ut val get.

«Mang len de skrift lig het ved ut le
ve rin ge ne fra PST gjør det van ske lig 
for både kla ge in stan sen, en even tu ell 
sær skilt opp nevnt ad vo kat og EOS
ut val get å kon trol le re hvil ke opp lys
nin ger kla re rings myn dig he ten har 
hatt til gang til og lagt til grunn for sin 
av gjø rel se», skri ver ut val get.

Un der se mi na ret på Lit te ra tur hu
set for sik ret PSTsjef Be ne dic te Bjørn
land at prak si sen nå er end ret og at 
det te fore går skrift lig. 

skjells be hand ling. Iføl ge EOSut val get 
var fle re av sa ke ne ikke til strek ke lig 
opp lyst. 

På Lit te ra tur hu set del tok Fred rik 
Thor leif Oftebro, 1. nest le der i Norsk 
tje nes te manns lag (NTL), Anet te Tja
berg, fun ge ren de di rek tør i Na sjo nal 
sik ker hets myn dig het (NSM) og Hans 
Kris ti an Her land, sjef for For sva rets 
sik ker hets av de ling (FSA), i en dis ku
sjon om sik ker hets kla re ring.

Oftebro i NTL kun ne for tel le at 
fle re av de res med lem mer i Forsvaret 
og i UD har fått kar rie re stopp på 
grunn av av slag på el ler inn dra gel se av 
sik ker hets kla re ring.

– Jeg har inn trykk av at sik ker hets
kla re ring har blitt van ske li ge re enn 
tid li ge re og at re gel ver ket ikke er til
pas set. Ofte gjel der sa ke ne per so ner 
som har fått uten landsk ek te fel le og 
der det kan være van ske lig å finne his
to rik ken på per so nen, sa Oftebro.

– Det er for vid skjønns mar gin. 
Det får sto re kon se kven ser for den en
kel te og vil ofte i prak sis være et 
yr kes for bud.

Får ikke inn syn
Oftebro me ner det også er ri si ka belt å 
kla ge på ved tak og me ner å se en ten
dens til at kla ge  fak tisk fø rer til en 
«stren ge re straff». Det er også van ske
lig å få inn syn i sa ke ne.

– Vi er fak tisk til ba ke hold ne med 
å an be fa le med lem mer å kla ge.

En avgjørelse om å nekte noen 
sikkerhetsklarering kan ha stor 
betydning for den enkeltes 
karriere og livssituasjon.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

EOSut val get er opp nevnt av Stor tin get 
for å føre kon troll med et ter ret nings, 
over vå kings og sik ker hets tje nes te ne. I 
for bin del se med frem leg gel sen av sin 
ugra der te års mel ding til Stor tin get, 
ar ran ger te ut val get i ap ril et se mi nar på 
Lit te ra tur hu set i Oslo.

Et av te ma ene gjaldt sik ker hets
kla re ring av per so ner og kon se kven ser 
det får for en kelt men nes kers yr kes
kar rie re.  Et bak tep pe er en sær skilt 
mel ding til Stor tin get fra EOSut val
get, som om hand ler ube grun net for
skjells be hand ling av sa ker om sik ker
hets kla re ring.  

«Tu sen vis av nord menn som skal få 
til gang til gra dert in for ma sjon, både i 
Forsvaret og and re ste der, tren ger sik
ker hets kla re ring. En av gjø rel se om å 
nek te noen sik ker hets kla re ring kan ha 
stor be tyd ning for den en kel tes kar rie re 
og livs si tua sjon. Av gjø rel sen ba se rer seg 
ofte på gra dert in for ma sjon og gra der te 
vur de rin ger som per so nen som sø kes 
kla rert ikke har inn syn i. Det er der for 
en vik tig kon troll opp ga ve for ut val get å 
se til at kla re rings sa ke ne blir be hand let 
på en retts sik ker og rett fer dig måte», 
skri ver ut val get i en pres se mel ding. 

Kri tikk ver di ge for hold
EOSut val get har gått gjen nom kla re
rings sa ker der per so nen som skal sik ker
hets kla re res, el ler nær stå en de, har til
knyt ning til and re sta ter enn Norge. Det 
er fun net fle re kri tikk ver di ge for hold.

Det ble av dek ket ube grun net for

F.v. Anette Tjaberg (NSM), Hans Kristian 
Herland (FSA), Fredrik Thorleif Oftebro 
(NTL) og debattleder Trude Teige
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Foreslår endringer 
i forvaltningsloven

lag te opp lys nin ger inn ad i for valt nin
gen. 

Kla ge
«Reg le ne om kla ge fore slås i det 
ve sent li ge vi de re ført. Når det gjel der 
stat li ge or ga ners prø ving av kom mu
na le en kelt ved tak, fore slår et fler tall 
at stat li ge or ga ner bare skal kun ne 
over prø ve skjøn net der som na sjo na le 
el ler ve sent lig re gio na le hen syn til si er 
det, el ler der som ved ta ket er klart uri
me lig for en part. 

I til legg har ut val get fun net grunn 
til å un der stre ke vik tig he ten av at kla
ge in stan sen har en or ga ni sa to risk plas
se ring som gir den til strek ke lig dis

valt ning. Ut val get me ner det te er nød
ven dig på grunn av end rin ger i for valt
nin gens or ga ni sa sjon, ar beids må te og 
opp ga ver, sam men holdt med end rin ger i 
bor ger nes for vent nin ger til of fent lig for
valt ning, den tek no lo gis ke ut vik lin gen og 
nye in ter na sjo na le for plik tel ser. 

Lov for slaget gir iføl ge ut val get en 
mer full sten dig re gu le ring av for valt
nin gens virk som het enn da gens lov og 
det av gren ser sitt vir ke om rå de kla
re re. 

På man ge punk ter vi de re fø res reg
le ne i da gens lov, men ut val get fore
slår også end rin ger. 

Blant an net fore slår ut val get en 
ut vi det ad gang til å dele taus hets be

Forvaltningslovutvalget 
foreslår blant annet en utvidet 
adgang til å dele taushets-
belagte opplysninger innad 
i forvaltningen. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

For valt nings lov ut val get ved ut val gets 
le der, pro fes sor Inge Lo range Backer, 
la i mars fram sin  ut red ning  NOU 
2019: 5 Ny for valt nings lov.

I ut red nin gen fore slår ut val get en ny 
lov om saks be hand lin gen i of fent lig for

Med lem me ne i for valt nings lov-
ut val get, med le der Inge Lo range 

Backer i mid ten (Foto: JD)
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– Innbyggerne bør ha krav på at komplisert jus 
er behandlet av en jurist

ling som frem mer for må let med de 
ak tu el le lo ve ne»

«Ut val get ana ly se rer hva det in ne
bæ rer at et for valt nings or gan er «uav
hen gig». Det drøf ter bru ken av uav
hen gi ge or ga ner i stats for valt nin gen 
og trek ker opp ret nings lin jer for or ga
ni se rin gen og frem ti dig etab le ring av 
slike or ga ner. I til legg fore slår ut val get 
å lov fes te reg ler om de le ga sjon av 
myn dig het, om myn dig hets mis bruk, 
om ad gan gen til å knyt te vil kår til 
av gjø rel ser om til de ling av yt el ser og 
om ugyl dig het.»

Di gi ta li se ring
For slaget leg ger til ret te for vi de re 
di gi ta li se ring av for valt nings virk som
he ten og skri ver i sin pres se mel ding: 

«Det er lagt til ret te for hel au to
ma ti sert saks be hand ling der det eg ner 
seg, og det fore slås at be slut nings sy
ste mers retts li ge inn hold som ho ved
re gel skal være of fent lig til gjen ge lig.

Den vide ad gan gen til in for ma
sjons de ling i sta ten, fyl kes kom mu
ne ne og kom mu ne ne vil gjø re det 
mu lig å ut nyt te ek si ste ren de in for ma
sjon til en mer ef fek tiv saks be hand

tan se til un der in stan sen. Det te vil 
bi dra til å sik re at kla ge ren får en re ell 
toinstansbehandling», skri ver ut val
get.

Ut val gets fler tall fore slår at reg
le ne om dek ning for saks kost na der 
ikke skal vi de re fø res.

«Et sam let ut valg fore slår at reg
le ne om parts inn syn flyt tes over til 
offentleglova. Lo vens kort tit tel bør i 
så fall end res fra «offentleglova» til 
«innsynslova». Par tens rett til inn syn 
skal være like vidt rek ken de som i 
dag», skri ver ut val get.

– Det er positivt med en ny 
forvaltningslov. Juristforbundet 
ser frem til å bidra med faglige 
innspill og i den politiske 
debatten som vil følge.

Det sier Sver re Brom an der, le der av 
Ju rist for bun det – Stat.

– Det er li ke vel slik at et godt lov
verk ikke står på egne bein. Det må 
være en god ju ri disk for valt ning som 
kan iva re ta lov ver ket og  sør ge for 
over hol del se, sier Brom an der.

Han me ner po li tis ke myn dig he ter 
ofte øns ker å  vise hand le kraft ved å 
end re el ler ved ta nye lo ver – men at 
det ikke føl ges opp på res surs si den.

– Det te må føl ges opp, slik at 
kom mu ne ne og stat li ge eta ter over
hol der og et ter le ver lo ven. Det er et 
an svar som lig ger både til den ut øv
en de og til den lov gi ven de og be vil
gen de stats makt. Av og til for bau ser 
det meg hvor lite opp merk som het de 
har ret tet mot nett opp det.

Å sør ge for at bor ger nes ret tig he
ter og plik ter blir iva re tatt hand ler om 
at of fent lig for valt ning må å ha  til

strek ke lig med ju ri disk kom pe tan se 
iføl ge Brom an der. 

– Det te er rol ler som ju ris ter er 
de si dert best til å fylle. Rett og slett 
for di vi er de enes te som fak tisk er 
ut dan net til det. Det er for man ge hob
by ju ris ter i dis se rol le ne i dag. Det er 
en stor ut ford ring for retts sik ker he ten.

– Der som man sør ger for at det 
kun er ju ris ter som be hand ler kom pli
ser te ju ri dis ke pro blem stil lin ger vil vi 
få en langt bedre of fent lig for valt ning 
enn noe som en ny lov kan sør ge for. 

– Bør ha krav på det
– Inn byg ger ne bør ha krav på at kom
pli ser te retts li ge og ju ri dis ke pro blem

stil lin ger, som har potensiale til å gri
pe om fat ten de inn i noens liv el ler 
hver dag, er be hand let av en ju rist. At 
det er et ter prøv bart og do ku men tert 
at saks be hand lin gen er gjort av en 
med til strek ke lig ju ri disk kom pe tan se, 
sier Brom an der.

Ju rist for bun dets  vi se pre si dent 
Kat ri ne Brat te berg pe ker også på ju ri
disk kom pe tan se.

– Man ge len på ju ris ter og lite 
be visst bruk av ju ris te nes kom pe tan se 
svek ker inn byg ger nes retts sik ker het 
og ef fek ti vi te ten i den of fent li ge for
valt nin gen. Det te lø ses ikke av inn fø
rin gen av ny for valt nings lov ale ne, 
sier Brat te berg.

Sverre Bromander.
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– Så godt som alle kon kurs rå dets 
med lem mer hol der fore drag, og kur
se ne har vist seg å være mer enn bare 
for mid ling og opp frisk ning av kunn
skap for de som del tar. Det har også 
vist seg å være et vik tig fora for å 
knyt te kon tak ter mel lom uli ke yr kes
grup per som job ber med kon kurs be
hand ling og en god mu lig het til å set te 
seg inn i hvor dan and re går frem i sitt 
ar beid med det te fa get, sier Ro.

Kon kurs rå det
Kon kurs rå dets med lem mer be står 
for uten Ro av før s te stats ad vo kat Bård 
Thor sen, ØKO KRIM, Oslo, ad vo kat 
Ka ren Mar gre the Rime, Rime ad vo
kat fir ma DA, Oslo, un der di rek tør 
John Al fred Sæt re, Skat te di rek to ra tet, 
Oslo, seniorskattejurist Ra kel Ree Lil
le holt, Skatt MidtNorge, Trondheim, 
ting retts dom mer Han ne Ten den, Oslo 
by fogd em be te, stats au to ri sert re vi sor 
Bengt Eriksen, De loit te, Stavanger, og 
ad vo kat Sti ne Sner ting da len, Kva le 
Ad vo kat fir ma DA, Oslo.

Nær 10 pro sent fle re kon kur ser 
ble åp net i 2018, sam men lig net 
med i 2017. I mai sam les an sat te 
i skat te eta ten, re vi so rer og 
ju ris ter i Molde for å trim me 
sine kunn ska per i kon kurs sa ker.

Tekst: Tore Let vik

Kon kurs rå det av hol der kur set som 
vek ker in ter es se blant de som job ber 
med tvangs av vik lin ger og kon kur ser. 
Da til sva ren de grunn kurs i kon kurs
be hand ling ble holdt i Stavanger i sep
tem ber i fjor del tok et 60tall per so
ner, der iblant po li ti ju ris ter, dom me re, 
ad vo ka ter og skat te ju ris ter.

Tall fra Sta tis tisk sen tral by rå vi ser 
at det ble åp net 5010 kon kur ser i fjor, 
noe som er 9,9, el ler 453 fle re kon
kur ser enn i 2017. Nes ten åtte av ti 
kon kur ser, i alt 3885, var så kal te fore
taks kon kur ser, eks klu si ve en kelt per
son fo re tak.

Sta tis tik ken vi ser at det var 12 
pro sent fle re fore taks kon kur ser enn i 
2017. Størst øk ning ble fun net in nen
for va re han del og re pa ra sjon av 
mo tor vog ner, med i alt 156 fle re kon
kurs åp nin ger. Det te er, i føl ge tal le ne 
fra SSB, også den næ rin gen med flest 
fore taks kon kur ser, med 993 i alt.

De res te ren de 1124 kon kur se ne 
gjaldt en kelt per son fo re tak som også 
om fat ter per son li ge kon kur ser, hvor 
tal let gikk opp med to pro sent, el ler 
23 fle re kon kur ser enn i året før. 40 
pro sent av de som gikk kon kurs drev 
in nen for bygge og an leggs virk som
het, vi ser tal le ne fra SSB.

Økt nett han del
– De ler av den øk nin gen vi så i an tall 
kon kur ser i de talj han de len ser ut til å 
kom me som føl ge av økt bruk av nett
han del, sier le der av Kon kurs rå det, 
ad vo kat Knut Ro, til Ju ris ten. 

Han me ner øk nin gen i an tall kon
kur ser gjør det mer ak tu elt enn noen
sin ne å del ta på kurs og et ter ut dan
ning for de som ofte job ber med 
kon kurs be hand ling.

I føl ge Kon kurs rå dets in for ma sjon 
om kur set er det «sær lig ret tet mot 
dom mer ful l  mek t i  ger/dom me re, 
bo sty re re, del ta ke re fra uli ke skat te
myn dig he ter, po li ti og re vi so rer uten 
lang er fa ring i kon kurs be hand ling.

For må let med grunn kur set er å 
øke kom pe tan sen og sam ar bei det 
mel lom de uli ke ak tø re ne in vol vert i 
kon kurs be hand ling. Grunn kur set gir 
en grunn leg gen de pre sen ta sjon av 
kon kurs be hand lin gens for skjel li ge 
sta di er og de uli ke ak tø re nes rol ler».

Kon kurs rå det vil fi nan si e re sto re 
de ler av kur set som hol des i Molde 
14. og 15. mai.

Antall konkurser økte

Jurister samles til kurs 

Advokat Knut Ro er leder  
av Konkursrådet (Foto: 
Erlend Aas/Scanpix)



Arbeidsrettslige temaer II

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer 
 Det er mulig for ledere å søke
 
Fra: Torsdag 10. oktober 2019 kl. 10.45
Til: Fredag 11. oktober 2019 kl. 13.45
Sted: Son Spa
 
Kursnummer: 2019660
Påmeldingsfrist:  26. juni 2019

Mange lover og andre bestemmelser regulerer 
arbeidstakernes rettigheter og plikter i arbeidsforhold.  
Kurset er en oppfølging av det innledende kurset 
«Arbeidsrettslige temaer I».

