
Skal kartlegge jurister i kontorlandskap   //  Studentforeningenes betydning
Gunnar Bergby om årene i Høyesterett   //   Politidirektør Benedicte Bjørnland 

Rettssikkerhetsprisen til Tor-Aksel Busch

Sterk røst på vegne  
av rettsstaten

N R  5  /  2 0 1 9       M AG AS I N E T J U R I ST KO N TA K T      W W W. J U R I ST E N . N O

JURISTEN



Se jus.no for kursoversikt og påmelding

HER ER HØSTENS KURS!
Du kan velge blant over 100 kurs. Her er et utvalg.

Det årlige ajourføringskurset for advokatassistenter DNA

Det årlige kurset i fiskeri- og havbruksrett

17. OKT – 18. OKT

21. NOV – 22. NOV

Det årlige ajourføringskurset i Bergen

Det årlige kontraktsrettskurset

Innføring i personvern

Profesjonell forhandling – den gode forhandler

Barnerettsdagen

Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

Vitnepsykologi

Innføring i offentlige anskaffelser

Det årlige konkurranserettskurset

Det årlige plan- og bygningsrettskurset

Meklingsakademi i regi av Advokatforeningen og JUS

Lederkonferansen

Den årlige selskapsrett- og transaksjonskonferansen

Kurs i ny kommunelov

Hvitvasking - praktisk kurs for advokater - Oslo

Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett

Innføring i ekspropriasjonsrett

Det årlige medie- og markedsrettskurset

Innføringskurs i IT-rett og det lokale stammespråket

Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset

Writing Modern Legal English

Finansdagen

Ettermiddagskurs i energi og miljørett

Det årlige kurset i menneskerettigheter

Stemmebruk

Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett

Praktisk bistandsadvokatarbeid

Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset

Immaterielle rettigheter i konkurs

EU/EØS-basert arbeidsrett i Brüssel

Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett
Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

Fagforum i compliance

Når juss møter AI

Det årlige shipping- og offshorekurset

Det årlige trygderettskurset

Det årlige pensjonskurset

Det årlige ajourføringskurset i Tromsø

Drafting and Negotiation International Contracts in English

Svalbardkurset 2020 – Personvern i helsesektoren

Profesjonell forhandling – vanskelige forhandlinger

Kollektiv arbeidsrett

Kurs i praktisk skifterett (Oslo – JUS Lab)
Argumentasjon og prosedyreteknikk

14. NOV – 15. NOV

12. NOV – 13. NOV

10. SEP

26. SEP – 27. SEP

8. NOV

7. NOV – 8. NOV

6. NOV

24. OKT – 25. OKT

19. SEP – 20. SEP

21. OKT – 22. OKT

6. NOV – 12. NOV

29. AUG

21. OKT – 22. OKT

31. OKT

7. NOV

24. SEP

2. DES – 3. DES

25. SEP

18. SEP

17. OKT – 18. OKT

12. NOV

18. SEP

11. SEP

23. SEP

15. OKT

14. NOV – 15. NOV

17. OKT

30. OKT

5. NOV – 6. NOV

4. SEP

23. SEP – 24. SEP

24. OKT – 25. OKT

14. OKT

4. SEP – 29. APR

28. AUG

23. OKT – 26. OKT

24. SEP

28. NOV

5. DES – 6. DES

28. NOV – 29. NOV

12. MAR – 15. MAR

28. NOV

24. OKT – 25. OKT

12. NOV

1. NOV28. NOV

4. DES – 12. DES

Det årlige ajourføringskurset i Oslo

Drafting contracts in English

Det årlige personvernkurset

Kontraktsforhandlinger – håndtering av kontraktsrisiko

Sentrale arbeidsrettslige emner

Kurs i praktisk skifterett (Bergen)
Det årlige sivilprosesskurset

Det årlige kurset i compliance

Oslo Legal Hackathon

Personopplysninger i arbeidsforhold

Kurs i praktisk skifterett (Tromsø)
Sivilprosess – gjennomføring av rettssakerInternasjonal privatrett i Madrid

21. NOV – 22. NOV

13. NOV

31. OKT – 1. NOV

31. OKT

15. OKT

7. NOV

17. OKT – 18. OKT

17. OKT – 18. OKT

20. SEP – 21. SEP

13. NOV

19. MAR – 22. MAR

Dagskurs i taushetsplikt

Det årlige helserettskurset

12. SEP

24. OKT – 25. OKT

VENTELISTE

VENTELISTE

ADVOKATASSISTENT DNA

FISKERI- OG HAVBRUKSRETT

AJOURFØRINGSKURSET

KONTRAKTSRETT

PERSONVERN

FORHANDLING

BARNERETT

ERSTATNINGSRETT

STRAFFERETT OG STRAFFEPROSESS

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KONKURRANSE- OG STATSSTØTTERETT

BYGNINGS- OG REGULERINGSRETT

ALTERNATIV TVISTELØSNING

LEDELSE

SELSKAPSRETT

FORVALTNINGSRETT OG STATSRETT

ANDRE JURIDISKE KURS

ASYL- OG UTLENDINGSRETT

EKSPROPRIASJONS- OG SKJØNNSRETT

MEDIERETT

IKT-RETT

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

ANDRE KURS

BANK, FINANSIERING OG VALUTA

ENERGI - OG MILJØRETT

MENNESKERETTIGHETER

KOMMUNIKASJON

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

BISTANDSADVOKATER

TVANGSFULLBYRDELSE OG INKASSO

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

KONKURS, AKKORD OG PANTERETT

ARBEIDSRETT

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

SIVILPROSESS

COMPLIANCE

LEGAL TECH

SHIPPING OG OFFSHORE

HELSE- OG TRYGDERETT 



Innhold

Politidirektør
Benedicte Bjørnland ønsker  
å beholde politijuristene i politiet.

Avtroppende direktør
Gunnar Bergby forlater  
Høyesterett etter 25 år.

Studentforeningene
Siv Hallgren husker godt  
tiden i Corpsus Juris.

Prisvinner
Tor-Aksel Busch får årets  
rettssikkerhetspris.

46

34

30

20

6 Kontorlandskap
Charlotte Hedberg har flyttet inn 
i nye åpne kontorlandskap.

6

16

18

20

30

34

38

40

42

44

46

50

52

53

54

55

56

58

60

65

Det nye kontoret

Siden sist

Får ikke riktig lønn

Tor-Aksel Busch

Studentforeningene

Gunnar Bergby

Tunge opplevelser i retten

Digital kompetanse

Digitale studenter

Krisehåndtering

Benedicte Bjørnland

Dommer og krimforfatter

Sakskostnader

Romjus

Katrine Bratteberg mener

Jussbuss kommenterer

Arbeidslivet

Doktorgrader

Meninger

Nytt om navn

Det tok meg noen da ger å venne meg til folk som satt med bei na  
uten sko i so fa en og med lap to pen på fan get

Charlotte Hedberg, side 9



Onsdag 16. oktober  |  Kl. 08.30 (frokost fra kl 08.00)  |  Gamle Logen, Oslo

Juryleder Jon Wessel-Aas deler ut Rettssikkerhetsprisen 2019 til  
riksadvokat Tor-Aksel Busch som holder Rettssikkerhetsforedraget

• Svekkelsen av domstolenes uavhengighet og rettsstaten i Polen 
Dr. Małgorzata Gersdorf, førstepresident i Polens høyesterett

• Rettssikkerhetsaspekter ved dommerens bevisvurdering av digitale bevis  
Jonas Ekfeldt, jur. dr., CEO for Altalex Advokatkurser AB

• God forvaltningsskikk – rettssikkerhet, kommunikasjon  
og konfliktforståelse i forvaltningen 
Camilla Bernt, professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

• Lovendringer i Europa som svekker demokratiet   
Hanne Østli Jakobsen/Maria Reinertsen, journalister i Morgenbladet

• «I agree» – velger vi bort rettssikkerheten når vi godtar avtaler på nett? 
Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester, Forbrukerrådet

Gratis adgang for medlemmer og ikke-medlemmer  
(manglende oppmøte/avmelding etter frist belastes med kr 300).

Påmelding innen 4. oktober på www.juristforbundet.no

Rettssikkerhetskonferansen 2019

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/P
ho

no
la

m
ai

Ph
ot

o

@Juristforbundet               @Juristforbundet 

Rettssikkerhetskonferansen - Annonse Juristen nr 5.indd   1 19.08.19   16.34



Juristen arbeider etter   
redaktørplakaten og er en del av

   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI

Følg oss på

Facebook

Ved adresseendring 
Logg inn med ditt medlems nummer 
på juristforbundet.no  for å endre.

Andre – send ny adresse til  
medlem@juristforbundet.no

Redaksjonen forbeholder seg  
retten til å redigere eller  
forkorte innlegg.

Forsidefoto 
Lise Åserud / NTB scanpix

Teknisk produksjon 
07 Media – 07.no

Innsendt stoff til neste  nummer  
må være redaksjonen i hende  
innen 14. oktober 2019.

Redaksjonen avsluttet  
26. august 2019.

Utgiver

Redaktør 
Ole-Martin Gangnes  
omg@juristen.no

Journalist 
Tore Letvik  
tl@juristen.no

Journalist 
Tuva Bønke Grønning
tbg@juristen.no

Annonseansvarlig 
Per-Olav Leth  – Storybold
per.olav@storybold.no 
Tlf.: +47 918 16 012 

Design / layout 
Inge Martinsen –  07 Media
inge.martinsen@07.no

Tips redaksjonen 
redaksjonen@juristen.no 
mob. 48 24 83 52

I den ne ut ga ven tar vi for oss et tema som en ga sje rer 
man ge i ar beids hver da gen; åpent kon tor land skap, 

clean desk, free seat ing, ak ti vi tets ba ser te kon tor løs nin ger 
og hva nå det he ter alt sam men. Vi har snak ket med både 
ar beids ta ke re og eks per ter og vi har be søkt ar beids plas ser 
der man sit ter sam men i land skap. 

Da stor tings mel din gen om nytt re gje rings kvar tal ble lagt 
fram i ap ril var bud ska pet at are al nor men per an satt må 
være nøk tern og at det leg ges opp til stor bruk av kon tor-
land skap. Pla ne ne byg ger på stor flek si bi li tet og mer de ling 
av are al. 

Ho ved an be fa lin gen er ak ti vi tets ba ser te ar beids plas ser 
med «free seat ing» og un der dek ning. Fyl kes man nen, NAV 
og Po li ti et er and re ju rist ar beids plas ser der nye kon tor løs-
nin ger dis ku te res hef tig om da gen. 

Ju rist for bun det, som al le re de bi står Po li ti ju ris te ne og Fyl-
kes manns em be te ne i på gå en de pro ses ser med nye lo ka ler, 
skal nå i gang med å kart leg ge ju ris te nes ar beids møns ter 
for å kun ne gi bedre hjelp og råd giv ning. Det for tel les om 
sta dig øken de an tall hevendelser fra med lem mer og til lits-
valg te om te ma et. 

Til lits valg te ju ris ter er blant an net be kym ret for hvor dan 
taus hets be lagt in for ma sjon kan sik res i den ne ty pen  kon-
tor løs nin ger. I til legg kom mer spørs mål om til ret te leg ging 
– når slike løs nin ger inn fø res kom mer de gjer ne med en fast 
mal uten at det er tatt til strek ke lig høy de for hva man job ber 
med. 

Her må de an sat te og de res til lits valg te in vol ve res på en 
skik ke lig måte. Over le ge Jan Bak ke ved Ar beids til sy net, 
som for tel ler at le de re som er mye i mø ter er de som er 
mest for nøyd med slike løs nin ger, opp ford rer til lits valg te 
som er usik re på el ler mis for nøyd med skis ser te løs nin ger til 
å kla ge or dent lig og sik re full bru ker med virk ning. Det er vik-
tig å være på og kom me med sine inn ven din ger hele vei en og 
ikke nød ven dig vis god ta at «sånn er det bare», sier han.

Retts sik ker hets kon fe ran sen
Retts sik ker hets kon fe ran sen 2019 ar ran ge res ons dag 16. 
ok to ber i Gam le Logen i Oslo. Dit kom mer blant and re 
Małgorzata Gersdorf, før s te pre si dent i Po lens høy es te rett 
for å snakke om dom sto le nes uav hen gig het og retts sta ten i 
Po len, pro fes sor Ca mil la Bernt for å snakke om god for valt-
nings skikk og ikke minst riks ad vo kat Tor-Ak sel Busch for å 
mot ta Retts sik ker hets pri sen. 

I den ne ut ga ven kan du lese et stør re in ter vju med 
Busch, der han blant an net snak ker om vik tig he ten av en 
uav hen gig på ta le myn dig het. Han har hel ler ikke  vært redd 
for å si sin fag li ge me ning i hø rings ut ta lel ser opp gjen nom 
åre ne. – Vi har gitt hø rings ut ta lel ser her som jeg er helt sik-
ker på har ført til at jus tis mi nist re og and re har satt kaf fen i 
vrang stru pen mer enn en gang, sier han til Ju ris ten.

Ole-Martin Gang nes
re dak tør

Jurister i landskapet
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at de har be hov for ro og kon sen trert 
saks be hand ling.  

I til legg kom mer spørs mål om til
ret te leg ging for de som har mid ler ti
dig be hov for det, og de som sli ter 
med å jobbe i støy.  

 – En del an sat te job ber fort satt 
noe pa pir ba sert. Hvor dan skal de få 
en best mu lig hver dag når de må låse 
inn alle tin ge ne sine hver dag, og kan
skje ikke få den sam me plas sen nes te 
dag? Det frem står ikke som ef fek tivt, 
sier hun og hun fort set ter: 

 – Alle snak ker om at det er slik vi 
kom mer til å jobbe i frem ti den, men 
det er in gen som med sik ker het kan si 
hvor dan frem ti den blir. Hvor er do ku
men ta sjo nen på at det er ak ti vi tets ba
sert vi vil jobbe? Jeg opp le ver det te 
som po li tisk be slut tet og ikke be slut
tet med bak grunn i do ku men ta sjon på 
at det te er det beste for an sat te i NAV. 

Kon sen tra sjons ar beid
Også hos Fyl kes man nen i Oslo og 
Vi ken har ju ris te ne man ge spørs mål i 
for bin del se med over gang til ak ti vi
tets ba ser te kon to rer. 

Til lits valg te Hallvard Øren trek
ker i lik het med Op heim i NAV frem 

hver da gen, ar beids meng de og hjel pe
mid ler. Ut fra det te vil vi få et kla re re 
bil de av hvor dan de job ber og hva som 
kan være rik tig for dem, sier He ger berg. 

Taus hets be lagt in for ma sjon
En av de som har be kym rin ger rundt 
nye kon tor løs nin ger er Anne C. 
Op heim. Hun er le der for Ju rist for
bun det i NAV og job ber selv i NAV 
Skeds mo som et ter nytt år blir NAV 
Lil le strøm og et av eta tens stør ste 
lo kal kon tor som skal ha ak ti vi tets ba
sert land skap med free seat ing.  

 – Vi er mest be kym ret for hvor
dan taus hets be lagt in for ma sjon kan 
sik res i den ne ty pen kon tor løs nin ger. 
Vi be hand ler svært mye in for ma sjon 
som er taus hets be lagt og per son sen si
tivt, og vi må sik re at kon tor løs nin gen 
støt ter opp un der for svar lig be hand
ling av alle opp lys nin ger vi hånd te rer. 
Det te tror jeg vil være ut ford ren de i 
for eks em pel et ak ti vi tets ba sert kon
tor land skap, sier Op heim.

For sin egen del tror Op heim at et 
ak ti vi tets ba sert kon tor vil fun ge re godt 
i egen ar beids si tua sjon, men hun er 
be kym ret for an sat te som har ar beids
opp ga ver og an svars om rå der som gjør 

Fyl kes man nen, NAV, Po li ti et og ikke 
minst Re gje rings kvar ta let er bare 
noen av man ge ju rist ar beids plas ser 
hvor den nær mes te frem tid vil kun ne 
by på nye kon tor løs nin ger. 

Nå vil Ju rist for bun det kart leg ge 
med lem me nes ar beids møns ter for å 
kun ne gi bedre kva li fi sert hjelp og råd
giv ning til ju ris ter som mø ter ut ford
rin ger i slike pro ses ser el ler om stil lin
ger. Pro sjek tet set tes i gang et ter sta dig 
øken de an tall hevendelser fra med lem
mer og til lits valg te om te ma et. 

I tre om gan ger, med før s te run de i 
høst, skal der for en un der sø kel se sen
des ut til alle yr kes ak ti ve med lem mer 
i for bun det.

 – Vi vil kun ne si noe mer kva li fi
sert på jus pro fi ler og hva som er vik tig 
for ju ris ter. Ju ris ter er nep pe en 
ho mo gen grup pe, og an ta ge lig vil vi 
finne uli ke ka te go ri er, sier Mag ne 
Skram He ger berg, ge ne ral sek re tær i 
Ju rist for bun det. 

Han for tel ler at un der sø kel se ne 
ikke vil spør re ju ris te ne om de er for 
el ler imot, tri ves el ler ikke tri ves i 
åpne land skap.

 – Vi skal se på ar beids møns ter, 
mo bi li tet, hvor dan de rig ger ar beids

Hva er egentlig best for hvem av nye kontorløsninger?  
Spørsmålet vil nok ha mange svar, avhengig av hvem  

du spør. Det er imidlertid ingen tvil om at omorganisering 
av den fysiske arbeidsplassen engasjerer mange,  

også jurister. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning
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Taus hets be lagt in for ma sjon er et 
an net sen tralt mo ment, me ner han. 

Da Ju rist for bun det selv flyt tet inn i 
nye lo ka ler ny lig valg te de på bak grunn 
av det te og egne un der sø kel ser en løs
ning med stort sett bare enekontorer.

 – Det er man ge me nin ger og 
ster ke fø lel ser knyt tet til te ma et. Vi 
må vekk fra tror, fø ler og me ner og 
for sø ke å skaf fe oss mer kunn skap 
som hol der. Det er vik tig for ju ris te ne 
og for oss som ar beids gi ver or ga ni sa
sjon når vi skal gi råd, sier He ger berg. 

Han pe ker på at det al le re de fin
nes en del forsk ning på om rå det, og at 
et ho ved funn er at for fagprofesjonelt 
ar beid som kre ver kon sen tra sjon og 
ufor styr ret kort tids hu kom mel se ser 
kon tor land skap ut til å fun ge re dår lig. 

 – Her opp le ver an sat te dår li ge re 
ar beids mil jø, mer stress, mind re pro
duk ti vi tet, dår li ge re hel se og økt sy ke
fra vær. Kost na de ne ved la ve re pro
duk ti vi tet og høy ere sy ke fra vær kan 
der for koste langt mer enn inn spa rin
gen man får ved fær re kvad rat me ter. 

be kym rin gen for hånd te rin gen av 
taus hets be lagt in for ma sjon. 

 – Når slike løs nin ger inn fø res 
kom mer de med en fast mal, men de 
har ikke tatt høy de for hva vi job ber 
med og at vi job ber med vel dig for
skjel li ge ting også inn ad på kon to ret, 
sier han. 

Han trek ker frem ju ris te ne som 
sit ter med hel se, bar ne vern og ver ge
mål som eks emp ler på an sat te som 
job ber med taus hets be lagt in for ma
sjon.

 – Vi har en stor ver ge måls av de
ling med mye taus hets kom mu ni ka
sjon. Vi snak ker om tu sen vis av sam ta
ler i før s te halv del av 2019. hvor dan 
skal man få tatt dis se te le fo ne ne på en 
be tryg gen de måte?

Selv vil han sann syn lig vis havne i 
et kon tor land skap med en blan ding av 
cel le kon to rer og åpent land skap, hvor 
han vil sit te i åpent land skap sam men 
med rundt 20 and re kol le ga er. 

 – Jeg sit ter vel i te le fon en tred je
del av da gen, noe jeg tror kan bli 
ut ford ren de. Når jeg ikke sit ter i te le
fo nen er det kon sen tra sjons ar beid 
som må gjø res, sier Øren. 

 – Det er selv sagt en over gang å gå 
fra cel le kon to rer til åpent el ler ak ti vi
tets ba sert land skap. En ting er det 
per son li ge, men vi er opp tatt av de 
sår ba re grup pe ne vi skal iva re ta retts
sik ker he ten til – inn byg ger ne våre rett 
og slett. 

 – Ikke føle og tro
Sek re ta ri a tet i Ju rist for bun det og sel
ska pet Company Pul se, som skal gjen
nom fø re un der sø kel sen, bi står al le re de 
Po li ti ju ris te ne og Fyl kes manns em be
te ne med tall og fakta når det gjel der de 
på gå en de pro ses se ne med nye lo ka ler.

Mag ne Skram He ger berg me ner 
det er be hov for mer kunn skap om 
ju ris te nes ar beids møns ter og hva som 
er eg net ar beids plass kon sept. 

 – Vi er ikke imot åpne land skap 
el ler ak ti vi tets ba ser te kon to rer. Vi er 
for de beste løs nin ge ne. Men hvil ke 
land skap eg ner seg best til hvil ket ar
beid? spør He ger berg.

Magne Skram Hegerberg skal kartlegge juristers arbeidshverdag.

Hallvard Øren er tillitsvalgt for juristene 
i Fylkesmannsembetene.

Anne C. Opheim er tillitsvalgt for 
juristene i NAV.



9JURISTEN   NR 5 / 2019

og in nerst en stor stil le sone med både 
cel le kon to rer, pul ter og le ne sto ler. 

Lo ka le ne er delt inn i uli ke so ner, 
men det en en kelt å vand re gjen nom. 
Hver eta sje er delt i en sam ar beids sone, 
stil le sone, nor mal sone og so si al sone. 
Far ger og møns ter på tep pe ne skal vise 
hvil ken sone man be fin ner seg i.

 – Det tok meg noen da ger å venne 
meg til folk som satt med bei na uten 
sko i so fa en og med lap to pen på fan
get. Er det greit? ten ke jeg. Men selv
føl ge lig er det greit – det er hele po en
get. 

Det før s te som mø ter deg når du 
kom mer inn er en so si al sone med 
kjøk ken løs ning, grup pe bord og le ne
sto ler. Små gar de ro be skap er plas sert 
for skjel li ge ste der i lo ka let. 

Vi de re kan du vand re gjen nom 
det som lig ner et klas sisk åpent kon
tor land skap med pul ter med 
PCskjer mer, sto re åpne fel les om rå der 
med uli ke sit te grup per, bord, mø te
rom, kjøk ken løs nin ger og le ne sto ler. 

Len ger inn fin ner du cel le kon to
rer, fle re åpne kon tor land ska per, so
fa er med an sat te med lap top i fan get 

En av de arbeidsplassene som 
har stiftet bekjentskap med 
konseptet aktivitetsbasert 
arbeidsplass er Nav Fredrikstad. 
De nesten 220 ansatte flyttet 
inn i flunkende nye lokaler og 
måtte venne seg til en helt ny 
måte å arbeide på for ett år 
siden. 

Med beina i sofaen

Charlotte Hedberg er jurist og avdelingsleder ved NAV i Fredrikstad.
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kun ne ta litt tid å bli vant til en helt 
ny måte å ar bei de på.

 – Det var vir ke lig en be fri el se. Jeg 
kun ne ald ri gått til ba ke til de pa pir
bun ke ne. Man må rik tig nok finne sin 
form, og som le der må man ten ke 
gjen nom hvor man kan ta de van ske
li ge sam ta le ne og hvor dan man kan 
være til gjen ge lig, sier hun. 

 – Men her har vi lo ka ler og kom
mu ni ka sjons platt for mer som iva re tar 
be ho ve ne for det te.

seg ofte i uli ke so ner og ved uli ke 
ar beids plas ser gjen nom en ar beids dag, 
for kla rer hun.

Selv kom Hed berg fra en stil ling i 
Halden feng sel hvor hun had de kon
tor med hau ge vis av pa pi rer og bø ker, 
og hvor å be ve ge seg rundt ikke var 
like en kelt.
 
Po si tiv eva lue ring
Da Hed berg trop pet spent opp i de 
nye lo ka le ne, var hun inn stilt på at det 

Char lot te Hed berg er ju rist og 
av de lings le der ved kon to ret, og 
be gyn te i job ben om trent idet de nye 
ak ti vi tets ba ser te lo ka le ne var på plass.

 – Med ak ti vi tets ba ser te ar beids
plas ser er tan ken at man skal vel ge 
sone og ar beids plass et ter hvil ke opp
ga ver man skal løse og hvem man 
even tu elt skal sam ar bei de med. Noen 
gan ger lø ses opp ga ven best i en so fa
grup pe, and re gan ger vil det være best 
å be nyt te stil le so ner. Man opp hol der 

De ansatte i NAV Fredrikstad flyttet inn i nye lokaler for et år siden.
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stil le so ner og skjer ming, men det skal 
de jo også ha til gang til. For ut set nin gen 
for å kun ne jobbe på den ne må ten er 
imid ler tid at man er til nær met pa pir løs 
og at man har gode di gi ta le løs nin ger.

Hun for tel ler at de har over tre 
sit te plas ser per an satt, så valg mu lig he
te ne skal være re el le. Det kan li ke vel 
være rift om cel le kon to re ne til ti der, 
og selv om man ge opp gir at de tri ves 
med å flyt te på seg, har noen ty de lig 
fått sine fa vo ritt plas ser. 

 – Nå skal vi i sam ar beid med de 
an sat te vur de re om det trengs jus te
rin ger og om hus reg le ne fun ge rer som 
de skal, sier Hed berg. 

Åpent hos BAHR
Hos ad vo kat kon to ret BAHR på Tjuv
hol men gir sto re glass vin du er pa no ra
ma ut sikt over Os lo fjor den. Her la 
in gen are al norm fø rin ger på hvil ke 
løs nin ger som ble valgt da fir ma et 
flyt tet inn i 2012. 

I for kant av flyt tin gen had de noen 
av part ner ne blitt in spi rert et ter et 

89 pro sent at de kan jobbe hen holds
vis va ri ert og sam men. 

 – I for kant var man ge be kym ret, 
spe si elt for å ikke finne plas ser som 
pas set seg og for å ikke få nød ven dig ro. 
Fle re var også be kym ret for å bli split
tet fra sitt team og for å ikke vite hvor 
kol le ga ene var, for tel ler Hed berg.

 – Må være re el le valg mu lig he ter
Hun pe ker også på at de har målt 
både pro duk ti vi tet og sy ke fra vær, og 
at det er nær mest ufor and ret. 

 – Som en av vei le der ne våre sa: 
det var man ge be kym rin ger som ikke 
ble inn fridd. 

Hed berg kan ikke se hvor for ju ris
ter i det of fent li ge skul le skille seg 
nev ne ver dig fra and re yr kes grup per 
når det gjel der hvor dan kon tor løs ning 
de fun ge rer i. 

 – Så len ge valg mu lig he te ne er 
re el le, me ner jeg kon sep tet er vel dig 
godt. Ju ris ter har jo en egen til nær
mings må te, og man ge ju ris ter job ber 
mer selv sten di ge og har stør re be hov for 

Og hun får med hold hos res ten av 
de an sat te. En eva lue ring de ny lig 
gjen nom før te vis te at 80 pro sent er 
svært for nøyd med de nye lo ka le ne. 
86 pro sent sva rer at de kan jobbe kon
sen trert og 74 pro sent sva rer at de kan 
jobbe pro duk tivt. Vi de re sva rer 85 og 

Personlige eiendeler må legges i egne skap.
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rul le re – mel lom det å sit te i land skap 
og på kon tor. 

Skul le man ha be hov for et eget 
kon tor noen ti mer el ler en dag, skal 
det all tid være et rom til gjen ge lig. 

 – Noen har gitt be skjed om at de 
ikke vil til ba ke til cel le kon tor, og vi tvin
ger in gen. Vi ser li ke vel at det for noen 
kan være greit å ha et eget kon tor, og 
fle re av de fers ke som be gyn ner hos oss 
øns ker seg gjer ne til kon tor i star ten.

Tous saint for tel ler at de har fle re 
stil le rom og cel le kon to rer enn hva som 
er nor men ved blant an net ak ti vi tets
ba ser te kon to rer og åpne land skap i 
det of fent li ge. Støy re du se ren de klok
ker er et til tak de har satt inn for å 
hjelpe de som lett for styr res av ly der, 
og dis ku sjo ner rundt tem pe ra tu ren i 
lo ka le ne er en ut ford ring som går igjen. 

