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     Tema  Lønn og karriere

Fem jurister om sitt jobbytte   //  Kjønn og lønn   //  Ny jobb og ny lønn
Jobbsøking under koronakrisen   //   Rådene til lønnssamtalen 
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Kjæ re le ser: Som du sik kert  ser har Ju ris ten lagt 
litt om på for mat og pro fil. Tan ken er at pa pir

ut ga ve ne dreies mer mot tema ut gi vel ser med len
ger le ve tid, og at det lø pen de stof fet er på net
tet  på juristen.no.  Vi hå per det fal ler i smak og 
mot tar gjer ne til ba ke mel din ger og ikke minst tips, 
til te ma er vi bør set te fo kus i frem ti di ge ut gi vel ser. 

Den ne gang er te ma et lønn og kar rie re med ba sis 
i den siste lønns un der sø kel sen fra Ju rist for bun
det. Vi har sam let de vik tig ste fun ne ne i un der sø
kel sen og snak ket med ju ris ter om lønn og kar rie re. 
Dess uten får du en del tips og syns punk ter fra et 
knip pe eks per ter og til lits valg te ju ris ter. 
 
Un der sø kel sen ble fore tatt før koronakrisen ram
met Norge og steng te lan det. Det be tyr at lønns
opp gjø ret – i lik het med det  mes te an net – er 
ut satt. Mye er uklart og hvil ke lang va ri ge ef fek
ter vi vil se blir spe ku la sjo ner. Men at di gi ta li se
ring, fjernmøteteknologi og nye må ter å  jobbe 
på kom mer ster ke re, vir ker sik kert. Som du kan 
lese i den ne ut ga ven, har Ju rist for bun dets ad vo
kat kon tor og av de ling for lønn og ar beids vil kår 
fått nye  pro blem stil lin ger  på bor det. En ten det 
drei er seg om hjem me kon tor el ler nye, mid ler ti
di ge fleksitidsavtaler. Ar beids li vet har fått et sjokk, 
og hel ler ikke ju ris ter er spart for å opp le ve per mit
te rin ger og en usik ker jobb si tua sjon i dis se da ger. 

Ikke bare er man ge redd for å mis te job ben og få 
tep pet re vet vekk un der føt te ne, men selv føl ge lig 
også for egen hel se og eget liv. 
 
Man ge retts sik ker hets spørs mål mel der seg. Korona
loven har ut ford ret oss og hø rin ger har kom met på 
lø pen de bånd – og med kor te hø rings fris ter. Til tak i 
for bin del se med ko ro na vi ru set har gitt en si tua sjon 
der det gri pes inn i ret tig he ter vi tar for gitt. Kan skje 
vi et ter det te vil set te enda ster ke re pris de fun da
men ta le ret tig he te ne vi har, at vi blir enda mer opp
merk som me på de ver di ene som bin der oss sam
men som bor ge re og de mo kra ti.

Vi har også sett vik tig he ten av at of fent lig sek tor 
og pri vat sek tor job ber godt sam men. Det sam me 
gjel der den vik ti ge rol len de til lits valg te har nå. Til
lit og an svar er vik ti ge stikk ord. Det er også sam ar
beid og evne til ini tia tiv og ny tenk ning.  Flek si bi li
tet skal det være, men også i den ne ti den må det 
set tes gren ser og der gjør de til lits valg te og and re 
ju ris ter en vik tig inn sats. Som Ju rist for bun dets vi se
pre si dent Kat ri ne Brat te berg skri ver i den ne ut ga
ven; ju ris te nes bi drag til å bygge for svars verk rundt 
et sam funn i unn taks til stand er helt av gjø ren de.

OleMartin Gang nes
re dak tør

Lønn, karriere og korona
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De fleste juristene og advokatene som er 
permittert på grunn av koronakrisen er foreløpig 
ikke veldig bekymret, opplever Juistforbundets 
advokatkontor. Blir permitteringene langvarige 
vil det likevel gå hardt utover inntektene. 

    Tuva Bønke Grønning

– Slik vi opp fat ter si tua sjo nen, ser det fore lø pig ut til at 
Ju rist for bun dets med lem mer ikke er av de som er har
dest ram met. Sam men lig net med de and re for en in ger i 
Aka de mi ker ne, mel des det om langt høy ere per mit te
rings tall, for tel ler Ragn hild Bø Raug land, som le der 
Ju rist for bun dets Ad vo kat kon tor.