Vi vil gå gjennom sentrale temaer innen arbeidsretten som 
lojalitetsprinsippet, tillit, oppfølgning av sykmeldte, praktiske 
forhold rundt mobbing, personvern og varslingsreglene.   

Vi vil særlig se på:

• Gjennomgang av aktuelle lover og arbeidsrettslige 
rettsregler og prinsipper 

• Tillitsvalgtes rolle i de enkelte sakene
• Lederansvaret 

Kurset er tilpasset tillitsvalgte og ledere i alle sektorer.  
Det er reservert plasser for ledere på dette kurset.  
Det er ikke noe vilkår for deltagelse at man har deltatt  
på kurs i «Arbeidsrettslige temaer I».

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.
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Hel se per so nell har plikt til å gi 
opp lys nin ger til barneverntjenesten 
når det er grunn til å tro at et barn blir 
el ler vil bli mis hand let el ler ut satt for 
al vor lig om sorgs svikt. I slike si tua sjo
ner er ikke hel se per so nel let bun det av 
taus hets plik ten, skri ver Hel se til sy net. 

Ord ly den i § 33 ble end ret 1. juli 
2018. 

Det in ne bar en klar gjø ring av når 
opp lys nings plik ten ut lø ses og det er 
ty de lig gjort at mel de plik ten også er et 

Det er i Hel se til sy nets til syns mel ding 
for 2018 det frem kom mer at hel se
per so nell har for dår lig for stå el se for 
når plik ten til å gi opp lys nin ger inn
trer –  og kan skje også man gel full 
kunn skap om be stem mel sens rek ke
vid de.

Sta tens hel se til syn har i fle re sa ker 
de siste åre ne kon sta tert brudd på hel
se per so nells plikt til å gi opp lys nin ger 
til barneverntjenesten et ter hel se per
so nello ven § 33. 

– Det te er al vor lig. Be stem  - 
mel sen er gitt for å sik re 
be skyt tel se av barn som  
i svært be gren set grad kan  
mel de fra om slike for hold  
selv, sier Hel se til sy net.

Tekst: Ole-Martin Gang nes

Helsepersonell for dårlig  
på å melde om mulig  
barnemishandling 
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Send te brev
Da ord ly den i hel se per so nello ven ble 
end ret i fjor, ut tal te re gje rin gen at 
man ge had de vært  usik re på når de 
skal mel de fra til bar ne verns tje nes ten. 

Hel se og om sorgs de par te men tet 
send te et orien te rings brev til sen tra le 
virk som he ter om lov end rin ge ne.

– Hel se per so nell kan være engs te
li ge for å bry te taus hets plik ten over
for pa si en te ne sine. I bre vet er de par
te men tet klar på at når hel se per so nell 
har opp lys nings plikt over for bar ne
ver net, går den for an taus hets plik ten. 
Selv om bar ne ver net skul le kon klu
de re med at bar net ikke er ut satt for 
noe al vor lig, har hel se per so nel let ikke 
brutt taus hets plik ten, sa hel se mi nis ter 
Bent Høie i en pres se mel ding i fjor.

blir øde lagt el ler mang len de til lit til 
bar ne ver net. 

Hel se til sy net skri ver at det i man
ge sa ker sy nes som om opp fat nin gen 
er at hel se per so nel let først må gjø re 
un der sø kel ser selv, for å even tu elt 
kun ne ute luk ke and re år sa ker. 

«Ut red ning av even tu ell syk dom 
in ne bæ rer ikke at hel se per so nell skal 
av ven te å gi opp lys nin ger til bar ne ver
net, der som hel se per so nel let har 
grunn til å tro at bar net kan være ut
satt for vold el ler an nen form for 
om sorgs svikt. 

Vår be hand ling av en kelt sa ker 
ty der på at hel se per so nell har for dår
lig for stå el se for når plik ten til å gi 
opp lys nin ger inn trer, og kan skje også 
man gel full kunn skap om be stem mel
sens rek ke vid de», he ter det i til syns
mel din gen.

selv sten dig og per son lig an svar for 
hel se per so nell. 

– Grunn til å tro
Opp lys nings plik ten inn trer når det er 
«grunn til å tro» at bar net mis hand les 
el ler ut set tes for al vor lig om sorgs
svikt. Ut tryk ket «grunn til å tro» stil ler 
ikke krav til sik ker vi ten om mis hand
ling el ler om sorgs svikt, men det må 
fore lig ge om sten dig he ter som gir noe 
mer enn en vag mis tan ke. Ters ke len 
for å gi opp lys nin ger skal være lav. Det 
er ikke nød ven dig med sann syn lig
hets over vekt, pre si se rer til sy net i mel
din gen. 

Det pe kes på at det kan være uli ke 
år sa ker til at hel se per so nell veg rer seg 
for å mel de til bar ne ver net: Frykt for å 
mel de uten at det er grunn lag for det, 
red sel for at re la sjo nen til pa si en ten 

Alle uav hen gig av hver and re 
had de «grunn til å tro» at  
bar net kun ne være ut satt 
for mis hand ling.

I til syns mel din gen be skri ves en sak 
der Hel se til sy net kon klu de rer med at 
opp lys nin ger skul le vært gitt til bar ne
ver net.

En mor var i kon takt med hel se
sta sjon, fast le ge og spe sia list hel se tje
nes ten med et sped barn som had de 
blå mer ker. Mor had de psy kisk syk
dom og gikk i be hand ling. 

Uforklarlige blåmerker

Ingen meldte fra
Hva som had de for år sa ket blå mer

ke ne var uklart, og det ble star tet 
ut red ning av bar net. In gen av de 
in vol ver te hel se ar bei der ne meld te fra 
til barneverntjenesten.

Hel se sta sjons le ge og hel se søs ter 
var kjent med at bar net had de ufor
klar li ge blå mer ker. Bar net ble hen vist 
til fast le ge og spe sia list hel se tje nes ten 
for so ma tis ke un der sø kel ser med bak
grunn i blå mer ke ne. 

Sta tens hel se til syn kom til at alle 
uav hen gig av hver and re had de «grunn 
til å tro» at bar net kun ne være ut satt 
for mis hand ling. 

Opp lys nin ger skul le der for vært 
gitt til barneverntjenesten, skri ver 
Hel se til sy net.

«Sped barn er spe si elt sår ba re for 
al vor li ge fy sis ke ska der og sen ska der 
ved om sorgs svikt og mis hand ling. 
Ved ufor klar li ge blå mer ker hos barn 
må opp lys nin ger til bar ne ver net gis 
pa ral lelt med at me di sins ke år sa ker 
ut re des. Det er bar ne ver net som skal 
ut re de bar nets om sorgs si tua sjon og 
iverk set te til tak for å av ver ge even tu
ell ska de på bar net, ikke hel se per so
nel let», skri ver til sy net. 
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Mai må ned med sol, vår og glad 
russe ung dom som tra di sjo nen 

tro fei rer at man ge års sko le gang er 
til ba ke lagt. Som så man ge and re sen
trums be bo e re tå ler jeg gla de lig at 
van li ge gren ser for hen syns full nabo
ad ferd flyt tes. Gate støy, høy mu sikk 
fra mega bus ser, natt li ge spon ta ne fot
ball kam per på ba nen i by de len der 
jeg bor, ja, i det hele tatt, 

Alt det te er bare fint og flott, og 
rus se ti den skal jo kan skje også være 
litt det, noen uker der man kun ten
ker på å ha det gøy og slip pe seg løs, 
uten tan ke på at alt skal være så for
nuf tig, mål ret tet og rik tig – og går ut 
over noen gren ser for hva man ser for 
seg at man egent lig kan gjø re. Men 
ikke alle gren ser hver ken kan el ler 
skal flyt tes på. Rus se fei rin gen er ikke 
lov løs. 

Tall fra Kri pos vi ser at det i 2018 
ble an meldt tret ten russe vold

tek ter. Alle de for nær me de var kvin
ner. I over halv par ten av sa ke ne var 
for nær me de kraf tig på vir ket el ler be

en kel te unge om man ikke har god 
nok kunn skap og for stå el se for lo ver 
og slikt. 

Mye in for ma sjon lig ger til gjen ge
lig, og mitt inn trykk er at sko le ne også 
tar an svar, men kunn skaps platt for
men for barn og unge må gjer ne bli 
enda bedre. Kunn skap må for mid les 
på en måte som gjør barn og unge i 
stand til å til eg ne seg god for stå el se 
for de gren ser som er satt, både hva 
gjel der hva man selv kan gjø re og hva 
and re kan gjø re mot en.

Unge kan ikke over la tes til seg selv 
når de skal na vi ge re i lo ver og reg ler 
om kring det vik ti ge per son ver net, 
den gode kjøps kon trak ten el ler hvil ke 
al vor li ge hand lin ger som fal ler inn 
un der straf fe lo ven.

Vi i Ju rist for bun det set ter også fo
kus på te ma et og av hol der for 

and re gang vårt ar ran ge ment «Juss for 
russ» i Oslo 21. mai, der vi bl.a. snak
ker om nett opp det te; vik tig he ten av 
å ha kunn skap om kon trakts rett når 
man f.eks. kjø per en godt brukt rus se
buss, per son vern og nett vett, og ikke 
minst straf fe retts li ge ut ford rin ger for 
russ.

Til slutt vil jeg be nyt te an led nin
gen til å frem snak ke Kri pos’ flot te 
kam pan je «Vær en kjer ne kar». Bud
ska pet er en kelt: Vær en god venn og 
tjom mi og ta vare på dem rundt deg! 
Det er vel et bud skap vi alle kan stil le 
oss bak og vi de re for mid le, en ten vi 
gjør det som om sorgs per so ner el ler 
som ju ris ter.

Kat ri ne Brat te berg,  
vi se pre si dent i Ju rist for bun det

visst løs som føl ge av eget al ko hol inn
tak. Gjer nings per so nens rus er i 
mind re grad do ku men tert. 

I to av sa ke ne var det fle re som 
ob ser ver te vold tek ten, og i en av sa
ke ne ble vold tek ten fil met. I beg ge de 
to til fel le ne var det noen som grep 
inn og av brøt vold tek ten, mens and re 
for holdt seg pas si ve til det de så. 

Kri pos leg ger til grunn at an tall 
an mel del ser ikke gir et kor rekt bil de 
av an tall vold tek ter i for bin del se med 
rus se fei ring. Det er ge ne relt sto re 
mør ke tall når det gjel der fest re la ter te 
vold tek ter, iføl ge politiet.no.

At russ hav ner i sår ba re si tua sjo
ner er ikke nytt. Slik kan man 

jo også huske det fra sin egen rus se
tid. Om man ikke selv opp lev de ube
ha ge lig he ter, hør te man gjer ne om 
and re som ikke had de vært like hel
di ge. 

Selv kom mer jeg ald ri til å 
glem me den stil le, snil le jen ta på sko
len, hun som sjel den el ler ald ri var på 
fest el ler drakk al ko hol. Plut se lig lå 
hun der, nær mest i koma, helt ute av 
stand til å ta vare på seg selv, så sår bar 
og ut satt. Hun had de hel dig vis gode 
folk rundt seg, slik de al ler fles te russ 
også har i dag.

Som ju rist, og mor, kjen ner jeg 
nok i lik het med man ge and re av 

dere på nød ven dig he ten av å ska pe 
gode platt for mer for å lære barn og 
unge, og kom men de russ i sær de les
het, om pa ra gra fe ne som set ter kla re 
gren ser og ram mer for hva man kan 
og ikke kan gjø re, el ler ikke kan unn
la te å gjø re. Det te nett opp for di vi 

som ju ris ter vet hvil ke al vor li ge 
kon se kven ser det kan få for den 

Juriste ns faste kommentator er Norges Juristforbunds visepresident

Katrine Bratteberg mener

Om ungdom og lover og sånt
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Doktorgrader Juristen presenterer doktorgrader  
i samarbeid med de juridiske fakultetene

Marie Nesvik. (Foto: Kjerand Nesvik)

Temaet for avhandlingen er 
jurisdiksjon og lovvalg i saker 
om individuelle arbeidsavtaler. 

Mens jurisdiksjon dreier seg om hvil
ket lands domstoler som har 
domsmyndighet, gjelder lovvalg hvil
ket lands rett som får anvendelse. 
Disse spørsmålene aktualiseres når 
arbeidsavtalen har tilknytning til flere 
land, for eksempel ved at arbeidstake
ren og arbeidsgiveren har bosted i 
ulike land eller ved at arbeidet foregår 
i et annet land enn det landet hvor 
partene hører hjemme. Det kan også 
tenkes at selve arbeidet blir utført i 
flere forskjellige land, noe som typisk 
kan være tilfellet innenfor den inter
nasjonale transportsektoren.

I internasjonal privatrett, akkurat 
som i intern materiell rett, er saker 
om arbeidsavtaler i stor grad regulert 
av særlige regler som skiller seg fra de 
reglene som gjelder for avtaler ellers. 
For eksempel er hovedregelen om at 
partene selv kan velge verneting og 
bakgrunnsrett betydelig begrenset på 
arbeidsrettsområdet. I avhandlingen 
har Nesvik undersøkt hva slike særre
gler på området går ut på. I tillegg har 
hun vurdert om reglene, slik de er 
blitt utlagt, er egnet til å ivareta hen

Videre viser utlegningen av 
reglene at det internasjonalpriva
trettslige regelverket i varierende grad 
er egnet til å ivareta hensynet til 
beskyttelse av arbeidstakeren. Samlet 
sett er hovedinntrykket at hensynet til 
arbeidstakeren er ivaretatt på en sys
tematisk måte i den europeiske inter
nasjonale privatretten, som delvis er 
gjennomført i norsk rett. 

Når det gjelder den delen av regel
verket som ikke har bakgrunn i 
EUretten, er inntrykket et annet. 
Hvorvidt arbeidstakeren er beskyttet 
eller ikke, virker flere steder som gan
ske tilfeldig. Andre steder har man 
uttrykkelig tatt avstand fra konkrete 
løsninger til beskyttelse av arbeidsta
keren, noe som fremstår som overras
kende i lys av vår lange tradisjon for å 
ivareta arbeidstakerens interesser 
innenfor rammen av materiell rett.

Cand. jur Marie Nesvik ved  institutt 
for privatrett forsvarte sin avhandling 
for graden Ph.d: «Beskyttelse av arbeids
takeren i internasjonal privatrett»  18. 
sep. 2018.

synet til beskyttelse av arbeidstakeren 
som den antatt svakere parten i avta
leforholdet.

Hovedfunn
Avhandlingen viser at det hersker en 
ikke ubetydelig usikkerhet knyttet til 
tolkningen av flere av reglene. Særlig 
på lovvalgsområdet, hvor det er få 
lovfestede regler i norsk rett, er retts
tilstanden uklar og vanskelig tilgjen
gelig.

Marie Nesvik

Beskyttelse av arbeidstakeren 
i internasjonal privatrett

Universitetet i Oslo
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ker? hvor dan snak kes det? Hva for
mid les av og til hvem i or ga ni sa sjo
nen? hva skjer vi de re?

Å le ve re et var sel for bin des ofte 
med frykt for di rek te og in di rek te 
re pre sa li er. Over le ve rings fa sen igang
set ter der for både en psy ko lo gisk og 
fy sio lo gisk alarm be red skap i vars le
ren. Å være i alarm be red skap er ikke 
bare ut ford ren de mens det på går, men 
også en god stund et ter at var se let er 
over le vert.

Vei en til vars ling
Vars le re be skri ver ti den et ter var se let 
som et uen de lig va kuum. Man ge blir 
sy ke meld te, og år sa ke ne til det te er 
ofte sam men satt.