 – Det er litt jobb å or ga ni se re det
te, men vi opp le ver at det fun ge rer 
godt og at vi kla rer å plukke opp de 
som mis tri ves. Vi er gan ske strenge på 
at de fles te skal prø ve å sit te i åpent 

be søk hos et ad vo kat fir ma i Lon don, 
og ut tryk te øns ke om å sit te i åpent 
land skap. 

 – Vi star tet med to åpne land ska
per, men det ble raskt fle re, for tel ler 
HRsjef Siw Ås rud Tous saint. 

I dag har de en løs ning med en 
blan ding av cel le kon to rer og åpne 
land skap med fas te plas ser. Tous saint 
for tel ler at de bru ker en del tid på til
pas nin ger og plan leg ging av hvem 
som skal sit te hvor.

 – Vi er be viss te på hvem som sit
ter sam men og vi øns ker å leg ge til 
ret te for re le vant er fa rings ut veks ling. 
De skal for eks em pel ha sam me type 
ar beids opp ga ver, lik hver dag el ler 
jobbe sam men i et stort pro sjekt, for
tel ler Tous saint. 

Rul le rer
Med 130 ad vo ka ter på hu set gjor de 
de seg raskt fle re nyt ti ge er fa rin ger: 
det fun ger te best med mind re land
skap og det var vik tig for de an sat te å 

Siw Åsrud Toussaint er HR-sjef i BAHR. Hos BAHR er det flere åpne landskap.
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blant kol le ga er som ar bei der på sam me 
pro sjekt el ler in nen sam me type sa ker er 
en ef fek tiv ar beids form, sy nes han. 

At han må flyt te seg fra plas sen sin 
fle re gan ger om da gen for å ta te le fo
ner el ler for å kon sen tre re seg eks tra 
pla ger ham ikke.

 – Jeg li ker å røre på meg, sier han. 
Ho ved ut ford rin gen for Flaat ten, 

som be skri ver seg selv som vel dig so
si al, er der imot å ikke høre et ter på 
hva de and re i land ska pet pra ter om. 

 – Det blir en del bak grunns støy. 
Og så er det den so si a le pra ten – om 
hva folk har opp levd og er opp tatt av. 
Det er jo kjem pe hyg ge lig, og jeg sli ter 
nok litt med å ikke slen ge meg på, 
inn røm mer han. 

 – Å sit te i land skap er jo mye hyg
ge li ge re enn cel le kon tor, og for de 
fles te også minst like ef fek tivt som å 
sit te ale ne. 

land skap, men de får kon tor om det 
ikke fun ge rer. De al ler fles te li ker det 
og fle re øns ker å bli væ ren de i land
skap et ter at de har prøvd det ut, for
tel ler hun.

Skep tisk part ner
En av de som for tel ler at han var 
«grunn leg gen de skep tisk» er part ner 
Haakon Flaat ten. Han kun ne ikke se 
at å sit te i åpent land skap var noe som 
kun ne let te ad vo kat hver da gen på 
noen måte. 

 – Og jeg ser på meg selv som en 
spor ty type. En ting er om det had de 
vært be hov for plass be spa rel se, men 
det var ikke et pro blem her, sier han.

Et ter en god stund ble han imid
ler tid med på å for sø ke, og ble plas sert 
i åpent land skap. 

 – Jeg er ikke om vendt, men jeg er 
mye mer po si tiv, sier han nå. 

Flaat ten sit ter nå i åpent land skap 
sam men med ni and re, og for tel ler at han 
job ber tett med 34 av dem. Å sit te tett 

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser 
(ABW): Fordrer «free seating» og 
«clean desk». Arbeidsplasser er 
inndelt i ulike soner for ulikt 
type arbeid, og de ansatte skal 
velge seg plass utfra hvilken 
arbeidsoppgave de skal utføre. 
Ingen har faste plasser, og plassen 
skal være ryddet når du forlater 
den. ABW består som regel av 
stillerom, ulike sittegrupper, 
vanlige åpne landskap, celle
kontorer og så videre. 

Åpne landskap: klassiske åpne 
kontorlandskaper hvor ansatte 
sitter flere sammen i en åpen 
løsning. I noen slike landskap har 
de ansatte faste plasser, mens 
andre praktiserer «free seating».

Partner Haakon Flaatten er ikke omvendt men sier han er mer positiv til å sitte i landskap.
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Ikke for alle
Grunn prin sip pet i det ak ti vi tets ba ser te 
kon to ret er alt så å vel ge den plas sen 
el ler so nen som pas ser best til det 
ar bei det du skal gjø re ak ku rat da. Skal 
du gjø re kon sen tra sjons ar beid vel ger 
du et cel le kon tor el ler et stil le om rå de, 
mens skal du skrive, sen de epos ter 
el ler or ga ni se re and re ting vel ger du 
kan skje en van lig pult el ler en le ne stol. 

Iføl ge Skog land opp le ver man ge 
bedre kon troll på når de skal for styr
res for di det er ty de li ge re hvil ken type 
opp ga ve de sit ter med. At taus hets be
lagt in for ma sjon skal være et pro blem, 
er hun ikke helt med på.

 – Hvor man ge luk ker cel le kon to
ret sitt når de går på do el ler i kan ti na? 
Hvor mye pa pir fly ter ikke rundt på 
man ge kon to rer? spør hun.

 – Taus hets be lagt in for ma sjon sik
res best med lås te skap, di gi ta li se ring 

 – Ge ne relt er det te et kon sept 
som pas se de med høy mo bi li tet i 
hver da gen. De kan gjer ne ha be hov 
for høyt nivå av kon sen tra sjon, men 
de gjør uli ke ting gjen nom da gen – en 
te le fon der, et møte der, litt epos ter 
el ler kon sen tra sjons ar beid et ter på. De 
har et høyt tem po, sier hun. 

 – De har også en høy grad av in di
vi du ell kon troll på hvor dan de leg ger 
opp da gen sin. 

Mot sat sen vil være men nes ker 
som gjør vel dig ru ti ne pre get ar beid 
el ler de som er vel dig tid og sted bun
det el ler tren ger en viss type verk tøy. 

 – Jeg sier ikke at dis se men nes
ke ne ikke kan ha aktivietsbaserte løs
nin ger. Også de med en mo no ton 
ar beids hver dag kan ha godt av å ska pe 
litt va ria sjon. Det å ha fast plass har 
gjort men nes ker vel dig sted bun det på 
en ne ga tiv måte, me ner Skog land. 

Frykt for dårligere konsentrasjon, 
taushetsbelagt informasjon på 
avveie og for liten plass er blant 
de bekymringene Mari Skogland  
i  Gottlieb Pauldan Architects 
hører oftest. 

Hun har bak grunn som in ter iør ar ki
tekt og avla i fjor sin dok tor grads av
hand ling ved Fa kul te tet for ar ki tek tur 
og de sign ved NTNU om nett opp 
ak ti vi tets ba ser te kon tor land skap. 

 – Ak ti vi tets ba ser te kon to rer byg
ger på til lit og fri het og er den løs nin
gen som kom mer de si dert best ut, og 
sco rer høy ere enn cel le kon tor, når det 
fun ge rer som det skal, me ner hun.

 – Når det ikke fun ge rer er det den 
løs nin gen som sco rer la vest. 

Skog land på pe ker at man ge blan
der be gre pe ne åpent land skap og ak ti
vi tets ba ser te kon to rer, men me ner de 
to tin ge ne ikke kan sam men lig nes. 

Det er man ge som sit ter i åpent 
kon tor land skap, men li ke vel har fas te 
plas ser. Et ak ti vi tets ba sert kon tor der
imot, tren ger ikke nød ven dig vis å 
være åpent, selv om det li ke vel ofte er 
slik. 

 – Man ge av de gode løs nin ge ne 
har både åpent land skap, cel le kon to
rer og man ge and re mu lig he ter. 
Ho ved prin sip pet er at alt er fel les og 
at du vel ger plass ut ifra be hov. Når 
du er fer dig for la ter du plas sen i den 
til stan den den var i. Clean desk er en 
for ut set ning for ak ti vi tets ba ser te løs
nin ger, for kla rer Skog land. 

Mo bi li tet i hver da gen
I sin dok tor grads av hand ling har Skog
land sett på tre or ga ni sa sjo ner: 
Sparebank1 SRBank i Stavanger, 
De loit te i Oslo og Gjen si di ge i Oslo. 

– Må sør ge for at de an sat tes me ning 
kom mer frem på en god måte

Mari Skogland
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som er mest for nøyd med slike løs nin
ger, sier Bak ke. 

Høy ere sy ke fra vær
Bak ke vi ser blant an net til forsk ning 
fra USA som vi ser et pro duk sjons tap 
på rundt 30 pro sent ved over gang fra 
cel le kon to rer til kon tor land skap. 

 – Ho ved grun nen til det te er at 
folk ikke får sit te ufor styr ret. De som 
tren ger å gå inn i dyp kon sen tra sjon 
bru ker mye tid på å kom me seg til
ba ke dit et ter å ha blitt av brutt, sier 
han.

 – Vi vet at produvitvitetstap og 
for styr rel ser gjør folk stressa, noe som 
igjen fø rer til høy ere sy ke fra vær. 

Bak ke for tel ler om eks emp ler an
sat te vel ger å jobbe mer hjem me enn 
tid li ge re når de har gått over til ak ti vi
tets ba ser te løs nin ger. 

 – Hvis du er plas sert slik at du må 
iso le re deg hjem me for å kun ne kon
sen tre re deg kan man vel si at løs nin
gen ikke fun ge rer.

 – Man kan kan skje si at kon tor lo
ka ler er en be gren set res surs, men 
kom pe ten te an sat te kos ter ti gan ger 
mer.
 
Sørg for med be stem mel se
Bak ke i Ar beids til sy net un der stre ker 
at det skal være mu lig he ter for å gå 
ut over are al nor men på 23 kvad rat me
ter per an satt når det byg ges nye stat
li ge kon to rer, men at det te må be grun
nes sær skilt. 

For til lits valg te som er i en si tua
sjon hvor de er usik re på el ler mis for
nøyd med skis ser te løs nin ger opp
ford rer han til å kla ge or dent lig og 
sik re full bru ker med virk ning.

 – Det er vik tig å være på og kom
me med sine inn ven din ger hele vei en, 
og ikke nød ven dig vis god ta at «sånn er 
det bare».

 – Hvis man vil ha noe å si i sa ken 
må man sør ge for at de an sat tes 
me ning kom mer frem på en god måte, 
og at det te kom mer frem til oss i 
Ar beids til sy net, av slut ter han. 

gjel der blant an net akus tikk, dags lys, 
ut syn og in ne kli ma. 

 – Men for man ge, spe si elt for de 
som har in di vi du elt kon sen trert ar
beid om kre ven de kog ni ti ve opp ga ver, 
er ABW en dår lig løs ning. Ju ris ter er 
ofte i den ne ka te go ri en. Ju ris ter er en 
stor og vik tig grup pe i lands sam men
heng, sier Bak ke.

In gen iso la sjons mu lig het 
Iføl ge Bak ke er det få som li ker å sit te 
i åpne land skap, og det er spe si elt to 
ting som ofte trek kes frem:

 – Det te clean deskkon sep tet er 
for fer de lig van ske lig for folk som skal 
jobbe med sa ker over tid. Så det ene 
er at du ikke har noen base, og det 
and re et at du ikke får iso lert seg bak 
en dør og fire veg ger når du skal gjø re 
kon sen tra sjons ar beid, sier han.

 – Du må hele ti den flyt te deg 
rundt med dis se pa pi re ne dine. 

Forsk nin gen vi ser li ke vel at en del 
av de ak ti vi tets ba ser te løs nin ge ne er 
bedre enn det klas sis ke åpne land ska
pet. 

 – For folk som job ber mye i pro
sjek ter, på en avis desk el ler i en meg
ler hall kan det fun ge re vel dig godt. 
Le de re, som ofte er i mye mø ter og 
har va ri er te ar beids opp ga ver, er de 

og at du ikke snak ker høyt om tin ge ne 
i åpne land skap. Det for ut set ter na tur
lig vis at det er nok stil le rom.

I de til fel le ne hvor de ak ti vi tets ba
ser te løs nin ge ne ikke fun ge rer er som 
re gel ho ved grun nen at or ga ni sa sjo nen 
ikke har vært mo den for end rin gen, 
me ner Skog land. 

Hun for tel ler at det ofte hen der at 
løs nin ge ne fun ge rer godt for en av de
ling, og mind re godt for en an nen, 
det te ofte til tross for at av de lin ger 
be skri ver sine be hov og ar beids pro
ses ser likt. 

 – Den sto re for skjel len hand ler 
ofte ikke om løs nin ge ne i seg selv uten 
om av de lings kul tur og hvor dan løs
nin gen blitt im ple men tert ulikt i uli ke 
av de lin ger og av uli ke le de re, sier hun.

Et eks em pel kan være at de ikke 
har vært kla re, el ler at noen har mot
ar bei det løs nin gen.

 – Kan skje har en grup pe be gynt å 
etab le re fas te plas ser uten at le del sen 
har tatt tak i det. Ak ti vi tets ba ser te 
kon to rer byg ger på til lit, og det er 
men nes ke ne som av gjør om det fun
ge rer, sier Skog land. 

Ikke for kon sen tra sjons ar beid
Over le ge Jan Bak ke ved Ar beids til sy
net er på in gen måte like po si tiv. Sam
men med Knut Inge Fostervold, før s
te ama nu en sis ved Psy ko lo gisk 
Institutt på Uni ver si te tet i Oslo gikk 
han i 2017 gjen nom nær mest all til
gjen ge lig forsk ning på åpne land skap 
og ak ti vi tets ba ser te løs nin ger. 

 – Vi me ner forsk nin gen for holds
vis en ty dig vi ser at man ge av dis se løs
nin ge ne ikke er gode for ar beids ta
ker ne, sier han.

Kon tor land skap og ABW kan rik
tig nok fun ge re for de som har bruk 
for det, me ner han, for ut satt at kra
ve ne til uni ver sell ut for ming og ar
beids og in ne mil jø opp fyl les. Det te 

Over le ge Jan Vilhelm Bak ke mener 
forskning entydig viser at de nye 
løsningene ikke er gode.
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10 000 bru ke re  
av Ak tør por ta len
Det er nå over 10 000 ad vo ka ter som 
bru ker dom sto le nes ak tør por tal, 
mel der Dom stol ad mi nis tra sjo nen. 
Nes te trinn for ut vik ling av por ta len 
er iføl ge DA en ut vi del se med mer 
funk sjo na li tet også i straf fe sa ker, slik 
at ad vo ka te ne får til gang til mer 
saks in for ma sjon som mø ter og fris-
ter, samt mu lig het til å sen de inn 
do ku men ter. Det ar bei des også for at 
lan dets med dom me re skal kun ne ta i 
bruk ak tør por ta len. Det sam me gjel-
der for jord skif te ret te ne.

Ju ris ter i in ter - 
na sjo nal opp læ ring 
mot øko no misk  
kri mi na li tet

Nors ke ju ris ter er ak tivt med i 
in ter na sjo nal opp læ ring mot øko-
no misk kri mi na li tet. I 2014 star tet 
OECD ar bei det med etab le rin gen 
av et «International Aca de my for 
Tax and Fi nan ci al Crime In ves ti-
ga tion». Norge bi drar med læ rer-
kref ter til aka de mi et som hol der 
kurs for an sat te i po li ti, skat te-
etat, toll etat – og også dom me re 
og de par te ments an sat te fra hele 
ver den.  I juli ble det  gjen nom ført 
kurs i Buenos Aires i Ar gen ti na. 
In ger A. E. Coll ved Po li ti høg sko-
len er ak tivt med i den in ter na sjo-
na le opp læ rin gen.  Også før s te-
stats ad vo kat Ma ri an ne Ben der i 
Øko krim del tar som in struk tør, 
mel der Po li ti høg sko len i en pres-
se mel ding.

Utvalg skal se på frem ti dens ar beids liv
Re gje rin gen har ned satt et parts sam men-
satt ut valg, som skal vur de re ram me ver ket 
for til knyt ning og virk som hets or ga ni se ring i 
ar beids li vet. Ad vo kat Jan Foug ner skal lede 
ut valgs ar bei det.  I til legg til par te ne i 
ar beids li vet skal også tre nøy tra le eks per-
ter del ta i ar bei det. Ut val get skal avgi en 
NOU in nen 1. juni 2021. Ar beids- og so si al mi-
nis ter An ni ken Haug lie sier i en pres se mel-
ding at ar beids li vet står over for sto re end-
rin ger, blant an net på grunn av 
tek no lo gi ut vik ling og glo ba li se ring. – Vi må 
sør ge for at vi har et godt og opp da tert ram-
me verk som både iva re tar virk som he te nes 

be hov for ut vik ling og flek si bi li tet sam ti dig 
som vik ti ge ar beids ta ker ret tig he ter som 
med virk ning og in for ma sjon sik res også i 
åre ne som kom mer, sier Haug lie.

Schea fra Øko krim til Riks ad vo ka ten
Trond Ei rik Schea slut ter i lø pet av 
høs ten som Øko krim-sjef for å 
be gyn ne som før s te stats ad vo kat 
ved Riks ad vo kat em be tet. Han har 
le det Øko krim i ti år. Han sy nes ikke 
en sjef i en type or ga ni sa sjon som 
han selv har le det bør sit te sær lig 
len ger. – Jeg har vært sjef i ti år. Jeg 
sy nes ikke en høy kom pe tan se or-
ga ni sa sjon bør ha en sjef sær lig len-
ger enn det, sier Schea til Rett24.

Institutt for sjø rett får fi nan si e ring til stil lin ger og pro sjek ter 

En av ta le med fle re bi drags yte re fra sjø for-
sik rings næ rin gen til fø rer Nor disk in sti tutt 
for sjø rett ved UiO res sur ser til sat sing på 
for sik rings rett.  For in sti tut tet be tyr sam-
ar beids av ta len stil lin ger og forsk nings pro-
sjek ter. – Med den ne av ta len får vi en ny giv 

til et lite fag mil jø som fors ker på et fag felt 
som for man ge er pe ri fert, men som har 
stor øko no misk be tyd ning for en kelt per so-
ner og virk som he ter, sier pro fes sor i for sik-
rings rett Tri ne-Lise Wilhelmsen i en pres-
se mel ding. 
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50 år siden
«I Oljekontoret er en interessant og 
krevende stilling ledig for yngre, 
energisk og velkvalifisert jurist»
(Industridepartementet søker juridisk 
konsulent til det da tre år gamle 
Oljekontoret)

40 år siden
«På et felles juristmøte ble det 
fremmet forslag om at man skal 
utrede behov og mulighet for 
etablering av et juridisk 
nyhetsmagasin i form av 
kassettbånd»
(Vurderer utsendelse av «nyhetsstoff 
til jurister inntalt på kassetter»)

30 år siden
«Produkttilhørigheten var så nær at 
selv ikke den temmelig 
mykpornografiske poseringen fikk 
reklamen over i lovstridig landskap»
(Forbrukerombudet grep ikke inn mot 
badedraktreklame fra H&M)

20 år siden
«Else Bugge Fougner er den første 
kvinne som åpner Det Nordiske 
Juristmøtet»
(Det 35. Nordiske Juristmøtet 
arrangert i Oslo – med kvinne som 
åpningstaler)

«No-Deal Bre xit» 
kan set e 10.000 bri tis ke jus job ber i fare
Bri tis ke Law Society ad va rer i en rap port 
om at en «No-Deal Bre xit»  vil kun ne koste 
den bri tis ke ad vo kat bran sjen over 37 mil li ar-
der kro ner og set te 10.000 job ber i fare, skri-
ver Bloomberg. Rap por ten og kra vet om en 
av ta le kom mer et ter at EU-dom sto len i 
Lu xem bourg ut tal te at en «No-Deal Bre xit» 
vil føre til at bri tis ke ad vo ka ter ikke vil kun ne 
re pre sen te re kli en ter i EU. – Iføl ge våre es ti-
ma ter, vil opp drags meng den kun ne gå ned 
med 3,5 mil li ar der pund – nes ten ti pro sent 
mer enn ved en ord net Bre xit, sier Si mon 
Davis, pre si dent i  Law Society of Eng land 
and Wales i en pres se mel ding.

Ny di rek tør i Høy es te ret
Ben te Jo han ne Krau ge rud blir ny di rek-
tør i  Høy es te rett. Krau ge rud er cand. 
jur. fra  Uni ver si te tet i Oslo fra  2000. 
Hun  har er fa ring som pri vat prak ti se-
ren de ad vo kat og er i dag for hand lings-
sjef for Ho ved or ga ni sa sjo nen Vir ke. 
Hun  har også er fa ring fra  Jus tis- og 

be red skaps de par te men tet, der hun 
blant an net har vært av de lings di rek tør 
i Plan- og ad mi nist ra sjons av de lin gen, 
samt fra ar beids gi ver po li tisk av de ling i 
Kom mu nal- og mo der ni se rings de par-
te men tet.  Krau ge rud over tar di rek tør-
job ben et ter Gun nar Berg by.

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

FAKTURERING 
I Advisor Fakturering er 
brukervennligheten og 
effektiivtet det viktigste.
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let en pro sent vis lønns øk ning for kun 
en kel te an sat te fra uli ke tids punk ter. 
Lønns sy ste met hind rer alt så i seg selv 
kor rekt lønns ut be ta ling. Hvem be hol
der et lønns sy stem som ikke kan ut be
ta le rett lønn i rett tid?
 
– Skan da løst
Ju rist for bun det i NAV sier at  selv 
et ter at det ble klart hva som måt te 
gjø res og hvor dan, har ikke ar beids gi
ve re be gynt å inn hen te re le van te opp
lys nin ger umid del bart.

– Vi re age rer sterkt på at den ne 
kart leg gin gen ble på be gynt først rett før 
som mer fe ri en med en frist i slut ten av 
au gust i år, nett opp for di den er tid kre
ven de og for di det man opp da ger kan 
rei se nye spørs mål som må av kla res.

– Hvor len ge skal en ar beids -  
 ta ker vente på kor rekt lønn? 
Det spør Ju rist for bun det i NAV. 
– Vi er frust rert og for tvi let 
over at man ge av våre før s te-
kon su len ter ikke får ut be talt 
rett lønn av ar beids gi ver.

Tekst: Ole-Martin Gang nes

 

Anne C. W. Op heim og Bet ti na Otto, 
hen holds vis le der og sty re med lem i 
Ju rist for bun det i Ar beids og vel ferds
eta ten, er opp gitt; over hund re før s te
kon su len ter i eta ten er fort satt ikke 
inn plas sert rik tig i lønns sti gen et ter 
ho ved opp gjø ret i fjor, for tel ler Ju rist
for bun det i NAV. 

Ju ris te ne det gjel der har der med 
ikke fått ut be talt rik tig lønn, noen av 
dem  helt si den i fjor vår. De til lits
valg te kal ler det skan da løst og vur de
rer retts li ge skritt i dia log med Ad vo
kat kon to ret til Ju rist for bun det.

I Ho ved ta riff av ta len i Sta ten i 
2018 ble «lønns sti gen» inn ført i ta riff
av ta len.

– Par te nes in ten sjon var å sik re en 
lønns vekst for stil lings ko der som tid li
ge re var om fat tet av lønns ram me ne 
med au to ma tisk lønns opp rykk, for 
eks em pel ju ris ter som er før s te kon su
len ter. Nå, snart halv an net år et ter 
virk nings tids punk tet, mang ler fort satt 
over hund re ju ris ter som er før s te kon
su len ter i NAV å bli inn plas sert i 
lønns sti gen. 

– To talt gjel der det 396 aka de mi
ke re i NAV. Det be tyr fort at det i dag 
er nes ten er 400 an sat te som ikke får 
ut be talt rik tig lønn, sier  Anne C. W. 
Op heim og Bet ti na Otto til Ju ris ten.

Kom mu nal og mo der ni se rings de
par te men tet had de på lagt ar beids gi
ve ren å sør ge for inn plas se ring før 
lo ka le lønns for hand lin ge ne skul le 
be gyn ne, sier de.

– Ar beids gi ve re i en he ter med vel
dig man ge an sat te ut tal te at de ikke 
ville rek ke den ne inn plas se rin gen, og 
der for ble par te ne eni ge om å be gyn ne 
med lønns for hand lin ge ne  2018  uten 
at det på lag te ar bei det var gjort. Det 
ang rer vi på nå, sier Op heim og Otto.

– Ar beids gi ve ren i NAV ut tal te 
også at lønns sy ste met i NAV ikke tak

NAV
Over hundre jurister venter fortsatt 
på riktig lønn – nesten ett og et halvt 
år etter fjorårets lønnsoppgjør

– Vi er fa rer at en ar beids ta ker står re la tivt retts løs over for en stor ar beids gi ver som 
kan ut set te noe så grunn leg gen de som kor rekt lønn, sier Anne C. W. Op heim (t.h.)  
og Bet ti na Otto i Ju rist for bun det i NAV (Foto: Tore Let vik)
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for plik tet seg i møte 21. au gust til å 
inn plas se re de be rør te med lem me ne 
fort lø pen de slik at rik tig grunn lønn 
skal være på plass in nen 31. ok to ber, 
mens et ter be ta lin ger av fe rie pen ger, 
over tids lønn osv. skal være på plass 
in nen ut gan gen av året. Det ble også 
lagt en an slag av den mang len de 
lønns mas sen til for hand lings pot ten 
slik at vi kun ne set te i gang med årets 
lønns for hand lin ger på virk som hets
nivå. 

– Vi er ikke for nøy de med at det 
fort satt skal ta fle re må ne der før våre 
med lem mer får ut be talt hva de har 
krav på, men det har en de lig blitt 
frem drift i sa ken. Vi skal føl ge tett 
med, sier de til lits valg te ju ris te ne i 
NAV.

jobbe for at så man ge av våre med
lem mer som mu lig kom mer over i 
råd gi ver ko den.

Ju rist for bun det i NAV er nå i dia
log med Ad vo kat kon to ret i Ju rist for
bun det for å vur de re hvil ke retts krav 
med lem me ne kan ha, som for eks em
pel for sin kel ses ren te, og om det er 
grunn lag for retts li ge skritt. 

– Vi er fa rer at en ar beids ta ker står 
re la tivt retts løs over for en stor 
ar beids gi ver som kan ut set te noe så 
grunn leg gen de som kor rekt 
lønn.  Det te har  yt ter li ge re ring virk
nin ger som feil ut be ta ling av fe rie pen
ger, galt skat te trekk og så vi de re.

– Vi har stått på vårt krav om at vi 
ikke be gyn ner med lo ka le lønns for
hand lin ger i år før inn plas se rin gen av 
våre med lem mer er av klart og rik tig 
lønn ut be talt.  Ar beids gi ve ren i NAV 

– Ju rist for bun det i NAV har vært 
tål mo di ge og har hå pet at ar beids gi ve
ren og Aka de mi ker ne i NAV fin ner en 
prak tisk løs ning, men vi er opp gitt 
over med hvil ken treg het løs nin gen 
nå gjen nom fø res.

– Det er skan da løst at ar beids gi ve
ren ikke ser den en kel te ar beids ta ker 
som egent lig bare for ven ter rik tig 
lønn til rik tig tid. Det te er ar beids ta
ke re som det for ven tes skal gjø re en 
god jobb for å opp fyl le NAVs sam
funns opp drag. 
 
Retts li ge skritt
De til lits valg te ju ris te ne for tel ler at de 
har vært i kon takt med nes ten alle av 
de over 100 med lem me ne  fra Ju rist
for bun det det gjel der.

– Men vi fø ler oss mak tes lø se når 
det ikke skjer noe. Vi skal frem over 

– Be kla ger på det ster kes te 
– Som ar beids gi ver be kla ger NAV på det 
ster kes te at det te har tatt lang tid. Det har 
vært nød ven dig å få av kla rin ger fra DIFI for 
å for stå hvor dan stil lings an si en ni te ten skal 
fast set tes samt and re for hold i til knyt ning 
til lønns sti gen, sier NAVs HR-di rek tør  
Gun hild Løk ke vol til Ju ris ten.

– NAVs sy stem le ve ran dør har ikke løs nin ger for å 
hånd te re det te og av den grunn må ny lønn be reg
nes ma nu elt for alle som om fat tes, sier hun.