De har de siste uke ne mot tatt man ge hen ven del ser 
som ko ro nasi tua sjo nen. Når det te bla det går i tryk ken 
har Ju rist for bun det i over kant av 40 med lem mer som 
har søkt om kon tin gent fri tak på grunn av per mit te ring. 

Raug land tror grun nen til at re la tivt få med lem mer 
er per mit tert skyld tes fle re for hold. En for kla ring er at 
man ge med lem mer job ber in nen for sek to rer hvor det 
nå kre ves en eks tra ar beids inn sats.  

– Vi har man ge med lem mer i det of fent li ge. Ju ris
te ne som er an satt i for eks em pel Nav, po li ti et, hel se
myn dig he te ne og hel se fo re ta ke ne opp le ver et økt 
ar beids press, sier hun. 

De per mit ter te med lem me ne job ber ute luk ken de i 
pri vat sek tor. 

– I stat lig sek tor skal det mye til for å bli per mit tert. 
Of fent lig sek tor, som stat og kom mu ne, har egne reg ler 
for per mit te ring. I prak sis lø ses ned gang i ar beids opp ga
ver i of fent lig sek tor ved at virk som he ten fin ner and re 
ar beids opp ga ver til de an sat te, sier Raug land. 

Uklar retts til stand
Raug land i Ju rist for bun det for tel ler at man ge av de som 
tar kon takt opp le ver det som ut ford ren de at reg le ne om 
per mit te ring er van ske lig til gjen ge lig, og at retts til stan
den er uklar. 

– Det fin nes in gen egen lov som regulerer ret tig he
ter og plik ter knyt tet til per mit te ring. Re gel ver ket 
om kring per mit te ring er ut vik let i prak sis og ba se rer seg 
i ho ved sak på ulov fes tet rett, for kla rer hun.

Ho ved ele men te ne i retts reg le ne er ba sert på ta riff
av ta len mel lom LO og NHO. I til legg har vi en kort fat
tet lov som sam men med lov om fol ke trygd, regulerer 
lønns plikt ved per mit te ring. 

Per mit te rings grunn laget frem går imid ler tid ikke av 
lo ven, da er man hen vist til de ulov fes te de reg le ne. 

– Slik reg le ne har ut vik let seg, kan det være sak lig 
grunn lag for per mit te ring der som virk som he ten opp le ver 
midlertidig ord re ned gang og bort fall av inn tekts brin
gen de ak ti vi tet, med den føl ge at virk som he ten ikke kan 
sys sel set te ar beids ta ker ne på en øko no misk for svar lig 
måte, sier Raug land, og fort set ter:

– Det er ikke et iso lert vil kår at virk som he ten er i en 
akutt øko no misk si tua sjon. Som føl ge av koronasituasjo
nen, har vi fått opp gra der te og til dels for enk le de ram
mer for lønns plik ten ved per mit te ring. 

En av de få be stem mel se ne i ar beids  mil jø lo ven som 
regulerer per mit te ring, er at lo ven hjem ler en kor te re opp
si gel ses frist på 14 da ger ved opp si gel se fra per mit tert 
ar beids ta ker. Det te er sær lig ak tu elt hvis ar beids ta ke ren får 
til bud om en an nen stil ling mens man er per mit tert. 

– Et spørs mål som med lem me ne lu rer på, er om det 
er an led ning til å ta seg an nen jobb når man er per mit
tert. Det te kan ty pisk gjel de for en mid ler ti dig stil ling, 
for eks em pel i NAV el ler i dag lig va re bran sjen, mens 
man ven ter på å kom me til ba ke til opp rin ne lig stil ling. 
Sy ste me ne hos NAV skal være lagt opp slik at det skal 
lønne seg å ar bei de mest mu lig, sier Raug land.

Der som man er per mit tert, og får til bud om an net 
ar bei de, helt el ler del vis, får man re du sert dag pen ge ne 
for holds mes sig. Om fan get av ar bei det be reg nes i ti mer, 
og re gist re res på mel de kor tet hos NAV. Nor malt vil en 
ti me pris for ar bei de være høy ere enn det man mot tar i 
dag pen ger fra NAV. 