Det er imid ler tid klart at pro ses
sen frem til vars lings tids punk tet, og 
mens var se let hånd te res, opp le ves 
svært kre ven de. En ting er at vars lin
gen er ut mat ten de i seg selv. En an nen 
ting er at det opp le ves kre ven de å 
være tilstede i mil jø et, og å om gås 
per so ner som ram mes av var se let.

Sam ti dig, å ikke være tilstede gjør 
også at man mis ter over sikt, og at man 
ikke får ver ken be kref tet el ler av kref
tet usik ker het knyt tet til spørs må le ne 
som er nevnt over. Ved å ikke være til
stede i mil jø et får man hel ler ikke 
kunn skap om hvem som even tu elt 
har tatt hvil ken side. I til legg til alt 
det te kom mer viss het om at for mell 
hånd te ring av var se let som of test er 
svært tid kre ven de. 

Uviss het om frem drift, om tids as
pekt, om vei en vi de re, opp le ves ofte 
som svært be las ten de. Sy ke meld te 
vars le re har mye tid til grub ling. De 

ta le hel se pro ble mer sam men lig net 
med den ge ne rel le po pu la sjo nen.

Ved sam men lig ning med and re 
ty per ut sat te grup per i sam fun net, fant 
de blant an net at vars ler nes ri si ko for å 
ut vik le fy sis ke og men ta le hel se pro ble
mer var like al vor lig som for kreft pa si
en ter. De fant også at vars ler nes psy
kis ke hel se pro ble mer var til sva ren de 
al vor lig som de hel se pro ble me ne man 
fin ner hos men nes ker som ny lig har 
vært ut satt for al vor li ge trau ma tis ke 
opp le vel ser (for eks em pel al vor lig 
ulyk ke / postdi sas ter in ci dent).

Det te be tyr at vars le re har det 
vondt. Vi tren ger vars le re, og vi øns
ker vars ling. Men hvis vi ikke opp ret
ter sy ste mer som iva re tar vars le ren, 
ri si ke rer vi at po ten si el le vars le re 
av står fra vars ling.  

Van ske lig in tern vars ling
Det er van lig å skille mel lom eks tern 
og in tern vars ling. Mens eks tern vars
ling in ne bæ rer var sel om kri tikk ver
di ge for hold uten for egen ar beids
plass, er in tern vars ling ret tet mot 
kri tikk ver di ge for hold ved egen 
ar beids plass.

Det er sann syn lig at val get om 
hvor vidt man skal vars le el ler ikke, er 
be ty de lig mer kre ven de ved in tern 
enn ved eks tern vars ling. In tern vars
ling in ne bæ rer gjer ne at vars le ren set
ter egen ar beids gi ver, kol le g er og ven
ner i et dår lig lys, og kan skje enda 
ver re – på fø rer dem sto re pro ble mer.

Sel ve vars lings tids punk tet ut lø ser 
en rek ke be kym rin ger. Hvil ke re ak sjo
ner har de påvarslede? hvem vet om 
var se let? hva snak kes om? hvem snak

Hvem tar vare på varslerne?

Det oppfordres til varsling om 
kritikkverdige forhold ved 
arbeidsplassen. Få fakta frem i 
lyset, skap debatt, juster på 
lovverk, retningslinjer, holdning 
og atferd. Mennesker som har 
begått urett må stilles til 
ansvar. Sårbare grupper og 
enkeltpersoner gis velfortjent 
oppreisning, skriver psykolog 
Jøri Gytre Horverak

Av Jøri Gytre Horverak, PhD/Psykolog, 
Sense PKT

Men hva med vars ler ne 
– hvem tar vare på dem? 
Hvis vars ler ne viss te hva 
de gikk til, vil de fort satt 
vars le? Et ter virk nin ger 

hos vars le ren har blitt viet lite opp
merk som het. 

En nær me re titt på vars le rens hel se
si tua sjon i et ter kant av vars ling gir for
uro li gen de in for ma sjon. En ny ne der
landsk stu die ba sert på 27 
dyb de in ter vju er med vars le re i stør re 
ne der lands ke sa ker, vi ser at hele 85 pro
sent av vars ler ne led av al vor lig til svært 
al vor lig angst, i til legg til de pre sjon.

Yt ter li ge re li del ser var søvn vans
ker, mis til lit til and re men nes ker, og 
so si al iso la sjon.

Fors ker ne fant at det sto re fler tall 
av vars ler ne had de en be ty de lig høy
ere ri si ko for å ut vik le fy sis ke og men
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til tak bør blant an net fo ku se re på for
mid ling av in for ma sjon til kol le g er av 
både vars ler og påvarslet. Slik dem per 
man ryk te flom og fan ta si er knyt tet til 
sel ve var se let.

Le de re på prø ve
Le de re til vars ler og påvarslet set tes 
på prø ve. Det sam me gjør ar beids mil
jø et rundt de in vol ver te. Eks emp ler 
på ar beids mil jø re la ter te ut ford rin ger 
kan være mis tro til hver and re, el ler at 
kol le g er vel ger side. Til tak som frem
mer for stå el se for dy na mikk i ar beids
mil jø et, og til tak som nor ma li se rer 
spe si el le og ge ne rel le re ak sjo ner hos 
en kelt per so ner, grup per og av de lin ger, 
bør der for iverk set tes.

En even tu ell grans kings pro sess 
ut lø ser som of test yt ter li ge re be last
nin ger, og ikke minst usik ker het for
bun det med ut fal let av den ne. Å lære 
hvor dan man skal kla re å leve side om 
side med en slik usik ker het over tid, 
er et til tak i seg selv.

I for mel le grans kings pro ses ser 
bør  ad vo ka ter gå hånd i hånd med 
psy ko lo ger.  

Mens ad vo ka te ne kart leg ger ju ri
dis ke for hold, bør psy ko lo ger bi stå med 
in di vi du ell opp føl ging av vars ler, påvars
let og and re be rør te. Or ga ni sa sjons psy
ko lo ger bør bi stå med vei led ning til per
so nal av de lin ger, til le de re og an net 
om sorgs per so nell (eks em pel vis ver ne
om bud, til lits valg te og kol le ga støt ter). 
Dis se vil også kun ne bi dra til vik tig pro
sess vei led ning, kunn skaps og kom pe
tan se he ving knyt tet til ut ford rin ger i 
ar beids mil jø et. Den ne type til tak bør 
være en na tur lig del av be drif ters be red
skaps pla ner.

I føl ge van der Vel den (2018) fore
lig ger det in gen stu di er som un der sø ker 
ef fek ten av hjelp, bi stand og be skyt tel se 
til ver ken vars ler el ler påvarslet. I 
på ven te av slike stu di er, må ar beids gi
ve re rus te seg selv til å møte, og ikke 
minst til å dem pe, po ten si el le ut ford rin
ger som føl ger i kjøl van net av an kla ger 
og grans kings pro ses ser. Mye godt kan 
gjø res med små, men vel over vei de og 
kunn skaps ba ser te grep.

på” vil også gjø re det enk le re for hjel
per ne å opp da ge når vars ler er mind re i 
stand til, el ler kan skje ikke leng re i stand 
til, å hånd te re de uli ke stres so re ne som 
for bin des med det å være vars ler. Selv 
om vars ler av står fra hjelp, kan det li ke
vel være lurt å på leg ge hjelp.

Men vik tig – si den mis til lit som of
test er en ve sent lig del av vars le rens 
ut ford rin ger, bør man vur de re å trek ke 
inn nøy tra le, or ga ni sa sjons av hen gi ge 
hjel pe re. Det te an se es som spe si elt vik
tig ved in ter ne vars lings sa ker.

All tid fle re si der
Å leve med en vars ler som er ram met av 
al vor lig psy kisk og fy sisk syk dom er 
også svært kre ven de. Psy ko lo gisk og 
prak tisk bi stand til part ner og nær mes te 
på rø ren de er der for sterkt an be falt. 
Det te er spe si elt vik tig i til fel ler hvor 
vars le ren iso le rer seg (for eks em pel som 
føl ge av angst og de pre sjon). De nær
mes te på rø ren de er svært sen tra le ak tø
rer med hen blikk på å hjelpe vars le ren 
til ba ke på bena, og til ba ke til ar beid.

Vars lings sa ker har all tid fle re si der, 
og fo kus på påvarsledes re ak sjo ner har 
hel ler ikke blitt viet sær lig opp merk
som het i forsk nin gen. Det er svært 
sann syn lig at også de påvarslede opp le
ver til sva ren de fy sis ke og psy ko lo gis ke 
be last nin ger som stu di en om vars le re 
be skri ver. Opp føl ging og iva re ta kel se av 
de påvarslede er der for like ve sent lig.

En hver or ga ni sa sjon som mot tar 
en vars lings sak vil pre ges av den ne. 
Til tak som iva re tar ar beids mil jø et er 
der for også en vik tig an be fa ling. Slike 

opp le ver at de har rap por tert om en 
vik tig sak. Man ge får umid del bar 
støt te, aner kjen nel se og lov ord fra fle re 
hold. Men så stil ner det. Og med still
he ten kom mer pro ble me ne sni ken de.

Lang va rig fy sisk og psy ko lo gisk 
ak ti ve ring, i kom bi na sjon med usik
ker het, be kym rin ger, og en som hets fø
lel se, gir ut slag i ne ga ti ve fy sis ke og 
psy ko lo gis ke re ak sjo ner.

Ikke så rent få vars le re, sær lig dem 
som har vært ute av or ga ni sa sjo nen en 
pe ri ode, for tel ler også at de fø ler seg 
glemt av sin ar beids gi ver. De opp le ver 
at ver ken kol le g er el ler om sorgs per so
ner tar nok kon takt. De fø ler at li vet i 
or ga ni sa sjo nen går vi de re mens man 
ven ter på av kla ring i sa ken. Iso la sjon, 
de pre sjon, mis til lit til men nes ker på 
jobb, mis til lit til men nes ker ge ne relt, 
er blant de van lig ste ut ford rin ger som 
vars le re stre ver med.

I kjøl van net av det te kom mer pro
ble mer i par og fa mi lie re la sjo ner, 
samt øko no mis ke pro ble mer. Tap av 
til hø rig het, tap av sta tus, tap av iden
ti tet, og opp le vel se av mak tes løs het, 
er and re al vor li ge kon se kven ser.

Hva bør or ga ni sa sjo ner ten ke på?
Mens sam fun net profiterer på var se
let, opp le ver vars le ren en svært al vor
lig for ver ring av livs kva li tet. Den ne 
åpen ba re uba lan sen må vies opp
merk som het. Vi tren ger vars ler ne.

Der som vi skal ta vare på vars
ler ne, og ikke minst opp munt re kom
men de vars le re til å fort satt vars le om 
kri tikk ver di ge for hold, er vi nødt til å 
ska pe ret nings lin jer, ram mer og are
na er hvor vars le ren iva re tas. Ikke 
minst må vi for stå vars ler nes in di vi du
el le ut ford rin ger, og til eg ne oss kunn
skap om hvor dan vi best mu lig kan 
imø te kom me vars ler nes be hov.

Først og fremst må ar beids gi ver, 
HR/per so nal av de lin ger og øv rig hjel
pe ap pa rat være ”tett på”. Jo mer 
in for ma sjon, dess ster ke re blir opp le
vel sen av over sikt og kon troll, og der
med også trygg het hos vars le ren.  

Det er også vik tig å for mid le at man 
ikke har ny in for ma sjon. Å være ”tett 
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Arild Jebens
Advokat

An net te Nar ve rud  
Se ni or råd gi ver

Mette-Sofie Kjølsrød
Advokat

Partsinnsyn i ansettelsessaker  
i offentlig sektor
Til en ut lyst stil ling er det som re gel 
man ge sø ke re som alle hå per på å 
mot ta et jobb til bud. For de sø ke re 
som ikke får til bud om an set tel se, kan 
det mel de seg spørs mål om hva det te 
skyl des og hvil ke for hold som har blitt 
vekt lagt fra ar beids gi vers side, el ler 
det kan være spørs mål om det har 
blitt fore tatt en for svar lig vur de ring 
ved ut vel gel sen av sø ker ne i an set tel-
ses pro ses sen. Ret ten til inn syn i pro-
ses sen re gu le res av egne for skrif ter. 

Kvalifikasjonsprinsippet
I stat lig og kom mu nal sek tor gjel der kva li fi ka
sjons prin sip pet. For stat li ge an set tel ser føl ger 
det di rek te av statsansatteloven § 3, mens det i 
kom mu nal sek tor er et ulov fes tet prin sipp. 
Kva li fi ka sjons prin sip pet med fø rer i kort het at 
den best kva li fi ser te til den ak tu el le stil lin gen 
skal an set tes. Ut gangs punk tet for vur de rin gen 
er de kra ve ne som er stilt i ut lys nings teks ten, 
samt even tu el le lov og av ta le fes te de krav. 
Vi de re vil sen tra le mo men ter være kan di da
tens ut dan ning, prak sis og per son lig eg net het 
for stil lin gen. Sam let sett blir det en skjønns
mes sig vur de ring fra ar beids gi vers side. 

Av gjø rel ser som gjel der an set tel se i 
of fent lig for valt ning er en kelt ved tak, jf. for
valt nings lo ven § 2 an net ledd. Of fent li ge 
ar beids gi ve re skal sør ge for at «sa ken er så 
godt opp lyst som mu lig før ved tak tref fes», jf. 
for valt nings lo ven § 17. Det te er med å sik re 
at kva li fi ka sjons prin sip pet blir et ter levd.
 
Sø ke rens rett til inn syn i sa kens do ku men ter
Det føl ger av for valt nings for skrif ten § 14 at 
reg le ne om do ku ment inn syn et ter for valt

nings lo ven § 18 ikke gjel der for sa ker om til
set ting i of fent li ge for valt ning. Det te med fø
rer imid ler tid ikke at et hvert do ku ment i en 
til set tings sak er unn tatt fra parts inn syn. 

Ret ten til inn syn i til set tings sa kens do ku
men ter er re gu lert i for valt nings for skrif tens 
ka pit tel 5, §§ 15 – 19, med de begrensinger 
som føl ger av for valt nings lo ven §19 (sær
skil te opp lys nin ger om for eks em pel for ret
nings hem me lig he ter, per son li ge for hold mv). 
Nor malt er det sø ke ren el ler den nes or ga ni
sa sjon som be gjæ rer inn syn i an set tel ses pro
ses sen. 

Ut vi det sø ker lis te
Et ter for valt nings for skrif ten § 15 har en 
sø ker rett til å gjø re seg kjent med hvem de 
and re sø ker ne til stil lin gen er og hvil ken for
mel le bak grunn de har, dvs. navn, al der samt 
opp lys nin ger om ut dan ning og prak sis. Dis se 
opp lys nin ge ne kan for valt nings or ga net sam
men fat te i en egen lis te. En slik lis te om ta les 
gjer ne som en ut vi det sø ker lis te. De opp lys
nin ger en sø ker har krav på å få et ter for valt
nings for skrif ten § 15 er noe mer om fat ten de 
enn hva en har krav på et ter offentleglova § 
25 an net ledd (navn, al der, stil ling el ler yr kes
tit tel og bo sted el ler ar beids kom mu ne). 

Opp lys nin ger om seg selv
Et ter for valt nings for skrif ten § 16 er ut gangs
punk tet at par ten har rett til å gjø re seg kjent 
med de de ler av et do ku ment som in ne hol der 
opp lys nin ger, både fak tis ke opp lys nin ger og 
vur de rin ger, om seg selv. Det te gjel der li ke vel 
ikke vur de rin ger som er gitt av el ler gjort av:

• til set tings or ga net / inn stil lings myn dig   he
ten el ler noen som for be re der sa ken for 
dis se

• par tens nå væ ren de el ler tid li ge re ar beids
gi ver el ler noen som har hand let på  veg ne 
av dis se
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hver av de inn stil te kan di da te ne har 
fått.