Iføl ge Løk ke vol har ar beids gi ver hatt «god og 
lø pen de dia log» med Aka de mi ker ne i eta ten om 

ut ford rin ger i til knyt ning til fast set tel se av stil lings
an si en ni tet, sy stem tek nis ke ut ford rin ger og and re 
kon se kven ser ved at be reg nin gen har tatt tid.

Hun skri ver i en epost:
«Spørs mål fra Ju rist for bun det da tert 8. juli ble 

be svart to da ger se ne re og ny hen ven del se 20. au
gust ble svart opp i for be re den de møte 21. au
gust.  Vi kom frem til enig het med or ga ni sa sjo
ne ne,  også med Ju rist for bun det, om at det te skal 
være på plass før ef fek tue ring av årets lønns opp gjør 
med rik tig be reg ning av grunn lønn og 1,1 % til leg
get i lønns sti ge. Par te ne kom også til enig het om 
hvor dan vi i be reg nin gen av av set nin gen skal ta 
høy de 1,1 %. Vi vil selv sagt fort set te å hol de or ga
ni sa sjo ne ne lø pen de orien tert frem over.»
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– Selv om jeg er kom for ta bel med 
på ta le myn dig he tens uav hen gig het og 
hvor dan den prak ti se res av Stor ting 
og re gje ring i dag, og ikke minst av 
den en kel te jus tis mi nis ter, så er det 
for meg opp lagt at man i gode ti der 
bør in ves te re med tan ke på at det kan 
kom me and re ti der. En in ves te ring vil 
et ter mitt syn være å end re straf fe pro
sess lo ven, slik at den prak sis vi har 
fulgt i man ge år, nem lig at det ikke 
gri pes inn i på ta le myn dig he tens 
be slut nin ger i en kelt sa ker, ned fel les i 
lo ven. 

– Det fore lig ger jo et for slag fra et 
ut valg, som har vært på hø ring i for
bin del se med ny straf fe pro sess lov, og 
jeg hå per vir ke lig det blir fulgt opp. 

Busch me ner uav hen gig he ten også 
bør bli vur dert ned felt i Grunn lo ven.

– Det kan sy nes am bi si øst for en 
riks ad vo kat å gjø re seg til tals mann for 
at man har en uav hen gig het som bør 
ned fel les i Grunn lo ven. Jeg har gått 
svan ger med tan ken noen år, men 
tenkt at det får vente til det nær mer 
seg slut ten på min kar rie re. 

– Ut val get er jo også inne på dis se 
tan ke ne. Nå er det er jo slik med 
grunn lovs for slag at det ford rer at stor
tings re pre sen tan ter fat ter in ter es se 
for det og frem mer for slaget. Jeg 
hå per at noen av dem som har frem
met for slag tid li ge re kun ne fat tet 
in ter es se for det te.

Un der Retts sik ker hets kon fe ran sen 
16. ok to ber til de les han Retts sik ker
hets pri sen for 2019. I ju ry ens be grun
nel se he ter det at Busch har ut vist et 
sær lig en ga sje ment for å be va re og 
ut vik le en av retts sta tens bæ re bjel ker: 
påtalemyndighetens uav hen gig het.

«Han har gjen nom hele sitt vir ke 
heg net om vår hu ma ne straf fe retts
pleie og heist var sel flag get når ut slag 
av po li tis ke myn dig he ters be hov for 
å ut vi se hand le kraft har gått for 
langt i å ut ford re grunn leg gen de 
retts sik ker hets prin sip per», skri ver 
ju ry en, som me ner eks emp le ne er 
man ge, en ten det gjel der de batt om 
norsk straf fe retts pleie og straf fe ni
vå er, yt rings og pres se fri he ten el ler 
vold i nære re la sjo ner. Det pe kes 
også på hans kri tis ke hø rings ut ta lel
ser i en rek ke sa ker. 

«Det er gan ske unikt å ha en øver
ste le der for påtalemyndigheten som 
så ofte har vært tun gen på vektskålen 
for å få gjen nom slag for retts sik ker
hets prin sip per og en hu man straf fe
retts tenk ning», skri ver ju ry en. 

Uav hen gig he ten
Ju ris ten mø ter TorAk sel Busch på 
Riks ad vo kat em be tets kon tor på Stor
tor vet i Oslo sent rum.  

– På ta le myn dig he tens uav hen gig
het har vært vik tig for deg. Er vi i mål 
der?

Rettssikkerhetsprisen 2019 
til riksadvokat Tor-Aksel Busch

Uavhengig påtalekjempe

Den ne høs ten til de les han 
Retts sik ker hets pri sen og i 
no vem ber går han av som lan-
dets riks ad vo kat. Ju ris ten har 
snak ket med man nen som har 
satt sitt preg på norsk på ta le-
myn dig het i en ge ne ra sjon  
– og som har le vert hø rings svar 
som an ta ke lig har satt kaf fen  
i vrang stru pen på mer enn  
én jus tis mi nis ter. 

Tekst: Ole-Martin Gang nes

TorAk sel Busch fyl ler 70 år i mars 
nes te år og et ter over 22 år som riks
ad vo kat går han av 1. no vem ber. 
Busch har til brakt nes ten hele ar beids
li vet i norsk på ta le myn dig het, kun av
brutt av en kor te re pe ri ode som dom
mer. Før han ble riks ad vo kat var han 
as si ste ren de riks ad vo kat, og til Riks
ad vo kat em be tet kom han et ter å ha 
vært stats ad vo kat ved Eid si va ting (nå 
Oslo) stats ad vo kat em be ter.
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ske snar med å si at vi god tar dom men 
og på ta le myn dig he ten an ker ikke. Vi 
had de gitt ut trykk for vårt syn, og ret
ten had de vur dert det an ner le des. 
Breivik øns ket også å være til reg ne lig, 
og det var i og for seg en en kel av gjø
rel se å god ta dom men. Men jeg står 
fort satt på den kon klu sjo nen vi had de 
og bru ker det te som et eks em pel på 
på ta le myn dig he tens uav hen gig het.

– Har man kom met len ger el ler 
løst noe i spørs må le ne om util reg ne
lig het et ter på? Vi har jo hatt et ut valg 
som har sett på det te.

– Det er et spen nen de spørs mål. 
Det var hø ring på Stor tin get i for bin
del se med et lov end rings for slag. Jeg 
ad var te mot det for slaget som lå der og 
men te at det ikke vil bi dra til noe 
stør re grad av for ut be reg ne lig het. 
Tvert imot. Fler tal let hør te ikke på 
meg el ler and re som had de inn ven din
ger. Sva ret på de van ske lig he ter som er 
knyt tet til util reg ne lig het lig ger ikke i 
de end rings for slage ne, det er jeg gan
ske sik ker på at his to ri en vil vise.

– De spørs må le ne dere sit ter med 
har vel ofte ikke enk le løs nin ger el ler 
svar?

– Vel dig mye av det vi ar bei der 
med, og de fi ni tivt spørs mål om util
reg ne lig het, er gan ske langt fra ma te
ma tik ken med en fa sit og to stre ker 
un der sva ret. Jus sen har kla re ele men
ter av skjønn og ster ke ele men ter av 
vur de rin ger. Ofte er det en be vis side 
med uli ke opp fat nin ger, men vi er jo 
ikke helt uten tre ning i å trek ke dis se 
opp lys nin ge ne sam men. 

– På ta le myn dig he ten får gjen nom
gå en de til ba ke mel din ger på egne vur
de rin ger gjen nom dom sto le nes av gjø
rel ser. Vi vur de rer be vis knyt tet til 
fak tum, men også til reg ne lig het, hver 
enes te dag og dom sto le ne gir til ba ke
mel din ger gjen nom sine dom mer. 
På ta le myn dig he ten bur de snakke mer 
og ty de li ge re om at vi har tre ning i 
be vis vur de rin ger og at vi gjør det hele 
ti den.

– Og da må det jo sit te flin ke folk i 
sy ste met. Det er kamp om ta len te ne. 
Kla rer dere å re krut te re?

ut fø re gro tes ke hand lin ger. Vi men te 
at vi ikke had de opp fylt den be vis
plikt som lig ger på oss visavis spørs
må let om til reg ne lig het. 

– Kvel den før ak to re ne skul le pro se
de re had de vi hatt et møte og dis ku tert 
det te i det vide og det bre de. Når kon
klu sjo nen var truk ket men te jeg det var 
rik tig å orien te re jus tis mi nis ter Gre te 
Faremo om det. Jeg var jo gan ske sik ker 
på at hun ikke ville være for nøyd med 
vår vur de ring. Rent po li tisk ville hun 
sik kert øns ket at vi kom til en an nen 
kon klu sjon, det syn tes jeg det var lett å 
ten ke seg, med det pres set som var mot 
oss. Men da jeg ring te til henne og for
tal te hva vi had de kom met til, var det 
ikke et enes te for søk i ret ning av å si 
«tenk på det te en gang til» el ler «er du 
nå sik ker på det te?». Det ble helt nøk
ternt tatt til et ter ret ning. Hun ville bare 
for tel le det til Jens som hun sa – alt så 
stats mi nis te ren. Det had de jeg in gen 
ne ga ti ve merk na der til. 

– Pro fe sjo na li te ten i hvor dan de 
po li tis ke fore sat te hånd ter te det te 
spørs mål sy nes jeg er en god il lust ra
sjon. Ar bei der par ti et var hardt ram
met i sa ken. Uten at jeg vet det, tror 
jeg som nevnt at de had de et sterkt 
øns ke om at vi had de kom met til en 
an nen kon klu sjon. Men det ble ak sep
tert fullt ut og uten noe for søk på 
på virk ning. Det syn tes jeg var til freds
stil len de å kon sta te re.

Util reg ne lig het
– Men så snud de det i dom men?

– Ja, ret ten kom til et an net re sul
tat, og når ret ten gjor de det var jeg gan

Han un der stre ker at det ikke bare 
har rent sym bolsk be tyd ning. 

– Når vi ser rundt om kring i 
Eu ro pa er det in gen tvil om at dom
sto le ne man ge ste der er un der et 
be ty de lig po li tisk press. Der det te 
kom mer til ut trykk kan man jo bare 
ten ke seg hvor dan det er hva gjel der 
på ta le myn dig he ten. 

– I en del land kan det se ut som 
om, i alle fall sett med nors ke øyne, at 
straf fe sa ker, et ter forsk ning, til ta ler og 
iret te fø ring bru kes i en po li tisk kon
tekst. Alt så for å ram me po li tis ke 
mot stan de re. I den grad det er rik tig, 
så er det jo en ren mis bruk av hele 
straf fe retts ap pa ra tet. En bar rie re mot 
slikt, også i vårt land un der and re 
om sten dig he ter, kan være at man har 
ned felt på ta le myn dig he tens uav hen
gig het i Grunn lo ven.

Breivik-sa ken
TorAk sel Busch har tje nes te gjort 
med man ge jus tis mi nis te re fra uli ke 
par ti er. 

– Jeg må si at de har vist stor 
re spekt for på ta le myn dig he tens uav
hen gig het. Noen til fel ler har det vært 
hvor jeg har sagt at det te er mitt 
an svar og ikke et po li tisk an svar, men 
det har vært i ive ren et ter å vise hand
le kraft og ikke som ut ford ring av den 
prak sis vi har hatt i man ge år. Jeg 
me ner at re elt sett står uav hen gig he
ten sterkt. For meg er det et sen tralt 
ele ment i en retts stat. Jeg har brukt 
mye tid og kref ter på det te.

Han bru ker Breiviksa ken som en 
il lust ra sjon.

– Et spørs mål var hva på ta le myn
dig he ten skul le gjø re et ter at be vis før
se len var fer dig og det var tid for pro
se dy re. Had de vi ført be vis for at 
til tal te var til reg ne lig el ler men te vi at 
det var tvil om det? Her var det jo en 
vel dig sterk opi ni on. Avi se ne og kom
men ta ri a tet var alle av den opp fat ning 
at han åpen bart var til reg ne lig med 
ut gangs punkt i gjen nom fø rings kraft 
og plan leg ging. Men til reg ne lig hets
reg le ne er ikke et spørs mål om hvil
ken evne du har til å plan leg ge og 

       Jeg står fortsatt  
på den konklusjonen vi 
hadde og bruker dette  

som et eksempel på  
påtalemyndighetens  

uavhengighet
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– Nå er jo min tid her ute, men jeg 
kun ne godt le det en på ta le myn dig het 
som had de en an nen or ga ni se ring. Det 
had de vært fullt mu lig for meg, selv om 
jeg me ner at den or ga ni se ring vi har nå 
er den beste. Men jeg kun ne ikke le det 
en på ta le myn dig het som var un der gitt 
full po li tisk sty ring i en kelt sa ker. Da 
had de jeg valgt en an nen kar rie re.

– Hvis vi i dag skul le etab lert et 
helt nytt sy stem, kun ne man fort ten
ke seg at man ikke had de or ga ni sert 
på ta le myn dig he ten i tre ni vå er. Kan
skje man had de or ga ni sert den i to 
ni vå er. Kan skje man had de valgt en 
an nen løs ning enn nivå 1 in te grert i 
po li ti et. Men det er gan ske in ter es sant 
at når vi for tel ler uten lands ke be sø
ken de om det nors ke sy ste met, blir de 
vel dig in ter es sert. De ser at den tet te 
in ter ak sjo nen mel lom det på ta le fag
li ge og det po li ti fag li ge kan gi re sul ta

gjer ne ha sett at det var an ner le des når 
jeg nå for la ter sku ta. Et råd til min 
et ter føl ger vil være å bru ke tid og kref
ter på på ta le myn dig he ten i po li ti et.

– Po li ti ju ris te ne har ved tatt at de 
øns ker en ut red ning av å skille po li ti 
og på ta le. Ditt syn i den de bat ten er 
kjent – du er uenig med dem som øns
ker et skille?

– Jeg har selv føl ge lig ikke imot en 
ut red ning, men jeg er glad for at Po li
ti ju ris te ne ikke har kon klu dert. Jeg 
le ser vel litt mel lom lin je ne at det lig
ger mye mis nøye bak det ved ta ket, 
alt så mis nøye med den si tua sjon po li
ti ju ris te ne er i. Det er Po li ti di rek to ra
tet som har an sva ret for or ga ni se ring, 
lønn og kom pe tan se he ving. Di rek to
ra tet er selv føl ge lig sterkt pre get av en 
stor re form, men jeg hå per også at 
di rek to ra tet vil bru ke tid og kref ter på 
på ta le myn dig he ten i po li ti et.

– Vi tren ger flin ke men nes ker 
med er fa ring. Folk med in te gri tet, 
selv sten dig het og for stand og med 
for stå el se for på ta le myn dig he tens 
uav hen gig het. Vi slet tid li ge re med 
ak sep ta bel av løn ning av stats ad vo ka
te ne, men det ble for noen år si den 
tatt grep som end ret det te. Lønn har 
noe å si for både å be hol de folk og for 
å re krut te re.

Po li ti ju ris te ne 
– Jeg er gan ske så kom for ta bel med 
si tua sjo nen ved Riks ad vo kat em be tet 
og blant stats ad vo ka te ne, selv om det 
selv føl ge lig er mye å gjø re og vi skul le 
gjer ne hatt mer res sur ser. Men på ta le
myn dig he ten i po li ti et har ikke kom
met spe si elt godt ut av po li ti re for men. 
De opp fat ter at de nå er dår lig løn net, 
og at de har for li ten aner kjen nel se for 
den vik ti ge job ben de gjør. Jeg skul le 

Terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tingrett i 2012. Statsadvokat Inga Bejer Engh, Tor Aksel Busch (midten)  
og forsvarer Geir Lippestad i sal 250 i Oslo tinghus. (Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)
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– Gjen nom gangs me lo di en vi hø rer 
nå er at gull al de ren i of fent lig sek tor er 
for bi med inn stram min ger alle ste der. 
Men jeg hå per at man vil se på den 
un der lig gen de be grun nel sen her.

Som snart av trop pen de riks ad vo
kat gjør han seg noen vur de rin ger av 
hvor dan det er blitt pri ori tert. 

– I min tid har det vært en be ty de
lig res surs til vekst på stats ad vo kat og 
Riks ad vo kat em be tet. Men jeg har 
vært vel dig opp tatt av at stats ad vo ka
te ne skal få sin del av veks ten slik at 
ikke det te kon to ret fikk alle stil lin ger. 
Det har kan skje vært pe ri oder hvor 
jeg har vært vel raus med å styr ke 
stats ad vo ka te ne og ikke vært så opp
tatt av si tua sjo nen her. Men stats ad vo
ka te ne står i en kre ven de ar beids si tua
sjon med tun ge og lan ge ak to ra ter og 
skal ha en mann skaps mes sig si tua sjon 
som er til freds stil len de.

Men Busch hus ker til ba ke til da 
han be gyn te som stats ad vo kat i det 
som het Eid si va ting stats ad vo kat em
be ter, som nå er Oslo, 1. de sem ber i 
1981. 

– Da var vi jo vel dig man ge fær re 
enn det man er i dag. Se ne re har vi 
fått toinstansreformen som kre ver 
mer res sur ser. Den gang had de vi i 
stor grad di rek te sa ker for lag manns
rett. Sa ke ne som be gyn te i ting rett 
kom sjel den til lag manns ret ten. I 
blant snak ker man om at det har vært 
en vold som vekst i po li ti et, men også 
på ta le myn dig he ten har vokst.

– Jeg hus ker den før s te mid da gen i 
for bin del se med stats ad vo kat mø tet 
som jeg var med på høs ten 1981. Alle 
stats ad vo ka te ne var sam let til en mid
dag i kjel ler stu en til Liv og Thor bjørn 
Gjøl stad. Thor bjørn Gjøl stad var da 

på ta le fag li ge opp ga ve ne enn Po li ti di rek
to ra tet gjør.

På ta le ana ly sen
– På ta le ana ly sen an be fa ler styr king av 
em be tet her med fle re stil lin ger. Hva 
ten ker du om det?

– Det er vel dig mye bra i på ta le
ana ly sen. Selv har vi også le vert et 
satsningsforslag for 2020 som in ne bæ
rer en be ty de lig opp trap ping ved 
Riks ad vo kat em be tet og stats ad vo kat
em be te ne. Vi me ner at i den si tua sjo
nen vi er i nå, med po li ti re for men og 
det hele, så er til syns funk sjo nen til 
stats ad vo ka te ne vik ti ge re enn noen 
gang, og vi øns ker å gjø re den mer 
pro fe sjo nelt og bedre. For slaget lig ger 
der, og den vi de re skjeb ne får vi høre 
når bud sjet tet leg ges frem. 

ter. Jeg har stor re spekt for det po li ti
fag li ge og er en av dem som har 
snak ket ty de lig om vik tig he ten av god 
po li ti fag lig et ter forsk nings le del se. 
Men det er ikke til for klei nel se for god 
på ta le fag lig et ter forsk nings le del se. 
Det te er to ele men ter som må være 
på plass i de en kel te sa ke ne.

– Men du står fast på ho ved sy net 
ditt i skille de bat ten?

– Ja, jeg gjør det. Det kan selv føl ge lig 
kom me ele men ter i en ut red ning som 
gjør at man må end re opp fat ning, men så 
langt står jeg trygt på det. Så kun ne man 
jo ten ke seg at man in nen for da gens sy s
tem gjor de end rin ger. Riks ad vo kat em be
tet kan f.eks. få an sva ret for kom pe tan se
he ven de til tak for på ta le myn dig he ten i 
po li ti et, det er fullt mu lig å ten ke seg det. 
Det er klart at vi står jo mye nær me re de 

Lasse Qvigstad og Tor-Aksel Busch  
representerte påtalemyndigheten  
i straffesaken mot Arne Treholt. Her med 
noen av sakens dokumenter mellom seg. 
(Foto: Tom A. Kolstad / Aftenposten)
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sak. Vi har eks emp ler på nors ke gjer
nings per so ner der det er fle re hund re 
for nær me de som gjer nings per so ne ne 
har fått til å gjø re sek su el le hand lin ger 
med seg selv, og som fil mes, og som de 
der et ter tru er med å spre. 

Han gir et eks em pel på en slik sak, 
som be gyn te med en en kelt an mel
del se, men da man be gyn te å nøs te i 
sa ken, end te det med 250 for nær me de. 

– Vi job ber nå med å se på om det 
er mer kon struk ti ve må ter å an gri pe 
slike sa ker på for di de kan lamme de ler 
av virk som he ten. Vi fikk stats ad vo ka
te ne til å gjø re en vur de ring av to sa ker 
i Øst po li ti dis trikt med man ge for nær
me de. Det la be slag på den sam le de 
et ter forsk nings res sur sen in nen for det 
spe si fik ke saks om rå det til sva ren de 
over 20 pro sent i års virk ning.

Over greps sa ker
Det er også et fak tum at vi må for
hol de oss til ter ror på en helt an nen 
måte enn det vi gjor de før. 

– Skjæ rings punk tet mel lom hand
le kraft og nai vi tet er et kre ven de far
vann. Hvis vi skul le di men sjo ne re all 
inn sats et ter mu lig ter ror ville for
ment lig po li ti sta ten være rett rundt 
hjør net. På den an nen side kan vi ikke 
være nai ve.

– Jeg vil også trek ke frem det som 
drei er seg om sek su el le over grep mot 
små barn. Der sy nes jeg vi ser sa ker vi 
ikke så for tjue, fem ten år si den. Jeg 
ten ker både på hva bar na har blitt ut
satt for og hvor små de er. 

an net opp rin nel ses land, men bil det 
var do mi nert av det nors ke. Tolke
funk sjon had de vi, men det kun ne gå 
len ge mel lom hver gang det ble 
be nyt tet. Glo ba li se rin gen, med de 
krav som lig ger der til å for stå og kom
mu ni se re og de språk li ge ut ford rin
ge ne, er be ty de li ge. 

– Vi har også på noen om rå der fått 
en for rå el se av vold med re pre sa li er 
som kan være dra ma tis ke og i et om
fang vi ikke så da jeg be gyn te. Sam
fun net er mer kom plekst. Det er mer 
po la ri sert og sam men satt enn tid li
ge re med til dels uli ke norm sett for 
det man kan leg ge inn i øns ket væ re
må te. 

Dess uten har den tek no lo gis ke 
ut vik lin gen gitt ut ford rin ger. 

– Nett over grep har bredt om seg 
og med be ty de li ge ut ford rin ger knyt
tet til av dek king. Det er man ge ka te
go ri er i det te. Noen be stil ler «live» 
over grep på net tet som fore går i et 
helt an net land. Det stil ler oss over for 
helt nye ut ford rin ger. Tek no lo gi gir 
også mu lig het til at det er man ge for
nær me de ut satt for over grep i hver 

nest le der her ved kon to ret. Det ble 
ser vert selv skutt elg. Hans kone Liv, 
se ne re høy es te retts dom mer, var den 
som stod for både mat la ging og ser ve
ring. Til sam men lik ning: Nå i juni 
had de vi stats ad vo kat møte i Bergen 
og vi fyl te opp sto re de ler av Hå kons
hal len. Så det har skjedd mye.

Mål sty ring
– Po li ti ju ris te ne sa i fjor at det pyn tes 
på sta tis tikk i noen po li ti dis trik ter og 
at man bare lø ser de enk le sa ke ne 
først. Er det noe feil i må ten det 
må les?

– Mål og re sul tat sty ring måt te 
nød ven dig vis gjø re sitt inn tog i po li
ti et og på ta le myn dig he ten. Vi må 
kun ne for tel le om ver den hvor man ge 
sa ker vi har, hvor mye som er an meldt, 
hvor mye opp kla rer vi og hvor lang 
tid vi bru ker på hver en kelt sak. Det 
har ikke all tid vært slik, så det var 
ab so lutt nød ven dig. Men man må på 
in gen måte bli fan get av tal le ne. De 
som ikke ser og vur de rer to ta li te ten 
vi ser en dår lig form for le der skap. 

– Vi er vel dig opp tatt av at det er 
to ta li te ten man skal vur de re og ikke 
bare gjø re ut drag av ut valg te sta tis tik
ker. Hva skjer et ter at det er tatt ut til
ta le, hvor raskt kom mer sa ke ne inn til 
dom sto le ne, hva skjer med fore leg
ge ne som ikke blir ved tatt. Blir de 
sendt til dom sto len el ler blir de lig
gen de i en haug inn til en sa ne ring fin
ner sted? Her hand ler det om le der
skap fra på ta le le der og po li ti mes ter i 
de en kel te dis trik ter – og med til syn 
fra stats ad vo ka te ne. Det skal ikke 
være slik at man bare pyn ter på sta tis
tik ken for å sva re opp på ut valg te 
de ler. Den to ta le opp ga ve løs ning tel
ler når man skal gjø re opp sta tus.

Kri mi na li tets bil det
– Hva er de stør ste end rin ge ne du har 
opp levd gjen nom dis se åre ne.

– Ett stikk ord er glo ba li se ring. Da 
jeg be gyn te had de vi tra di sjo nel le 
nors ke for bry te re som ut øv de tra di
sjo nell kri mi na li tet. Etterhvert kom 
det noen nar ko ti kaku re rer med et 

       Et råd til min  
etterfølger vil være  

å bruke tid og krefter  
på påtalemyndigheten  

i politiet

TLFTLF
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slut te. På den an nen side kan du ikke 
la deg rive med i en tå re våt er kjen
nel se av at det te er fryk te lig og for fer
de lig. Du må prø ve å ha en pro fe sjo
na li tet i opp ga ve løs nin gen. 

– Den enes te ret te sno ren vi har er 
at vi til en hver tid prø ver å gjø re det 
som vi me ner er rik tig. Hvis du slip per 
det en gang og be gyn ner å ta uten for
lig gen de hen syn, så er du fer dig. Da må 
du slut te et ter mitt syn. Det be tyr ikke 
at vi all tid gjør det som er rik tig, det er 
klart at vi gjør feil her som and re ste
der. Men da vi traff av gjø rel sen og 
be slut nin gen, trod de og men te vi den 
var rik tig et ter vår beste over be vis ning.

Å snakke med gode kol le g er er 
vik tig.

– Ven ti le ring med kol le g er er 
over le vel ses me ka nis men i det te. Det 
er folk her jeg har job bet sam men 
med i tiår et ter tiår, og vi kjen ner 
hver and re godt. Vi kan snakke om sa
ke ne våre, og vi gjør det. 

– Det er også over vei el ser du ten
ker mye på. Un der Or de rudsa ken, 
som kom til oss på høst par ten, var det 
spørs må let om til ta le el ler ikke til ta le. 
Hele Norge, fikk man fø lel sen av, gikk 
og ven tet på en av gjø rel se. Vi be stem te 
oss for at vi skul le tref fe av gjø rel sen 
et ter jul. Det er klart at det te var en sak 
du tenk te mye på un der den ju len.

– El ler når du le ser vit ne for kla rin ger 
fra Breiviksa ken – du blir ikke ube rørt 
av det og skal hel ler ikke bli det. Men det 
er også en pro fe sjo nell fag lig gren se som 
du må prø ve å hol de på. Jeg vet ikke 
hvor godt vi har klart det, men vi har 
prøvd så godt vi kun ne. Kollegafelleskapet 
er vik tig, det sam me er er kjen nel sen av 
at vi sy nes vi gjør en vik tig jobb. 

Slutt i no vem ber
– I no vem ber er det slutt på å for
hol de seg til alt det te. Det må jo bli 
vel dig uvant? Blir det en let tel se el ler 
kom mer du til å sav ne det?

– Det kom mer helt sik kert til å 
være sa ker jeg le ser om, der jeg vil 
ten ke at jeg skul le gjer ne vært med. 
Jeg har nok ikke re flek tert så mye 
over hva jeg skal gjø re et ter på, men 

men nes ke nes skyg ge si de. I det lig ger 
det tun ge skjeb ner som gjør inn trykk 
på deg. Jeg har bil der på nett hin nen 
som all tid vil føl ge meg. 

Selv om be hand lin gen av sa ker 
fore går på bak grunn av do ku men ter, 
hen der det Busch er ute på åste der. 

– Iblant er det nes ten av gjø ren de 
for å for stå og kom me fram til det vi 
me ner er en rik tig tiltaleavgørelse. 
Men det er også vik tig at du ikke kom
mer for langt unna sa kens rea li tet og 
bare blir en pa pir ti ger. Jeg prø ver å 
ba lan se re det. Men jeg var f.eks. fle re 
gan ger på Utøya for å dan ne meg et 
or dent lig bil de av det for fer de li ge 
Breivik had de gjort.

– Snak ker dere med et ter lat te og 
ofre i sær lig grad?