– Ar beids ta ker har imid ler tid ikke krav på både lønn 
og dag pen ger for de sam me da ge ne.  Mel der ar beids ta ker 
i fra om feil i an tall ar bei de de ti mer el ler glem mer å mel
de fra, kan NAV kre ve til ba ke dag pen ger som er for mye 
ut be talt, på pe ker Raug land.

Koronakrisen gir permitteringer 
i privat sektor
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• Vi an be fa ler med lem me ne å be 
ar beids gi ver sjek ke om det er 
an net ar beid de kan gjø re i virk
som he ten. Stikk or det her er flek
si bi li tet. Det bør her være en for
ut set ning at man skal til ba ke til 
or di næ re ar beids opp ga ver når 
si tua sjo nen har nor ma li sert seg. 

• Ett an net råd kan være å be om 
kom pe tan se på fyll, even tu elt i en 
kom bi na sjon med del vis per mit
te ring. Det te kan gi virk som he
ten ny og re le vant kom pe tan se, 
som igjen kan om set tes i ver di er 
se ne re. Raug land sier det pri
mært er øns ke lig at virk som he
ten be ta ler for det te. Hvis ikke 
det te er mu lig, kan for eks em pel 
et fag ved uni ver si te tet være et 
ri me li ge re al ter na tiv.  

• For det til fel let at per mit te rin
ge ne ved va rer, er vårt råd at virk
som he ten sør ger for å in for me re 
de til lits valg te og ar beids ta ker ne 
om sta tus og an tatt ut vik lin gen 
frem over. Det er vik tig at in for
ma sjo nen også gis til de ar beids
ta ker ne som er per mit ter te.  

– Et ter den ne pe ri oden går 
ar beids ta ker over på dag pen ger fra 
NAV som be reg nes med 62,4 pro
sent av 6G, som til sva rer ca. kr. 
375  000,. Det te in ne bæ rer for de 
fles te av våre med lem mer en ve sent
lig lønns ned gang. 

Råd til med lem mer
Til ju ris ter og ad vo ka ter som opp le
ver å få et per mit te rings var sel har 
Raug land og kol le ga ene på ad vo kat
kon to ret noen ge ne rel le råd: 
• Der som det blir snakk om å 

iverk set te per mit te rin ger i virk
som he ten, er vårt råd at det 
etab le res et fo rum ut valg for 
med be stem mel se på ar beids
plas sen, hvor til lits valg te og ver
ne om bu det er re pre sen tert sam
men med ar beids gi ver. I det te 
fo ru met kan par te ne drøf te 
hvil ke kri te ri er som skal vekt
leg ges ved ut vel gel sen av hvem 
som skal per mit te res. Av tal te 
kri te ri er bi drar til størst mu lig 
grad av li ke be hand ling og for
svar lig saks be hand ling.  

Per mit ter te med lem mer
De al ler fles te ju ris te ne som per mit
te res el ler får per mit te rings var sel 
har iføl ge Ju rist for bun dets ad vo kat
kon tor fore lø pig et håp om at si tua
sjo nen skal bedre seg. Ut ford rin ge ne 
vil mel de seg der som det vi ser seg at 
per mit te rin ge ne blir lang va ri ge, tror 
Raug land.

– Av er fa ring vet vi at ved per
mit te ring som trek ker ut i tid, for 
eks em pel opp mot maks gren sen på 
26 uker, er det stør re sann syn lig het 
for ar beids for hol det sty res mot en 
opp si gel se. 

Av de per mit ter te med lem me ne 
som har vært i kon takt med ad vo
kat kon to ret, er det man ge ad vo kat
full mek ti ger. 

– De al ler fles te av de som har 
vært i kon takt med oss er enn så len
ge in nen for den økte ram men som 
ble satt av myn dig he te ne på 20 
da ger. In nen for den ne ram men har 
de to da ger med lønn fra ar beids gi
ver og 18 da ger med full lønn fra 
Nav, dog be gren set til 6G, som ut
gjør litt i un der kant av 600 000,. 