En part har ikke krav på inn syn i 
sel ve be grun nel sen for inn stil lin gen 
for ut satt at det ikke frem kom mer nye 
fak tis ke opp lys nin ger el ler an førs ler 
av be tyd ning for sa ken.
Saks be hand ling  
Det for valt nings or gan som har truf fet 
an set tel ses ved ta ket, skal sør ge for at de 
øv ri ge sø ker ne un der ret tes om an set
tel ses ved ta ket så snart som mu lig. Ret
ten til inn syn i do ku men ter gjel der 
både før og et ter at an set tel ses ved ta ket 
er truf fet. Par te ne i en an set tel ses sak 
gis et ter an mod ning om inn syn, van lig
vis kopi av do ku men te ne. Hvis par ten 
kun har krav på å se de ler av et do ku
ment, kan det te gis som ut drag el ler 
ved at de de ler av do ku men tet som er 
unn tatt fra inn syn, slad des.

Hvis du har spørs mål knyt tet til 
reg le ne om parts inn syn kan du ta kon
takt med Ju rist for bun dets Ad vo kat
kon tor.

Opp lys nin ger om and re sø ke re
En sø ker har rett til å gjø re seg kjent 
med søk na de ne in klu dert ved legg fra 
sø ke re som er inn stilt el ler til satt i stil
lin gen, jf. for valt nings for skrif ten § 17. 
Til sva ren de gjel der fak tis ke opp lys
nin ger der som de er av be tyd ning for 
av gjø rel sen.

In ter vju er
Par ten har krav på inn syn i skrift lig 
re fe rat som gjen gir hva ved kom
men de selv har sagt un der in ter vju et 
el ler i sam ta le med an nen of fent lig 
an satt som del tar i for be re del sen av 
an set tel ses sa ken.

En part har også rett til å gjø re seg 
kjent med nye opp lys nin ger av be tyd
ning for av gjø rel sen i sa ken.  

Inn stil lin gen
En sø ker har krav på inn syn i hvem 
som er inn stilt til stil lin gen, rek ke føl
gen på dis se og om det var dis sens 
blant med lem me ne i inn stil lings myn
dig he ten. Ved dis sens har par ten krav 
på å få opp lyst hvor man ge stem mer 

• par te nes nå væ ren de el ler tid li ge re 
opp drags gi ver el ler i sær li ge til fel
ler per son som par ten har hatt 
nær yr kes mes sig kon takt med

En part har med and re ord ikke krav 
på inn syn i vur de rin ger gitt av tid li
ge re ar beids gi ver i et re fe ran se in ter
vju el ler i den sam men lig nen de vur
de rin gen av kan di da te ne som fore tas 
av inn stil lings myn dig he ten el ler stil
lin gens nær mes te fore sat te.

Fak tis ke opp lys nin ger om fat ter i 
den ne sam men heng være vur de rin ger 
når de byg ger på kon kre te hand lin ger. 
Av for ar bei de ne frem går blant an net 
at ut trykk som «al ko hol mis bru ker» 
om fat tes av den ne ka te go ri en. Ge ne
rel le ka rak te ris tik ker av fag li ge el ler 
per son li ge ev ner vil også være vur de
rin ger. En sø ker kan også be om inn
syn i fak tis ke opp lys nin ger som har 
frem kom met i in ter vju et el ler ved 
inn hen ting av re fe ran ser. Der som 
sø ke ren me ner at opp lys nin ge ne in ne
hol der feil, har sø ke ren rett til å gi 
be skjed om det. 
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Alle stat li ge virk som he ter skal 
ha et per so nal reg le ment i tråd 
med statsansattelovens § 2. 

Reg le men tet for hand les og inn gås mel
lom le del sen i virk som he ten og for
hand lings be ret ti ge tje nes te manns or ga
ni sa sjo ner, jf.  tje nes te tvist lo ven § 3. 

Per so nal reg le men tets ho ved funk
sjon er å sør ge for at virk som he ten 
føl ger statsansatteloven i sa ker om 
an set tel se. Reg le men tet kan også 
re gu le re ad gan gen til å mot ta ga ver 
mv. i tje nes ten. Statsansatteloven fra 
2017 in ne hol der fle re nye reg ler om 
blant an net til set ting i sta ten, med 
den føl ge at alle stat li ge virk som he ter 
må opp da te re el ler lage nytt per so nal
reg le men tet in nen 1. juli 2019. Vi vil i 
den ne ar tik ke len gi en over sikt over 
re le van te be stem mel ser i lo ven. 

Stil lin ger som ikke skal ly ses ut of fent lig
Mu lig he ten for å gjø re unn tak fra 
of fent lig kunn gjø ring er ikke vi de re
ført fra tje nes te manns lo ven til statsan
satteloven. Det vil si at hvis du skal 
lage et nytt per so nal reg le ment kan du 
ikke ta inn en be stem mel se som åp ner 
for en over gang fra mid ler ti dig til fast 
an set tel se uten at stil lin gen kunn gjø
res of fent lig. Over gang fra mid ler ti dig 
til fast stil ling kan kun skje der som 
ar beids ta ke ren får rett til fast an set
tel se et ter statsansatteloven § 9 tred je 
ledd, el ler ved at det blir av sagt dom 
for at det fore lig ger et fast ar beids for
hold et ter statsansatteloven § 38, før
s te ledd.

Der som par te ne er eni ge om det, 
kan det i per so nal reg le men tet gjø res 
unn tak for kva li fi ka sjons prin sip pet, 
og der av kra ve ne til of fent lig ut lys

ning, inn stil ling og be hand ling i an set
tel ses or gan for an set tel ser med va rig
het på inn til ett år. Hvem som har rett 
til å an set te i dis se til fel le ne må 
be skri ves i per so nal reg le men tet. Når 
det gjel der ut lys ning av an set tel ser for 
inn til seks må ne der, av gjø res der imot 
det te av ar beids gi ver.

Inn stil ling til an set tel ses rå det
Van lig vis er det nær mes te le der som 
skri ver el ler gir inn stil ling til an set tel
ses rå det i en virk som het. I en kel te 
virk som he ter kan nær mes te le der 
også er med lem av det te rå det. I slike 
til fel ler skal nær mes te le der der for 
kun avgi et for slag til an set tel se til 
an set tel ses rå det. Ved bruk av for slag, 
iste den for en inn stil ling, vil l an set tel
ses rå det ha mu lig het til å vur de re 
and re kan di da ter enn kun de som er 
inn stilt. Det stil les sam me krav til et 
for slag til an set tel se som til en for mell 
inn stil ling.

Der som det er fle re kva li fi ser te 
sø ke re til stil lin gen, skal inn stil lin gen 
nor malt in ne hol de tre sø ke re. Det te 
gjel der også for for slag.  Sø ker ne skal 
ran ge res. Det te er re gu lert i statsan
sattelovens § 5 tred je ledd. 

An set tel ses rå det og sam men set ning
An set tel ses rå det skal all tid være sam
men satt av like man ge med lem mer 
fra ar beids gi ver si den som fra ar beids
ta ker si den. I til legg skal det være en 
le der av rå det som opp nev nes av 
ar beids gi ver, jf.  statsansattelovens § 6 
an net ledd. Det bør ikke være fle re 
enn sju med lem mer i rå det for di saks
be hand lin gen lett blir for om fat ten de. 
Vi de re må par te ne bli eni ge i per so
nal reg le men tet om rå dets sam men
set ning og hvor dan med lem me ne skal 
opp nev nes. 

En virk som het kan ut fra hva de 
an ser som hen sikts mes sig selv vel ge 
an tall an set tel ses råd. En kel te virk
som he ter vel ger for eks em pel å ha et 
eget an set tel ses råd for le der stil lin ger 
og ett for saks be hand lerstil lin ger.  
Hvil ken ord ning virk som he ten vel ger, 
skal frem gå av per so nal reg le men tet.

I per so nal reg le men tet skal det 
også an gis hvem som er sted for tre de re 
i an set tel ses rå det, jf.  statsansattelo
vens § 6 an net ledd, om «rå dets sam
men set ning». Det sen tra le er at an set
tel ses rå det skal ha en fast 
sam men set ning, slik at for eks em pel 
ikke di rek tø ren skal kun ne skifte ut 
med lem mer og va ra med lem mer i 
rå det fra sak til sak.

Kom mu nal og mo der ni se rings de
par te men tets mal og ge ne rell vei led
ning for per so nal reg le ment fin nes på 
Difis nett si der. Vei led nin gen regulerer 
nær me re hva reg le men tet skal in ne
hol de, og hva det er fa rings vis er for
nuf tig å ha med. Vi de re er det hen vis
ning til ak tu el le be stem mel ser i 
statsansatteloven. 

I kom mu nal sek tor er det van lig at 
hver en kelt kom mu ne har sitt eget 
per so nal reg le ment. 

Nye reg ler for per so nal reg le ment  
i stat lig sek tor

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
advokat@juristforbundet.no
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Elida Steinsdatter Andersen

Anerkjennelse av somaliske pass 
gir grobunn for IDtvil. 
Sommeren 2018 bestemte 

regjeringen at norske myndigheter fra 
1. august 2018 skal anerkjenne soma
liske pass. Beslutningen er betenkelig 
fordi den kun vil få negative konse
kvenser for de berørte. Anerkjennelse 
av somaliske pass er utelukkende poli
tisk motivert, da endringen vil gjøre 
det lettere å tvangsreturnere soma
liske statsborgere. 

Selv om pass utstedt etter 1. 
januar 2014 nå aksepteres som et rei
sedokument, anses somaliske pass 
fortsatt for å ha svært lav troverdighet. 
Det betyr at du kan bruke det til å 
krysse grenser lovlig, men det beviser 
ikke at du faktisk heter det som står i 
passet. Pass med lav troverdighet kan 
ikke brukes for å bevise identitet i for
bindelse med søknad om oppholdstil
latelse eller statsborgerskap, noe som 
videre betyr at UDI kan avslå søkna
der selv om søkeren har skaffet det 
«anerkjente» somaliske passet. Det 
fremstår kunstig å «anerkjenne» pass, 
men samtidig ikke gi det noen virk
ning for troverdigheten dokumentene 
anses for å ha. Skal passene anerkjen
nes må de gjøres dette fullt og helt, 
ikke stykkevis og delt. 

Norge har hittil ansett Somalia for 
å ikke ha en fungerende sentraladmi
nistrasjon, på grunn av manglende 
rutiner for utstedelse av offisielle 
dokumenter og registrering av inn
byggerne. Det er uklart hvorfor Norge 
plutselig skal anerkjenne somaliske 
pass, når Somalia frem til nå ikke har 
blitt ansett for å ha betryggende ruti

ner for utstedelse av identitetsdoku
menter. Det er få andre land som 
anerkjenner somaliske pass. Det tar 
lang tid å bygge opp et register og 
betryggende system, noe som vanske
lig kan sies å være på plass ut fra den 
kunnskapen vi har om Somalia i dag. I 
tillegg er rapporten som redegjør for 

hvordan somaliske myndigheter går 
frem for å kontrollere identitetsopp
lysningene i de nye passene, unntatt 
offentlighet. Dette gjør det vanskelig 
å kontrollere grunnlaget for myndig
hetenes «anerkjennelse».

Det er risikabelt å bo i Norge med en 
identitet du aldri vil kunne dokumen
tere med hundre prosent sikkerhet. 
Mange somaliere som kommer til 
Norge har fått «konstruert» en fød
selsdato fra norske myndigheter. 
Jussbuss er svært bekymret for at de 
nye passene vil føre til at flere får 
påvist identitetstvil, ved at de nye pas
sene bekrefter en fødselsdato som sin 
tid ble bestemt av UDI. Tidligere erfa
ringer fra Irak viser at dette er en reell 
bekymring.  

Beslutningen fra regjeringen med
fører at somaliere nå som hovedregel 
kan nektes norsk reisedokument, fordi 
UDI kan kreve at somaliere skaffer 
seg reisedokument fra hjemlandet. 
Etter august 2019 vil UDI ikke lenger 
fornye norske reisedokumenter for 
somaliere. Det er en stor økonomisk 
byrde som pålegges mange somaliske 
statsborgere som bor i Norge, ved at 
mange blir nødt til å reise utenlands 
for å skaffe nye pass.

Dersom somaliske pass skal aner
kjennes, må de anerkjennes i alle ledd. 
Det kan ikke kalles «anerkjennelse» 
når de det gjelder får begrenset 
adgang til å reise og sannsynliggjøre 
egen identitet.

Elida Steinsdatter  
Andersen

Anerkjennelse eller  
underkjennelse?
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of fi si ell ut ga ve, så man var hen vist til 
for skjel li ge privatutgitte sam lin ger.

Kjers ti Sel berg, tid li ge re bib lio te
kar ved ju ri disk fa kul tets bib lio tek, har 
laget en over sikt over eld re nors ke 
retts kil der som gir ut før li ge opp lys
nin ger om bl.a. for ord ning og 
reskriptsamlinger.2

Da ene vel det ble opp he vet i 1814, 
ble det slutt på kon ge lig lov giv ning. 
Stor tin get skul le i føl ge Grunn lo ven § 
94 utgi en «nye, almindelig ci vil og 
criminel Lovbog … paa før s te, el ler 
om det ikke er mueligt, paa andet 
or dent li ge Storthing». Som kjent fikk 
vi ny kri mi nal lov i 1842, men noen 
sivillovbok ble ald ri skre vet. Retts kil
de si tua sjo nen på 1800tal let var svært 
uover sikt lig. Det fan tes in gen sam let 
over sikt over alt gjel den de retts stoff, 
og in gen of fi si ell ut ga ve av nye lo ver 
og for skrif ter før 1876. Da ved tok 
Stor tin get lo ven som be stem te at alle 
lov og for skrifts ved tak skul le kunn
gjø res «ved tryk ken» i Norsk 
Lovtidend for å sik re bedre kjenn skap 
til og ut bre del se av lo ve ne. Det ble 
der med slutt på ting lys nin gen av lo ver 

2 Se Kjersti Selberg,»Eldre norkse rettskilder – 
en oevrsikt», Det juridiske fakultets skriftse
rie nr 20, Oslo 2010, https://www.duo.uio.no/
bitstream/handle/10852/33266/20102.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

Grunn lo ven fra 1814 be stem te i § 94 
at «Sta tens nugjeldende Love» fort satt 
skul le gjel de inn til de ble av løst av ny 
lov giv ning. På en må ten fikk man ge av 
be stem mel se ne i Nors ke Lov et langt 
liv – og noen få av dem er sta dig gjel
den de. 

Nors ke Lov måt te al le re de fra 
ved ta gel sen sup ple res med et sta dig 
øken de an tall For ord nin ger, Re skrip
ter, Placater, Breve osv; det vil si for
skjel li ge kon ge li ge ved tak. Nors ke 
Lov 1310 be stem te at kon ge li ge for
ord nin ger og be fa lin ger skul le ting ly
ses. De ble tryk ket og lø pen de sam let i 
bok form fra 1664. Det fan tes in gen 

   Av professor Marit Halvorsen

Gravøl for lovsamling på papir

Folk i Norge har hatt skriftlig 
lovsamling for hele landet siden 
Magnus Lagabøters Landslov 
i 1274.  Den var i sin tid 
i Europeisk sammenheng en 
av få riksdekkende lover, og den 
holdt høy kvalitet. Den var også 
utbredt. Man regner med at det 
rundt 1350 fantes et eksempler 
for hver 1300 innbygger.1 

Den før s te tryk te lov sam ling var 
Chris ti an IVs Nors ke Lov fra 1604. 
Det er stort sett en over set tel se av 
Landslova til dansk, med små om ar
bei del ser. I til legg til lov bo ken fan tes 
man ge en kelt lo ver, til dels tryk ket i 
sam lin ger som for eks em pel Chris ti an 
IVs Lil le Re cess fra 1615 og Sto re 
Re cess fra 1643.