– Vi snak ker med noen, men det 
er for holds vis van ske lig å få oss i tale 
for el lers ville vi spren ge alle mu lig he
ter for en noen lun de ef fek tiv hånd te
ring. Men når du er i ret ten mø ter du 
jo det te på en helt an nen måte. Vi har 
også hatt mø ter her med for eld re hvis 
barn er drept og der sa ker er uopp
klart, og hvor vi har lyt tet, tatt dem på 
al vor, prøvd å for stå og gi for kla rin ger. 
Det er ab so lutt ikke slik at vi ikke har 
stått i hver da gen med en tåre el ler to i 
øye kro ken.

Ky nis mens grep
– Tar man med mye av job ben hjem? 
Hvor dan tar man vare på seg selv i 
den ne job ben?

– I over tret ti år har nes ten alle de 
al vor lig ste straf fe sa ke ne i det te lan det 
vært inn om meg på en el ler an nen 
måte. Du må pas se på at du ikke gjen
nom en slik meng de blir ky nisk. Det 
ville rett og slett være helt for fer de lig. 
Hvis du skul le kjen ne at ky nis mens 
kal de grep har tatt tak i deg, må du 

– En ut vik ling har også vært fra vær 
av re spekt for au to ri te ter. Ret tig hets
sam fun net, der vi på en måte alle har 
blitt kli en ter, er et an net stikk ord.

Dess uten kom mer in ter na sjo na li
se rin gen av straf fe ret ten og men nes
ke ret tig hets as pek tet. 

– Jeg er selv føl ge lig po si tiv til den 
ut vik lin gen, men det har også gjort at 
det er and re ut ford rin ger å for hol de 
seg til. Jeg har pro se dert for holds vis 
man ge sa ker i Høy es te rett gjen nom 
kar rie ren, og da jeg be gyn te fan tes det 
jo ald ri et do ku ment på eng elsk som 
skul le le ses opp. Nå er det do ku men
ter med in ter na sjo na le dom mer, og 
eng elsk er en al min ne lig del av alle 
straf fe sa ker ved lan dets høy es te dom
stol. 

Treholt-sa ken
– Hvil ke sa ker hus ker du best?

– Det er man ge. Treholtsa ken er 
en sak jeg bruk te vel dig mye tid på og 
som jeg selv sagt hus ker godt. Jeg var 
34 år da jeg sam men med Las se Qvig
stad fikk an sva ret for den sa ken. Sett i 
et ter tid så skjøn ner jeg ikke rik tig hva 
mine for gjen ge re tenk te på når de ga 
så unge folk an sva ret for en slik sak, 
men sam ti dig var det vel en for del 
idet vi kun ne føl ge den litt over tid. 

– Vi gjor de noen tids mes si ge vur de
rin ger Las se og jeg, og vi var ikke så 
langt unna at vi la ned tre års inn sats på 
to år. Det var mye ube talt over tid. Sam
ti dig ga den sa ken meg kon tak ter, ikke 
minst med MI6folk i Lon don som jeg 
har hatt stor gle de og nyt te av å snakke 
med, også se ne re i ter ror sam men heng. 
Det ga meg inn sikt i en ver den som jeg 
ikke kun ne mye om fra før.

– Men det er klart; NO KASsa ken 
gjor de inn trykk, det sam me med Ben
ja minsa ken, og ikke minst Chris tof
fersa ken. Det er nok sa ke ne der små 
barn har blitt ut satt for hand lin ger du 
i ut gangs punk tet tror in gen kan gjø re 
mot barn, det er de man på man ge 
må ter hus ker best.

– Vi av gjør til ta le spørs må let i de 
al vor lig ste sa ke ne fra hele lan det, og 
gjen nom et år her ser du me get av 

            Vi var ikke så langt  
unna at vi la ned tre års  

innsats på to år
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inn be fat ter ju ris ter. Ven ne ne er vel dig 
ty de li ge på om de sy nes det er noe 
ved min opp ga ve løs ning som bur de 
vært gjort an ner le des. Og det er bra.

Søk te tre job ber
– Ville du all tid bli ju rist?

– Jeg var gan ske sik ker på at jeg 
øns ket å stu de re, men viss te ikke helt 
hva. Min far had de nok tan ker om å 
bli ju rist selv, men kri gen sat te en 
stop per for det. Men han had de en 
bror som var ju rist og som jeg had de 
stor sans for, så det er nok noe med 
inn fly tel se der fra. Jeg tenk te også litt 
på mi li tæ ret og krigs sko le, men valg te 

barn, og skul le den be hol des i fa mi
li en, måt te vi flyt te dit. Vi gjor de det 
og tok med barn og hund og dro av 
går de. Jeg sy nes det har vært al de les 
strå len de å bo på lan det. 

– Jeg hog ger blant an net litt ved. 
Noen snak ker om alle de gode ide ene 
de får når de gjør noe an net. Jeg sy nes 
det har vært be fri en de for eks em pel å 
drive med mo tor sag for da har jeg 
ikke fått en enes te idé, men bare kon
sen trert meg om det. Det har vært en 
god av kob ling. 

– Det er ikke helt uvik tig at en 
riks ad vo kat har et ned slags felt i et 
lo kal sam funn som de fi ni tivt ikke bare 

det er in gen tvil om at over gan gen blir 
for mi da bel. Jeg be gyn te i på ta le myn
dig he ten 5. ja nu ar i 1976. Bort sett fra 
et par år som dom mer full mek tig i Lil
le strøm, har jeg vært i på ta le myn dig
he ten hele mitt yr kes ak ti ve liv. Det 
har blitt 32 år ved det te kon to ret. Det 
er al le re de alt for man ge riks syn se re på 
det te om rå det, så det skal jeg vok te 
meg vel for å bli, men i en en ge re 
krets kan det åpen bart hen de jeg 
kom mer til å ytre meg fri mo dig om 
det som gjø res et ter 1. no vem ber.

– Job ben har tatt vel dig mye av 
mitt liv. Jeg har tre døt re, jeg har syv 
bar ne barn og jeg har en kjæ res te, og 
jeg skal få ti den til å gå. Jeg har en 
li ten gård som kre ver sitt. Jeg er kom
for ta bel med be slut nin gen om å gå av, 
men spent på hvor dan det blir. Lese
bun ken er stor. Kan skje kan jeg bru kes 
i et ut valg el ler to og noe fore drags
virk som het blir det vel. Men for å si 
det slik; i ok to ber skal jeg hol de ti 
fore drag, og i no vem ber er det ett. 
Det er jo en il lust ra sjon.  

– Du kun ne sit tet litt til, men har 
sagt at du vil ta re gi en på av gan gen selv?

– Jeg blir 70 år i mars nes te år, og da 
måt te jeg uan sett gå av. Av gang 1. 
no vem ber er et for søk på å gri pe re gi en 
selv, men frem står som en livs løgn om 
at jeg ikke må gå av! Men man skal jo 
ikke kim se av livs løg ner hel ler.

– Du har bodd på gård i As kim i 
Østfold i man ge år. Har det vært godt 
å set te seg på toget ut av Oslogry ta 
et ter job ben.

– Vi flyt tet ut dit i 1989. Min 
kone, som dess ver re døde i 2016, had
de odel til den ne går den. Hun var ene

       Hvis du skulle  
kjenne at kynismens  

kalde grep har tatt tak  
i deg, må du slutte

1. november går Busch av som riksadvokat.
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– Jeg står fullt ut i job ben fram til 
1. no vem ber.

– Men man er vel i gang med å 
finne din et ter føl ger?

– Jeg har ikke noe rol le i det. Det 
er et byrå som er en ga sjert, og jeg har 
hatt en sam ta le med dem om de kva li
te ter som jeg me ner er vik ti ge og de 
er fa rin ger jeg har gjort meg. Et ter å ha 
brukt litt over en ge ne ra sjon her på 
kon to ret, er det klart jeg er opp tatt av 
hvem som kom mer et ter på, men alle 
er sik kert gla de for at det ikke er jeg 
som skal vel ge ved kom men de. 

– Det er en jobb som in ne hol der 
man ge as pek ter, hvor du må ha en 
fag lig au to ri tet med iakt ta gel se av 
men nes ke li ge as pek ter i opp ga ve løs
nin gen. Det er på man ge må ter en 
jobb i skjæ rings punk tet mel lom jus og 
po li tikk, og det har ap pel lert til meg. 

– Jeg sy nes jeg har satt sam men et 
godt team her ved kon to ret. En riks
ad vo kat blir ikke bedre enn de fol ke ne 
han har rundt seg. Jeg mot tar Retts
sik ker hets pri sen på veg ne av hele 
kon to ret. Pri sen er en be kref tel se på 
at vi har fått til noe, og jeg er stolt og 
glad for den aner kjen nel sen som lig
ger i til de lin gen. Be grun nel sen gjør 
meg både stolt og glad, og jeg gle der 
meg til å hol de fore drag un der pris ut
de lin gen på Retts sik ker hets kon fe ran
sen 16. ok to ber. 

Kaf fen i vrang stru pen
– Du har ikke vært redd for å si din 
fag li ge me ning i hø rings ut ta lel ser opp 
gjen nom åre ne?

– Vi har gitt hø rings ut ta lel ser her 
som jeg er helt sik ker på har ført til at 
jus tis mi nist re og and re har satt kaf fen i 
vrang stru pen mer enn en gang. Men jeg 
er like sik ker på at in gen har opp fat tet 
det slik at ikke ut ta lel se ne er gitt i beste 
me ning på veg ne av rettstaten. En retts
stat kjen ne teg nes av hvor dan man ba lan
se rer uli ke hen syn, og ba lan sen blir lak
mus tes ten på hvor langt vi er kom met. 
En ten man tref fer el ler ikke tref fer med 
en hø rings ut ta lel se, så vil den kun ne 
være vik tig bi drag til å kun ne vek te hen
syn som trek ker i uli ke ret nin ger. 

– Jeg hå per vir ke lig at det te kon
tor vil kun ne fort set te å være en kri
tisk røst til end rin ger som ikke er godt 
fag lig be grun net. Det be tyr ikke at vi 
all tid har hatt rett, men hø rings in sti
tut tets funk sjon er jo nett opp at man 
skal få fram de uli ke si der. 

Busch for tel ler at han har hatt kol
le g er i nor dis ke land som, et ter å ha 
blitt kjent med noen av hans hø rings
ut ta lel ser, har sagt at en slik ut ta lel se 
kun ne ikke de gitt i sitt hjem land. 

– Men når jeg har gjort det er det 
ikke for di jeg er så vel dig mo dig, men 
for di jeg har hatt ram me be tin gel ser 
som har vært rik ti ge, nem lig at man 
har ak sep tert at man har en riks ad vo
kat som sier hva han me ner. Det har 
jeg prøvd et ter beste evne. 

– For å il lust re re al vo ret; jeg tror at 
mak si mums straf fen for or di næ re 
draps for bry tel ser ville vært tret ti år i 
dag hvis ikke vi had de gitt en hø rings
ut ta lel se i mot satt ret ning. Det un der
stre ker noe av vik tig he ten ved 
hø rings ut ta lel se ne.

– Jeg er kom for ta bel med at 
em be tet nå opp fat tes som en kri tisk 
røst til end rin ger som ikke er godt 
be grun net. På den må ten me ner jeg vi 
bi drar til å un der byg ge retts sta ten. 

Et ter føl ge ren
Busch har be stemt seg for at det ikke 
skal være noen gli de flukt ut av kon to ret. 

jus sen. Da jeg var fer dig søk te jeg tre 
job ber: det var hos Oslopo li ti et, hos 
For bru ker om bu det og i Mil jø vern de
par te men tet. Så fikk jeg først svar fra 
po li ti et og tok den. 

– En av grun ne ne til at jeg søk te 
po li ti et var at jeg had de hatt mi li tær tje
nes ten hos krigs ad vo ka ten for Øst lan
det og job bet med mi li tæ re straf fe sa ker, 
og da var vei en kort til po li ti et. Et ter på 
fikk jeg de to and re job be ne. Had de jeg 
fått svar først fra Mil jø vern de par te men
tet had de det blitt en helt an nen kar
rie re. Så til fel dig er det. Men jeg ble vel
dig be snæ ret av po li ti et og 
sam funns opp dra get. Og sam ar bei det 
mel lom et ter fors ke re og ju ris ter. Vi syn
tes vi fikk til mye, var ak ti ve og ute dag 
og natt. Jeg lik te å være med i fel ten.

– Alle gam le menn sier at de ville 
gjort det sam me om igjen – og det sier 
de fi ni tivt jeg også. Men det er jo man ge 
til fel dig he ter som sty rer. Da væ ren de 
riks ad vo kat Georg Fred rik Rie ber
Mohn ville ha meg inn her som as si ste
ren de. Jeg var litt usik ker og tenk te at 
«er ikke det litt stil le og til ba ke truk ket», 
men jeg be gyn te her og lær te utro lig 
mye av å jobbe med Rie berMohn og 
had de stor gle de av det. Så gikk han til 
Høy es te rett et ter ti år, og da ble det 
meg. Jeg had de vel tenkt at jeg kan skje 
ville av slut te kar rie ren som dom mer, 
men plut se lig var åre ne gått.

– Har du noen gang vur dert ad vo
kat rol len?

– Jeg har fått noen hyg ge li ge til bud 
opp gjen nom ti den, før jeg ble riks ad
vo kat, men det end te med at jeg ble 
der jeg var. Jeg ang rer ikke på det på 
noen måte, selv om jeg tror jeg kun ne 
vært en bruk bar pro se dy re ad vo kat på 
det pri va te om rå det. Jeg li ker å pro se
de re. Men det er klart at ti den her ved 
em be tet har gitt meg en mu lig het til å 
bru ke hele meg på en måte som jeg 
bare kun ne drømme om. Når jeg nå 
går ut kan jeg si til meg selv at: Det te 
var det jeg fikk til, og jeg gjor de så godt 
jeg kun ne. Retts sik ker hets pri sen er jeg 
svært glad for og tar den som et klart 
tegn på at jeg sam men med mine kol
le g er har gjort noe rik tig.

Rettssikkerhetsprisen 
• Rettssikkerhetsprisen er 

opprettet av Norges Jurist
forbund og ble første gang 
utdelt i 2006. 

• Juryen har i år bestått av 
Jon WesselAas (leder),  
Anders Anundsen, Eirin 
Eikefjord, Anine Kierulf   
og Susann Funderud  
Skogvang.

• Prisen deles ut under  
Rettssikkerhetskonferansen



Siv Hallgren og Corpsus Juris  
tar en svingom med Per Asplin. 
(Foto: Privat)
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Gjen nom stu die ti da ved Ju ri disk 
fa kul tet på Uni ver si te tet i Bergen satt 
hun i fag sty ret i Ju rist for en in gen og 
ar ran ger te man ge fore drag med folk 
fra ad vo kat fir ma er, eks kur sjo ner og 
le det ar beids livs da gen på fa kul te tet. 

 – Ju rist for en in gen har vært helt 
av gjø ren de for at stu die ti da mi ble så 
bra. Det var vel dig so si alt, og jeg sy nes 
på man ge må ter er fa rin ge ne mine 
der fra for be red te meg bedre på 
ar beids hver da gen enn tida på le se sa
len, sier hun. 

Slaat ten fulg te opp pro sjek ter, 
bud sjet ter og måt te ofte ta et skritt ut 
av kom fort so nen. Hun hus ker fort satt 
den gode team fø lel sen i for en in gen.

 – Å jobbe mot et fel les mål og 
lære om sam ar beid var utro lig nyt tig, 
sier hun.

Også Slaat ten har fort satt kon takt 
med fle re av men nes ke ne hun ble 
kjent med gjen nom for en in gen i dag, 
åtte år et ter stu di e ne. 

 – Som fersk stu dent vir ker alt 
fryk te lig uover sikt lig, og å bli med i en 
for en ing tvin ger deg ut av kom fort so
nen, noe du også må bli vant til i 
ar beids li vet. Mitt tips er å møte opp 
og gi det en sjan se. Og prøv en stund 
før du even tu elt be stem mer deg for 
om du vil en ga sje re deg mer. 

Hall gren for tel ler at noen av hen
nes al ler beste ven ner er fra ti den som 
ak tiv i Corpsus Juris.

 – Den ne gle den av mu sikk er noe 
helt for seg selv. Å dele den med and re 
er unikt. 

 – Og så kan det ha stor be tyd ning 
når man skal søke jobb et ter stu di e ne. 
Man ge som sit ter og skal an set te er 
opp tatt av hva man har gjort ved 
si den av stu di e ne. Mu lig he ten til å ha 
et sty re verv er for eks em pel en fan tas
tisk er fa ring å ha med seg.

Siv Hall gren, le der for Kom mi sjo nen 
for gjen opp ta kel se av straf fe sa ker 
Stu der te jus ved UiO 1984-1990, 
ak tiv i Corpsus Juris
 – Jeg me ner det er vik tig å være en 
bi drags yter på alle li vets sce ner. Gjen
nom den type en ga sje ment bi drar 
man til et mil jø som går ut over det 
fag li ge og du får ven ner og en be kjent
skaps krets som du kan lære utro lig 
mye av, sier Hall gren.

Hall gren be gyn te i Corpsus al le
re de da hun stu der te Ex.Phil, og er 
fort satt med på ball hvert fem te år. 
Hun hol der også gjer ne ta ler når de 
sam les.

 – Jeg tror er fa ring fra stu dent for
en in ger har stor be tyd ning for per son
lig ut vik ling. For min egen del fikk jeg 
mye tre ning i å hol de ta ler og å hånd
te re uli ke per son lig he ter. Det te har 
jeg hatt vel dig nyt te av i ar beids li vet 
se ne re. 

I dis se da ger lu rer man ge jusstu den ter på om og hvil ken for en ing  
de skal mel de seg inn i. Vi spur te fem tid li ge re og nå væ ren de 
jusstu den ter om hva stu dent for en in ge ne har be tydd for de res  
stu die tid og hvor for det er vik tig å en ga sje re seg.

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Studentforeningene

Fest moro og engasjement

             Å ut vik le de so si a le 
an ten ne ne er minst  
like vik tig som å ha  

karakterfokus

Tine Her lof sen Slaa ten,  
ad vo kat Steen & Strøm ei en dom
Stu der te jus i Bergen,  
ak tiv i Ju rist for en in gen 
 – Jeg ramla litt til fel dig inn der før s te 
uka som nye stu dent. Det var en ven
nin ne av meg som var mest in ter es sert, 
og jeg viss te ikke en gang hva det te var. 
Men så ble jeg fan get, for tel ler Slaat ten.



          Det er fan tas tisk  
å ha et so si alt nett verk 

rundt seg når man sit ter 
mye med kje de li ge  

juss bø ker

Hege Farnes Hildrum fra den gang  
hun stilte til valg i studentparlamentet. 
(Foto: Stig M. Weston)
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har jeg et fan tas tisk nett verk med folk 
i de un der lig ste og mest in ter es san te 
job be ne – mye tak ket være en ga sje
men tet i stu die ti da. 

 – Jeg har en opp fat ning av at det 
blir sta dig mer ka rak ter fo kus på jus
stu di et og litt fal len de del ta kel se i for
en in ge ne. Det er i så fall vel dig dumt 
– å ut vik le de so si a le an ten ne ne og 
tør re å være med er minst like vik tig.

Er lend Lous, part ner og  
sty re le der i Si mon sen Vogt Wiig
Stu der te jus i Oslo, med lem i Corpsus 
Juris 1996–2000
 – Corpsus har be tydd vel dig mye. 
Det al ler vik tig ste var å ha en so si al 
til hø rig het og et sted å være un der 
stu die ti da. Det som har vært spe si elt 
med Corpsus er at de al ler fles te er 
med hele stu die ti da, ikke bare et år 
el ler to, for tel ler han.

Selv had de Lous spilt i korps på 
bar ne sko len, ung doms sko len og del vis 
på vi de re gå en de sko le, så Corpsus var 
et na tur lig valg. 

 – Det vir ket i til legg som et vel dig 
so si alt og godt mil jø. 

Lous har hatt fle re verv i Corpsus 
også et ter stu die ti da, og fort satt mø tes 
«gut ta» fra Corpsustida fast en gang i 
året. Da blir det ofte mim ring, men 
lite korps mu sikk.

 – Jeg vet jen te gjen gen fra min tid 
i for en in gen også mø tes fast. Og så er 
det stør re sam lin ger med alle tid li ge re 
med lem mer hvert fem te år. Corpsus 
har gitt meg et eks tremt godt nett
verk, sier Lous.

Han me ner at å en ga sje re seg ved 
si den av stu di e ne er vik tig, og når han 
i dag in ter vju er nye kan di da ter ser 
han all tid på hva de har gjort ved 
si den av stu di e ne. 

 – Det til fø rer gan ske mye, både 
når det gjel der nett verk, det å tør re å 
være so si al og by på seg selv, og det 
kan gi nyt tig le der er fa ring og or ga ni
sa sjons er fa ring. Hvis du er i en sen tral 
rol le i en stu dent for en ing må du for
hol de deg til regn skap og fa kul tet – 
det er mye læ ring i det. 

Hege Far nes Hild rum,  
ge ne ral sek re tær i stif tel sen Sig no
Jus eks amen ved Uni ver si te tet i Oslo 
1999, ak tiv i Ju rist for en in gen, re dak tør 
for Stud.Jur, Am nes ty-grup pa og satt i 
Stu dent par la men tet for Karl Johanslista 
 – Å være ak tiv i uli ke for en in ger 
gjor de helt klart stu die ti da mer mor
som enn den el lers ville vært. Jeg møt
te folk og har fort satt kon takt med 
folk jeg ikke ville møtt på noen an nen 
måte, sier Hild rum.

Hild rum har man ge gode min ner 
fra stu die ti da, men trek ker frem å få 
være re dak tør for Stud.Jur som spe si
elt moro.

 – Når man er ak tiv i for en in ger 
læ rer man så mye mer enn bare det 
man stu de rer. Den eks tra kom pe tan
sen jeg fikk ved å lage avis, ar ran ge re 
hu ma ni tær ak sjon, sit te i sty rer og 
snakke med læ re re og pro fes so rer er 
uvur der lig. Det er re al kom pe tan se om 
li vet, sier hun.

Hild rum tror jusstu den ter, som 
har man ge tun ge fag, kan ha spe si elt 
god nyt te av an nen type læ ring enn 
den aka de mis ke. 

 – Det er fan tas tisk å ha et so si alt 
nett verk rundt seg når man sit ter mye 
med kje de li ge juss bø ker. Nå i et ter tid 

Sti an Naas Rei tan,  
jusstu dent i Tromsø
Ak tiv i ELSA, ak ku rat fer dig  
med et år som pre si dent 
 – Jeg har fått utro lig gode ven ner i 
Tromsø, Bergen og Oslo. Jeg har også 
fått mas se nye ven ner som jeg har 
kon takt med fra blant an net Sve ri ge, 
Danmark, Bel gia Hel las – ELSA er jo 
vel dig in ter na sjo nalt, for tel ler Rei tan. 

Han stu de rer fjer de året på jus sen i 
Tromsø, og hå per er fa rin gen som pre si
dent i ELSA Norge vil være po si tivt på 
CVen når han skal ut for å søke jobb. 

 – Det er klart jeg har tenkt på at 
det kan være en dør åp ner. 

Rei tan for tel ler at han tid lig for
stod hvor vik tig det var med er fa rin
ger ut over det sel ve stu di et til byr. 
Ti den i ELSA har be stått av man ge 
ar ran ge men ter, tema fes ter og ut fluk
ter i til legg til det fag li ge. 

 – For det so si a le i stu die ti da har 
ELSA be tydd alt. Det er mye so si a le 
ak ti vi te ter og hele ti den noe å se frem 
til. Jeg har fått mye an svar som har 
gitt gle de og mest ring, sier han.

 – Jeg har hatt kon takt med små og 
sto re navn inne ar beids li vet og har 
blant an net fått er fa ring med å skrive 
kon trak ter og den slags. Jeg har blitt 
flin ke re til å skrive og til å for mu le re 
meg pro fe sjo nelt. Et slikt verv tar litt 
tid, men det er helt klart verdt det.
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døm men de virk som het. Ju ris ten i 
meg er blitt til freds stilt av at alt det 
som skjer i Høy es te rett, skjer i en ju ri
disk kon tekst

– Blir ve mo dig å slut te
Ju ris ten er inne på Berg bys kon tor i 
Høy es te retts Hus en av de siste da
ge ne før den 30. au gust, da han ryd det 
kon tor pul ten sin for siste gang, (noen 
vil kan skje si for før s te gang, til føy er 
Berg by hu mo ris tisk i en kom men tar 
og vi ser til en kon tor pult som ofte har 
vært full av pa pi rer…). Den 28. au
gust fyl te han 72 år. 

– Det blir ve mo dig å slut te, og jeg 
ser ikke frem til å bli pen sjo nist. Høy
es te rett er et ter mitt skjønn en av de 
al ler beste ar beids plas se ne vi har i 
Norge, med in ter es san te og gi ven de 
ar beids opp ga ver, med et me get bra 
ar beids mil jø og med utro lig dyk ti ge 
og flot te folk som det har vært en sann 
ve der kve gel se å ar bei de sam men med. 
Sam ti dig er det en tid for alt. Nå er 
min tid inne til å gå av, sier han.

Når sant skal sies så skul le han 
egent lig ha gått av for to år si den, da 
han fyl te 70. Men høy es te retts jus ti tia
ri us To ril Ma rie Øie var nett opp til
trådt, og Berg by ble spurt om han 
kun ne fort set te, for å sik re nød ven dig 
kom pe tan se over fø ring fra di rek tør til 
jus ti tia ri us. Det sa Berg by ja til, og 
me ner det var en rik tig av gjø rel se.

– Men jeg var for nøyd med job ben 
som før s te by fogd og egent lig ikke lys
ten på å byt te jobb, sier Berg by. 

Det var først da høy es te retts dom
mer ne Stei nar Tjoms land og Liv Gjøl
stad opp ford ret ham til å ta et kort 
møte med Cars ten Smith, at vei en 
fram til en 25 år lang og suk sess full 
kar rie re i Høy es te rett ble lagt. Høy es
te retts jus ti tia ri us sitt en ga sje ment og 
glød for lan dets øver ste dom stol smit
tet di rek te over på Berg by.

– Jeg snak ket med Cars ten Smith i 
tre og en halv time. Da gen et ter had de 
han min søk nad, og jeg fikk den gle de å 
ha et tett og nært sam ar beid med Cars
ten Smith i over åtte år, sier Berg by.

– Der et ter had de jeg gle den av å 
ar bei de tett og nært med jus ti tia ri us 
Tore Schei i over tret ten år. I tre og et 
halvt år har jeg nå hatt gle den av et 
tett og nært sam ar beid med jus ti tia
ri us To ril Ma rie Øie, sier Berg by, som 
reg ner både de to tid li ge re jus ti tia ri er 
og den nå væ ren de jus ti tia ri us blant 
sine gode ven ner.

På spørs mål fra Ju ris ten om 
Berg by har sav net å ut fø re sel ve dom
mer gjer nin gen i lø pet av det kvar te 
år hund ret han har vært ad mi nist ra tiv 
sjef for Høy es te rett, sva rer han:

– Det har vært en gle de å ha vært 
med på å «smø re ma ski ne ri et», og å ha 
fått lagt til ret te for dom mer ne slik at 
de har kun net kon sen tre re seg om sin 

Går av etter 25 år i Høyesteretts tjeneste

– Har gledet meg til å gå 
på jobb hver eneste dag

Gunnar Bergby hadde ikke tanker 
om å søke jobben som Høyeste-
retts direktør. Først etter en 
samtale med daværende 
høyesterettsjustitiarius Carsten 
Smith i 1994 endret han mening. 
– Jeg leverte min søknad til ham 
dagen etter samtalen og har ikke 
angret ett sekund siden,  
sier Bergby.

Tekst og foto: Tore Letvik

I hele 25 år har Berg by, som er ut dan
net ju rist og var etab lert som dom mer, 
job bet som di rek tør i Høy es te rett. 
Men få vet alt så at det slett ikke var 
noen selv føl ge at det skul le bli slik – 
og at det måt te ster ke opp ford rin ger 
til fra mek tig ste hold før han i 1994 
valg te å søke på job ben.

– Jeg var før s te by fogd i Oslo. Et ter 
en so lid inn sats fra dyk ti ge med ar bei
de re had de vi gjort Oslo by fogd em
be te til en vel fun ge ren de og ef fek tiv 
dom stol, sier Berg by til Ju ris ten.