Ragnhild Bø Raugland
(Foto: Juristforbundet)
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Permittering innebærer  
at arbeidsgiver ensidig 
bestemmer at arbeidsforholdet 
skal opphøre i en midlertidig 
periode og at arbeidsgiver 
som følge av dette skal fritas 
for lønnsplikt. Arbeidstaker 
kan permitteres helt eller 
delvis fra sin fulle stilling.

Av advokat Rachna Rohatgi Khan

Ad gan gen til å per
mit te re føl ger i 
ho ved sak av ulov fes
tet rett, med unn tak 
av lov om lønns plikt 
un der per mit te ring. 

Per mit te rings reg ler kan være re gu lert 
i ta riff av ta ler og ho ved av ta ler. Reg ler 
om per mit te ring er ut vik let gjen nom 
retts prak sis og av ta le ver ket, og har 
vært prak ti sert i Norge over lang tid.

Vi vil inn led nings vis gjø re opp
merk som på at den ne ar tik ke len er ba
sert på til gjen ge lig skrift lig re gel verk og 
munt lig in for ma sjon fra an svar li ge 
myn dig he ter. På grunn av den uro li ge 
sam funns mes si ge si tua sjo nen kan reg
ler og prak sis raskt bli end ret.

Vil kår for å kun ne per mit te re
Vil kå re ne for å kun ne per mit te re er 
at det må fore lig ge sak lig grunn. Per
mit te ring må være nød ven dig, sam
ti dig som at be ho vet for å per mit
te re må være mid ler ti dig.

Sak lig grunn
Sak lig grunn kan være for hold ved 
virk som he tens side for eks em pel 
mang len de opp drag, stør re ved li ke
holds be hov, at pro duk sjo nen går 
med tap, ulyk ker, pro ble mer hos 

un der le ve ran dør og and re prak tis ke 
ar beids hind rin ger mv. 

Ved force majeure hen del ser 
som for eks em pel brann, strøm
brudd, na tur hen del ser, samt streik 
el ler an nen ar beids kon flikt som 
lock out, gå sak teak sjo ner, over tids
nek ting el ler and re ufor ut set te be gi
ven he ter, vil nor malt sett vil kå ret 
om sak lig grunn for per mit te ring 
være opp fylt.

Det kan ten kes at en virk som het 
kan ha sak lig grunn til å per mit te re 
ar beids ta ke re der som ko ro na vi ru set 
med fø rer pro duk sjons hind rin ger som 
føl ge av pro ble mer med å få inn va re
le ve ran ser og rå stoff fra and re virk
som he ter for eks em pel mid ler ti dig 
drifts stans. Ju rist for bun det er kjent 
med at fle re virk som he ter nå er ram
met hardt som føl ge av ko ro na vi ru set 
og der med vil kun ne ha sak lig grunn 
til å per mit te re ar beids ta ke re.

Hvis det kun er noen ar beids ta
ke re ved virk som he ten som skal 
per mit te res, må ut vel gel sen blant 
ar beids ta ker ne som skal per mit te res 
også være sak lig. Det sam me gjel der 
ut vel gel ses kri te ri e ne som for eks
em pel kom pe tan se til å ut fø re gjen
stå en de ar beids opp ga ver, an si en ni
tet, so si a le for hold etc.

Kra vet til sak lig het gjel der hele 
per mit te rings pe ri oden. 

Nød ven dig å per mit te re
Som nevnt må det være nød ven dig 
for virk som he ten å per mit te re og 
hvor vidt per mit te ring er nød ven dig 
vil van lig vis inn gå som en del av sak
lig hets vur de rin gen. I de fles te til fel ler 
vil sto re øko no mis ke ut ford rin ger 
hos virk som he ter gjø re det nød ven
dig å per mit te re ar beids ta ke re.

Det er for hold hos virk som he ten 
som må gjø re det nød ven dig å per
mit te re. For hold hos ar beids ta ke ren 
gir ikke grunn lag for per mit te ring.

Be ho vet for å per mit te re  
må være mid ler ti dig
Ved per mit te ring be står ar beids for
hol det. Ar beids ta ker skal til ba ke på 
jobb når for hol de ne har bed ret seg. 
Hvis for hol de ne i virk som he ten 
un der per mit te rings pe ri oden end rer 
seg slik at det ikke er ri me lig grunn til 
å tro at ar beids ta ker vil kun ne tas til
ba ke, må opp si gel ser be nyt tes. Da vil 
hel ler ikke vil kå ret for per mit te ring 
len ger være tilstede.