Chris ti an Vs Nors ke Lov fra 1687; 
tryk ket før s te gang 1688, er en ny 
mi le pæl i vår lovbokshistorie. Den 
kom i 4 ut ga ver i lø pet av 1700 tal let 
i for skjel li ge for ma ter, og ble også ut
gitt fle re gan ger på 1800tal let. 

1 Jørn Øyrehagen Sunde «Magnus Lagabøters 
landslov» i Store norske leksikon https://snl.
no/Magnus_Lagabøters_landslov. 

Marit Halvorsen, professor ved Institutt 
for offentlig rett, UiO.

Norges lover på papir

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/33266/2010-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/33266/2010-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/33266/2010-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://snl.no/Magnus_Lagabøters_landslov
https://snl.no/Magnus_Lagabøters_landslov
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te men tet ble på den må ten truk ket inn 
i sa ken, og det var enig het mel lom Jus
tis de par te men tet og Kir ke og un der
vis nings de par te men tet om at ut gi vel
sen av en slik lov sam ling ikke bare 
bur de gjø res av hen syn til ju ri dis ke stu
den ter, men også av hen syn til em bets
menn i jus tis sek to ren, dom sto le ne og 
det prak tis ke retts liv i det hele tatt. På 
den ne bak grunn ut tal te Kir ke og 
un der vis nings de par te men tet at ut gi
vel se av en lov sam ling for tjen te of fent
lig støt te.6 Sa ken ble dis ku tert og 
en stem mig ved tatt i Stor tin get i juli 
1920, og be vilg nin gen ble gitt.7 

Den øko no mis ke av ta len som ble 
inn gått mel lom sta ten ved Kir ke og 
un der vis nings de par te men tet, Jus tis de
par te men tet og Ju ri disk fa kul tet ble 
ut for met slik at det ble gitt en øre mer
ket be vilg ning over Uni ver si tets bud
sjet tet. Jus tis de par te men tet bi dro til 
fi nan si e rin gen ved å for plik te seg til å 
kjøpe et visst an tall lov sam lin ger. Pri
sen på lov sam lin gen skul le dif fe ren sie
res slik at stu den te ne fikk den bil lig. 
Når salgs tal le ne vis te at Kir ke og 
un der vis nings de par te men tets be vilg
ning var tjent inn, skul le sta ten få sine 
pen ger til ba ke. Et even tu elt over skudd 
skul le be nyt tes til gode for ju ri dis ke 
stu den ter. Over skud det ble se ne re til 
Lov sam lings fon det. Hvis fore ta gen det 
gikk med un der skudd, skul le sta ten 
dekke det te.8 Det ble ald ri noe un der
skudd. Der med had de vi alt så fått en 
mo der ne, kon so li dert lov sam ling.9

I 1930 ble spørs må let om en ny 
ut gi vel se av lov sam ling ak tu elt, bl.a. 
på grunn av brann i bok la ge ret. Hver
ken stu den te nes el ler and res be hov 
for lov sam ling kun ne dek kes. Ju ri disk 
fa kul tet skrev til Det aka de mis ke kol
le gi um og bad om at det som ikke var 

6 Se St. prp. nr. 187 (1920) s. 4. 
7 Se Forh. St. 1920 s. 34078. 
8 Se St. prp. nr 187 (1920) s. 5. 
9 Utgivelsen ble forsinket til årsskiftet 

1926/27 fordi man ville vente på ikrafttre
delse av Tvistemålsloven fra 1915; den 
trådte i kraft 1. juli 1927 (se St. prp. nr 55 
(1930) s. 1).

føl ge, og en ty dig an gitt ved dato og 
num mer. Det er van ske lig for nors ke 
ju ris ter å fore stil le seg at det fin nes 
and re må ter å sam le lo ver på, for det er 
så inn ly sen de for de ler ved kon so li der te 
og kro no lo gis ke sam lin ger. I til legg til 
det te svæ re re dak sjo nell ar bei det ut ar
bei det Paul sen et al fa be tisk og et kro
no lo gisk re gis ter. Lov sam lin gen ble 
også «ren set», dvs at alt som ikke len ger 
var gjel den de rett på ut gi vel ses tids
punk tet, ble tatt ut. Man ge land har 
kon so li der te lov sam lin ger, men de er 
ofte van ske lig dis po nert., Jeg vet ikke 
om noe an net land som har en så lett 
til gjen ge lig lov sam ling som Norge. 
Den er gjen stand for stor be und ring fra 
uten lands ke ju ris ters side!

His to ri en om den ne lov sam lin gen 
kan le ses i di ver se stor tings do ku men
ter fra 1920 og 30åre ne. For an led nin
gen var den pre kæ re si tua sjon for ju ri
dis ke stu den ter, som ikke had de til gang 
på lov sam ling til stu die bruk. Paul sen 
og Thom le i 11 bind var alt for dyr, og 
Paulsens sam ling fra 1908 var ut solgt. 
Det te øns ket Ju ri disk fa kul tet å gjø re 
noe med, og ret tet i no vem ber 1919 en 
hen ven del se til Kir ke og un der vis
nings de par te men tet om å få i stand en 
av ta le der fa kul tet skul le stå for ut gi
vel sen, mens de par te men tet gjen nom 
be vilg ning til uni ver si te tet skul le påta 
seg kost na de ne. P. I Paul sen var vil lig til 
å ut fø re det re dak sjo nel le ar bei det 
med en sam ling av gjel den de lov stoff, 
ut ar bei ding av re gist re og no ter.4 Sa ken 
ble først be hand let i Stor tin get i feb
ruar 1920, men et ter an be fa ling fra 
Kir ke og un der vis nings de par te men tet 
av slått. For man nen i Uni ver si tets og 
fag sko le ko mi te en holdt imid ler tid fast 
i sa ken, og fore slo at den ble over sendt 
re gje rin gen. Hans be grun nel se var «de 
me get ster ke hen stil lin ger fra ju ri disk 
hold» som var inn kom met til ko mi
te en, og be ho vet for at Jus tis de par te
men tet kun ne ut ta le seg.5 Jus tis de par

4 Se St. prp. nr. 187 (1920) Om bevilgning til 
utgivelse av en lovsamling til bruk for de 
juridisk studerende, s 1

5 Se Forhandlinger i Stortinget, 1920 s 1859.

og kart fra hvil ket tids punkt lo ven 
skul le gjel de3 og der for også på tvil 
om når lo ven ble virk som.

Norsk Lovtidend gav in for ma sjon 
om nye lo ver og for skrif ter, men hjalp 
ikke vi de re på den uover sikt li ge retts
kil de si tua sjo nen. Selv om det fan tes 
pri vat ut git te lov sam lin ger kun ne 
man ikke sto le på at alt som var gjel
den de rett var inn tatt der, og hel ler 
ikke på at alt som var inn tatt, var gjel
den de. Dess uten var det stor man gel 
på lov sam lin ger, og stu den te ne had de 
sto re pro ble mer med å skaf fe seg sam
lin ger for stu die for mål. 

Si tua sjo nen ble noe bedre da ekspedi
sjonsjef i Lov av de lin gen, Paul Ivar 
Paul sen og ju rist brød re ne Carl So phus 
og Jens Ed vard Thom le mel lom 1905 
og 1908 utga sin Almindelig norsk 
lov sam ling i syv bind. Sam lin gen dek
ket pe ri oden 1660—1907. Fem sup
ple ments bind dek ket så pe ri oden fra 
1908 til 1927. Paul sen stod også for 
utgivlesen av en mind re lov sam ling, 
Norges love: sam ling av gjældende 
love af prak tisk be tyd ning udgivet 
med hen vis nin ger 1660 – 1908 i to 
bind i 1908. Det var en vik tig ny vin
ning et ter som den stort sett bare in ne
holdt gjel den de rett.

Så kom mer vi til det som er den sto re 
be gi ven het i norsk lov sam lings his to
rie: den før s te kon so li der te lov sam lin
gen, nem lig P. I Paulsens Norsk lov
sam ling, for tidsrummet 1672 – 1926, 
Oslo, 1926 i tre bind.  

At en lov sam ling er kon so li dert, 
in ne bæ rer at lo ve ne er inn tatt med alle 
end rin ger inn ar bei det i den opp rin ne
li ge teks ten og iden ti fi sert gjen nom 
no te ap pa rat. Vi de re var lo ve ne stilt 
etterhverandre i kro no lo gisk rek ke

3 Som påpekt av Aschehoug i en skrivelse inn
tatt i Ot.prp. nr 9 for 1876 var det tvil om på 
hvilket tidspunkt lover skulle gjelde, etter
som de ble tinglyst på den dagen de forskjel
lige rettskretsene hadde tingdager. Kunn
gjøringen i Norsk Lovtidend var derfor en 
nyvinning.
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En ting er hen sy net til stu den te nes 
valg mu lig he ter. Langt vik ti ge re er 
hen sy net til retts sam fun nets trygg het. 
Det som bare fin nes di gi talt, er skrem
men de skjørt. En stor og far lig svak het 
er in ter net tets sår bar het. Vi har sett at 
dår lig vær kan slå ut net tet. Hva kan 
ikke noen med dår lig hen sik ter få til 
av data av brudd?

De siste års er fa ring med inn brudd 
i til sy ne la ten de sik re da ta sy ste mer bur
de dess uten ha lært Lov data, Jus tis de
par te men tet, Ju ri disk fa kul tet og and re 
at alle da ta sy ste mer, alle, kan bry tes inn 
i og ma ni pu le res. Da gen før den kan
skje siste lov sam ling ble slup pet av for
laget, hør te vi på ny he te ne at Hydros 
da ta sy stem var ram met av et lø se pen
ge vi rus, og sel ska pet kun ne der for ikke 
bru ke sitt da ta nett. Pro duk sjo nen måt
te ba se res på ma nu el le løs nin ger.

I Sto re Nors ke Lek si kon kan vi lese 
om hack ing: «For di hack ing også kan 
bru kes til ulov li ge for mål er det man ge 
som set ter lik hets tegn mel lom hack ing 
og da ta kri mi na li tet. Det å bli  hac ket 
be tyr van lig vis å bli ut satt for da ta inn
brudd. Vi må imid ler tid reg ne med at 
mye da ta kri mi na li tet også gjen nom fø
res ved hjelp av di sip li nert sy stem ut vik
ling og nøye plan lag te, so li de løs nin ger.»  
Hack ing er et øken de in ter  na sjo nalt 
pro blem. Det er in gen grunn til å tro at 
Lov datas do ku ment lås kan mot stå ret
te de an grep. Hvis an grep skjer –  el ler 
kan skje sna re re når det skjer, kan retts li
vet stoppe opp. Vi har jo in gen ma nu ell 
backup len ger. 

Min kon klu sjon er alt så at det må 
være sta tens opp ga ve å sik re be folk
nin gen, in klu si ve ju ri dis ke stu den ter, 
en kel og bil lig til gang til lan dets lo ver. 
Det te an sva ret kan ikke til freds stil
len de va re tas gjen nom nett ba ser te 
løs nin ger ale ne. Det er alt for skjørt og 
usik kert. Pa pir har vist seg som en 
uover truf fen tek no lo gi for å be va re 
tekst. Norsk Lovtidend på pa pir er en 
mins te løs ning. Inn til det er fun net en 
an nen like sik ker, bil lig og hen sikts
mes sig tekstbevaringsteknologi ta ler 
alt for å opp rett hol de en trykt lov
sam ling. 

gjø rel ser, Norsk Lovtidend avd. I og II 
for de siste åre ne samt et ut valg med 
sam men drag på norsk av av gjø rel ser 
fra Men nes ke retts dom sto len er gra tis 
til gjen ge lig. I til legg fin nes Lov data Pro 
som abon ne ment mot be ta ling. Lov
data opp gir ikke pri sen, men den er i 
føl ge Jusleksikon.no på ca 12000 kro
ner i året.13 

Fra 2001 over tok Lov data den of fi
si el le kunn gjø rin gen av Norsk 
Lovtidend, men Lovtidend ble fort satt 
ut gitt på pa pir frem til 8. feb ruar 2017. 
Be grun nel sen var det man kal te be ho
vet for en sta tisk ut ga ve, alt så en ut ga ve 
som ikke kan ma ni pu le res i et ter tid. 
Fra og med feb ruar 2017 blir nors ke 
lo ver og for skrif ter kun ut gitt elek tro
nisk. Hen sy net til en sta tisk ut ga ve skal 
nå va re tas gjen nom lås te pdffi ler med 
så kal te as so sier te sig na tu rer. Lov data 
me ner at dis se pdffi le ne ikke kan 
ma ni pu le res når de er låst.14 

De ka nen har ved tatt at jusstu
den ter i Oslo får ikke len ger bru ke 
Norges Lo ver som hjel pe mid del ved 
eks amen. Det er et ter min me ning 
uhen sikts mes sig, men la nå den dis ku
sjo nen lig ge. En prak tisk kon se kvens 
av det te er at stu den ter ikke len ger 
kjø per lov sam lin gen.

For di sal get av lov sam lin gen går 
ned, kan Lov sam lings fon det ikke utgi 
den på reg nings sva ren de måte. Slik 
sett er de kan ved ta ket om hjel pe mid
ler in di rek te knyt tet til lov sam lin gens 
død. Men det er vik tig å skille skitt og 
ka nel her: Ju ri disk fa kul tet og Lov
sam lings fon det kan ikke for ven tes å 
drive for lags virk som het med tap. 
Hjel pe mid del reg le men tet skal ved tas 
et ter pe da go gis ke hen syn, og ikke 
et ter hva som kan bi dra til å hol de 
lan det med en lov sam ling på pa pir.

Det er en ulyk ke for lan det om 
den tryk te lov sam lin gen ned leg ges nå. 

13 Se https://jusleksikon.no/wiki/Lovdata_Pro. 
14 Se Dag T. Hoelseth, «Siste trykte utgave av 

Norsk Lovtidend», Lovdata 2017,  https://
lovdata.no/artikkel/siste_trykte_utgave_av_
norsk_lovtidend/1860. 

brukt av Stortingets be vilg ning, kun ne 
bru kes til en ny ut gi vel se av en ajour
ført lov sam ling, som så jevn lig skul le 
ajour fø res i nye ut ga ver. Kol le gi et 
vi de re send te bre vet til Jus tis de par te
men tet, som eks pe der te sa ken til Kir
ke og un der vis nings de par te men tet 
med en inn tren gen de hen stil ling om å 
et ter kom me fa kul te tets for slag. Jus tis
de par te men tet la bl.a. vekt på lov
sam lin gens be tyd ning for det prak
tis ke retts liv og hen vis te til at fle re 
ta le re un der Stortingets bud sjett de
batt sam me år had de tatt til or det for 
at man i Norge som i and re land fikk 
ajour ført lov sam ling. De par te men tet 
men te at det of fent li ge bur de tre støt
ten de til når det gjaldt fi nan si e ring av 
en slikt pro sjekt.10 Jus tis ko mi te en 
an be fal te de par te men tets for slag.11 
Stor tin get slut tet seg en stem mig til 
det te syn den 15. mai.12 Fra 1930 ble 
så lov sam lin gen ut gitt i ett bind un der 
tit te len Norges Lo ver, og ajour ført 
hvert an net til 2007, da den kom 
hvert år.  

Lov sam lin gen ble en kjem pe suk
sess, både blant stu den te ne og i hele 
det prak tis ke retts liv. Salg av lov sam
lin gen til stu den ter og and re gikk over 
all forventing, og det ble ikke nød ven
dig for sta ten å bi dra til fi nan si e rin gen 
ut over førs te gangs be lø pet. På den 
må ten sør get Det ju ri dis ke fa kul tet for 
at Norge fikk en kon so li dert og ajour
ført lov sam ling på yp pers te fag li ge nivå 
uten om kost nin ger for sta ten. 