Da job ben som di rek tør i Høy es
te rett ble le dig, opp ford ret and re 
ju ris ter ham til å søke stil lin gen.
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som før s te by fogd i Oslo i 1989, skul le 
det gå fem år før han ble head hun tet 
til stil lin gen som høy es te retts di rek tør.

Di rek tør nr. 15 i rek ken
Kun én di rek tør har sit tet len ger enn 
Gun nar Berg by i Høy es te retts 204
årige his to rie.

– Michael Sverd rup var Høy es te
retts di rek tør i hele 35 år, fra 1841 til 
1875, det året han døde, sier Berg by 
som er den 15. di rek tø ren i dom sto
lens his to rie. 

Gjen nom gå en de har høy es te retts
di rek tø re ne der med sit tet i leng re 
pe ri oder enn de som har vært jus ti tia
ri us. Nå væ ren de jus ti tia ri us To ril 
Ma rie Øie er nr. 20 i rek ken.

Som di rek tør har Berg by vært 
dom sto lens ad mi nist ra ti ve le der. I en 

Li ke stil lings rå det hu ket ham inn som 
før s te kon su lent i 1977. Da be gyn te 
den unge ju ris ten et ar beid som skul le 
få be tyd ning for li ke stil lings lov ver ket 
her i lan det.

– I min jobb skrev jeg for skrif ter 
til li ke stil lings lo ven, som lov giv nings
mes sig var et helt nytt felt, sier Berg by. 

I 1978 ble Eva Kol stad det før s te 
li ke stil lings om bu det, ikke bare i 
Norge, men i hele ver den. Gun nar 
Berg by ble kon tor sjef hos Li ke stil
lings om bu det, hvor han ble i man ge 
år, og hvor han var sted for tre den de 
li ke stil lings om bud.

Sin før s te jobb som dom mer fikk 
han da han ble dom mer full mek tig 
ved Strøm men so ren skri ver em be te i 
1984, og der et ter by skri ver i Oslo i 
1986. Da Berg by fort sat te sin kar rie re 

– I ut gangs punk tet me ner jeg det 
ikke er rik tig å sit te ut over 70 i en slik 
le der stil ling. Men di rek tø ren og jus ti
tia ri us ar bei der svært tett sam men, og 
det nett verk av opp ga ver som gjø res i 
Høy es te rett tar det tid å set te seg inn 
i. Av den grunn var for len gel sen bra 
for alle par ter, sier Berg by som skul le 
be gynt som eks tra or di nær lag dom mer 
i Bor gar ting lag manns rett der som han 
ikke var bedt om å fort set te som høy
es te retts di rek tør for to år si den.

A jour dom stol på re kord tid
På den ne – en av sine siste da ger som 
høy es te retts di rek tør – kas ter Gun nar 
Berg by et blikk over skul de ren og 
de ler til ba ke blik ket med Ju ris ten. 

Året er 1994. Gun nar Berg by er 
før s te by fogd i Oslo. Han kom da fra 
stil lin gen som by skri ver i Oslo, og 
had de der gjort seg så be mer ket som 
le der at han ble opp ford ret til å søke 
job ben som før s te by fogd. Den job ben 
be gyn te han i, i 1989. Han kom til en 
dom stol hvor det var to års ven te tid 
på å få sa ker be hand let.

– Si tua sjo nen var uhold bar, sier 
Berg by, som straks igang sat te stram me 
ef fek ti vi se rings til tak. Det ga re sul ta ter.

– Halv an net år et ter var dom sto
len a jour med sine sa ker, sier han. Det 
var job bing nes ten døg net rundt i 
pe ri oder, og jeg vet at jeg nok ikke all
tid var like po pu lær blant de ler av de 
an sat te i be gyn nel sen av snu ope ra sjo
nen. Men det end ret seg, og vi fikk 
snudd den ne ga ti ve ten den sen. For
hol det mel lom meg og de an sat te ble 
me get bra, sier Berg by. 

Ar bei det hans gikk ikke upå ak tet 
hen, og han fikk ryk te på seg som en 
dyk tig ju rist og le der.

Brenner for li ke stil ling
Vi blir med på et til ba ke blikk til året 
1974. Der står en 27år ing uten for 
Uni ver si te tet i Oslo, et ter å ha tatt 
ju ri disk em bets eksa men der. Året 
et ter er han å finne ved Aarhus uni
ver si tet som vi ten ska pe lig as si stent.

Der et ter går fer den til Sam ferd
sels de par te men tet, som kon su lent, før 

Kun én direktør har sittet lenger enn Gunnar Bergby i Høyesteretts 204-årige 
historie. Michael Sverdrup var Høyesteretts direktør i hele 35 år, fra 1841 til 1875, 
sier Bergby her med bildet av Sverdrup og foran veggen på kontoret til Høyesteretts 
direktør, som prydes av fotografier av alle de 15 direktørene i domstolens 204-årige 
historie. 
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I to år var han enes te mann blant 
ko mi te ens 23 med lem mer. I dag 
be står ko mi te en av to menn og 21 
kvin ner. Job ben in ne bæ rer mye rei
sing til Geneve, og ak tiv job bing for å 
bli kvitt dis kri mi ne ring av kvin ner og 
bedre kå re ne for li ke stil ling rundt om 
i ver den.

– Ar bei det i ko mi te en er svært 
ar beids kre ven de, så det har ikke all tid 
vært en kelt å kom bi ne re med en 
ar beids kre ven de jobb som di rek tør i 
Høy es te rett sier en smi len de Berg by, 
som skal fort set te i ko mi te en til hans 
pe ri ode går ut per 1. ja nu ar 2021.

Han for la ter nå Høy es te rett med to 
kvin ner i sjefs po si sjo ne ne. I til legg til 
høyestejustitiarius To ril Ma rie Øie, 
kom mer Ben te Jo han ne Krau ge rud 
inn som ny di rek tør.

Når Berg by nå får noe ro li ge re 
da ger, skal han bru ke mer tid på fa mi
li en.

– Ikke minst ser jeg fram til å få 
mer tid sam men med mine bar ne barn 
– tre flot te jen ter på el le ve, ni og fem år 
– og til å kun ne til brin ge mer tid sam
men med min part ner som ar bei der i 
kon sti tu sjons dom sto len i Slo ve nia.

15 mi nut ter klas sisk yoga, og del tar på 
en yogatur i året. Skal det te i høst 
også, i Italia, sier Berg by, som har ju ris
ter både før seg i fa mi li en og et ter seg. 

Hans far var so ren skri ver i Sen ja, 
og han har en dat ter som fra ny å ret 
be gyn ner som lag dom mer i Agder lag
manns rett.

– Jeg har ikke gjort noe for å 
på vir ke henne i ju ri disk ret ning. Men 
det kan kan skje hen de at hun har lagt 
mer ke til den til freds het job ben har 
gitt meg, og at det kan ha bi dratt i 
po si tiv ret ning, sier Berg by, som er 
kjent for sin sto re om sorg for med ar
bei der ne rundt seg. 

Selv sier han at det gir me ning å 
bry seg om and re.

– Jeg er gan ske en kelt glad i men
nes ker og har er fart at alle men nes ker 
har i seg noe som er vik tig og gi ven de. 
Selv var jeg så hel dig å vok se opp med 
for eld re som ga meg trygg het. Det har 
nok bi dratt til at jeg au to ma tisk ser 
det po si ti ve i si tua sjo ner og per so ner 
og prø ver å være iva re ta ken de.  

FN ko mi té 
Da vi spør ham hvor dan det vil fø les å 
ryd de pul ten og å være vekk fra Høy
es te rett et ter så lang tid i sjefs sto len, 
sva rer han:

– Uten tvil vil det fø les som et savn. 
Jeg kom mer til å sav ne å jobbe sam men 
med de utro lig dyk ti ge, hyg ge li ge og 
flin ke fol ke ne i det te hu set, sier han i 
det vi går rundt i lo ka le ne i Høy es te rett. 

– Høy es te rett har et me get godt 
ar beids mil jø. Vi har me get in ter es
san te ar beids opp ga ver, et godt pro ses
su elt ram me verk om kring vår virk
som het – og vi er pri vi le gert som får 
ar bei de i en så fin og ær ver dig retts
byg ning, Høy es te retts Hus, som for 
øv rig er fre det, sier Berg by. 

Berg by blir imid ler tid ikke uten 
noe å gjø re. I 2016 fikk han en fore
spør sel fra Uten riks de par te men tet 
om å stil le til valg til FNs kvin ne dis
kri mi ne rings ko mi te, The Com mit tee 
on the Elim i na tion of Dis crim i na tion 
against Wom en (CEDAW), noe han 
tak ket ja til – og ble valgt. 

tid hvor Høy es te retts opp ga ver har 
end ret seg mye, ikke minst som føl ge 
av at retts kil de bil det har blitt sta dig 
mer in ter na sjo na li sert.

Di rek tø ren le der Høy es te retts 
ju ri dis ke og ad mi nist ra ti ve støt te ap
pa rat og har det over ord ne de an sva ret 
for både øko no mi for valt ning, or ga ni
sa sjons ut vik ling, or ga ni se ring av saks
av vik ling ge ne relt og per so nal for valt
ning. I «rang or den» har han i 
Høy es te rett kun hatt jus ti tia ri us over 
seg. Di rek tø ren har også det over ord
ne de ad mi nist ra ti ve an sva ret for dom
sto lens be ty de li ge ut ad ret te de virk
som het, både na sjo nalt og 
in ter na sjo nalt, og for in for ma sjons
virk som he ten, her un der Høy es te retts 
kon takt med me dia. Berg by un der
stre ker over for Ju ris ten en rek ke av 
dom sto lens vik ti ge opp ga ver, og ikke 
minst be tyd nin gen av åpen het.

– Høy es te rett, og de øv ri ge dom
sto ler, er av hen gig av til lit i be folk nin
gen. Det ford rer åpen het, at folk kan se 
hva vi hol der på med, og ha til lit til at 
retts sik ker he ten iva re tas i åpne pro ses
ser, sier Berg by som med bren nen de 
en ga sje ment snak ker om Høy es te rett, 
og åpen bart helst lite om seg selv.

Syk ling og yoga
Ju ris ten må fram med fus ke lap pen 
hvor det står ned skre vet in for ma sjon 
vi har inn hen tet fra an net hold, for å 
for sø ke å kom me mer inn un der 
hu den på den av trop pen de høy es te
retts di rek tø ren. På lap pen står det at 
Berg by ikke bare syk ler til og fra jobb i 
god værs da ger, men at han også tros ser 
snø og kul de på to hju lin gen.

– Det er rik tig. Men jeg er bare en 
av fle re i Høy es te rett som er vin ter
syk list. Syk ke len er en fin måte å 
kom me seg til og fra byen på, og jeg 
har triv des med det.

– Du hol der også på med yoga?
– Jeg be gyn te med yoga for en del 

år si den for å for sø ke å bli litt my ke re i 
krop pen, og skul le øns ke jeg had de 
be gynt enda tid li ge re. Mye hand ler om 
å være til ste de og å puste rik tig. Uan
sett så be gyn ner jeg hver mor gen med 

– Har gjort en  
enestående innsats
– Gunnar Bergby har i 25 år gjort 
en enestående innsats for Norges 
Høyesterett, sier høyesterettsjusti
tiarius Toril Marie Øie om Gunnar 
Bergby.

– Han har ledet Høyesteretts 
administrasjon i kraftig vekst og 
flere omstillingsperioder. Mye tak
ket være ham er Høyesterett en 
veldrevet og moderne domstol 
som nyter høy tillit, og hvor med
arbeiderne trives og har det bra. 
Gunnar Bergby har vært en meget 
dyktig, klok, kunnskapsrik, enga
sjert, omsorgsfull og arbeidsom 
leder med ualminnelig gode med
menneskelige egenskaper. Vi kom
mer alle til å savne ham, sier Øie.



Tunge opplevelser  
i retten for dommere

Tingrettsdommer Ina Strømstad.  
(Foto:  John Vige Pedersen / Oslo tinghus)
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Ne ga ti ve opp le vel ser i ret ten har 
også vært et tema på årets dom mer se
mi na rer. 

Kan bli vi de re ført  
i and re dom sto ler
Den 28. au gust møt tes 15 av dom
mer ne i Oslo ting rett og en psy ko log
spe sia list i et dags kurs der de blant 
an net fikk en inn fø ring i stra te gi er og 
tek nik ker for fore byg ging og be ar bei
ding av jobbbe last nin ger. Pi lot del ta
ker ne vil der et ter jobbe i grup per ut 
over høs ten med spe sia lis ten mer på 
si de lin jen.

– Oslo ting rett igang sat te pro sjek
tet og fikk Dom stol ad mi nis tra sjo nen 
med på laget. Tan ken er at vi prø ver 
ut en pi lot hos oss, som gjø res til gjen
ge lig for hele dom stolsNorge, der som 
det fun ge rer et ter for må let, sier 
Strømstad til Ju ris ten. 

Hun for tel ler at bak grun nen for 
un der sø kel sen i mars var mer enn å 
kart leg ge et be hov.

– Vi øns ket også å syn lig gjø re at 
det ikke er uvan lig å opp le ve psy kis ke 
be last nin ger i dom mer job ben. Der
som du som dom mer har følt det te, så 
har an ta ke lig også kol le ga en din det. 
Må let er å ska pe en kul tur som gjør 
det na tur lig å snakke om, sier 
Strømstad.

I et pi lot pro sjekt skal det  
ska pes en kul tur for å hånd te re 
psy kis ke be last nin ger.

Tekst: Tore Let vik 

En un der sø kel se gjen nom ført  i Oslo 
ting rett vi ser at opp le vel ser i ret ten 
kan med fø re psy kis ke be last nin ger for 
man ge dom me re. 

Den ne høs ten igang set tes et pi lot
pro sjekt som skal gjø re det enk le re for 
dom mer ne å be ar bei de det te på en 
god måte.

– Vi gjen nom før te un der sø kel sen 
ut fra en tan ke om at vi som dom me re 
be hand ler vel dig man ge tun ge, be las
ten de sa ker. Re sul ta tet vis te at man ge 
har hatt sa ker som har vært psy kisk 
be las ten de for dem, sier av de lings le der 
og ting retts dom mer i Oslo ting rett, Ina 
Strømstad til Ju ris ten. 

– Vi er van li ge men nes ker vi også, 
og slike be last nin ger gjør na tur lig vis 
noe med oss, som vi kan ha be hov for 
å be ar bei de.

Spør re un der sø kel sen ble gjen
nom ført i mars må ned, og det kom 
inn svar fra 51 dom me re og 25 dom
mer full mek ti ger. 

To tre de ler av de som svar te, sier 
de har hatt sa ker som har vært psy kisk 
be las ten de i lø pet av de siste tre åre ne. 
De fles te av dis se igjen an gir at det 
drei er seg om mel lom en og tre slike 
tun ge sa ker. Fem sva rer at det gjel der 
mer enn fire sa ker.

Snak ker med fa mi lie og kol le ga er
Både sa ken i seg selv og opp før se len fra 
noen av ak tø re ne, trek kes fram som 
år sa ker til at sa ken ble en be last ning, 
skri ver Domstoladmi nistrasjonens blad 
«Rett på sak», som først om tal te un der
sø kel sen.

På spørs mål om opp le vel sen gikk 
ut over ar bei det, sva rer fler tal let nei. 
Blant de som sva rer «noen gan ger», er 
det sli ten het, stress, kon sen tra sjons
vans ker og ned stemt het som of test 
trek kes fram.

Når det gjel der hjelp til å hånd te re 
be last nin ger, sva rer et stort fler tall av 
dom mer ne at de er po si ti ve til sam ta
ler med en fag per son, mens en tre del 
kan ten ke seg sam ta ler med en «coa
chen de» kol le ga.

De al ler fles te sier at de snak ker 
med and re om opp le vel se ne sine, og 
her nev nes like ofte kol le ga er som 
fa mi lie el ler and re nære per so ner. 
Bare ti sva rer at de har snak ket med 
le de ren sin. 

Jurist i Norges  
Lastebileier-Forbund 

Dette er en nyopprettet stilling 
der vi søker en dyktig jurist  
til å ivareta følgende oppgaver: 

-  Arbeid med tariffjus, forhandlinger  
og tariffavtaler.

-  Deltager i saksbehandling i f b m 
høringer, forbundets organer,  
myndighetskontakt m.m. 

-  Arbeid med utforming og oppfølging 
av NLFs kvalitetssystemer; Kvalitet  
og miljø på vei, (KMV) HMS-systemer 
og sertifiseringsprogrammet «Fair 
Transport». 

-  Juridisk rådgiver for ledergruppen  
i alle spørsmål.

NLF holder til i moderne lokaler sentralt  
i Oslo sentrum i nærheten av flere kollek-
tivknutepunkt. Vi har konkurransedyktige 
betingelser, velferdsordninger, bedrifts-

helsetjeneste og gode forsikrings-/ 
pensjonsordninger.  Søknader vil bli  
vurdert fortløpende. Tiltredelse snarest.

Mer opplysninger om oss finner du på  
lastebil.no eller ved å ringe Geir A. Mo, 
Jan-Terje Mentzoni eller Kjell Olafsrud  
på tlf. 415 44 100. Søknad vedlagt CV, 
merkes med aktuell stilling og sendes  
til post@lastebil.no

Søknadsfrist: 20.09.19

Se mer om stillingen på 
www.juristen.no/stilling
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«mor gen da gens ar beids mar ked». Tor 
Egil Vib le mo, sjefsanalytiker i Ox ford 
Re search og le der av Ju rist for bun det 
– Pri vat, snak ket der om ut vik lings
trekk i ar beids mar ke det for ju ris ter.

Han ad var te mot ar ro gan se i møte 
med ny tek no lo gi, nye krav og nye må ter 
å jobbe på.  Vib le mo på pek te også at 
ju rist veks ten for set ter i ad vo kat mar ke
det og men te man kan stil le spørs mål 
ved om ikke også ju ris te ne i of fent lig sek
tor har potensiale til å ta et stør re rom.

– Tor Egil Vib le mo har helt rett 
når han ad va rer mot ar ro gan se og 
på pe ker at en åpen til nær ming er helt 
nød ven dig. Også hos oss ju ris ter, sier 
Brom an der.

– Jeg er også helt enig i at ju ris te ne 
i of fent lig sek tor har potensiale til å ta 
og få stør re rom. 

At det er vekst i ad vo kat bran sjen 
sy nes han er na tur lig.

– Vi le ver i et sta dig mer kom
plekst sam funn, hvor mer og mer lov
re gu le res. Å man øv re re i det te kre ver 
ofte ad vo kat bi stand. Men det bur de 
like selv føl ge lig gi grunn lag for en 
mar kant satsning på ju ri disk kom pe
tan se i of fent lig for valt ning. Fra vær av 
nød ven dig ju ri disk kom pe tan se gjør 
at of fent li ge sek tor i for stor grad pro
du se rer gale av gjø rel ser, el ler at det er 
et po ten si al for gale av gjø rel ser, som 
gjør at det er na tur lig å be nyt te seg av 
ad vo kat hjelp. 

Han me ner di gi ta li se rings stra te gi 
må ses i sam men heng med sat sing på 
kom pe tan se.

– Jeg vil ad va re mot å se på di gi ta li
se ring iso lert. En satsning på di gi ta li se
ring må kom me sam ti dig med en sats
ning på kom pe tan se. Di gi ta li se ring 
uten en kom pe tan se sat sing blir fort 
kun en for enk ling av of fent lig sek tor.

– For enk ling er vel dig bra, men 
for enk ling som står helt ale ne står vel
dig ofte i fare for å bli en for simp ling, 
sier Brom an der.

Juristene i staten ønsker at 
digitaliseringsministeren 
inviterer Juristforbundet med i 
arbeidet for å utvikle fremtidens 
digitale offentlige sektor.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

I juni la re gje rin gen frem Norges nye 
di gi ta li se rings stra te gi for of fent lig sek tor. 

– Di gi ta li se ring skal bi dra til en 
mer ef fek tiv of fent lig sek tor, mer ver
di ska ping i næ rings li vet og ikke minst 
en enk le re hver dag for folk flest, sa 
di gi ta li se rings mi nis ter Ni ko lai Ast rup 
i den for bin del se.

Ut vik lin gen av et di gi ta li se rings
venn lig re gel verk er en vik tig del av 
stra te gi en. Det hand ler blant an net 
om å leg ge til ret te for å dele mer data 
og at re gel ver ket er klart og for ståe lig, 
med har mo ni ser te be gre per og uten 
for man ge skjønns be stem mel ser.

I stra te gi en he ter det også at:
«Re gel ver ket bør også leg ge til ret

te for hel og del vis au to ma ti sert saks
be hand ling og for måls tjen lig bruk av 
kuns tig in tel li gens, samt di gi tal trans
for ma sjon».

Det er et mål at re gel ver ket må 
åpne for mer de ling av data og hel 
el ler del vis au to ma ti se ring av saks
gang og saks be hand ling. 

«Sam ti dig skal re gel ver ket iva re ta 
per son vern, retts sik ker hets prin sip per 
og and re krav til for svar lig het», he ter 
det i stra te gi en. 

Di gi ta li se ring var også et tema 
un der Lov kon fe ran sen på UiO i be gyn
nel sen av juni. Her for tal te blant and re 
NAV om sat sin gen på di gi ta li se ring. 

Kunn skaps di rek tør i NAV, Yng ve 
Ås holt, var i en pa nel dis ku sjon klar 
på at ju ris te ne ikke kan vente med å ta 
bedre grep om di gi ta li se rin gen og 
kon se kven ser av ny tek no lo gi.

Set te ret ning
Sver re Brom an der, le der av Ju rist for
bun det – Stat, ser også nød ven dig he
ten av at ju ris te ne in vol ve res ster ke re 
i den di gi ta le trans for ma sjo nen som 
skjer i of fent lig sek tor.

– Det te er frem ti den uan sett om 
vi er po si ti ve el ler ne ga ti ve. Da er det 
vik tig ste at Ju rist for bun det in vol ve rer 
seg og set ter ret ning, sier han. 

Det hand ler blant an net om at den 
ju ri dis ke kom pe tan se, og ikke bare den 
tek no lo gis ke, må sit te i fø rer se tet når 
lo ver og saks be hand ling di gi ta li se res.

– Vi ju ris ter må sør ge for at vi er 
be redt til å både lede og bi dra i det te 
ar bei det. Også er det et an svar for oss 
alle at sam spill mel lom uli ke kom pe
tan ser fun ge rer best mu lig. Det er helt 
av gjø ren de for at det te skal bli bra.

Ut vik ling av et di gi ta li se rings
venn lig re gel verk kan kom me i kon
flikt med skjønns be stem mel ser.

– Jeg er enig i en stra te gi hvor man 
skal unn gå unød ven dig skjønns be stem
mel ser. Det er vik tig at lo ven er lik for 
alle og at like til fel ler be hand les likt. Det 
sit ter i rygg mar gen hos oss ju ris ter. Men 
så er også skjønns ut øv el se en svært vik tig 
del av jus sen og den ju ri dis ke for valt ning. 
Det te er også en av de van ske lig ste vur
de rin ge ne. Her er det svært vik tig at vi 
har le ven de, ten ken de ju ris ter til å fore ta 
vur de rin ge ne, sier Brom an der.

Han ut ford rer di gi ta li se rings mi
nis te ren til å in vol ve re fag mil jø ene, og 
ikke minst Ju rist for bun det. 

– Vi er en stor og bred or ga ni sa sjon 
med spenn vid de over man ge ju ri disk 
fag mil jø er. Det bur de være selv sagt at 
Ju rist for bun det ble in vi tert med og 
in vol vert i ar bei det om hvor dan vi best 
kan ut vik le den de len av frem ti dens 
of fent li ge sek tor som be rø rer jus og 
ju ri dis ke pro blem stil lin ger.

Di gi ta li se ring og kom pe tan se
Un der Ju rist for bun dets til lits valgt
kon fe ran se i Lar vik vå res var te ma et 

Digitalisering i offentlig sektor

– Må også satses på kompetanse
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Som tillitsvalgt vil du av og til komme opp i situasjoner hvor 
medlemmene opplever å være involvert i konflikter og/eller 
utsatt for trakassering. Hovedmålet med kurset er å bidra 
til at tillitsvalgte skal bli trygge på å håndtere disse sakene 
riktig. Kurset vil også gi en grunnleggende innsikt i hva 
konflikter er og hvordan de eskalerer.
 
Undervisningen vil legges opp med summe-/
refleksjonsoppgaver i plenum og minst ett større 
gruppearbeid.

På dette kurset lærer du:
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• Hva er konflikter – årsaker og utviklingsforløp, hvorfor er 
konflikter vanskelige, og hvilke holdninger har vi til konflikter?

• Trakassering, årsaksforhold og uttrykksformer – rettslig plattform.
• Hvordan håndtere harde personkonflikter og trakassering  

på en måte som både holder over tid og er i samsvar  
med regelverket.

• Juridiske, menneskelige og økonomiske perspektiver når 
saken resulterer i at arbeidsforholdet avsluttes for en eller 
flere involverte.

 
Kurslederne: Harald Pedersen er advokat og spesialist på 
arbeidsmiljørett. Ståle Einarsen er professor i arbeids- og 
organisasjonspsykologi. Han er psykolog med doktorgrad  
om mobbing i arbeidslivet. 
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ja nu ar med fa get «Ro bot Reg u la tion». 
Stu den te ne laget blant an net film om 
ju ri dis ke ut ford rin ger med selv kjø
ren de bi ler, og stu dent fil men om sex
ro bo ter har al le re de cir ka 250.000 
vis nin ger på Youtube. 

I høst se mes te ret blir det blant 
an net  Lov lab  hvor stu den te ne skal 
jobbe i kli nik ker og skrive JOUer – 
jusstu den ters of fent li ge ut red nin ger, 
og  Retts lab  der de skal fors ker med 
em pi ris ke me to der, for tel ler Lang ford. 

– Det er man ge eks ter ne som har 
be stilt rap por ter fra både Lov lab og 
Retts lab. En ut red ning skal hand le om 
elek tris ke spar ke syk ler, en om di gi ta li
se ring i NAV og en an nen om ut slipp i 
Oslo kom mu ne, sier Lang ford.

– Dess uten skal for skjel li ge Retts
laber blant an net se på bruk av 
ma skin læ ring in nen for for skjel li ge 
retts om rå der og forsk ning til å kart
leg ge nors ke bor ge res for stå el se og 
opp le vel se av jus sen rundt de ling av 
na ken bil der, for tel ler han. 

Sam ar beid med eks ter ne
Lang ford for tel ler iv rig når han blir 
spurt om vi de re pla ner for pro sjek tet 
«den di gi ta le ju rist». 

– Retts tek no lo gi er et fag som 
ut vik ler seg i full fart. Vi ser sta dig 
ny vin nin ger i krys nin gen mel lom 
kuns tig in tel li gens og juss, og vi er 
nødt til å brin ge ju ri disk kom pe tan se 

sy nes det har vært spen nen de å kom
bi ne re de to fa ge ne.

– Det har vært mer sam ar beid og 
mer prak tisk enn man ge av de and re 
fa ge ne på jus stu di et. Man læ rer på en 
an nen måte, sier han.

– Jeg tror det er en vel dig nyt tig 
spe sia li se ring. Som jusstu dent får man 
sjel den mu lig het til å sam ar bei de med 
stu den ter fra and re stu die ret nin ger. 
Det bur de bli mer tverr fag lig sam ar
beid, me ner Huns bedt.

Ro bot reg u la tion 
Pro sjek tet til de to stu den te ne kom til 
gjen nom fa get «Retts tek no lo gi: Kuns
tig in tel li gens og juss», som er en del 
av det stør re pro sjek tet «Den di gi ta le 
ju rist» – en stor sat sing ved UiOs ju ri
dis ke fa kul tet som skal eks pe ri men
te re med juss og den di gi ta le ver de
nen. 

– Vi er flin ke til å pro du se re 
jusstu den ter med mas se kunn skap, 
men ikke fer dig he ter. Det te får vi 
jevn lig til ba ke mel din ger på fra 
ar beids gi ve re. Ikke at vi skal ha et mål 
om å pro du se re fer di ge ad vo kat full
mek ti ger, men vi må fo ku se re mer på 
di gi ta le, kli nis ke, munt li ge og skrift
li ge fer dig he ter, sier pro fes sor Malcom 
Lang ford, som le der pro sjek tet og 
ny lig vant UiOs ut dan nings pris.