Saks be hand ling  
og per mit te rings var sel
Per mit te ring skal drøf tes med de til
lits valg te før det iverk set tes. Hvis 
det ikke er en til lits valgt i virk som
he ten, kan det vel ges en re pre sen
tant. Både grunn laget for per mit te
ring og ut vel gel sen av ar beids ta ke re 
som øns kes per mit tert skal drøf tes.

Det er vik tig at det set tes opp 
pro to koll hvor det frem går om 
ar beids gi ver har gjort det som med 
ri me lig het kan kre ves for å unn gå 
per mit te ring. Det bør frem gå om de 
til lits valg te er enig i per mit te ring 
el ler ikke. Ju rist for bun dets lo ka le 
til lits valg te kan ta kon takt med 
Ju rist for bun dets Ad vo kat kon tor ved 
be hov for råd i den ne fa sen.

Ar beids gi ver skal skrift lig vars le 
ar beids ta ker om per mit te ring se nest 
14 da ger før iverk set tel se.

Ar beids gi ver skal skrift lig vars le 
ar beids ta ker om per mit te ring se nest 
14 da ger før iverk set tel se. 

Ved ufor ut set te hen del ser kan 
fris ten unn taks vis være to da ger. 
Var sel fris ten kan av ta les mel lom 
ar beids gi ver og til lits valg te.

Ved per mit te ring på grunn av 
ko ro na vi ru set kan det ten kes en var
sel frist på to da ger, men det te må 
drøf tes med de til lits valg te.

For det til fel le at det ikke er noen 
fra an sat tes side som kan drøf te 

Fagartikkel

Dette må du vite om permittering
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tid ar beids ta ker si opp med 14 
da gers var sel, se ne den for.

Når maks gren sen for per mit te
rings pe ri oden er over inn trer ar beids
gi vers lønns plikt igjen selv om 
ar beids ta ker fort satt er per mit tert. 
Dag pen ge ne opp hø rer og ar beids ta
ker har da rett til å møte på jobb igjen.

Hvis ar beids ta ker job ber sam
men hen gen de i mer enn 6 uker for 
ar beids gi ve ren mens ved kom men de 
er per mit tert, blir per mit te rin gen 
som ho ved re gel brutt.

Opp si gel se un der per mit te ring
Ar beids ta ker kan si opp stil lin gen 
med 14 da gers var sel i per mit te rings
ti den et ter ar beids gi vers lønnspliktd
ager, uav hen gig av opp si gel ses ti den 
som er re gu lert i ar beids av ta len jf. 
ar beids mil jø lo ven  § 153 nr. 9. 

Ved opp si gel se fra ar beids gi ver i 
per mit te rings ti den gjel der de van
li ge reg le ne for saks be hand ling ved 
opp si gel ser. Opp si gel ses ti den i 
ar beids av ta len er da gjel den de og 
ar beids ta ker må møte på jobb om 
ar beids gi ver øns ker det. Ar beids gi
ver har plikt til å be ta le lønn som 
van lig i opp si gel ses ti den.

På www.nav.no fin ner du nyt tig 
in for ma sjon ved rø ren de per mit te
ring, her un der per mit te rings var sel 
og dag pen ger ved per mit te ring.

Som med lem av Ju rist for bun det 
har du an led ning til å kon tak te 
Ju rist for bun dets Ad vo kat kon tor for 
råd og vei led ning når det gjel der 
per mit te ring.

ning for iverk sat te per mit te rin ger, 
slik at ar beids gi ve re som har ut be
talt per mit te rings lønn i minst to 
da ger ved ikraft tre del sen, slip per å 
be ta le yt ter li ge re lønnspliktdager.

Hvis per mit te rin gen va rer mer 
enn 20 da ger, kan ar beids ta ker ha krav 
på dag pen ger, så fremt vil kå re ne er 
opp fylt. Dag pen ger for per mit ter te 
skal ut gjø re 80 pro sent av dag pen ge
grunn laget opp til 3 G og 62,4 pro
sent av den de len av dag pen ge grunn
laget som er mel lom 3 G og 6 G. 