Da ta ba sen Lov data ble stif tet 1981 
av Lov sam lings fon det og Jus tis de par
te men tet. Det er en selv fi nan si eren de 
stif tel se, og en pio ner på retts in for ma
sjons om rå det. Lov data er sta dig ut vi
det og for bed ret. Ba se ne in ne hol der nå 
sto re meng der retts kil der og lit te ra tur. 
Opp da ter te nors ke lo ver og for skrif ter, 
nye Høy es te retts og lag manns retts av

10  Se St. prp. nr. 55 (1930) s. 3. 
11 Se Innst. S nr 83 Innstilling fra Justis

komiteen om utgivelse av en ny ajourført 
utgave av Norges lover, s 1.

12 Se Stortingstidende 1930 s. 1624. 

https://jusleksikon.no/wiki/Lovdata_Pro
https://lovdata.no/artikkel/siste_trykte_utgave_av_norsk_lovtidend/1860
https://lovdata.no/artikkel/siste_trykte_utgave_av_norsk_lovtidend/1860
https://lovdata.no/artikkel/siste_trykte_utgave_av_norsk_lovtidend/1860
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mot en kelt in di vi der må i en retts stat 
til lig ge uav hen gi ge dom sto ler, ikke 
for valt nings or ga ner slik blant and re 
fyl kes nemn de ne er. Re gje rin gen av vi
ser det te for slaget med å hen vi se til at 
fyl kes nemn de ne fun ger godt. Men det 
er jo et ir re le vant ar gu ment i den ne 
sam men hen gen.  Kan det være mu lig 
at re gje rin gen har over sett el ler rett 
og slett ikke for stått ut val gets retts sik
ker hets mes si ge be grun nel se?

For det and re øns ket Særdomstol
utvalget å lov fes te et eget bar ne fag lig 
kom pe tan se krav, i til legg til nød ven
dig  ju ri disk kyn dig het, til dom me re 
som skal be hand le alle sa ker et ter bar
ne lo ven og bar ne vern lo ven (barne sa
ker) Det te for slaget ble til jub let av de 
fles te som job ber ak tivt med barn og 
barns ret tig he ter, som for eks em pel 
Bar ne om bu det, Buf dir, Lands for en in
gen for bar ne verns barn og Redd bar
na., men kon tant av vist av Dom mer
for en in gen, som ikke så noe be hov for  
ob li ga to risk spe sia li se ring i bar ne fag
li ge tema. 

Nå har Dom mer for en in gen all tid 
vært sterk i tro en på ge ne ra list dom
me rens for trinn. Men det er uan sett 
opp sikts vek ken de at re gje rin gen på 
det te punkt har valgt å se bort fra det 
sto re fler tall av hø rings ut ta lel ser. 

straff. Det er fyl kes nemn de ne for bar
ne vern og so si a le sa ker som i før s te 
in stans fat ter ved tak i tvangs sa ker i 
bar ne ver net. Når særdomstolsutvalget 
fore slo å leg ge ned fyl kes nemn de ne 
og hel ler la et ut valg sær lig kom pe
ten te ting ret ter over ta dis se sa ke ne, 
var det in gen kri tikk av da gens fyl kes
nemn der. Ut val get fast slår tvert imot 
at fyl kes nemn de ne gjør en ut mer ket 
jobb. Men det hele hand ler om føl
gen de kon sti tu sjo nel le og retts sik ker
hets mes si ge mo ment:

De mest inn gri pen de be slut nin ger 
som of fent li ge myn dig he ter fat ter 

Re gje rin gens opp føl ging 
av Særdomstolsutvalgets   
ut red ning (NOU 2017: 8) er 
i ho ved sak en til slut ning til 
Dom mer for en in gens hø rings - 
ut ta lel se til ut val gets for slag. 
Det er der for lett å for stå de   
til fred se ut ta lel ser Dom mer  - 
for en in gens le der, lag dom mer 
Wig go Stor haug Larssen,  
kom mer med i Ju ris ten (2/19).

For de ak tø re ne som er mest be rørt, 
det vil si barn og for eld re, er det der
imot langt mind re grunn til å ap plau
de re. Dom mer for en in gens hø rings ut
ta lel se er pre get både av li ten 
er kjen nel se av barne sa ke nes to ta le 
kom plek si tet og av li ten vil je til 
sy stem kri tisk tenk ning. Det er både 
for un der lig og skuf fen de at re gje rin
gens opp føl ging i så stor grad har valgt 
sy stem be va ren de kon klu sjo ner. 

Jeg fin ner på den ne bak grunn det 
nød ven dig å min ne om Særdomstols
utvalget tre ho ved for slag, hvor av 
in gen nå føl ges opp:

For det før s te men te ut val get at 
be slut nings or ga ner som kan ved ta å 
flyt te barn ut av bio lo gisk fa mi lie mot 
fa mi li ens vil je, må ha domstolstatus. 
Det te syns punk tet er for øv rig in spi
rert av kra vet i Grunn lo ven om at 
bare uav hen gi ge dom sto ler kan ileg ge 
en kelt in di vi der feng sels straff.  Ut val
get frem holdt at et ved tak om 
om sorgs over ta kel se kan vir ke like inn
gri pen de som en dom om feng sels

   Av Geir Kjell Andersland, tidligere fylkesnemndsleder og medlem av Særdomstolsutvalget

Skuffende oppfølging

Særdomstolsutvalget

– Kan det være mulig at regjeringen har 
oversett eller rett og slett ikke forstått 
utvalgets rettssikkerhetsmessige 
begrunnelse? skriver Geir Kjell 
Andersland

       Det er verst for de 
utsatte barn og sårbare 

familier som hadde fortjent 
bedre ordninger
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Men det er verst for de ut sat te 
barn og sår ba re fa mi li er som had de 
for tjent bedre ord nin ger enn en vi de
re fø ring av da gens sy stem. Det te er og 
blir et sy stem som hver ken, i til strek
ke lig grad, iva re tar be ho vet for en hel
het lig be hand ling av sa ke ne el ler de 
nye krav til mer ade kvat kom pe tan se 
hos dom mer ne.

Re gje rin gens for slag om å ar bei de 
vi de re med en fel les be hand ling av 
barne sa ke ne ved over prø ving er, i 
mot set ning til Særdomstolsutvalgets 
for slag, in tet svar på da gens sy stem ut
ford rin ger.

og bur de hatt et barnevernperspektiv. 
Og i et øken de an tall sa ker, ville en 
mu lig het til å kun ne av gjø re både 
om sorgs sa ker, for eld re an svar og fast 
bo sted i sam me be slut nings or gan, også 
føre til et re du sert an tall retts pro ses ser; 
utvil somt til beste for bar na det gjel der. 

I Særdomstolsutvalget kom vi frem 
frem til våre kon klu sjo ner et ter grun
di ge ut red nin ger, om fat ten de dis ku
sjo ner og kon struk tiv vil je til kom pro
mis ser. I lys av re gje rin gens 
over fla tis ke opp føl ging, kan ut val gets 
ar beid frem stå nær mest bort kas tet. 

Det tred je ho ved for slaget hand let om å 
få fjer net de så kal te dob belt spor sa ker. I 
dag blir bar ne verns sa ker be hand let av 
fyl kes nemn de ne, mens kon flikt fyl te 
for eld re tvis ter, som kan være like be las
ten de som om sorgs svikt for de be rør te 
barn, hav ner i ting ret te ne. Ved å sam le 
alle sa ker i ut valg te ting ret ter, le det av 
dom me re med bar ne fag lig til leggs kom
pe tan se, ville vi bli kvitt da gens uhel di ge 
ord ning, hvor det hers ker vann tet te 
skott mel lom fyl kes nemn de ne og ting
ret te ne. Man ge fordretvister er så kon
flikt fyl te at kon flik ten for de in vol ver te 
barn i prak sis vir ker som om sorgs svikt, 

   Av politifullmektig Daniella Rivera

Når skal lovgiver komme på banen?

Passiv medvirkning

Høy es te rett fort set ter  
å ut vi de det pas si ve  
med virk nings an sva ret.  

Un der skarp dis sens kom Høy es te rett 
i HR2019561A, til at en ste mor 
skul le døm mes for pas siv med virk
ning til fa rens mis hand ling av sin egen 
sønn. Det te til tross for at ste mo ren 
ved fle re an led nin ger had de for søkt å 
hind re fa rens volds ut øv el se mot søn
nen. Dis sen sen gikk ut på hva som 
kre ves av hind rings hand lin gen(e). 
Kre ves det at hand lin gen fak tisk kla
rer å av ver ge ho ved man nens lov brudd 
el ler er det nok at man har for søkt å 
hind re ho ved man nen uav hen gig av 
re sul tat? 

Ut vi der straff an sva ret
Ho ved re ge len leg ges frem i av snitt 29; 
det er ikke et vil kår for straffri het at 

en kelt per so ner fak tisk kla rer å av ver ge 
den ulov li ge hand lin gen el ler føl ge ne 
av den. Det er i ut gangs punk tet kun 
po li ti et som har myn dig het og res sur
ser til å stoppe på gå en de lov brudd. 
Ren pas si vi tet over for and res lov
brudd med fø rer nor malt ikke straff
an svar et ter norsk rett. 

Imid ler tid fort set ter fler tal let sitt 
re son ne ment med at «[d]et kan imid
ler tid ikke bety at det ald ri er plikt til 
å for sø ke en al ter na tiv hand ling der
som det man gjør, ikke får gjer nings
per so nen til å hol de opp. Også det må 
bero på en hel het lig vur de ring av den 
kon kre te si tua sjo nen.» Det ser ut til at 
fler tal let fore tar en be ty de lig retts ut
vik ling når de nå i rea li te ten set ter 
som vil kår for straffri het at man opp
når å hind re gjer nings man nen i sin 
for bry tel se. Hvil ke mo men ter fler tal
let me ner at en slik hel het lig vur de
ring byg ger på, er van ske lig å fast slå. 
Hen sy net til for ut be reg ne lig het og 

li ke be hand ling er i hvert fall ikke 
frem tre den de. 

Det er lett å være enig i fler tal lets 
re son ne ment når det hand ler om 
be skyt tel se av barn. Det be mer kes 
imid ler tid at dom men an gir gjel den de 
rett på et re la tivt retts kil de fat tig retts
om rå de. Det hand ler ikke om hva 
sam fun net me ner hun som mor bur de 
ha gjort for å være en god mor, det føl
ger av for ar bei de ne til straf fe lo ven at 
straff an svar ikke bør ileg ges kun på 
grunn lag av mo rals ke nor mer. Spørs
må let er om fle re, om enn dog mis lyk
ke de for søk på å stoppe mis hand lin
gen bør dan ne grunn lag for 
straff an svar. Er sva ret ja, bør det te 
kom me fra lov gi ver. 

Dis tan se ring fra tid li ge re prak sis 
I dom men gir fler tal let ut trykk for er 
en stren ge re for stå el se av hva som 
kre ves av hind rings hand lin gen. Tid li
ge re prak sis har pekt i ret ning av at 
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Ar tik kel for fat te ren skrev sin mas ter opp
ga ve ved UiO høs ten 2018 om pas siv 
med virk ning og job ber som po li ti full
mek tig i Nordland po li ti dis trikt, på ta le
sek sjon Sal ten, i Bodø.

man måt te fore ta seg noe som var 
eg net til å stoppe lov brud det. På den 
må ten tar man av stand og kan der med 
ikke an s es for å ha so li da ri sert seg 
med ho ved lov brud det. Den ne opp
fat nin gen er i tråd med an ke ut val gets 
be hand ling av sam me sak i HR2018
262U. Med den ters ke len ville ste
mo ren ikke ha blitt dømt i den ne 
sa ken. 

Pas siv med virk ning er ikke sam
men lign bart med de ak ti ve for me ne 
for med virk ning hvor det føl ger av 
retts prak sis at med vir ke ren har opp
munt ret el ler bi dratt til ho ved man
nens for bry tel se. Det er ve sens for
skjel ler mel lom det og pas siv 
med virk ning hvor an svars grunn laget, 
for de sa ker som gjel der barn, be grun
nes med en om sorgs for plik tel se. For
plik tel sen knyt ter seg til å yte bar net 
om sorg og i den for bin del se også 
hind re and res ska de vol den de hand lin
ger mot det. Men det er langt mel lom 
å ikke ha klart å hind re vold mot bar
net og å ha med vir ket til vol den. Det 
er det te mind re tal let sik ter til når de 
ut tryk ker at «av stan den mel lom det 

om sorgs per so nen kan kland res for og 
ho ved gjer nin gen, med fø rer et ter mitt 
syn at det ikke bør straf fes for med
virk ning i vår sak, hvor A som nevnt 
har ut vist ikke ube ty de lig ak ti vi tet for 
å mot vir ke mis hand lin gen.» 

Der som det kre ves be stem te hand lin
ger som vil kår for straffri het i sa ker 
som gjel der bar ne mis hand ling og hvor 
kun den ene om sorgs per so nen er den 
ak ti ve part, bør det te føl ge av lo ven. 
Det fin nes al le re de be stem mel ser som 
på leg ger en si tua sjons be tin get hand le
plikt de ekte unnlatelsesdeliktene. 
Det bør også ut for mes for pas si ve 
med virk nings til fel ler. Sær lig i til fel ler 
hvor an svars grunn laget be grun nes 
med en om sorgs for plik tel se, bør det 
frem gå klart av lo ven hva som kre ves 
av om sorgs per so ne ne for å slip pe 
straff an svar. 

Retts til stan den i dag er at man 
ikke vet om man “kun” har brutt 
om sorgs plik ten el ler pas sivt med vir
ket til en straff bar hand ling før man 
even tu elt blir dømt i ret ten. Det er 
uhold bart. 

   Av Ola Ø. Nisja, advokat og partner Wikborg Rein

Det internasjonale voldgiftsmiljøet 
omtales ofte som «pale, male and stale»

Voldgift

– Rettstilstanden i dag er at man ikke 
vet om man “kun” har brutt omsorgs-
plikten eller passivt medvirket til en 
straffbar handling før man eventuelt blir 
dømt i retten, skriver Daniella Rivera.

Ord ri met er ment å sig na li se re 
at det te mil jø et er be fol ket av en 
re la tivt ens ar tet grup pe men-
nes ker: Menn med grått hår som 
har et visst an tall år på ba ken.

I vold gift vel ger man sine egne dom
me re. Det te ka rak ter trek ket er noe 

som gjer ne trek kes frem som en av de 
al ler vik tig ste for de le ne ved vold gift. 
De al min ne li ge dom sto le ne re krut te
rer høy kom pe ten te ju ris ter. Ved vold
gift kan par te ne i til legg sik re seg en 
spis set fag kom pe tan se.

Men vold gift, både in ter na sjo nalt 
og i Norge, har vært pre get av en nok
så ens ar tet grup pe men nes ker. Menn 

som har opp nådd en viss al der. Og 
ofte med nes ten for bløf fen de lik fag lig 
bak grunn. 

Som en mot re ak sjon 
mot den ne ut strak te 
prak si sen har te ma tik ken 
«di ver si ty in ar bit ra ti on» 
vokst frem. Be ve gel sen 
ret ter opp merk som het 
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Vi er på rett vei. I en tid hvor vold gift, 
både in sti tu sjo nell og ad hoc, er i sterk 
frem vekst i Norge, ser vi et sta dig stør re 
og høyst kom pe tent vold gifts mil jø.

Mis for stå meg rett. Noen av ju ris
te ne jeg har størst re spekt for og kol
le ga er jeg set ter størst pris på er menn 
med grått hår. Jeg er selv mann, og de 
grå hå re ne ser ut til å vin ne kam pen 
på mitt eget hode. Po en get er at det 
fin nes så man ge and re dyk ti ge ju ris ter 
å vel ge blant i til legg.

De som opp nev ner vold gifts dom
me re må vur de re om det fin nes noen 
uten om «the usu al suspects» som kan 
egne seg. Vi bør heie frem ini tia ti ver 
som Young Ar bit ra ti on Practitioners 
Norway (YAPN). YAPN er en grup pe 
ildjseler som brenner for vold gift og 
mu lig he ten til å prø ve seg. Gruppen 
har ved tekts fes tet kjønns ba lan se i sty
ret. Det te er nes te ge ne ra sjon.