Fa kul te tet fikk i fjor 600.000 kro
ner i fi nan si e ring av Diku og star tet i 

Studentene fikk 
bootcamp 

i programmering
Juridisk fakultet ved UiO med 
satsning som eksperimenterer 
med juss og den digitale 
verdenen. 

Tekst og foto: Tuva Bønke Grønning

– Vi bruk te en del tid på å til pas se lov
teks ten til da ta ko de, og til å finne ut 
hvor dan vi bur de hånd te re skjønns be
stem mel ser, sier Chris tia ne Huns bedt.

Hun stu de rer juss ved Uni ver si te
tet i Oslo og har sam men med med
stu dent Inge Sand stad Skron dal ut ar
bei det et pro gram som skal reg ne ut 
arv for en bru ker uten juss kom pe
tan se.

De to stu den te ne har hatt Lov
data som vei le der, og har stått for all 
ko ding selv. De har ut vik let et pro
gram ba sert på ar ve lo ven. Pro gram
met ber om in for ma sjon  knyt tet til 
av dø de og gjen le ven de slekt nin ger, og 
gir der et ter et be grun net for slag 
til hvem som vil arve og hvor mye.

Hvis det er snakk om vel dig kom
pli ser te ting som kre ver skjønn vil 
bru ke ren sen des vi de re til lov teks ter 
el ler til en ju rist, for kla rer stu den te ne.

Skron dal, som selv job ber i et soft
wareselskap ved si den av stu di e ne, 
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ring, og i fjor åp net Senter for læ rings
ba sert læ ring (CELL) som er le det av 
både an set te og stu den ter. Sen te ret 
job ber med inn fø ring av er fa ringsba
ser te opp ga ver som hjel per stu den ter 
til å både for stå bedre den ju ri dis ke 
teo ri en i for skjel li ge fag og ut vik le re le
van te fer dig he ter un der veis.

– Må let er å også jobbe med ob li
ga to ris ke fag her og ny lig in tro du sert 
vi en ob li ga to risk pro se dy re øv el se i 2. 
stu die år der alle måt te skrive et pro
sesskriv, pro se de re munt lig og en ga
sje re seg i dia log med dom me re. Må let 
er å få alle stu den ter gjen nom et løp 
hvor de i lø pet av stu die ti da må skrive 
i for skjel li ge ju ri dis ke sjang rer, for
hand le og pro se de re munt lig i for
skjel li ge fag og ut vik le grunn leg gen de 
di gi tal og kli nisk for stå el se, sier Lang
ford, som er også fag lig le der i CELL.

det te. Det kan for eks em pel være 
etis ke spørs mål rundt au to ma ti se ring 
og au to ma tis ke ved tak, sier Lang ford. 

Stor in ter es se
Både Chris tia ne Huns bedt og Inge 
Sand stad Skron dal har fått mer smak 
og øns ker å vel ge fle re di gi ta le fag 
frem over. Pro fes sor Lang ford me ner 
den sto re in ter es sen blant stu den te ne 
il lust re rer be ho vet for den ne ty pen 
fag.

– Fore lø pig har vi hatt hund re stu
den ter i Ro bot Reg u la tion og fem ti 
stu den ter i Retts tek no lo gi, og alle har 
måt tet skrive mo ti va sjons brev for å 
kom me med den siste, sier han.

– Di gi tal fer dig he ter er litt nytt, og 
alle de ju ri dis ke fa kul te te ne i ver den 
sli ter litt med spørs mål om hvor dan 
det te skal gjø res. 

Ved UiO får stu den te ne som kom
mer med en boot camp i pro gram me

til fel tet – vi kan ikke bare over la te alt 
til ITfolk, sier han. 

Huns bedt og Skron dal er ikke de 
enes te stu den te ne som har sam ar bei det 
med eks ter ne part ne re om å ut vik le 
retts tek no lo gis ke verk tøy. And re grup
per av stu den ter har job bet med DNB, 
NAV, DIFI, Lawbotics, Dom stols ad mi
nist ra sjon, Si mon sen Vogt Wiig, Synch 
Law, Gyl den dal Retts data og Norsk reg
ne sen tral.

En grup pe, be stå en de av Fred rik 
Drey er og Chris ti na Yt ter bøe, har også 
ut vik let en prototype en skrive platt
form til dom stols ad mi nist ra sjo nen der 
nød ven di ge do ku men ter, tekst be hand
lings pro gram, retts kil der, skrive as si
stent og fra se bib lio tek er in te grert i ett 
søm løst pro gram og der saks do ku men
ter er mer hånd ter lig og søk bar.

– En an nen vik tig side av kur set 
har vært å lære om bruk av retts tek no
lo gi og å ut vik le kri tisk ten king rundt 

Inge Sand stad Skron dal og Chris tia ne Huns bedt.
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tenkt så mye på hvordan de skal hånd
tere det hvis krisen kommer, tror 
Vanebo.

– Jo mer jeg diskuterer med kom
munikasjonsfolk, jo mer går det opp 
for meg at vi jurister kan bli veldig 
opptatt av selve saken: hva er pro
blemstillingen, og hvordan løser vi 
dette? sier han, og fortsetter:

– Vi glemmer nok fort å pleie det 
relasjonelle. Hvis det for eksempel 
brenner på et hotell, vil en juristtil
nærming være å kun fokusere på å 
slukke så raskt som mulig. Men krisen 
kommer kanskje etterpå når hotell
gjestene ikke følte seg godt nok ivare
tatt i situasjonen. 

Å håndtere kriser er altså mye mer 
enn å bare løse selve problemet, og 
Vanebo tror jurister fort kan glemme 
å kartlegge aktørene og tenkte gjen
nom «hvem som kan bli forulempet 
hvis vi gjør det sånn og sånn.»

– Det blir noe annet enn juridisk 
metode, sier han.

Juridisk skjønn 
Til juristenes forsvar mener Vanebo 
kommunikasjonsfolk har mye å lære 
av jurister og at deres analytiske til
nærming bør både forstås og brukes 
av kommunikasjonsfolk. 

som gjennom sin ubehøvlede oppfør
sel og grenseløse idioti» har gitt ham 
trening i krisehåndtering. 

Vanebo mener det er en del grunn
leggende forskjeller mellom jurister og 
kommunikasjonsfolk, men at de like
vel har mye å lære av hverandre.

– De fleste jurister er tradisjonelt 
sett ganske rasjonelle. Men når krisen 
kommer og det dreier seg om dem 
spiller de emosjonelle tingene inn. 
Man blir seg selv nærmest, og det dri
ver hvordan man håndterer situasjo
nen, sier han.

Mer enn problemløsning 
Som advokat må man i større eller 
mindre grad regne med å håndtere 
media og presse, men det sitter mange 
jurister rundt om i landet i ulike 
lederstillinger som kanskje ikke har 

Advokat og tidligere statssekretær Ove Vanebo

Vil lære jurister 
krisehåndtering

Jurister i lederstillinger  
har kanskje ikke tenkt så mye 
på hvordan de skal håndtere  
en krise 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Advokat og tidligere FpUleder og 
statssekretær Ove André Vanebo 
mener jurister har mye å lære av kom
munikasjonsfolk når det gjelder krise
håndtering. 

– Når man leser amerikanske og 
engelske bøker om krisehåndtering er 
det utrolig mye hat mot jurister. Som 
Shakespeare skriver: «The first thing 
we do, let’s kill all the lawyers», på en 
måte. Selv om det ikke er helt sånn i 
Norge er det litt illustrerende for 
hvordan kommunikasjonsfolk forhol
der seg til jurister.

Det mener Ove André Vanebo, 
advokat, tidligere statssekretær og 
fersk forfatter av «Krisehåndboka». 

Tiden som leder for FpU og senere 
som statssekretær har gitt Vanebo 
mange eksempler å bruke i boka, og 
han takker også i boka «alle partifeller 

       Man må tenke  
gjennom hvordan man  
skal få frem ting uten  

å henge seg opp  
i snirklete setninger
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nok ikke dreide seg om en krise, da 
han ble oppringt av Nettavisen. 

Saken dreide seg om en arbeidsgi
ver som truet de ansatte med trekk i 
lønn hvis de ikke ryddet etter seg, og 
journalisten ville ha en kommentar fra 
Vanebo om dette var lovlig. 

– Jeg laget et skriftlig svar, og viste 
det til en kommunikasjonsfyr rett før 
jeg sendte det. Han ga meg streng 
beskjed om å kutte ned svaret betyde
lig og skrive det mer forståelig for folk 
flest. 

En annen ting jurister med fordel 
kan øve på, ifølge Vanebo, er å tenke 
gjennom språket.

– Journalister er ikke jurister og 
har i mange tilfeller manglende juri
disk forståelse. Det er en utfordring at 
jurister er opptatt av at alt skal være 
helt korrekt med alle mulige forbe
hold. 

– Man må tenke gjennom hvordan 
man skal få frem ting uten å henge seg 
opp i snirklete setninger, sier han. 

Vanebo trekker frem et eksempel 
med seg selv nylig, selv om det riktig

– Selv om kommunikasjon kan 
supplere det juridiske skjønnet i van
skelige saker, er jurister gode på å 
kartlegge fakta og få oversikt over 
saken. Kommunikasjonsfolk kaster 
seg nok mer ut i det der hvor jurister 
er mer redd for risikoen. 

– De fleste jurister er bedre på å 
analysere ting på å bryte ned sakskom
plekset. Hva har skjedd, hvem er invol
vert, hvem er du, hva er din posisjon og 
så videre. Jurister er også flinke til å 
finne ut hvorfor eventuelt denne saken 
ligner på andre eller skiller seg fra dem.

Ove Vanebo mener jurister og 
kommunikasjonsfolk har mye 

å lære av hverandre (Foto: 
Peter Hallsteinsen)
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nin ger som å få på plass et fag løp som 
går over noen år og som er stu die po
engba sert på, for eks em pel, Po li ti
høg sko len.

Mas ter kra vet
– Po li ti ju ris te ne re ager te også på at 
stil lin gen som po li ti mes ter i Oslo ble 
lyst ut uten å stil le krav om høy ere 
ut dan ning på mas ter ni vå el ler sær skilt 
krav om mas ter i retts vi ten skap. 

Har du noe syn på om det i po li ti
mes ter stil lin ger bør være na tur lig å 
stil le krav til ju ri disk ut dan nel se og 
kom pe tan se?

– Det er en øns ket kom pe tan se, 
men jeg øns ker ikke å ute luk ke at det 
kan kom me and re sær skilt kva li fi ser te 
kan di da ter som ikke har mas ter i retts
vi ten skap. Det som sto i den ak tu el le 
ut lys nings teks ten var at det var øns ke
lig med høy ere ut dan nel se, for trinns vis 
på mas ter ni vå. Men jeg ute luk ket ikke 
sø ke re uten mas ter, der som de had de 
lang og re le vant er fa ring å vise til som 
gjor de at de kun ne be kle en slik stil ling. 
En ju ri disk em bets eksa men er ikke noe 
se sam se sam for å kun ne lede et stort 
po li ti dis trikt. Det er en øns ket kom pe
tan se, men ikke en av gjø ren de kom pe
tan se. 

Lands mø tet til Po li ti ju ris te ne ved
tok i no vem ber i fjor å an be fa le et skille 
av po li ti og på ta le myn dig het og ba sty
ret i Po li ti ju ris te ne om å jobbe for at 

og det å være tett på et ter forsk nin gen 
og å kun ne be dri ve på ta le mes sig 
et ter forsk nings le del se i prak sis er noe 
jeg er far te som gi ven de og bi dro til å 
styr ke kva li te ten av et ter forsk nin gen, 
sier Bjørn land

Hun me ner på ta le ju ris te ne har 
mu lig het til å være mer handson når 
det gjel der å ta le der rol len i straf fe sa
ker.

– Det lig ger jo i på ta le in struks og 
straf fe pro sess lov at det er en på ta le
styrt pro sess. Og det er jo et mu lig
hets rom som ju ris te ne må ta, sam ti dig 
som det er for ven tet at de tar det. Det 
be tyr ikke at det ikke skal skje i tett og 
god sam ord ning med det po li ti fag li ge 
et ter forsk nings ar bei det, men det 
me ner jeg vi har god og lang tra di sjon 
for å få til i fel les skap.

– Me ner du det trengs mer po li ti
fag lig kom pe tan se blant på ta le ju ris ter 
på det te om rå det?

– Det be hø ves sy ste ma tisk ar beid 
over tid når det gjel der å bygge kom pe
tan se, også in nen for på ta le mes sig le
del se og sty ring av et ter forsk ning. I min 
tid som po li ti di rek tør hå per jeg vi får 
på plass en løs ning på det te som strek
ker seg litt len ger ut i tid enn ett års 
kom pri mert kur sing slik det er i dag, og 
hvor man kan greie å pare kom pe tan
se he ving med prak tisk er fa ring. 

– Uten at det te er fer dig ut meis let, 
så kan jeg si at jeg øns ker å se på løs

Politidirektøren om skilledebatten

Ønsker inderlig å beholde 
politijuristene i politietaten

Politidirektør Benedicte 
Bjørnland (54) ønsker en ordning 
hvor kompetanseutvikling innen 
påtalemessig ledelse og styring 
av etterforskning bygges over 
flere år for politiets jurister. Hun 
er også motstander av å skille 
politi og påtalemyndighet.

Tekst og foto: Tore Let vik

Bjørn land til tråd te som po li ti di rek tør 
1. ap ril i år et ter syv år som sjef for 
Po li ti ets sik ker hets tje nes te (PST). Når 
Ju ris ten in ter vju er henne har hun sit
tet knapt fem må ne der i sjefs sto len i 
POD. Ju ris ten ber om hen nes syn på 
at lands mø tet i Po li ti ju ris te ne i 
no vem ber i fjor an be fal te et skille av 
po li ti og på ta le myn dig het. 

– Jeg sy nes det var trist at et slikt 
ved tak ble fat tet. Jeg øns ker in der lig å 
be hol de po li ti ju ris te ne i po li ti eta ten 
og me ner at vi har over år vist til gode 
re sul ta ter nett opp for di vi job ber tett 
sam men i po li ti fa get og på ta le fa get. 

Hun me ner på ta le myn dig he tens 
le der rol le i et ter forsk ning av straf fe sa
ker er vik tig å ta vare på.

– Jeg har bak grunn som po li ti ju
rist i po li ti eta ten gjen nom man ge år 
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sen av ju ris te ne inn ad i POD, el ler ute 
i dis trik te ne, i ti den som kom mer?

– Det er for tid lig å si. Jeg har 
vært få må ne der i job ben som po li ti
di rek tør. Jeg hå per at vi sy ste ma tisk 
kan jobbe med kom pe tan se ut vik
ling, sær lig for på ta le ju ris te ne ute i 
po li ti dis trik te ne, men også for ju ris
ter som stel ler med for valt ning og 
si vil retts pleie, per son vern, sik ker
hets lov også and re ty per ju ri dis ke 
fag opp ga ver som også tref fer po li ti
eta ten.

– Hva var den stør ste over gan gen 
fra PSTsjef til PODsjef?

– PST har en be trak te lig sma le re 
og spis se re por te føl je. Po li ti eta ten 
spen ner vi de re. Det er en stør re opp
ga ve por te føl je i POD.

– Er det stor for skjell i ar beids
hver da gen?

– Jeg vil si at jeg fikk bedre tid til å 
for dy pe meg fag lig i PST. For di det er 
vel kan skje et tyng re, fag lig stil ling – og 
mens det her i POD er mye som skjer 
hele ti den. Så den fag li ge for dyp nin gen 
nå – den skjer på kvelds tid – på natt
bor det.

– Men du slip per ikke helt unna 
Krekar her hel ler?

– Det får hel dig vis and re be skjef
ti ge seg med, sva rer PODsje fen. Som 
i som mer klar te å få en drøy ukes fe rie 
i Spa nia, vekk fra ro ret i POD.

– De da ge ne tilbragte jeg sam
men med min mann og en av våre 
voks ne døt re og noen ven ner i en 
li ten by som he ter Cadaqués helt 
nord i Spa nia på Cos ta Bra vakys ten.  
Det var vel dig fint – vi gikk lan ge 
tu rer på noen av Grand Ran do nee
kyst sti ene som om slut ter den lil le 
kyst by en. Fikk la det opp bat te ri ene 
og had de to uker fe rie igjen når jeg 
kom hjem til Norge. De to uke ne 
gikk imid ler tid mer el ler mind re til 
for å for be re de meg til Aren dals uka. 
Jeg skul le del ta i man ge de bat ter, og 
det mye les ning. Nyt tig og vik tig, 
men li ke vel slit somt, så for nes te år 
vet jeg at jeg ikke skal ha fe rie rett 
opp til Aren dals uka. Da tar jeg en 
uke på jobb først!

– Til det med ele fant hud, så vil 
jeg jo si at jeg ikke er usår bar. Men jeg 
er vel en vok sen dame på 54 år som 
har vært ute en vin ter natt før, og da 
vet man jo gjen nom er fa ring at ting 
har en ten dens til å gå over. Hel dig vis, 
sier PODdi rek tø ren.

– Hvor dan øns ker du at hver da gen 
for ju ris ter i POD og po li ti et skal være 
un der din le del se?

– Me nings fylt, gi ven de og ar beid
somt.

– Du har jo hatt noen må ne der nå 
til å se, om i hvert fall det siste – 
ar beid somt – stem mer?

– Jeg tror jo det tref fer. Også skal 
det selv føl ge lig ikke være ut mat ten de. 
Jeg hå per at vi også for ju ris te ne i 
po li ti eta ten skal kla re å ta vare på hel
se, mil jø og sik ker het.

Over gan gen fra PST
– Ser du for deg noen end rin ger i 
or ga ni se rin gen, an tall, el ler an ven del

spørs må let om et slikt skille sna rest skal 
ut re des i form av en of fent lig ut red ning 
med et bredt sam men satt ut valg. 

– Har du noe syn på et mu lig skille 
mel lom po li ti og på ta le myn dig het?

– Når det gjel der ved ta ket om å 
skille po li ti og på ta le myn dig het, så 
sy nes jeg det var et trist ved tak. Jeg 
øns ker in der lig å be hol de po li ti ju ris
te ne i po li ti eta ten og me ner at vi har 
over år vist til gode re sul ta ter nett opp 
for di vi job ber tett sam men po li ti fag 
og på ta le fa get. Og det å ha på ta le fa get 
tett på en straf fe sak helt i ini ti al fa sen 
– det er en styr ke. Så er vel det te et 
symp tom på at man ikke har følt seg 
sett og iva re tatt tror jeg. Men det er jo 
ikke noe som ikke kan la seg re pa re re.

Re for men
– Det har kom met mye kri tikk mot 
re for men, både i form av un der skrifts
kam pan jer fra mis for nøy de ord fø re re 
rundt om i lan det, men også i form av 
at åtte av ti po li ti an sat te me ner po li ti
re for men ikke gir et bedre po li ti. Har 
du tro på at du vil være den po li ti di
rek tø ren som i lø pet av din tid som 
sjef vil opp le ve at re sul ta te ne kom
mer og at kri tik ken stil ner, el ler er du 
for be redt på seks år med ele fant hud 
for å «stå den av», som de sier nord på?

– Jeg tror ald ri kri tik ken kom mer til 
å stil ne helt. Det lig ger i na tu ren til po li
ti et, som sam fun nets si vi le makt or gan, 
at vi all tid vil være ut satt for en el ler 
an nen kri tikk. For hå pent lig vis ikke vel
dig al vor lig, men at det vil opp stå si tua
sjo ner der ikke pub li kum er helt for
nøyd tror jeg vi kom mer til å møte i 
frem ti den også. Jeg hå per imid ler tid at, 
den da gen jeg tus ler ut her fra og gir sta
fett pin nen vi de re, at jeg og de an sat te 
her har bragt po li ti eta ten et styk ke vi
de re, sier Bjørn land som til føy er:

              En juridisk embets- 
eksamen er ikke noe sesam 
sesam for å kunne lede et 

stort politidistrikt
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– Ja, jeg tren ger for eks em pel ikke 
å spør re and re om hva som fore går i 
og rundt en retts sak, el ler hvor dan en 
et ter forsk ning fore går i al min ne lig het. 
Bo ken be rø rer li ke vel man ge fag felt, 
og det er umu lig å kun ne alt. Jeg har 
der for råd ført meg med et ter fors ke re, 
psy ko lo ger, på ta le ju ris ter, le ger, en 
data tek ni ker og en pa to log for å kun
ne gi nok så rea lis tis ke skild rin ger.

Vil je og stand haf tig het
–  Har du noe mål, el ler øns ke, med 
bo ken ut over å un der hol de le se ren?

– Me die bil det er frag men tert og 
hen del ses styrt. Jeg tror det er vel dig 
man ge der ute som ikke aner hva som 
fore går i en retts sak, el ler hvil ke 
ut ford rin ger po li ti et står over for i 
noen saks ty per. Jeg hå per le ser ne får 
en po si tiv opp le vel se av bo ken, at de 
syns den er in ter es sant, i til legg til å 
være spen nen de. 

– Jeg har laget et sce na rio jeg 
hå per er tan ke vek ken de. Om le se ren 
øns ker, kan han el ler hun stil le seg 
spørs må let om det te kun ne ha skjedd 
i vir ke lig he ten, og om sam fun net gjør 
nok for å for hind re at det skjer. Men 
først og fremst er «Slakt» en po li ti krim 
med høyt spen nings ni vå.

– Kan du be skri ve hvor dan du har 
klart å få ti den til å strekke til?

– Det hand ler om vil je og stand
haf tig het, og om å ryd de plass ved 

fun net. Det in spi re rer og bi drar til 
re flek sjo ner over li vet. 

– Jeg har også ar bei det som po li ti ad
vo kat i Øko krim og Kri pos og som for
ret nings ad vo kat, også den ti den har be
tydd mye. Hvem man er i dag, og hva 
som har in spi rert, er en sum av vel dig 
mye. At krim ble sjan ge ren, var i alle fall 
selv sagt, selv om jeg len ge grub let på å 
prø ve meg som bar ne bok for fat ter.  

– Umu lig å ikke la seg på vir ke 
– Er hen del ser du har opp levd som ting-
retts dom mer i retts sa len, el ler i dine tid-
li ge re stil lin ger i Øko krim og Kri pos, å 
finne i hand lin gen i bo ken, el ler er det 
hund re pro sent fik sjon?

– Bo ken er hund re pro sent fik sjon, 
men det er umu lig å ikke la seg 
på vir ke og in spi re re av om gi vel se ne, 
også av sa ker som er om hand let i 
me dia. Jeg har øns ket at for tel lin gen 
skal være vir ke lig hets nær, men in gen 
tren ger å være be kym ret for om de 
har vært rol le fi gur. 

– Jeg tror for res ten le ser ne vil lese 
bo ken ulikt, med egne as so sia sjo ner 
om li vet og men nes ker de har møtt, 
el ler sa ker de har hatt. Man re la te rer 
gjer ne be skri vel ser av men nes ker og 
ste der til selv opp lev de ting.

– Du har lang er fa ring som dom mer, 
har det te gjort det enk le re for deg å 
skrive bo ken, hvor jo hand lin gen tid vis 
fore går i retts sa len?

Dommeren som ble 
krimforfatter

Skriver krimbøker med  
musikk på øret.

Tekst: Tore Let vik

Om da gen er Es pen Skjer ven ting
retts dom mer i Jæ ren ting rett. Om 
kvel den, gry tid lig om mor ge nen og i 
hel ge ne er han krim for fat ter. 

Med in spi ra sjon og kunn skap fra 
sin man ge åri ge ju rist kar rie re, har han 
nå skre vet bo ken «Slakt».

Et ter full end te ar beids da ger i ret ten 
og i ting hu set, mens mør ket sen ker seg 
ute, kas ter Skjer ven seg over tas ta turet 
og ska per en fik tiv ver den for le ser ne, 
hvor po li ti be tjen ten Tom Grays ton 
lø ser krim gå ter og ham ler opp med kri
mi nel le. Iføl ge for laget Pitchs be skri
vel se av bo ken er «Slakt» før s te bok i en 
plan lagt krim se rie om po li ti be tjent 
Grays ton.

– Hva in spi rer te deg, som dom mer, 
til å be gyn ne som krim for fat ter?

– Som vel dig man ge and re der ute 
har jeg drømt om å skrive bø ker. 
Drøm men ble skapt over fle re år, men 
det var et ter at jeg ble dom mer i 2013 
at jeg be stem te meg for å prø ve å rea
li se re den. Det hand ler mye om 
mo den het og «ti ming» i li vet. Som 
dom mer kom mer man tett på sam
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Krim mar ke det er van vit tig trangt og 
kom mer si elt dre vet. Det gjel der å 
være syn lig og ha tro en. Men al ler vik
tigst er det å ha det gøy. 

– Hvor dan ser du for deg at frem ti-
den blir? Leg ger du dom mer kap pen på 
hyl len der som bo ken din nå blir en best-
sel ger?

– Å bli en suk sess rik for fat ter er 
kan skje like van ske lig som å bli en 
pop stjer ne. Det er man ge nål øy er. Å få 
for lags kon trakt, bli ut gitt, bli lest, bli 
ut stilt i en bok han del, få an mel del se i 
bla der og avi ser, og ikke minst at 
bo ken blir solgt og likt av man ge. 

– Jeg tar en dag om gan gen. Ak ku
rat nå gjør jeg det jeg tri ves best med. 
Å være dom mer og skrive bok.

min al ler beste in ves te ring, i til legg til 
da ta ma ski nen da. 

– Like van ske lig som å bli pop stjer ne
– Har du fått noen til ba ke mel din ger fra 
kol le ga er el ler and re in nen jus mil jø et på 
at du, som dom mer, nå også har blitt 
krim for fat ter?

– Jeg har bare opp levd po si tiv 
in ter es se, men jeg tror hel ler ikke 
skep ti ker ne ville sagt det di rek te. Jeg 
er opp tatt av at vi ikke de fi ne rer hver
and re bare ut fra hva vi job ber med. 
Li vet be står av så mye mer, og av til
fel dig he ter. 

– Det er et tøft valg å stik ke ho det 
frem som jeg gjør nå, og jeg ser ikke 
bort i fra at jan te lo ven ek si ste rer. 

si den av fa mi lie og and re fri tids ak ti vi
te ter. Jeg er blant man ge dom me re 
som job ber ful le uker og vel så det. En 
lang dag i retts sa len tar også på. 

– Jeg skri ver om kvel de ne og om 
mor ge nen og et ter mid da ger i hel ge ne. 
Tu rer med hun den ska per også rom 
for å pøns ke ut plot tet. Man ge ten ker 
kan skje at pro sjek tet er et stort ork. Ja, 
det er slit somt til ti der, sær lig ter pin
gen, men skri vin gen gir også ener gi.

– Har du noe fa vo ritt sted å be
fin ne deg, hvor for fat te ren i deg er på 
sitt mest krea ti ve, el ler fø ler du at du 
skri ver like godt uan sett hvor du er?

– Jeg skri ver like godt uan sett hvor 
jeg er, hel dig vis.  Men jeg må ha mu
sikk på øret. Bose ho de te le fo ner er 

Tingrettsdommer Espen Skjerven er 
forfatter på fritiden. Nå har han 

debutert som krimforfatter  
(Foto: Tommy Ellingsen)
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bi dra til å hol de kost na de ne på et for
svar lig nivå, er det uklart hvor fritt 
dom sto le ne står i vur de rin gen av hva 
som skal an s es som «nød ven di ge» 
kost na der. Selv om det bare er nød
ven di ge kost na der som skal er stat tes, 
må ut gangs punk tet være hva par ten 
må be ta le for å opp nå ade kvat bi stand, 
ikke hva man måtte mene at pri sen 
bur de ha vært. Sam ti dig må det være 
klart nok at dom sto le ne må gjø re en 
ve sent lig bre de re vur de ring av hva 
som er mar keds mes sig pris, enn å kon
sta te re at den ti me sat sen som kre ves, 
sam sva rer med det en kel te fir ma er 
kre ver i sa lær», he ter det i ar tik ke len 
som fort set ter:

«Det er ikke til å kom me unna at 
fast set tel se av er stat ning for saks kost
na der be ror på et skjønn. Det ute luk
ker imid ler tid ikke at det etab le res 
pro se dy rer som sik rer et bedre grunn
lag for skjønns ut øv el sen, og som kan
skje også kan gi mer en het lig prak sis.»