Den ned re inn tekts gren sen for 
rett til dag pen ger sen kes til 0,75 G 
siste 12 må ne der el ler 2,25 G siste 
36 må ne der. Ven te da ge ne (tre da ger) 
for å få dag pen ger er opp he vet.

Kra vet om re duk sjon i ar beids ti
den for å kun ne mot ta dag pen ger 
un der per mit te ring er re du sert fra 
50 pro sent til 40 pro sent. End rin gen 
tråd te i kraft 20.mars. 

Ar beids ta ker kan ha rett til dag
pen ger som per mit tert i inn til 26 
uker in nen for en pe ri ode på 18 
må ne der. Per mi sjon, fe rie og syk
dom tel ler ikke med i per mit te rings
pe ri oden.

Dag pen ger mens man er per mit
tert sø kes hos NAV. Ar beids gi ver 
skal gi mel ding til NAV om per mit
te rin gen på eget skje ma. 

Til ba ke på jobb 
Når per mit te rings ti den er over el ler 
hvis per mit te rings år sa ken bort fal ler 
må ar beids ta ker møte på jobb igjen 
på kort var sel. Et ter at ar beids gi vers 
lønnspliktdager er over kan imid ler

be ho vet for per mit te ring, her un der 
per mit te rings var se lets leng de må 
saks be hand lin gen til pas ses si tua sjo
nen lo kalt. Det er da ikke krav til 
drøf tel ser, men sak lig hets kra vet til
si er at de an sat te bør in for me res så 
tid lig som mu lig og få an led ning til å 
stil le spørs mål, samt ut ta le seg.

Var se let skal blant an net angi per
mit te rings år sak, sann syn lig per mit te
rings pe ri ode og per mit te rings grad. 

Yt el ser ved per mit te ring
Et ter ut lø pet av vars lings fris ten skal 
ar beids gi ver dekke full lønn i 15 
da ger i hen hold til lov om lønns plikt 
un der per mit te ring. Ar beids ta ker 
job ber i den ne pe ri oden, hvis 
ar beids gi ver øns ker det. Et ter den ne 
pe ri oden vil ar beids ta ker van lig vis 
ha krav på dag pen ger fra NAV.

For å få dag pen ger må stil lin gen 
være re du sert med mi ni mum 50 % 
jf. fol ke trygd lo ven § 413. Ar beids
ta ker kan få opp til 62,4 pro sent av 
inn tek te ne ved kom men de had de i 
dag pen ger. Det ut be ta les ikke dag
pen ger de før s te tre da ge ne man er 
ar beids sø ken de, det kal les ven te tid.

Stor tin get har ved tatt at sta ten 
skal sik re full lønn (inn til 6 G) i 20 
da ger for de per mit ter te som føl ge 
av ko ro na vi ru set. Ar beids gi ver skal 
kun dekke full lønn de to før s te da
ge ne. Der et ter be ta ler sta ten per
mit te rings lønn i 18 da ger.

Maks gren sa for dek ning fra NAV 
er imid ler tid 6 G (kr 593 196).

End rin ge ne tråd te i kraft 20. 
mars. End rin ge ne får også inn virk
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ar beids gi ve re opp trer ryd dig, men 
det er vik tig at vi føl ger med. Vi er 
gjer ne flek sib le, men øns ker også å 
være ty de li ge på hvor gren se ne skal 
gå, sier hun. 

Fleksitidsavtaler
Svært man ge har sit tet len ge på 
hjem me kon tor.

– Jeg er im po nert over hvor dan 
folk har snudd seg rundt og hvor 
flek sib le de har vært. Også det te vil 
bli mer kre ven de jo len ger tid det 
på går. Ikke minst for de med barn 
hjem me. Folk står på og det kan bli 
mer ut ford ren de å skille jobb og fri
tid når man sus pen de rer kjer ne tid. 
Man ge sli tes nok av dår lig sam vit tig
het i for hold til å sjong le re jobb, 
sam ti dig som man dri ver hjem me
sko le og bar ne ha ge. Ar beids gi ver må 
også ta høy de for det te. Det kan slite 
på man ge der som det på går vel dig 
len ge, sier Rings rød. 

Koronakrisen har ført til av ta ler 
om  ut vi de de ram mer  for når og 
hvor mye det er lov å jobbe og mid
ler ti di ge end rin ger av fleksitidsre
gler. 