Vi må heie frem mang fol det. Da 
blir vold gift i Norge enda bedre og 
enda mer kon kur ran se dyk tig.

hver tid opp nye ta len ter. At en ju rist 
ikke har nev ne ver dig er fa ring fra vold
gift kan være av mind re be tyd ning så 
len ge de ju ri dis ke fer dig he te ne er på 
plass – sam men med en grunn leg gen de 
in ter es se for og iver i å set te seg godt inn 
i sa ken og høre par te ne.

Hvis be ty de lig er fa ring med vold
gift som pro sess form er av gjø ren de 
for en kon kret sak, er det jo bare å ta 
høy de for det te i sam men set nin gen av 
pa ne let. Re krut te ring fra en stør re 
grup pe gir mind re gråsoneinhabilitet 
og ri si ko for gjen tat te opp nev nin ger 
fra sam me part og ad vo kat fir ma – noe 
som lett kan bli en ut ford ring i et lite 
land som Norge.

Vil vold gift som tvis te løs nings me
ka nis me ha godt av mer mang fold? 
Selv sagt. Mang fold i både kjønn, al der 
og bak grunn vil ute luk ken de være en 
for del. Vold gift skal ikke være en 
hem me lig klubb, men et al ter na tiv til 
and re tvis te løs nings for mer. Det kre
ver stør re grad av trans pa rens. Bru
ker ne må ikke føle at vold gift er en 
mys tisk «black box».

mot i alle fall to helt sen tra le spørs
mål. For det før s te om nær mest ute
luk ken de opp nev nel se fra «pale, male 
and stale»grup pen gjør at man går 
glipp av ta len ter. For det and re om 
opp nev ning fra en så pass av gren set 
grup pe er en hen sikts mes sig prak sis 
for å ut vik le vold gift mer ge ne relt.

Vel ger vi de beste vold gifts dom mer ne? 
Ved å løf te blik ket og ut vi de ho ri son
te ne, kan man gan ske en kelt ut vi de 
grup pen med ak tu el le kan di da ter for 
voldgiftsdommerverv be ty de lig. Både 
dom sto ler, uni ver si te ter, ju ri dis ke av de
lin ger og ad vo kat fir ma er byg ger til en
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– Det er å håpe jeg har opp levd 
en eks tra or di nær se rie av 
uhell. At dom sto len i en des pe-
rat ar beids si tua sjon kan ha tydd 
til uak sep tab le, kan skje også 
ulov li ge, grep for å bli av med 
sa ke ne er en uhyr lig tan ke, skri-
ver Fred rik S. Hef fer mehl.

   Av Fred rik S. Hef fer mehl ju rist og for fat ter, re dak tør av nobelwill.org

– EMD som ma ku le rings ma skin?

Men nes ke ret ter

Den eu ro pe is ke men nes ke retts dom
sto len, EMD, var en his to risk ny skap
ning. Land god tok å kun ne sak sø kes 
av in di vi der i EMD for kren kel ser av 
de res ret tig he ter et ter Den eu ro pe
is ke kon ven sjon om men nes ke ret te ne 
av 1950, EMK. Dom sto len har mot
tatt et mye stør re an tall sa ker, el ler 
søk na der, ap pli ca tions, enn det har 
vært mu lig å av vik le. Den sto i fare for 
å druk ne da Tor bjørn Jagland til tråd te 
som ge ne ral sek re tær i 2009. I et in ter
vju ny lig (NTB 23.4) sa Jagland at 

”an tall sa ker” nå er re du sert med to 
tre de ler. 

Det te er gle de lig, men mine er fa
rin ger i en ver se ren de sak har gjort 
meg uro lig over hvor dan re duk sjo nen 
av uav slut te de sa ker kan være opp
nådd og om dom sto lens hånd te ring av 
pub li kum sik rer at de i prak sis ny ter 
godt av sine ret tig he ter. 

Rett fer dig ret ter gang
I vår sak er Sve ri ge inn kla get for kren
kel se av ret ten til rett fer dig ret ter gang 
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om gå en de med del te at sa ken var 
av vist og do ku men te ne ma ku lert.

Hva var blitt feil? I det elek tro
nis ke for mu la ret, med 70 punk ter, var 
da to en for av gjø rel sen i svensk HD, 
ikke fylt ut i ru brikk 61. Da to en var 
nevnt fle re ste der og kopi av  HDs 
ved tak inn gikk i de 16 ved leg ge ne. En 
ufor ståe lig for ma lis me. 

Svært ulikt norsk retts kul tur
EMDs  for hold til pub li kum er svært 
ulikt  norsk retts kul tur og noen hver 
kan mis te mo tet un der veis.. Hos oss 
er dom sto le ne på lagt å gi par te ne vei
led ning om reg ler og ru ti ner for saks
be hand lin gen og and re for mel le for
hold. Hjelpe dem med å iva re ta sine 
in ter es ser i sa ken. Gi nød ven dig vei
led ning for at feil kan ret tes opp. 
Av hjel pe man gel ful le pro sess hand lin
ger (Tvis te lo ven § 165). Pro sess reg
le ne skal ikke fun ge re som en fel le for 
å frem me krav for dom sto le ne. EMD 
in for me rer via sin nett si de og alle 
på leg ges å bru ke et om fat ten de for
mu lar på nett som gir sø ke ren tett 
støt te til en struk tu rert pre sen ta sjon 
av sa ken. Men nett si de ne er om fat
ten de, kre ven de å finne ut av, og ikke 
alle spørs mål er be svart. For eks em
pel, når 6månedersfristen nær mer 
seg, hva av bry ter fris ten? Art. 35 er 
ikke helt klar i så måte. 

Det var ikke fris ten de å kla ge over 
av vis nin gen uten å vite noe om prak sis 
og ut sik ter, men EMD  til byr in gen 
mu lig het for å få opp klart noe munt lig. 
Dom sto len har et te le fon num mer, men 
in gen til å ta te le fo nen. Det hel au to ma
ti ser te sen tral bor det in vi te rer til se ri er 
av taste valg 1, 2 el ler 3, i en frust re ren de 
la by rint hvor alle rute valg vi ser seg å 
ende i sam me svar: se EMD.coe.int. Det 
er umu lig for uten for stå en de å kom me 
gjen nom til et men nes ke. Blok ke rin gen 
er så vann tett at ikke en gang pressesek
sjo nen kan nås an net enn via et on li ne 
kon takt for mu lar.

Nytt håp
I en må neds tid anså jeg sa ken som 
ha va rert – helt til jeg kom på en mu lig

Stock holm Tingsrätt av vis te søks
må let med å vise til at kret sen av mu li ge 
mot tage re ”slik pri sen et ter hvert er 
blitt opp fat tet” var blitt så vid at in gen 
en kelt kun ne sies å ha spe si ell ut sikt til 
for del av stif tel sen. Enda sa ken var reist 
nett opp å få fast slått at ’kret sen av 
po ten si el le freds pris vin ne re’ er blitt alt 
for vid tok dom me ren uten var sel til 
par te ne stil ling til det sen tra le tviste
punkt i sa ken og av vis te på grunn lag av 
sin per son li ge opp fat ning. Ved ta ket var 
åpen bart i strid med lo ven, lagtrots. 
Li ke vel ble av gjø rel sen stad fes tet i Svea 
Hovrätt, og Högsta Dom sto len av slo 
prøv ning 2.11 2016. 

På da gen 6 må ne der se ne re – på 
fris tens siste dag – ble sak mot Sve ri ge 
reist for EMD – for kren kel se av ret
ten til en fair tri al. I au gust ble en ju ri
disk be tenk ning et ter sendt. Den le
den de svensk  eks pert på stif tel ser, 
Hen ning Isoz, for fat ter av kom men
tar ut ga ven til den svenske stif tel ses lo
ven ga ut trykk for at ret ten til søks mål 
til kom mer  en hver som kan få for del 
av stif tel sen, kret sens stør rel se er ir re
le vant. For håp nin ge ne var sto re og 
skuf fel sen des to stør re da dom sto len 

(EKM Art. 6) i en sak an lagt i 2015 mot 
sty re med lem me ne i  No bel stif tel sen. 
Det ble kre vet til ba ke be ta ling til stif tel
sen av mid ler brukt i strid med stif tel
sens for mål, fast lagt i Nobels tes ta ment 
27.11 1895. Fle re freds pris vin ne re had
de pro tes tert mot freds pri sen til EU i 
2012, men sty ret ut be tal te li ke vel pris
be lø pet. Et ter Stiftelselagen Kap 5 §4, 
nr 3 kan ”den som kan kom me til å få 
for del av en stif tel se” an leg ge sak med 
krav om at sty rets med lem mer er stat ter 
stif tel sens tap ved at mid ler an vendt i 
strid med for må let. 

I Stras bourg ble sø ker ne re pre sen
tert av Nobel Peace Pri ze Watch som 
har som for mål å få rea li sert Nobels 
in ten sjon. Det svenske stif tel ses til sy
net had de i 2012 un der stre ket at 
No bel stif tel sens sty re har det over
ord ne te og  en de li ge an svar for at pri
se ne hol des in nen for tes ta men tets 
in ten sjon. De to sak sø ker ne har i 
man ge år vært no mi nert til det Nobel 
selv kal te ”pri set för fredsförfäktare” – 
og opp fyl te klart kra vet om ut sikt til 
for del av No bel stif tel sen.

Sø ker ne var ikke ute et ter øko no
misk for del el ler å få en freds pris, sa ken 
ble an lagt for å få en domstolsprøvning 
av inn hol det av Nobels tes ta ment. 
Sa ken gjaldt ikke hvor vidt EU ska per 
fred, men om uni o nen den sat ser på 
Nobels me to de – å rea li se re freds kon
gres se nes pro gram om et ned rus tet 
bror skap av alle na sjo ner. Søks må let 
kom et ter at utal li ge for søk på å sik re 
re spekt for Nobels for mål med po li tis ke 
og ad mi nist ra ti ve mid ler had de slått 
feil. Blant de se nes te var en of fent lig 
hen stil ling til Stor tin get i no vem ber 
2017 fra 17 ju ri dis ke pro fes so rer i 
Norge [nett søk: stor tin get171129] om 
å leg ge vekt på Nobels in ten sjon ved 
valg til No bel ko mi te en. Stor tin get for
kas tet nes ten en stem mig av i 2018 et 
for slag i tråd med den ne hen stil lin gen. 
Bare to av 167 re pre sen tan ter ville opp
stil le lo ja li tet mot Nobels for mål som 
vil kår for å være valg bar til No bel ko mi
te en. Stor tin get sa alt så klart nei til å 
ut fø re kjer nen i det opp dra get det mot
tok fra No bel stif tel sen i 1897.

– EMDs for hold til pub li kum er svært 
ulikt norsk retts kul tur, og noen hver kan 
mis te mo tet un der veis, skri ver Fred rik 
S. Hef fer mehl.
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en god mo dell. Dom sto len må få til
strek ke li ge res sur ser til å opp tre ver
dig og ade kvat og møte sitt pub li kum 
med imø te kom men de hjelp som het.

Da gens frist for saks an legg, seks 
må ne der er for bau sen de kort, men om 
Pro to koll 15 fra 2013 skul le bli ved tatt 
vil fris ten for å an leg ge sak sen kes til 4 
må ne der. Kam pen mot re stan se ne må 
ikke ta for mer som på vil kår lig vis fra
tar folk det retts vern kon ven sjo nen om 
men nes ke ret tig he te ne skul le gi dem. 
Pub li kum bør ikke opp le ve dom sto len 
som en ma ku le rings ma skin. Ikke alle 
har en Møse til å red de seg. 

EMDs be hov for å av skal le og av vi se 
er åpen bart og stort. Det er li ke vel å 
håpe at det jeg har opp levd er en eks tra
or di nær se rie av uhell. At dom sto len i 
en des pe rat ar beids si tua sjon kan ha 
tydd til uak sep tab le, kan skje også ulov
li ge, grep for å bli av med sa ke ne er en 
uhyr lig tan ke. En slik slut ning kan ikke 
trek kes fra en en kelt sak, men jeg skul le 
gjer ne vite litt om and re kan ha opp levd 
lik nen de tab ber. Jagland bør sna rest sør
ge for å un der sø ke om hans på trykk for 
å få ned re stan se ne har tatt for mer som 
går på retts sik ker he ten løs. 

15 åre ne har vært høy ere enn det sam
le de an tall for de før s te 40 åre ne, 837. 

Med over set te re og and re fag
grup per be står sek re ta ri a tet for ti den 
av 640 per so ner, helt uten res sur ser er 
EMD alt så ikke. Men mye over ras ker. 

Dom sto len bru ker elek tro nik ken 
til å gjø re seg util gjen ge lig og oser av 
uvil je. Sø ker ne hol des i frust re ren de 
uviss het. Det blir ikke en gang kvit tert 
for mot tatt søk nad. En ve sent lig tryg
ge re og bedre bru ker opp le vel se måt te 
kun ne opp nås ved da ta ru ti ner uten å 
gi mye eks tra ar beid. Før sa ker av vi ses 
bur de sø ke ren få for var sel med frist 
for inn si gel ser.  Enk le feil kan bli ret
tet og urik tig ma ku le ring unn gått.

På retts sik ker he ten løs?
Skal EMD lyk kes med å kor ri ge re og 
høy ne ni vå et på Europas na sjo na le 
dom sto ler må EMD selv frem stå som 

het for å nå frem til en per son, et 
le ven de men nes ke, på inn si den, den 
nors ke dom mer, Erik Møse. Han men te 
av vis nin gen måt te være feil, kon tak tet 
om gå en de sek re ta ri a tet, og jeg ble in vi
tert til å søke på ny. Søk na den med all 
do ku men ta sjon (nær 100 si der) ble inn
sendt for an nen gang i sep tem ber 2017. 
Nytt håp, ny ven ting. Nett si de ne gir klar 
be skjed om å ald ri et ter ly se, skrive el ler 
hen ven de seg på noen måte om noe 
som helst. I mars 2019 ble mine kli en
ter for utål mo di ge. Et ter pur ring kom 
en ny skuf fel se: sa ken var for lengst av
gjort, i okt. 2017. Igjen av vist – og igjen, 
pa pi re ne de struert. Un der ret nin gen 
had de vært sendt til feil ad res se og had
de ald ri nådd meg. 

Hvor for av vist? Sa ken had de fått 
nytt saks num mer, dom me ren had de ut 
fra da to en for and re gangs inn sen del se 
an sett 6månedersfristen løpt ut. Feil 
igjen. Vår søk nad er nå inn sendt for 
tred je gang – med sam me dato, 2.5 2017.

Res sur ser
EMD kan ha all grunn til å føle seg 
ut mat tet og gjø re en og an nen feil. I de 
før s te 60 åre ne (frem til ut gan gen av 
2018) had de EMD hånd tert 841 000 
kla ger. Det kan vir ke kre ven de for 47 
dom me re, men sek re ta ri a tet er stort, 
33 av de lin ger med et be ty de lig an tall 
ju ris ter for be re der sa ke ne. Ved ut lø pet 
av 2018 var det av sagt 21 600 dom mer 
– et an tall som hvert en kelt år i de siste 

              Me to de ne i kam pen  
mot re stan se ne må ikke  

ta for mer som på vil kår lig 
vis fra tar folk det retts vern 
kon ven sjo nen om men nes

ke ret tig he te ne skul le gi dem
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Påmelding på www.juristforbundet.no innen 14. mai 2019.

Juss for russ 
Kjenner du noen som blir russ om ikke alt for lenge?