Ram me for to tal kra vet
Ar tik kel for fat ter ne på pe ker at det i 
dag er lagt opp til at ret ten tar 
ut gangs punkt i den inn git te saks kost
nads opp ga ven – og me ner at en slik 
til nær ming ale ne ikke vil være til
strek ke lig for at dom sto le ne skal kun
ne kon trol le re kostnadsnivået i tråd 
med lov gi vers sig na ler. 

«Et na tur lig kor rek tiv kan være å 
ta ut gangs punkt i hvil ken ti me pris et 
ri me lig an tall al min ne lig dyk ti ge 
ad vo ka ter in nen for saks fel tet ville 
vært vil lig til å ta på seg pro sess opp
dra get for. Der et ter må man vur de re 
sa kens be tyd ning. Spørsmålet blir da 
hvor man ge ti mer sa ken kan for sva re. 
En slik til nær ming ville ikke av skjæ re 
en høy ere ti me pris, men ville ut gjø re 
en ram me for to tal kra vet», skri ver de 
blant an net i ar tik ke len som re de gjør 
for re le vant bak grunns ma te ria le og 
ho ved trek ke ne i til tak som Høy es te
rett ny lig iverk sat te for å sik re bedre 
grunn lag for ut må ling av er stat ning 
for saks kost na der.

På 10 år har omsetningen 
i totalmarkedet for advokat-
tjenester økt fra 9,5 til 16,8 
milliarder kroner. I samme 
periode har advokatenes 
salærkrav i sivile saker for 
Høyesterett gått kraftig til værs.

Tekst: Tore Letvik

Det frem går i en ar tik kel i Lov og 
Rett, skre vet av høy es te retts dom mer 
Cle ment End re sen og ut re der i Høy
es te rett, Gjer mund Aas brenn. De to 
har ana ly sert ut vik lin gen i saks kost na
der i si vi le sa ker i Høy es te rett.

Ana ly sen vi ser at til kjen te sa lær ut be
ta lin ger til ad vo ka te ne i tiårs pe ri oden 
20072017 økte med hele 126 pro sent i 
sa ker som ble av gjort av Høy es te rett i 
av de ling og for ster ket rett. Der som 
ad vo ka te ne had de fått inn fridd alt hva 
de krev de i sa læ rer ville øk nin gen vært 
på 135 pro sent, iføl ge ana ly sen.

Som på de fles te om rå der i sam
fun net har pri se ne økt også på ad vo
kat tje nes ter i lø pet av det ak tu el le ti å
ret. I un der sø kel sen be nyt ter End re sen 
og Aas brenn blant an net Ad vo kat for
en in gens år li ge bran sje un der sø kel ser 
for å se på pris ut vik lin gen. 

Bran sje un der sø kel sen for 2007 
vis te en gjen nom snitt lig ut fak tu rert 
ti me pris på 1100 kro ner uten moms. I 
bran sje un der sø kel sen som om fat tet 
2017 var det til sva ren de tal let 1673 
kro ner. I sin ar tik kel skri ver End re sen 
og Aasbrenns føl gen de:

«Bran sje un der sø kel se ne teg ner 
el lers et bil de av en næ ring i sterk 
vekst. I 2007 var om set nin gen i to tal
mar ke det for ad vo kat tje nes ter 9,462 
mil li ar der kro ner. Det til sva ren de tal
let for 2017 var 16,8 mil li ar der kro
ner. Veks ten har vært klart ster kest i 
de stør ste virk som he te ne. En be ty de
lig del av ad vo ka te ne som pro se de rer 
for Høy es te rett, kom mer fra nett opp 

dis se fir ma ene. Det kan være grunn til 
å tro at de ti me pri se ne som be nyt tes 
ved pro se dy re i Høy es te rett, har økt 
mer enn gjen nom snitts pri sen for 
ad vo kat tje nes ter. Vi har ikke gjort 
noen sy ste ma tisk un der sø kel se av det
te», he ter det blant an net i ar tik ke len. 

De un der stre ker imid ler tid at det 
ikke har vært et for mål å måle ut vik
lin gen eks akt.

«Når un der sø kel se ne ses i sam men
heng, er det like fullt van ske lig ikke å 
leg ge til grunn at nivået på til kjen te 
saks kost na der i Høy es te rett har økt 
be ty de lig de se ne re årene, sær lig fra 
2007», skri ver ar tik kel for fat ter ne.

– Må gjø re bre de re vur de ring
De drøf ter mu li ge for kla rin ger – som 
at sa ke ne i Høy es te rett er blitt mer 
kom plek se, sær lig for di inn slaget av 
in ter na sjo na le retts kil der har økt. 
Men skri ver at:

«Vi kan imid ler tid ikke se at ten den
sen mot mer kom plek se sa ker kan for
kla re mer enn en li ten del av øk nin gen i 
nivået på til kjen te saks kost na der(...) 
noen ve sent lig del av kost nads ut vik lin
gen kan ikke for kla res med det te.».» 

Når det gjel der det at Høy es te rett 
i stør re grad har vekt lagt å være en 
prejudikatdomstol, me ner ar tik kel for
fat ter ne at hel ler ikke det kan for kla re 
mer enn en li ten del av øk nin gen. I 
ar tik ke len ven der de igjen blik ket på 
ad vo kat kost na de ne.

«Til tross for at dom sto le ne ved 
over gan gen til tvis te lo ven ble pålagt å 

Sterk økning i sakskostnader i Høyesterett
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– Men i mot set ning til hav rett har 
vi ikke in ter na sjo nalt aner kjen te ju ri
dis ke gren ser mel lom luft rom met og 
ver dens rom met. Ef fek ti ve rom ba ser te 
tje nes ter er helt av gjø ren de for en 
trygg og bæ re kraf tig bruk av fjer ne 
hav om rå der, som for eks em pel ark
tis ke far vann.

Ju ri disk rom forsk ning
Vi de re pe ker Pozdnakova på at for
valt nings rett er sen tralt, blant an net 
for at god kjen nin ger av rom ak ti vi te ter 
skal skje på rik tig måte.

– Fol ke ret ten er streng med tan ke 
på sta te nes an svar og krav til of fent
li ge god kjen nin ger av rom ak ti vi te ter. 
For sik rings rett og kon trakts rett mel
lom pri va te ak tø rer på rom fel tet er 
også er vik tig tema, sier hun.

– Fol ke ret ten og of fent lig rett 
lø ser ikke alle spørs mål, og kon trak
te ne inn gått av ak tø rer i rom sek to ren 
er prak tisk vik ti ge for å re gu le re ju ri
dis ke for hold og an sva ret pri va te 
imel lom.

Må let med rom pro sjek tet er å 
etab le re ju ri disk forsk ning som kan 
hjelpe frem ti dens rom ju ris ter å løse 
pro ble mer som opp står.

– Det te er et vel dig gren se over
skri den de og in ter na sjo nalt tema og 
en vel dig spen nen de, stra te gisk og 
øko no misk vik tig sek tor, sier pro fes so
ren.

– Rom rett er nytt for Norge i den 
for stand at vi av en el ler an nen grunn 
ikke har etab lert noen ju ri disk forsk
ning på om rå det, til tross for at vi har 
Europas eld ste rom lov, sier hun.

Og det er ikke man gel på pro
blem stil lin ger å ta tak i. Pozdnakova 
pe ker på at det er snakk om et retts
tema som ret ter seg mot en kom pli
sert sek tor som er sam men satt av for
skjel li ge ak tø rer og pro duk ter, med 
va ri er te ju ri dis ke pro blem stil lin ger.

Selv har hun tid li ge re job bet mest 
med hav rett og fol ke rett, og ser man
ge pa ral lel ler til hav rett.

– Det er blant an net virk som het 
som skjer langt uten for en kel te lands 
gren ser der det er svært vik tig at ak tø
re ne opp trer an svar lig, på pe ker hun, 
og fort set ter:

Pro fes sor Alla Pozdnakova  
ved UiO vil etab le re ju ri disk 
forsk ning på ver dens rom met.

Tekst: Tuva Bøn ke Grøn ning

– I Norge har vi godt etab lert rom
forsk ning, og det fore lig ger pla ner om 
å bygge ut for å sky te opp sa tel lit ter. 
Det gjør rom rett til et vel dig ak tu elt 
tema, sier pro fes sor Alla Pozdnakova.

Hun le der fors ker grup pen Fol ke
rett og in ter na sjo nal sty ring og job ber 
sam men med fle re and re jus fors ke re 
med å ut vik le en norsk rom lov. Nå vil 
hun også gjø re rom rett til et satsnings
område ved UiO.

– Jeg fikk ide en i for bin del se med 
ut ar bei del sen av ny rom lov. Bruk av 
ver dens rom met og rom ba ser te tje nes
ter er svært vik tig for vårt sam funn, 
sier hun.

– Rom sek to ren har for and ret seg 
mye de siste ti åre ne. Det har blant 
an net kom met man ge pri va te ak tø rer 
på ba nen, og det er som sagt pla ner 
om å sky te opp sa tel lit ter fra Norge.

Europas eld ste rom lov
Pozdnakova vil bru ke sin kom pe tan se 
i hav rett og fol ke rett og for tel ler at 
hun øns ker å bi dra til at Norge bi drar 
som en an svar lig ak tør på rom fel tet.

– Norge har godt  
etablert romforskning, 
og planer om å bygge ut 
Det gjør romrett til et veldig aktuelt juridisk tema
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I den daglige strømmen av nyheter la 
jeg i vår særlig merke til en sak om 

den lille kommunen Vestvågøy i Lo
foten. Lokalavisen LofotTidende 
meldte til sine lesere at man omsider 
har fått på plass en forsvarlig beman
ning i kommunens enhet for byggesa
ker. Kommunen med om lag 11 000 
innbyggere har nemlig ansatt ikke 
bare én, men to jurister. Begge anset
telsene er slått opp i lokalavisen og 
med en flott presentasjon av de nyan
satte juristene. 

For Juristforbundet er jo dette en 
gladsak. Den fremsnakker juristenes 
rolle og kjærkomne kompetanse i en 

Under Arendalsuka etterlyste 
Juristforbundets president Hå

vard Holm større fokus på rettsikker
het i den pågående valgkampen. 
Dette er et viktig innspill, ikke minst 
med tanke på at det i dag er opp til 
den enkelte kommune hvilken kom
petanse man setter til å ivareta oppga
vene som krever juridisk saksbehand
ling. På andre fagområder, f.eks. 
innenfor kommunenes ansvar for 
helse og omsorg, er det satt krav om 
minimumskompetanse. 

Det er altså kommunene selv som 
må gjøre noen valg og prioriteringer. 
De må kunne forsikre sine innbyggere 
om at deres rettssikkerhet ligger som 
en viktig forutsetning. Å etterspørre 
kommunenes prioritering og premis
ser for rettssikkerhet er derfor helt på 
sin plass.

Det er ingenting som tilsier at 
små kommuner har mindre 

kompliserte juridiske oppgaver enn 
større kommuner. Med tanke på ut
fordringer omkring habilitet og krav 
om likebehandling, kan man heller 
tenke seg tvert imot. Rettsikkerhet 
for den enkelte ligger som en grunn
verdi i samfunnet vårt og kan ikke 
være avhengig av hvor man er bosatt i 
landet. Rettsikkerhet må derfor settes 
på kartet – kommunekartet! 

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

relativt liten kommune. Den synlig
gjør også kommunenes behov for, og 
mulighet til, målrettet rekruttering av 
nødvendig kompetanse for å ivareta 
innbyggernes interesser på en god og 
forsvarlig måte. Saken viser hvordan 
en kommune velger å ta grep for å gi 
tjenester i tråd med innbyggernes for
ventninger. Det er bra!

Juristforbundet har i mange år 
vært opptatt av og satt fokus på 

rettssikkerhet i kommunene. Vi vet at 
et stort mindretall av norske kommu
ner mangler jurister i egen forvalt
ning. Dette gjelder i særlig grad de 
mindre kommunene. En fersk fors
kningsrapport fra NIVI viser dessuten 
at mange kommuner selv opplever at 
de mangler tilstrekkelig juridisk kom
petanse. Dette er bekymringsverdig.

Kommunene skal forvalte sine 
innbyggeres interesser og rettigheter 
på en rekke velferdsområder av stor 
betydning i den enkeltes liv, det være 
seg sosiale tjenester, barnevern eller 
barns rett til spesialpedagogisk hjelp. 
Kommunene vil derfor være avhengig 
av at innbyggerne har tillit til at de 
vedtak som fattes er rett. 

Kompetanse om regler, regelan
vendelse og forvaltningsrettslige prin
sipper vil langt på vei være en nøkkel 
for ivaretagelse av den enkeltes rett

sikkerhet. Det må forventes at ju
rister og deres kompetanse er 

en del av den kjernekompe
tansen kommunene forval

ter og har tilgang til.

Juriste ns faste kommentator er Norges Juristforbunds visepresident

Katrine Bratteberg mener

Sett rettssikkerhet  
på kommunekartet!
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Doktorgrader Juristen presenterer doktorgrader  
i samarbeid med de juridiske fakultetene

om an svars vur de rin gen for slik virk som
het bør knyt tes til inn hol det i for sy nings
an sva ret og ikke ar beids ta ke rens ad ferd.

Av hand lin gens funn
I av hand lin gen ana ly se res retts prak sis med 
hen syn på hvor dan ar ten av den of fent li ge 
virk som het – om den er tje nes te yten de 
el ler myn dig hets ut øv el se over for ska de
lid te – har på vir ket an svars nor men som 
ret ten har lagt til grunn.  Ana ly sen vi ser at 
for feil ved of fent lig virk som het som er 
myn dig hets ut øv el se er an sva ret strengt – 
men ikke ob jek tivt – og av hen ger av ar ten 
av inn gre pet, hvor dan det ram mer og hvor 
tyn gen de det er for ska de lid te.

For of fent lig virk som het som er rent 
tje nes te yten de over for ska de lid te er ret
ten mer til ba ke hol den med å på leg ge 
an svar for det of fent li ge. Det te ut gangs
punkt mo di fi se res der som tje nes ten er 
plik tig å be nyt te, som for eks em pel 
grunn sko le opp læ ring, el ler der som ska
de lid te er spe si elt sår bar og av hen gig av 
den of fent li ge tje nes ten.

Bi drag
Av hand lin gens bi drag er å hen te frem 
be teg nel sen «of fent lig virk som het av 
of fent lig ka rak ter» fra for ar bei de ne til 
ska des er stat nings lo ven. Det te per spek ti
vet ren dyr kes ved å pre si se re inn hol det i 
of fent lig kjer ne virk som het, som ka te go
ri se res i en ten myn dig hets ut øv el se i 
er stat nings retts lig for stand el ler of fent lig 
ser vi ce virk som het. Am bi sjo nen er at 
den ne pre si se ring og resy ste ma ti se ring 
har bi dratt til at retts prak sis om det 
of fent li ges an svar for sin of fent li ge virk
som het kan frem stil les som mer in ternt 
kon sis tent.

Siv.øk. NHH, cand oecon og cand jur. Gø ril 
Bjerk an ved Institutt for pri vat rett for svar te 
sin av hand ling for gra den Ph.d: «Det of fent-
lig retts li ge er stat nings an svar – vir ke om rå de 
og an svars norm. Ba sert på en pre si se ring av 
of fent lig ser vi ce virk som het og myn dig hets ut-
øv el se» 22. jan. 2019.

misk virk som het. Of fent lig kjer ne virk
som het er slik virk som het i et sam funn 
som bare det of fent li ge på tar seg å gjø re. 
Det er virk som het som lø ser opp ga ver 
som ikke iva re tas av mar ke det, pri vat sfæ
ren el ler si vil sam fun net. Det er virk som
het som på vir ker sam fun nets inn tekts for
de ling og inn byg ger nes til gang til 
fel les go der, som regulerer eks ter ne virk
nin ger og mar ke der med ufull kom men 
kon kur ran se.

For mer for of fent lig kjer ne virk som het
Of fent lig virk som het kan der med inn de
les i virk som het som er tje nes te yten de 
over for ska de lid te, virk som het som er 
myn dig hets ut øv el se over for ska de lid te 
el ler en kom bi na sjon. Av hand lin gen drøf
ter hva som er myn dig hets ut øv el se i 
er stat nings retts lig for stand. Det er virk
som het som gjør et ma te ri elt inn grep 
over for ska de lid te. Eks emp ler er inn drag
ning av ad vo kat be vil ling, for bud mot å 
bygge på egen ei en dom, plikt til å mot ta 
un der vis ning, tvangs mes sig vask på sy ke
hjem el ler til ba ke hol del se i psy kisk hel se
vern. Et ved tak som inn vil ger bor ge ren en 
om søkt til la tel se el ler til de ler ham et gode 
er imid ler tid ikke myn dig hets ut øv el se i 
er stat nings retts lig for stand, selv om det er 
ved tak et ter for valt nings lo ven. Eks emp ler 
er til la tel se til å bygge i ras ut satt om rå de 
el ler til la tel se til im port av fis ke yn gel.

Sam funns ut vik ling
Mye av of fent lig virk som het som er tje
nes te yten de kan – og er – i dag ofte pro du
sert av pri va te. Det vil si at tje nes te ne ikke 
len ger pro du se res i et of fent lig retts sub
jekt, men i et pri vat retts sub jekt på opp
drag fra det of fent li ge. Det of fent li ge be ta
ler frem de les for tje nes ten og be stem mer 
dens inn hold og kva li tet og hvem som skal 
få nyte godt av den. Eks emp ler er hel se 
og om sorgs tje nes ter, bar ne vern og bar ne
ha ger. Det egent lig of fent li ge ved tje nes te
yten de virk som het kan der for være 
be gren set til å for sy ne tje nes ten til bor
ger ne. Den ne ut vik lin gen rei ser spørs mål 

Gøril Bjerkan

Det offentligrettslige erstatningsansvar  
– virkeområde og ansvarsnorm

Universitetet i Oslo

Hva er egent lig of fent lig  
virk som het – og hva in ne bæ rer 
det for er stat nings an sva ret?

Av hand lin gens tema er det of fent lig
retts li ge er stat nings an sva ret. Det er det 
of fent li ges plikt til å yte er stat ning der
som feil ved of fent lig virk som het på fø
rer noen et øko no misk tap. Feil kan være 
at en ad vo kat be vil ling urett mes sig er 
fra tatt noen el ler at noen har fått til la
tel se til å bygge i et om rå de hvor det 
vi ser seg å være høy ere ri si ko for ras og 
skred enn an tatt. Ad vo ka ten ta per inn
tek ter når han ikke får prak ti se re som 
ad vo kat og hu sets ver di vil re du se res 
som føl ge av at om rå det er ras far lig.

Retts lig ut gangs punkt
Er stat nings an sva ret for of fent lig virk som
het re gu le res av det al min ne li ge ar beids gi
ver an sva ret i ska des er stat nings lo ven § 21, 
og det er et vil kår at ar beids ta ker har vært 
uakt som i sin ut fø rel se av ar bei det. Selv 
om lov re gu le rin gen er lik for of fent li ge og 
pri va te ar beids gi ve re, reg nes det of fent lig
retts li ge er stat nings an sva ret tra di sjo nelt 
som et spe si al emne i er stat nings ret ten. 
His to risk har spørs må let om an svars
grunn laget er uakt som het el ler ob jek tivt 
for feil ved myn dig hets ut øv el se vært mye 
drøf tet i ju ri disk teo ri. Det har også vært 
hef tig dis ku tert hvor vidt an svars grunn
laget for of fent lig ser vi ce virk som het er 
mil de re, det vil si at det ak sep te res mer feil 
før det of fent li ge kom mer i an svar.

Av hand lin gens per spek tiv  
 – hva er of fent lig virk som het
Av hand lin gen tar som ut gangs punkt at 
sær skil te an svars reg ler for det of fent li ge 
må være be grun net i sær skil te egen ska per 
ved of fent lig virk som het. Det te er 
av hand lin gens valg te per spek tiv. Per spek
ti vet kan til dels for ank res i for ar bei de ne 
til ska des er stat nings lo ven. Ekte of fent lig 
virk som het be nev nes of fent lig kjer ne virk
som het og av gren ses mot pri vat øko no
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Helene Dorans
advokat

Lagring av skriftlige advarsler        i personalmappen
Advarsel er et virkemiddel 
arbeidsgiver har for å korrigere 
uønsket adferd fra en arbeidstaker 
som opptrer i strid med arbeids-
avtalen eller arbeidsgivers interesser. 
En problemstilling Juristforbundets 
advokatkontor ofte møter i denne 
sammenheng er hvor lenge arbeids-
giver kan lagre advarsler i den 
ansattes personalmappe. 

Ved or dens straff fast slår stats an sat te lo ven § 
25 at dis se kan lag res i den an sat tes per so nal
map pe i inn til fem år. Det fore lig ger imid ler
tid in gen til sva ren de lov be stem mel se i 
ar beids mil jø lo ven el ler stats an sat te lo ven for 
hvor len ge ad vars ler kan lag res. Spørs må let 
må der for vur de res et ter de ge ne rel le reg le ne 
om slet ting et ter per son opp lys nings lo ven og 
GDPR. Fra for ar bei de ne til lo ven, Prop. 94 L 
(20162017) side 163 frem går det at: 

«Lag ring av skrift li ge ad var sel in nen for 
ram men av ar beids gi vers sty rings rett, skal 
frem de les vur de res et ter per son opp lys nings
lo ven. For slike ad vars ler kre ves at det fore tas 
en kon kret vur de ring av hvor len ge det er 
nød ven dig å lag re opp lys nin ge ne for å gjen
nom fø re for må let med re gist re rin gen av 
opp lys nin ge ne».

Ar beids gi vers be hand lings grunn lag  
for å lag re ad var se len 
Som det frem går av for ar bei de ne må lag
rings ti den blant an net vur de res opp mot for
må let med lag rin gen. Et ter per son vern for
ord nin gen ar tik kel 8 må ar beids gi ver ha et 
lov lig be hand lings grunn lag for å lag re en 
ad var sel i den an sat tes per so nal map pe. For
må let med be hand lin gen av de ak tu el le opp
lys nin ge ne, samt hva som er det retts li ge 
grunn laget for inn hen tin gen, er sen tra le 
mo men ter ar beids gi ver må vur de re når opp
lys nin ger om ad vars ler skal lag res. 

Be hand lings grunn laget vil i de fles te til
fel ler være GDPR ar tik kel 6 bok stav f. Den
ne fast slår at per son opp lys nin ger kan lag res 
et ter en kon kret in ter es se vur de ring mel lom 
den re gist rer tes (ar beids ta ke ren) og ar beids
gi ve rens be hov. Sett fra et ar beids gi ver per
spek tiv er det for ståe lig at de øns ker å lag re 
ad vars ler i den an sat tes per so nal map pe. 
In for ma sjon om at en an satt er gitt en ad var
sel kan ha re le vans i for hold til se ne re per so
nal mes si ge føl ger/ar beids mes si ge kon se kven
ser. Så le des vil lag ring av ad vars ler i den 
an sat tes per so nal map pe være en opp lys ning 
som ar beids gi ver raskt vil vur de re at de har 
en be ret ti get in ter es se av å lag re. Det te fin
ner man også støt te for i for ar bei de ne til per
son opp lys nings lo ven 2018, Prop. 56 LS 
(20172018) side 32. Ar beids gi ver plik ter, 
før hver lag ring, å fore ta en kon kret vur de
ring av om vil kå re ne for lag ring er opp fylt.  

I stat lig sek tor er det inn gått sær av ta le mel
lom Sta ten v/kom mu nal og mo der ni se rings
de par te men tet og ho ved sam men slut nin ge ne 
om be hand ling av per son opp lys nin ger i 
lønns og per so nal re gist re. Av den ne av ta len 
føl ger det at per son opp lys nin ger om an sat te 
kan be hand les, for ut satt at det er nød ven dig 
for å opp fyl le ar beids av ta len og/el ler nød
ven dig for å iva re ta en be ret ti get in ter es se, jf. 
Sta tens per so nal hånd bok 2018 punkt 9.13.1. 
In ter es se vur de rin gen er her sen tral. 

Hen sy net til ar beids ta ke ren skal vekt leg
ges og må vur de res kon kret av ar beids gi ver 
før per son opp lys nin ger om an sat te lag res. 
Ar beids gi ver har hel ler ikke an led ning til å 
lag re fle re opp lys nin ger om den an sat te enn 
det som er «nød ven dig for for må le ne de 
be hand les for», jf. ar tik kel 5 nr. 1 bok stav c. 

Ret ten til å kre ve slet ting
Den re gist rer tes ret tig he ter står sen tralt i den 
nye per son opp lys nings lo ven og GDPR. Ret
ten til å kre ve per son opp lys nin ger slet tet 
frem går av GDPR ar tik kel 17. Et ter den ne 
be stem mel sen kan en ar beids ta ker kre ve per
son opp lys nin ge ne slet tet, for ut satt at per son
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Råd og bistand  
fra Juristforbundet
Juristforbundet tilbyr sine  
medlemmer juridisk råd givning  
og bistand innenfor arbeids-
rettslige spørsmål. Kommer  
du som medlem i en vanskelig 
situasjon på arbeids plassen,  
er det bare å  kontakte  
Juristforbundets advokater. 

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

Nemn da vis te til at al vor lig hets gra
den av de ak tu el le hen del se ne som had
de re sul tert i ad vars le ne samt et ter føl
gen de ad ferd og ar beids pres ta sjo ner, var 
sen tra le mo men ter ved vur de rin gen av 
om ad var se len skul le slet tes. Det ble 
blant an net vekt lagt at ar beids ta ke ren 
had de tatt ad vars le ne al vor lig, ved at 
han had de sendt en skrift lig unn skyld
ning til den tekst mel din gen om hand let. 
Det had de ikke vært noen yt ter li ge re 
epi so der. Kla ge rens nær mes te le der var 
for nøyd med den job ben ved kom
men de ut før te. Nemn da vis te vi de re til 
at ar beids ta ke ren opp lev de fort satt lag
ring som svært be las ten de, og ga kla ge
ren med hold i at til ret te vis nin ge ne gitt i 
2011 og 2015 måt te slet tes fra per so
nal map pen. 

opp lys nin ge ne ikke len ger er nød ven
dig for for må let de ble sam let inn el ler 
be hand let for (bok stav a), el ler det 
ikke len ger fin nes tungt vei en de grun
ner til be hand lin gen (bok stav c). 

Ar beids ta ker som øns ker å få 
ad vars ler slet tet fra per so nal map pen 
må frem set te krav om det te til ar beids
gi ver. Kra vet bør be grun nes. Ar beids gi
ver har be vis byr den for at fort satt lag
ring er nød ven dig, og må kun ne på vi se 
kon kre te og re el le for hold som til si er 
at det fore lig ger «tvin gen de be ret ti
ge de grun ner» til at lag ring frem de les 
er nød ven dig. Vur de rings te ma et blir 
ar beids gi vers be hov for fort satt lag ring, 
sett opp mot ar beids ta ke rens in ter es se 
i å få opp lys nin ge ne slet tet. 

Per son opp lys nings nemn da har fat tet 
fle re ved tak, blant an net PVN2018
11 og PVN201815 ved rø ren de slet
ting av per son opp lys nin ger i per so nal
map pe. I PVN 201811 had de 
ar beids ta ke ren mot tatt en til ret te vis
ning i 2011 et ter å ha kom met med 
«util bør li ge ut ta lel ser» om virk som he
tens til lits valg te. Han mot tok også en 
til ret te vis ning i 2015 et ter å ha sendt 
en tekst mel ding med et inn hold 
ar beids gi ver vur der te som «uak sep ta
belt og util bør lig». Ar beids ta ke ren ba i 
2016 ar beids gi ver om å slet te ad vars
le ne fra hans per so nal map pe da han 
opp lev de det te som svært be las ten de. 
Ar beids gi ver mot sat te seg det te og vis
te på sin side til ri si ko en for gjen ta
kel se, be hov for do ku men ta sjon i en 
even tu ell per so nal sak, samt at fort satt 
lag ring kun ne ha en viss pre ven tiv ef
fekt. Spørs må let for per son opp lys
nings nemn da var om ar beids gi ver had
de en tvin gen de be ret ti get in ter es se i 
fort satt å lag re de skrift li ge ad vars le ne 
fle re år et ter de ble gitt, og om opp lys
nin ge ne frem de les var nød ven di ge for 
formålende de ble be hand let for. 