Le der av Ju rist for bun det  Stat, 
Sver re Brom an der, sa i mars til Ju ris
ten sier alle må bi dra i den na sjo na le 
dug na den, men ad var te mot å over
be las te ar beids ta ke re som må være 
hjem me med barn.

– Jeg må inn røm me at jeg er 
opp rik tig be kym ret for dis se fleksi
tidsavtalene og ut vi del se av ar beids
ti den vi ser nå, om ikke de for val tes 
med stor klok skap av ar beids gi ver si
den, sier Brom an der.

Nye pro blem stil lin ger
I ste det for lønns opp gjør har Ju rist
for bun det og de til lits valg te fått en 
rek ke and re sa ker og pro blem stil lin
ger å ar bei de med, knyt tet til per
mit te rin ger, ret tig he ter, hjem me
kon tor, lo ka le ar beids tids av ta ler og 
mye an net.

– Man ge tren ger and re til bud og 
støt te fra Ju rist for bun det nå, og det 
job ber vi på spreng med å le ve re. Vi 
er inne i en vel dig spe si ell tid, og en 
kre ven de tid for man ge, og da er vår 
rol le vik tig.

Pri vat sek tor er ram met av per
mit te rin ger og også i of fent lig sek tor 
er det man ge spørs mål og pro blem
stil lin ger som skal av kla res.

– Fle re om rå der er hardt pres set 
un der koronakrisen, og vi ser be tyd
nin gen av våre med lem mers kom pe
tan se og om stil lings ev ne når nye, 
mid ler ti di ge av kla rin ger og av ta ler 
skal inn gås.  

– Hvil ke lang sik ti ge ef fek ter vi 
vil se på ar beids li vet er van ske lig å si 
nå, det vil av hen ge av leng den på til
ta ke ne. De fær res te har godt til ret
te lag te ar beids plas ser hjem me, og 
det kan bli sti ve nak ker og von de 
ryg ger om det te va rer len ge. Til tross 
for at de fles te fun ge rer godt med 
di gi ta le mø ter, vi ser al li ke vel si tua
sjo nen hvor vik tig de fy sis ke mø te ne 
og det so si a le li vet med kol le ga er på 
jobb er, sier hun. 

– Som ar beids ta ker or ga ni sa sjon 
er Ju rist for bun det opp tatt av å føl ge 
opp med lem me ne våre godt i den ne 
ti den. Det duk ker gjer ne opp en del 
nye pro blem stil lin ger nå. De fles te 

Arbeider med juristers  
lønn og arbeidsvilkår  
i krevende tid
I disse dager skulle Rikke 
C. Ringsrød og kollegaene 
i Juristforbundet vært travelt 
opptatt med lønnsoppgjøret. 
Så kom viruset som stengte 
Norge.

    Ole-Martin Gangnes

Rik ke C. Rings rød er fag sjef for 
om rå de ne lønn og ar beids vil kår i 
Ju rist for bun det og har le det ar bei
det med å ut ar bei de lønns un der sø
kel sen vi pre sen te rer i den ne tema
ut ga ven av Ju ris ten.   

Un der sø kel sen ble gjen nom ført 
blant Ju rist for bun dets med lem mer i 
ja nu ar og feb ruar, rett før koronakri
sen som snud de Norge på ho det – 
en kri se som får sto re øko no mis ke 
kon se kven ser

I dis se da ger skul le hun og kol le
ga ene i Ju rist for bun det vært tra velt 
opp tatt med lønns opp gjø ret. Slik 
ble det ikke. Ut brud det av ko ro na vi
ru set og til ta ke ne som har kom met 
har end ret det mes te. Den ne vå rens 
lønns opp gjør er ut satt – med en 
fore lø pig tids plan der det er fris ter i 
au gust og inn spurt i sep tem ber.

– Vi reg ner med at mye vil av kla
res i lø pet av som me ren. Det blir 
også vik tig å se hva opp gjø ret i 
front fa get er i stand til å bære i år, 
sier Rings rød.  
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Undersøkelsen av juristers lønn og arbeidsvilkår

• Undersøkelsen som presen teres i denne tema
utgaven av Juristen ble gjennomført av konsulent
selskapet Rambøll på oppdrag fra Juristforbundet 
i perioden 21. januar–9. februar 2020.