Juristforbundet ønsker å bidra til en vellykket russefeiring og inviterer til 
temakveld om juridiske feller som kan oppstå i forbindelse med russetiden.
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• Tirsdag 21. mai 2019 
• 18:00 – 20:00
• Frokostkjelleren, Universitetshagen
• Gratis adgang (gebyr ved manglende fremmøte)
• Kun for medlemmer med gjester
• Åpen bar 

Advokat Nils Kristian Lie (russepappa 2019), advokatfullmektig Nina Wilborn (bussjef 2011)  
og advokatfullmektig Nora Dahle (russ 2013)

• Russebuss/bil; kjøp og salg, eierskap, ansvarsfordeling, erstatningsansvar, profilering
• Russelåter og varemerker; kjøp, opphavsrett, royalities
• Personvern; deling av bilder og film på nett, hva er dine personopplysninger verdt?
• Kjøpsrett/kontraktsrett; effekter, leie av lokaler, pyramidesalg/salg av ting på dugnad 

Politiadvokat Lise Dalhaug
Russetiden er ikke lovløs! Russ har rettigheter og plikter på lik linje med alle andre når det 
gjelder vold, rus, overgrep, trusler og andre lovbrudd.

Juss for russ - Annonse Juristen nr 3.indd   1 26.04.19   10.12



Jobbmarkedet
Vårt stilling ledig-marked:

• Fagbladet «Juristkontakt».
• www.juristforbundet.no
• www.juristkontakt.no
• Regelmessig nyhetsbrev til 21 000 medlemmer

– for hele jus-Norge

Her bestiller du stillingsannonsen

Annonseansvarlig Per-Olav Leth | 07 Media – 07.no
E-post: perolav@07.no | Tlf: +47 918 16 012

– for hele jus-NorgeJobbmarkedet

Ledige stilling
Dommerfullmektig  

• Fast 100% stilling som dommerfullmektig.

• Arbeidssted i Trondheim sentrum. 

Fullstendig utlysing, med blant annet kontaktinformasjon 
på: www.jobbnorge.no og www.domstol.no 

Søknadsfrist: 24. mai 2019.
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Sør-Trøndelag
tingrett

I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet 
eller  påtalemyndigheten har begått en straffbar  
handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskingen 
av Spesialenheten for politisaker. Hovedkontoret er 
plassert på Hamar, og enhetens etterforskingsavdelin-
ger er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim og Bergen.  
For nærmere opplysninger om virksomheten vises til  
Spesial enhetens hjemmeside www.spesialenheten.no

Jurist – vikariat som etterforskingsleder 

Ved etterforskingsavdeling Øst-Norge er det fra 
1. august 2019 ledig ett års vikariat som jurist  
ved avdelingens kontor i Oslo. 

Se fullstendig utlysningstekst for stillingen på:  
www.spesialenheten.no

Søknadsfrist: 15. mai 2019

fylkesnemndene for  
barnevern og sosiale saker

Nemndsleder/jurist 
Det er ledig 100% fast stilling i 
Fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker Oppland og Hedmark. 
Tiltredelse etter avtale. Stillingen 
innebærer varierte arbeidsoppgaver 
på et interessant og viktig fagfelt.

Søkere må ha universitetsgraden 
cand.jur. eller master i rettsvitenskap, 
fylle kravene til dommere, samt ha  
relevant arbeidserfaring. 

Kontorsted: Lillehammer.

For fullstendig stillingsutlysning,  
se www.jobbnorge.no  
(Jobbnorge-ID 169533).

Søknadsfrist: 26.05.2019

Jo
bb

no
rg

e.
no

 For mer informasjon; se  
www.regjeringen.no/BLD

Neste utgave  
kommer 26. juni. 

Annonsefrist  
14. juni

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

http://www.spesialenheten.no/
http://www.spesialenheten.no


Ny som tillitsvalgt

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor
 
Fra: Torsdag 7. november 2019 kl. 10.30
Til: Fredag 8. november 2019 kl. 14.00
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
 
Kursnummer: 2019679
Påmeldingsfrist:  26. juni 2019

Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte i staten og 
kommunen. Kurset skal i utgangspunktet gjennomføres  
før man kan delta på de andre kursene.

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som 
tillitsvalgt. Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er 
bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger 
som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet 
til å delta aktivt i gode prosesser. Dette krever kjennskap 

til avtaleverk, organisasjonsforståelse og Juristforbundets 
politikk, samt bevissthet på egen rolle og relasjoner overfor 
øvrige parter i arbeidslivet.

Kurset vil gi deg en introduksjon til hovedavtalen og hoved
tariffavtalen, begge sentrale avtaler for våre medlemmer 
i stat og kommune, samt for deg som deres tillitsvalgt. 
Vi gjennomgår avtalenes formål og intensjon, former for 
medbestemmelse, virkeområde, klargjør partsforholdet og  
partenes rettigheter og plikter, sentrale og lokale forhandlings
ordninger, i tillegg til å gi en gjennomgang av lønnssystemet. 
Kurset gir deg også kjennskap til Juristforbundet, 
Akademikernes organisasjonsoppbygging og politikk.

Målsettingen med kurset er å bidra til at du som tillitsvalgt 
opplever deg trygg i rollen, kjenner det grunnleggende 
regelverket, hvilke virkemiddel du har tilgjengelig og hvilke 
arenaer du arbeider på.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

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

Securities Norway
Anders Flock Bachmann, sorenskriver, 

Hammerfest tingrett
Anine Elisabeth Nicolaisen, head of legal, Danske 

Bank – Oslo
Anja Mathiesen, politiadvokat, Vest politidistrikt 

– Bergen
Anne Kalvik, rådgiver HR, Narvik kommune 

– Kommuneadvokaten
Audun Våge, advokat, Esso Norge AS
Benedikte Rørvik Nilsen, juridisk rådgiver, Tromsø 

kommune – Eiendom
Berit Brekke Risbakken, seniorrådgiver, 

Sekretariatet for konfliktrådene 
Bettina Bahl Aarmo, advokatfullmektig, Gothia AS
Bjarte Askeland, lagdommer, Gulating 

lagmannsrett
Brit Haarklou Mathisen, advokat, Indem 

Advokatfirma AS
Carl Håkon Andersen, advokat, Nordea Bank ABP 

Filial i Norge
Charlotte Hedberg, avdelingsleder stab, NAV 

Fredrikstad
Einar Georg Nilsen, bygningssjef, Vestby kommune
Elin Therese Bugge, rådgiver, Ålesund kommune
Erik Freuchen, juridisk rådgiver, Nye Veier AS
Eva Kulsvehagen, rådgiver, Direktoratet for 

byggkvalitet – Gjøvik
Francesca Vyvial, advokatfullmektig, Legal24 

Advokatfirma AS
Guro Hansson Bull, lagdommer, Borgarting 

lagmannsrett
Hanne Irene Bore, advokat, NHO – Rogaland
Hanne Mårds, rådgiver, Utlendingsdirektoratet (UDI)
Heidi Mette Langseth, jurist/partner, Rettshjelper 

Anbudsjuristen AS
Hilde Anne Dahlberg, juridisk rådgiver, 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Molde
Hilde Mæhlum Bjerkestuen, advokat, 

Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo
Holger Hagesæter, fylkesnemndsleder, 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i 
Hordaland og Sogn og Fjordane

Ine Strøm Evensen, rådgiver, Direktoratet for 
Arbeidstilsynet

Ingvild Skoglund Aalberg Riksfjord, 
seniorrådgiver, Helsedirektoratet – Oslo

Janicke Wiggen, advokat, Samfunnsviterne
Janne Gillesen, advokatfullmektig, Advokatfirmaet 

CLP DA
Jennifer Bjerkås, rådgiver, Forbrukerrådet Tromsø
Jon Wegner Bævre Hausken, jurist II, Oslo 

kommune – Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Kari-Anne Hille Valla, fylkesnemndsleder, 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i 
Troms og Finnmark

Karl Morten Bårdsen, seniorrådgiver, Nasjonalt 
klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Kevin Brandsrød, advokatfullmektig, Wikborg Rein 
Advokatfirma AS, Oslo

Kine Steinsvik, høyesterettsdommer, Norges 
Høyesterett

Kitty Moss Sørensen, advokat, Advokatfirmaet 
Økland & Co DA

Kristin Jensen Undheim, advokat, Link 
Advokatfirma AS

Kristoffer Krogh Grimstad, advokat, Equinor ASA
Lasse Bråthen, jurist, Kristiansand kommune
Leif Martin Bjørgum, førstekonsulent, Sør-

Trøndelag tingrett
Leif Ove Mikkelsen, underdirektør, 

Sjøfartsdirektoratet
Linda Evensen, delprosjektleder, 

Helseplattformen AS
Line Udbjørg Sønsteby, rådgiver, Sør-Øst 

politidistrikt – Larvik
Lisa Sneve, politiadvokat, Finnmark politidistrikt
Mads Danbolt, rådgiver, NAV Klageinstans Oslo og 

Akershus
Mari Riise Steiro, jurist, Direktoratet for 

byggkvalitet – Gjøvik
Marianne Seim, personvernombud, Hordaland 

fylkeskommune
Marianne Uppman, advokat /faglig leder, 

Finansklagenemnda
Mitra Zarabi, førstekonsulent, 

Samferdselsdepartementet
Oda Loe, eiendomsmeglerfullmektig/jurist, Sne 

Eiendom AS
Odd-Arild Etterlid, rådgiver, Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark – Tønsberg
Ole Mikkelsen, advokat, Arbeidsgiverforeningen 

Spekter
Olav Nærdal, advokat, Ernst & Young
Olav Rynning Veum, Politiadvokat 2, Øst 

politidistrikt – Romerike
Ragnhild Vik, jurist, Sjøforsvaret
Rolf Francis Sims, public affairs manager Norway, 

Kindred Group
Sandra Grøtta Krakeli, politiadvokat, Møre og 

Romsdal politidistrikt – Molde
Silje B. F. Katralen, music supervisor & jurist, 

Ohlogy AS
Silje Eklund, advokatfullmektig, Codex Advokat 

Oslo AS
Tanja Ivana Juricev Holten, konsulent, Oslo 

kommune – Brann- og redningsetaten
Yasue Lee, advokatfullmektig, Advokatfirmaet 

Hesselberg
Øistein Aamodt, fagsjef, Skatteetaten Innsats Oslo
Ørjan Nordheim Skår, advokat, Rana kommune 

– Kommuneadvokaten
Øyvind Dahle, advokat, Advokatfirmaet Campbell 

& Co AS, avd Hamar
Øyvind Røyneberg, politifullmektig, Vest 

politidistrikt – Bergen
Åshild Eikenes Sjøli, leder kontrakt og 

anskaffelser, Bane NOR SF – Oslo

Nye medlemmer i Juristforbundet
Andreas Foxen Haldorsen
Arne Huuse
Cathrine Dalheim, partner, KPMG Law 

Advokatfirma AS – Oslo
Cecilia Nordbø Espeland, advokatfullmektig, 

Haver advokatfirma AS avdeling Bryne
Claire Ann Viesca Alfonso, advokat, Advokat 

Claire Ann Alfonso
Elfi Iselin Trømborg-Frogner, juridisk rådgiver, 

Fredrikstad kommune

Fredrik Wiker, advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Wiersholm AS

Hans Peter Sverdrup, advokat/partner, 
Advokatfirma Kontrakt AS

Helge Tennebø, ansatt advokat, Advokatfirmaet 
Kjær & Co. DA

Henriette Fossheim Solheim, claims handler, 
Crawford & Company (Norway) AS

Karen Vatne Bekkåsen, jurist, Hurum kommune
Kenneth Eilertsen Bråten, advokat, Kluge 

Advokatfirma AS, Stavanger
Lise-Veronica Læret Gunnerød, politiadvokat, 

Sør-Øst politidistrikt
Magnus Lekven Lien, rådgiver, 

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Maj Hines, senioradvokat, Advokatfirmaet 

Wiersholm AS
Marcus Hovstø, rådgiver, Utlendingsdirektoratet (UDI)
Mari Haukdal, førstekonsulent/utleggsfullmektig, 

Oslo politidistrikt – Namsfogden i Oslo, Asker 
og Bærum

Marion Thuve Thunæs, rådgiver, 
Utlendingsnemnda (UNE)

Natasja Boslooper, rådgiver, Kriminalomsorgen 
Region Sørvest – Agder friomsorgskontor

Ole Henning Mathisen, advokat, Advokatfirmaet 
Rogstad AS

Ragnhild Myren Stephansen, jurist, Skatteetaten 
Brukerdialog Stavanger

Sanna Emilie Jensen Karlsrud, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Grette AS

Stein Christian Nordbø Dykesteen, daglig leder/
jurist, Gabrielsen & Partners AS

Tonje Knudsen, claims handler and adjuster, 
Norwegian Hull Club

Tor Aasberg, partner, Advokatfirmaet Sverdrup DA
Toril Edvardsen, rådgiver/jurist, Kriminalomsorgen 

Region Øst – Hedmark fengsel, avd. Ilseng
Zivile Baltrune
Øyvind Panzer Iversen, tingrettsdommer,  

Sør-Trøndelag tingrett

Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Andrea Sofie Langwell, Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet
Didrik Maltun, Universitetet i Oslo
Eleonore Foss, Universitetet i Oslo
Elling Nakken, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Hanna Brekke, Universitetet i Bergen
Hanne Therese Dørum, Universitetet i Oslo
Ingvild Helene Fredriksen, Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet
Kasper Jentoft Mikalsen, Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet
Kristin Salo, Universitetet i Oslo
Kristine Reksten Endresen, Universitetet i Oslo
Maria Krutå, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Memla Rasuli, Universitetet i Oslo
Pernille Wærn Hokland, Universitetet i Oslo
Sigbjørn Edøy, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Sofie Kristine Almestad Bårdlund, Universitetet i 

Tromsø – Norges Arktiske Universitet

Nytt om navn
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President
Håvard Holm   
hho@juristforbundet.no  

Visepresident
Katrine Bratteberg   
kb@juristforbundet.no 

Styremedlemmer valgt av Landsmøtet
Anette Fjeld    
anettefjeld@hotmail.com 
Lars Marius Heggberget    
larsmhe@online.no 
Karoline Dystebakken (møtende varamedlem)  
karoline.dystebakken@arbeidstilsynet.no 

Styremedlemmer valgt av seksjonene
Sverre Joachim Wiese Bromander (Juristforbundet – Stat) 
sverre.bromander@gmail.com 
Benedicte Gram-Knutsen (Juristforbundet – Kommune)  
benedicte.gram-knutsen@bergen.kommune.no
Wiggo Storhaug Larssen (Juristforbundet – Dommerforeningen)  
wiggo.storhaug.larssen@domstol.no
Sofie Olsen Rosvoll (Juristforbundet – Student)  
1sofieolsenrosvoll@hotmail.no
Tor Egil Viblemo (Juristforbundet – Privat)  
tev@oxford.no

Ansattes representant
Hanne Eie Sudland   
hes@juristforbundet.no 

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

Har du flyttet eller byttet jobb?
juristforbundet.no/minside
medlem@juristforbundet.no | 40 00 24 25

Forsikring – medlemstilbud
Juristforbundet Forsikring
juristforbundet.no/forsikring 
forsikring@juristforbundetforsikring.no | 23 11 33 11

Bank – medlemstilbud
Handelsbanken
handelsbanken.no/juristforbundet
Finn ditt nærmeste bankkontor for kontaktinformasjon 

Juristforbundets advokatkontor
juristforbundet.no/advokatkontoret
advokat@juristforbundet.no | 40 00 24 25

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
juristforbundet.no/lonnskalkulator 

Juristen
juristen.no
Redaksjonen: 
redaksjonen@juristen.no | 482 48 352
Annonser: 
perolav@07.no | 918 16 012

Jobbmarkedet
juristen.no/stilling

Juristenes Utdanningssenter
jus.no | 40 00 26 62

Fo
to

: O
da

 H
ve

em

Kontakt og informasjon - Annonse Juristen nr 3.indd   1 26.04.19   11.28



•      siste nytt

•      stillingsannonser

•      debatt

•      fagstoff 

Sjekk våre nettsider 
www.juristen.no

Enten du foretrekker mobil, nettbrett eller desktop 

Tips oss på  redaksjonen@juristen.no

Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
0164 Oslo
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