Lagring av skriftlige advarsler        i personalmappen

ar beids gi ver kun ne do ku men te re at 
fort satt lag ring er nød ven dig og at det, 
når den an sat te pro tes te rer mot fort
satt lag ring, fore lig ger kon kre te og 
re el le for hold som til ser at det fore lig
ger tvin gen de be ret ti ge de grun ner til 
fort satt lag ring, jf. GDPR ar tik kel 21 
nr. 1 og ar tik kel 5 nr. 1 bok stav e. 

I PVN201811 un der stre ket nemn da 
at det ikke er en ge ne rell ad gang til å 
opp be va re alle per son opp lys nin ger i 
en per so nal map pe et ter opp hør av et 
an set tel ses for hold. Når ar beids for hol
det opp hø rer vil som ho ved re gel for
må let med lag rin gen opp hø re. Der
som en an satt pro tes te rer mot fort satt 
lag ring av den nes per son opp lys nin ger 
må ar beids gi ver vur de re om det fore
lig ger en kon kret og re ell grunn til 
fort satt lag ring av den tid li ge re an sat
tes per son opp lys nin ger. I PVN2018
15 kom nemn da et ter en kon kret vur
de ring frem til at ar beids gi ver had de 
en fort satt be ret ti get in ter es se til å 
opp be va re per son opp lys nin ger for å 
kun ne do ku men te re saks his to rikk om 
en tid li ge re an satt, som had de gått til 
søks mål mot ar beids gi ver.

Ar beids gi ver må kun ne vise til 
kon kre te be grun nel ser for hvor for 
ad vars ler er lag ret i den an sat tes per
so nal map pe. 

Har du spørs mål knyt tet til lag
rings tid og slet ting kan du som med
lem ta kon takt med Ju rist for bun dets 
ad vo kat kon tor for bi stand.

Lag ring av per son opp lys nin ger  
et ter ar beids for hol dets opp hør
Ar beids gi ver kan ha et øns ke om å 
lag re per son opp lys nin ger om en an
satt et ter at ar beids for hol det har opp
hørt. Også slik lag ring kre ver et 
be hand lings grunn lag et ter GDPR 
ar tik kel 6, med mind re det fore lig ger 
eks pli sitt sam tyk ke fra den an sat te til 
vi de re lag ring el ler an net lov grunn lag. 
Et ter opp hør av ar beids for hol det må 
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Prisen for et pass
Hvor mye had de du be talt for å 

få et norsk stats bor ger skap og 
pass? Hva had de du ri si kert? 

Hva had de du måt tet inn røm me? For 
eri tre e re hen ger dis se spørs må le ne 
tett sam men. 

Men nes ker som av uli ke grun ner 
må flyk te fra Eri trea har ikke all tid 
mu lig het til å rei se med pass. En ten 
for di de ikke har, el ler for di det er for 
ri si ka belt å ta det med seg. De står 
der for uten mu lig het til å be kref te sin 
iden ti tet, som er et grunn leg gen de vil
kår for å kom me til Norge. Kan du 
ikke do ku men te re egen iden ti tet, står 
du i ut gangs punk tet uten do ku men ter 
som lar deg rei se uten lands, og det vil 
kun ne være van ske li ge re å få norsk 
stats bor ger skap. 

Der som du som nord mann mis ter 
pas set sitt på fe rie, er føl gen ofte ikke 
ver re enn at du må be stil le nytt på 
po li ti sta sjo nen. For eri tre e re kan 
si tua sjo nen være langt mer kom pli
sert. Pri sen for å få et nytt eri tre is ke 
pass, el ler noen kon su læ re tje nes ter 
over ho det, er å be ta le to pro sent skatt 
av all tid li ge re og frem ti dig inn tekt til 
eri tre is ke myn dig he ter. Du er også 
nødt til å un der teg ne et of fent lig ang
re brev, hvor du er kjen ner å ha svik tet 
Eri trea og at du vil ta imot en «ap pro
pri ate pun ish ment».  

Den ne si tua sjo nen gjel der så godt 
som alle eri tre e re som mang ler pass, 
og som ikke har et aner kjent be skyt
tel ses be hov fra re gi met ved Afrikas 
horn. De bor i Norge, be ta ler skatt til 
nors ke myn dig he ter og har hele sitt 
liv her. Sam ti dig må de også be ta le 
straf fe skat ten sin til eri tre is ke myn
dig he ter, der som de vil be nyt te seg av 
kon su læ re tje nes ter fra hjem lan det. 
Det te til tross for at det gjel der et for

bud for et frem med land å kre ve inn 
skatt i Norge. 

Den re tro ak ti ve skat ten ut gjør en 
av Eritreas stør ste inn tekts kil der. Har 
man ikke fått kon sta tert be skyt tel ses
be hov fra re gi met, kan eri tre is ke 
ut flyt te re se seg nødt til å inn ret te seg 
et ter skat te reg le ne. Det te gjel der for 
eks em pel for men nes ker som har 
kom met på gjen for en ing med fa mi lie 
som har flykt ning sta tus i Norge. Ved å 
hen vi se ut flyt te re til å skaf fe pass fra 
eri tre is ke myn dig he ter, er Norge med 
på å un der byg ge prak si sen fra re gi
met. 

Man ge eri tre e re blir stilt over for 
et di lem ma. Et al ter na tiv er å leve 
uten pass. Uten pass el ler and re rei se
do ku men ter kan det være van ske lig, 
el ler umu lig, å skaf fe seg bank kon to i 
Norge. Hvis man er uten mu lig het til 
å do ku men te re egen iden ti tet, kan 
man hel ler ikke bli norsk stats bor ger. 
Et an net al ter na tiv er å søke om asyl i 
Norge, men det te er en pro sess som 
kan ta lang tid. Det siste al ter na ti vet 

er alt så da å ta kon takt med eri tre is ke 
myn dig he ter, for plik te seg til å be ta le 
straf fe skat ten til re gi met, og å un der
skri ve det of fent li ge ang re bre vet.  

Nors ke myn dig he ter (UDI) kan 
ut ste de rei se do ku men ter for ut len
din ger som mang ler pass. Ut gangs
punk tet for å få slike do ku men ter er 
imid ler tid at det ikke er mu lig å skaf fe 
seg pass fra hjem lan det. Man kan for 
eks em pel få ut len dings pass hvis for
hold uten for din kon troll gjør at du 
ikke kan få hjem lan dets rei se do ku
men ter. Si den den på lag te straf fe skat
ten og ang re bre vet ikke er sto re nok 
hin der til å gjø re det umu lig å få pass 
fra eri tre isk am bas sa de, er man ge li ke
vel nødt til å inn ret te seg et ter kra
ve ne.

At eri tre e re som har for latt hjem
lan det må inn ret te seg et ter det te, er 
dypt uri me lig. Prak si sen sty res av eri
tre is ke myn dig he ter, et re gi me som 
man ge tu sen men nes ker har fått et 
aner kjent be skyt tel ses be hov fra. Li ke
vel sier nors ke myn dig he ter at eri tre
is ke ut flyt te re må hen vi ses til kon su
læ re tje nes ter fra eri tre isk am bas sa de, 
et ter som de fak tisk kan be ta le skat ten 
og skrive un der på ang re bre vet. 
Nors ke myn dig he ter bør ikke kre ve av 
eri tre e re at de hen ven der seg til eri
tre isk am bas sa de for å få rei se do ku
men ter.

Eri tre e re be ta ler ofte pri sen det 
kos ter for et pass. For di det er let te re. 
For di det kan skje kan hjelpe fa mi li en 
de res. For di de vil kun ne rei se. Det 
bur de ikke være sånn, og Norge bur de 
ikke til la te det, men det gjør vi. Ville 
du vært vil lig til å be ta le en slik pris 
for et stats bor ger skap og et pass? 

Elin En ger bakk, med ar bei der i Juss buss

Elin Engerbakk
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for en fot ball spil ler, og skul le for
hand le ham inn på et fot ballag igjen. I 
en an nen for hand ling skul le vi re pre
sen te re par te ne i en ak sjo nær av ta le i 
et soft wa resel skap, der ei er ne had de 
kom met i kon flikt med hver and re.

Til slutt gikk vi inn i fler partsfor
hand lin ger om opp ret tel se av en ny 

ut på å få det te inn un der hu den og 
vir ke lig bru ke det sy ste ma tisk og mest 
mu lig ef fek tivt.

For hand lin ge ne
Der et ter skul le vi prø ve oss i for hand
lin ger fra for skjel li ge si der av sam
funns li vet: I en opp ga ve var vi agent 

   Av advokat Nicolay Skarning

Forhandlingskurs

Bedre forhandler med Harvard-kurset
Har vard Law School har   
gjen nom mer enn 30 år ut vik let 
me to der for hvor dan bli en 
bedre for hand ler, som de læ rer 
bort gjen nom teo ri og tre ning 
over fire da ger.

JUS har en unik av ta le med lære kref
ter fra Har vard, som gjør at alle ju ris
ter kan får til gang til dis se me to de ne. 
Må let er å gjø re for hand lin ge ne mest 
mu lig ef fek ti ve og nyt ti ge for de 
in vol ver te par ter.   Årets klas se, som 
stort sett be sto av ju ris ter, fikk prø ve 
seg på man ge van ske li ge for hand lin
ger, og lær te mye.

Den pris be løn te pro fes sor Ro bert 
C Bordone går sam men med kol le ga 
To bi as Berkman gjen nom den sy ste
ma tis ke for be re del sen til for hand lin
ge ne gjen nom 7 stoppunkter: hvem er 
par te ne, hva er våre og de res al ter na ti
ver, hva er våre og de res in ter es ser, 
mu li ge løs nin ger på for skjel li ge te
ma er, hvil ke ob jek ti ve kri te ri er kan 
be nyt tes i for hand lin ge ne, hva vil vi 
spør re om og hva vil vi sen de av kom
mu ni ka sjon, hvor dan er re la sjo nen 
mel lom par te ne og hva bør fast set tes 
av pro se dy re før vi går løs på te ma ene 
for for hand lin ge ne.

Det te er ikke nye punk ter for er
far ne for hand le re, men tre nin gen gikk 
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Det ble lagt stor vekt på å ska pe et 
til lits fullt «rom» hvor vi kun ne prø ve 
og fei le, og pra ten fløt fritt også i pau
ser og un der mål ti de ne.

En uke i vekst
Læ rer ne var vel dig in spi re ren de og 
del ta ger ne en ga sjer te, så uken på Har
vard ble et læ re rikt min ne for li vet. 
Men vik ti ge re var nok fø lel sen som 
man ge ut tryk te den siste kvel den: 
«Det te kur set bur de vi gått på for len
ge si den,” med tan ke på at det te var 
tek nik ker som alle for hand le re har 
gle de av.

Fle re av tek nik ke ne var na tur lig vis 
kjent fra før, men her var det sy ste ma
ti sert på en lo gisk måte. Par te ne opp
ford res til å føl ge en be stemt struk tur 
for at av ta len skal bli best mu lig. Det å 
ten ke gjen nom par te nes fel les in ter es
ser i å kom me frem til en av ta le på en 
ef fek tiv måte, frem for et mål om at 
bare en side skal vin ne, var greit å dis
ku te re å få en er kjen nel se av.

På veg ne av Har vardklas sen 2019 
kan jeg trygt si: «Løp og meld deg på 
til nes te års klas se for 2020.”

hver and re, og ut veks let mye er fa ring 
fra blant an net Forsvaret, Stats bygg, 
Uten riks de par te men tet, Yr kes tra fikk
for bun det, Kva le og en rek ke and re 
pri va te sel ska per og for en in ger. Her 
var det mye kunn skap og er fa ring som 
ble brakt til bor det til gjen si dig læ ring, 
og det ble lagt opp til at vi skul le gi 
kom men ta rer til hver and res for hand
lings tek nik ker – i venn li ge for mer.

havn, der noen ville ha hav nen, mens 
and re ville mot ar bei de den.  Del ta
ger ne i for hand lin ge ne ble tes tet i hva 
de lyk kes med og hva de ikke fikk til, 
og det ble gitt opp ga ver som skul le 
for be re des til hver for hand lings dag. 
Hardt og læ re rikt!

I til knyt ning til for hand lin ge ne ble 
del ta ker ne også tes tet på sva ke og 
ster ke si der, hvor for må let var å bli 
kjent med dis se for å ha opp merk som
het på beg ge de ler i for hand lin ge ne.

Læ re for men var å kom bi ne re teo
ri, prak tisk tre ning og til ba ke mel ding i 
bol ker gjen nom hele da gen fra 917, 
samt lek ser til nes te dag.

Det so si a le
Læ rer ne fra Har vard del tok i til legg 
sam men med del ta ger ne på mid da ger 
på kvel de ne, hvor det var mu lig å dis ku
te re da gens for hand lin ger i mer ufor
mel le for mer. Har vard Cam pus, USAs 
eld ste uni ver si tet fra 1636, og byen 
Cam brid ge uten for Bos ton ga dess uten 
en in spi re ren de ram me for det hele.

Sam ti dig ble del ta ger ne gjen nom 
for hand lin ge ne vel dig godt kjent med 

   Av ad vo kat Siri Øv ste bø

Se mi nar

Hvor dan ny tek no lo gi  
og kuns tig in tel li gens på vir ker
Ju rist for bun dets Fo rum for 
næ rings dri ven de av holdt sitt 
and re se mi nar i Tromsø – og 
øns ker også å vi de re ut vik le 
kurs til bu det. 

I ap ril in vi ter te Norges Ju rist for
bund, Fo rum for næ rings dri ven de, til 
et se mi nar i Tromsø. Det te er det 

Ad vo kat Ni co lay Skar ning 

and re se mi na ret vi i sty ret i fo ru met 
har ar ran gert. I til legg til fore drag og 
kurs med fo kus på hvor dan ny tek no
lo gi og kuns tig in tel li gens på vir ker 
bran sjen, og sær lig for små og mel
lom sto re ju rist og ad vo kat kon to rer, 
fikk del ta ker ne opp le ve ut sikt fra 
Fløya og ny de lig joik fra Ánde Som
by i fan tas tisk vår vær. 

Fra Uni ver si te tet i Tromsø,  kom 
Anna Ny lund, og holdt et fore drag om 

ad vo kat rol len, di gi ta li se ring og etikk. 
Hun for tal te at i Au stra lia, bru ker dom
sto len av og til Face book for å kalle inn 
vit ner til retts sa ker. Fo kus var også på 
om det er tek no lo gi en som be stem mer 
hvil ke ju ri dis ke tje nes ter som ope re rer i 
mar ke det, der for hol det mel lom skred
der søm og stan dar di se ring spis ses, og 
om ad vo ka ter hen ger med i ut vik lin gen. 

Hun stil te også spørs mål ved 
hvil ke retts om rå der vi dri ver bort i 
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har i Norge i ad vo kat bran sjen i for
hold til å ut vik le nye sy ste mer der 
kuns tig in tel li gens be nyt tes. 

Jus og kuns tig in tel li gens
Chris ti an Ben dik sen  for klar te om 
ut vik lin gen av ju ri disk tek no lo gi, og 
åp net med å stil le spørs må let om vi 
alle mis ter job ben snart. 

Han orien ter te om hva som skjer 
på om rå det der jus og kuns tig in tel li
gens mø tes. Hvil ke da ta ba ser fin nes, 
hvor dan fun ge rer de og hvem ut vik ler 
dem? Hva er lønn som he ten i pro sjek
te ne? Og hva vil det si at det er selv
læ ren de? 

Sær lig på kon trakts rett og in nen 
vold gift har det vært for søkt, men 
ar bei det med å stan dar di se re f.eks. 
ar beids kon trak ter har ikke vist seg å 
være helt en kelt. 

Hvor dan pri ser man?
Inn tryk ke ne og spørs må le ne et ter 
se mi na ret var man ge, og kan skje noe 
over vel den de. 

I dag fin nes det noen pro gram mer 
in nen skifte (Ejus) og er stat ning 
(Compensatio og Ejus), og sky tje nes
ter og kon tor støt te pro gram for ad vo
kat og rettshjelpervirksomhet. Noen 
av del ta ker ne fø rer også regn ska pe ne 
selv ved hjelp av regn skaps pro gram
mer. 

Men hvor dan pri ser man tje nes
te ne sine når f.eks. tje nes ter med 
skifte opp sett er tatt i bruk? Er det 
ti me ba sert, får man jo ikke igjen 
in ves te rings kost na de ne ved å kjøpe li
sens og lære seg å bru ke pro gram met. 

Tids bru ken går jo også ned, slik at 
det blir fær re ti mer pr. opp drag. Noe 
klart svar kom vi ikke fram til.  

Vi i Fo ru met for næ rings dri ven de 
hå per å vi de re ut vik le kur set, og at vi 
kan in vi te re til et nytt kurs med fo kus 
på drift av små og mel lom sto re ad vo
kat kon tor.  Send oss gjer ne for slag til 
sted og tema.

tet in ter es se for kuns tig in tel li gens og 
tek no lo gi bruk i ad vo kat bran sjen. Hun 
stil te spørs mål ved om  pro fe sjo nens 
or ga ni sa sjon er den beste må ten for 
sam fun net å løse sam funns opp ga ver 
på.   Gjen nom gan gen av man ge uli ke 
platt for mer og sy ste mer for or ga ni se
ring av til bu det av ju ri dis ke tje nes ter 
vis te et mang fold, og en ny tan ke må te 
og stør re bruk av vir tu el le tje nes ter og 
vir tu el le kon to rer for å gjø re det sam
me som før, men på nye må ter. 

Med and re ord; job be ne for svin
ner, men ikke opp ga ve ne. Hun men te 
at men nes ke li ge re la sjo ner blir mer 
vik tig. 

En av del ta ker ne på pek te at det å 
åpne for eks ternt ei er skap, vil kun ne 
ha stor inn virk ning på hvor dan ju ri
dis ke tje nes ter til bys. Det blir svært 
kost bart med den ei er struk tu ren vi 

for bin del se med ef fek ti vi se ring og 
bruk av kuns tig in tel li gens. 

Bruk av vi deo opp tak på vir ker ret
tens be slut nings ta ke re, men hvor dan 
og i hvil ken grad? Er vi som ad vo kat 
godt nok for be redt på det te når vi for
be re der vit ner og par ter når de skal 
for kla re seg, og når vi selv stil ler spørs
mål til vit ner og par ter?

Og har vi nok kunn skap til å se 
hvor dan di gi ta le be vis kan ma ni pu le
res?

Det var man ge spørs mål og in ter
es san te inn falls vink ler, som vi ser at 
det ikke bare er tek nisk kom pe tan se 
vi tren ger som ak tø rer i ret ten nå som 
sa ke ne di gi ta li se res. 

For kla rin ger fra par ter og vit ner
Gud run W. Am ble holdt kurs i bruk 
av Lov data. Vi tren ger all tid å fris ke 
opp kunn ska pen, og fikk nye tips og 
in for ma sjon om ut vik lin gen av tje nes
ten også den ne gan gen. 

Der et ter dro vi gjen nom Tromsøs 
ga ter til NordTroms ting rett, der vi 
ble møtt av dom mer Knut RyeHolm
boe, Stå le Abotsvik m.fl.  som had de 
en vel dig mat nyt tig gjen nom gang av 
hvor dan di gi ta le for hand lin ger gjen
nom fø res. 

Vi fikk også se hvor dan det ser ut 
fra dom mer pa ne let når vit ne ne for
kla rer seg inn i ka me ra et, de mon strert 
ved en kon tor an satt i ting ret ten, som 
spor ty stil te opp. Da fikk vi ved selv
syn se noe av det Anna Ny lund had de 
på pekt om ut ford rin ger knyt tet til 
for kla rin ger fra par ter og vit ner som 
for kla rer seg for før s te in stans, men 
der det tas opp tak som bru kes ved 
even tu ell be hand ling i an ke in stans – 
hvor det ikke vil bli gjen nom ført ny 
for kla ring, kun even tu el le til leggs for
kla rin ger. 

Vit ner så ikke di rek te inn i ka me
rat. Hvor dan vil det på vir ke an ke in
stan sen at til tal te ikke ser di rek te på 
dem? 

Men nes ke li ge re la sjo ner 
Tale Skjøsvik  fra Oslo Met snak ket 
om bak grun nen for at hun had de fat

       Det blir svært  
kost bart med den  

ei er struk tu ren vi har i Norge 
i ad vo kat bran sjen i for hold 
til å ut vik le nye sy ste mer 

der kuns tig in tel li gens 
be nyt tes

Ad vo kat Siri Øv ste bø
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David mot tar fra sta ten er an gitt med 
fol ke tryg dens grunn be løp (G), mens 
inn tekts gren sen i for skrif ten er an gitt 
som en kon kret sum. Selv om Da vids 
øko no mis ke si tua sjon ikke har end ret 
seg de siste åre ne, med fø rer mang
len de dy na mikk i inn tekts gren sen at 
det er sta dig van ske li ge re for ham å få 
fri retts hjelp.

Vi de re leg ger lo ven opp til en sne
ver vur de ring da det ver ken tas høy de 
for gjeld el ler for sør ger an svar ved fast
set tel sen av inn tekts gren sen.

Som føl ge av at inn tekts gren sen 
ikke er opp jus tert på fle re år er det 
svært få men nes ker i Norge som mot
tar fri retts hjelp, det te til tross for van
ske li ge øko no mis ke si tua sjo ner. Det te 
fø rer til en ord ning der man ge men
nes ker fal ler i en mel lom po si sjon. De 
har ikke råd til or di nær ad vo kat hjelp, 
og har hel ler ikke krav på fri retts
hjelp.

Pro ble met går på retts sik ker he ten 
løs, og med fø rer at per so ner som 
David står uten ad vo kat bi stand om 
inn tek ten lig ger rett i over kant av inn
tekts gren sen.

Tred je hin der – stør re og ster ke re ad vo kat?
Om det så skul le vise seg at David 
dek kes av retts hjelps ord nin gen, er da 
en ad vo kat gitt gjen nom ord nin gen en 
til strek ke lig res surs til at han kan vin
ne sa ken mot sta ten?

Ad vo kat fo re nin gen kom i de sem
ber i fjor med et no tat som vi ser 
lønns for skjel len mel lom hva ad vo ka
ter som yter fri retts hjelp tje ner sam
men lig net med de ad vo ka te ne som 
sta ten selv be nyt ter.

Slik Ad vo kat fo re nin gen frem he
ver er det en «grunn leg gen de retts po
li tisk mål set ting at den retts hjelp som 

Uten en end ring av da gens 
retts hjelps ord ning er vi red de 
for at en ef fek tiv og re ell 
ad gang til hjelp for de som  
tren ger det, blir il lu so risk.

De fles te har hørt his to ri en om lil le 
David som skul le sloss mot kjem pen 
Go li at.

For tel lin gen star ter med at David 
har ut ford rin ger med hvor dan han 
skal vin ne  over en part som er både 
stør re og ster ke re enn ham selv, li ke
vel går David sei ren de ut fra kam pen 
da han ved bruk av smar te knep klar te 
å ham le opp mot kjem pen.

Den ne sol skinns his to ri en er langt 
fra vir ke lig he ten, i hvert fall om David 
er dår lig øko no misk stilt, har hav net i 
en retts lig tvist med sta ten og øns ker 
fri retts hjelp.

Før s te hin der – jun ge len av in for ma sjon
I det vir ke li ge liv ville Da vids før s te 
ut ford ring på rei sen for å vin ne sa ken 
mot sta ten være å finne ut av hvil ke 
mu lig he ter han har for ju ri disk 
bi stand.

Her er ut ford rin gen å orien te re 
seg i jun ge len av in for ma sjon om fri 
retts hjelp, gra tis retts hjelp, pri va te 
ad vo ka ter og of fent li ge in stan ser.

Først vil det være av gjø ren de for 
David å finne ut hva fri retts hjelp er. 

Fri retts hjelp, slik det er de fi nert i 
lov om fri retts hjelp (rettshjelploven), 
er ad vo kat bi stand som helt el ler del
vis blir dek ket av sta ten. Retts hjel pen 
be står av kon kre te råd el ler re pre sen
ta sjon fra ad vo kat i ret ten. For må let er 
å for hind re at ved kom men de ta per 
sin rett som føl ge av dår lig øko no mi i 

sa ker av stor per son lig el ler vel ferds
mes sig be tyd ning.

And re hin der – inn tekts gren sen
And re steg for David er å klar leg ge 
om sa ken mot sta ten gir han rett på fri 
retts hjelp. Her skil ler rettshjelploven 
mel lom to uli ke ty per sa ker. Den før
s te ty pen er de sa ke ne som er av en 
slik ka rak ter at de gir en ube tin get rett 
på fri retts hjelp. I den and re ty pen 
sa ker trek kes det opp en gren se der 
den en kel tes inn tekt og for mue er 
av gjø ren de for om ord nin gen gir dek
ning.

Der som Da vids sak er av sist
nevn te type mø ter han en stor ut ford
ring som føl ge av at inn tekts gren sen 
ikke er opp jus tert si den 2009. 

Inn tekts gren sen er fast satt i retts
hjelpforskriften, og er kr 246 000 for 
ens li ge og kr 369 000 for ek te fel ler og 
and re som le ver sam men med fel les 
øko no mi. 

Det er vi de re sær lig van ske lig å 
for stå hvor for de øv ri ge tryg de yt el ser 

Eline Hammerlund Fangel

   Av Eline Hammerlund Fangel, Jussformidlingen i Bergen

Rettshjelp

Et illusorisk krav på fri rettshjelp?
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gis bor ge re som ikke har råd til å be ta le for det 
selv og den som gis i straf fe sa ker, skal være av 
like god kva li tet som all an nen retts hjelp».

De vi ser vi de re til at de par te men tet er kjen
ner «ut ford rin gen knyt tet til ri si ko en for at det 
etab le res «A og Blag» blant ad vo ka ter ba sert 
på pris ni vå». 

Ad vo kat fo re nin gen vi ser til at det er «van
ske lig å si noe ge ne relt om kva li te ten på tje nes
te ne som ytes, men at det er en ten dens til at 
sa ke ne som er ho no rert med retts hjelps sats til
fal ler ad vo ka ter med mind re er fa ring».  Ad vo
kat fo re nin gen un der stre ker også at fle re of fent
li ge eta ter har ret tet kri tikk mot ad vo ka ter som 
ho no re res gjen nom rettshjelpersatsen.

Det te med fø rer at det er en ri si ko for at 
per so ner med krav på fri retts hjelp mot tar dår
li ge re kva li tet på den ju ri dis ke bi stan den enn 
det sta ten har.

Det kan stil les spørs mål om det er en ba lan
sert og rett fer dig ord nin gen at ”det er blitt et 
gap mel lom det sta ten be ta ler når de selv har 
be hov for ad vo kat hjelp og det de be ta ler for 
ad vo kat hjelp et ter i fri rettshjelpsaker og straf
fe sa ker”?

Om så David er en av de få hel di ge som får 
sa ken sin dek ket av ord nin gen med fri retts
hjelp, vil ad vo ka ten han får gi ham en re ell 
mu lig het til å ikke tape sin rett i tråd med for
må let med retts hjelps ord nin gen?

Snipp, snapp, snu te,  
er retts hjelps ord nin gen ute?
Retts hjelps ut val get er opp ret tet for å kom me 
med for slag til hvor dan pen ge ne som går til fri 
og gra tis retts hjelp skal for de les på en mest 
mu lig rett fer dig, mål ret tet og ef fek tiv måte. 

Juss for mid lin gen er av den opp fat ning at 
det er vel og bra at det fore tas en vur de ring av 
om ord nin gen fun ge rer. Li ke vel stil ler vi oss kri
tis ke til om en ny ut red ning er det som trengs 
for å jev ne ut for skjel len mel lom kjem pe ne og 
de mind re, øko no misk sva ke re stil te kri ger ne i 
sam fun net vårt.

Uten en end ring av da gens retts hjelps ord
ning er vi red de for at en ef fek tiv og re ell ad gang 
til hjelp for de som tren ger det, blir il lu so risk. 

Ikke bare tren ger vi at ord nin gen med fri 
retts hjelp blir mer syn lig og til gjen ge lig for fle re 
folk med dår lig øko no mi, vi tren ger også å sik re 
at ad vo kat hjel pen som til bys er til strek ke lig god 
til å gi lil le David mu lig het til å ham le opp med 
mot part, om sa ken så er mot sel ves te Go li at.
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