• Den ble sendt ut til alle  med lemmer av Juristfor bundet 
og har en svar prosent på 43 %. 

Rikke C. Ringsrød
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Det er høyest lønn i privat sektor.

I privat sektor ser lønn ut til å være høyere  
i de største byene enn utenfor. Det er også en 
sammenheng mellom størrelsen på virksomheten, 
der lønn ser ut til å være høyere i de største 
virksomhetene. 

I kommunal sektor ser det ut til at ansatte  
i større kommuner tjener bedre enn ansatte  
i mindre kommuner.

Medianlønnen er gjennomgående lavere  
enn gjennomsnittslønnen, noe som tyder på at 
noen respondenter med høy lønn trekker opp 
gjennomsnittet i samtlige sektorer. 

Det er størst differanse mellom gjennomsnitt  
og medianlønn for selvstendig næringsdrivende 
og samlet lønn privat – resultatavhengig lønn 
bidrar dermed til økt differanse.
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Gjennomsnittslønnen øker med ansiennitet  
i alle sektorer, men:

Lønnsutviklingen etter endt studie er størst  
i privat sektor.

Trenden vise at nyutdannede jurister starter  
med omtrent den samme grunnlønnen i alle 
sektorer, men etter få år øker forskjellen  
mellom privat og offentlig sektor. 
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For de som vurderer å bytte jobb oppgis høyere lønn 
som den viktigste motivasjonen. I statlig sektor svarer 28 
prosent at høyere lønn er motivasjonen, mens 19 og 21 
prosent svarer det samme i henholdsvis privat og kom
munal sektor. 

Nilsen forteller at flere av hennes tidligere kollegaer 
hos Fylkesmannen har valgt å bytte jobb i forbindelse 
med omstillingsprosessen da Fylkesmannen i Hordaland 
ble en del av Fylkesmannen i Vestland. 

– Jeg så at flere juristkollegaer fikk jobben i kommu
nal sektor og gikk opp i lønn. De fleste gikk opp betyde
lige summer, sier Nilsen. 

Opp over 100.000
Nilsen har i mange år vært tillitsvalgt og opptatt av 
lønnspolitikk. Hun har imidlertid vært mer opptatt av 
jurister som gruppe, og ikke like flink til å forhandle om 
egen lønn, forteller hun. 

– Jeg har vært en av de lojale, og ikke byttet jobb ofte. 
Men da jeg fikk et jobbtilbud med en lønn på over 
100.000 mer enn jeg hadde var det vanskelig å takke nei. 

Da hun fikk jobbtilbudet sjekket hun nøye rundt 
hva som var rammene og prøvde seg med et krav. 

– Det er mye penger, og nå som jeg er blitt 50 tenker 
jeg også mer på pensjon enn tidligere. Det er det største 
hoppet jeg har gjort i lønn, og det er sannsynligvis mitt 
siste jobbytte så det var viktig for meg, sier Nilsen. 

Nilsen viktigste lærdom, som hun prøver å videre
formidle til andre jurister er at en må tenke på seg selv 
og ikke glemme at det er lønna du lever av. 

– Og arbeidsgiverne må være villige til å prøve å 
matche markedet. I bergensområdet er det for eksempel 
stor produksjon av jurister, så det er ikke vanskelig å få 
tak i nye. Men erfaring bør verdsettes mer, ellers forsvin
ner folk videre. 

Da Hilde Rasmussen Nilsen begynte hos 
Fylkesmannen i 2011 var arbeidsoppgavene 
trekkplasteret, og hun valgte å gå ned i lønn. 
Ved neste jobbytte åtte år senere var 
pensjonisttilværelsen nærmere i horisonten, 
og lønna var viktigere enn sist. 

    Tuva Bønke Grønning

    Kaia Malene Nilsen

Nilsen begynte i fjor i en stilling som rådgiver i sekre
tariatet for kontrollutvalget i Bergen kommune.

– Lønna ble det avgjørende momentet for at jeg 
valgte å bytte jobb, sier Nilsen.

– Jeg hadde jobbet i stat i mange år, og hadde veldig 
lyst til å jobbe i kommunen, men jeg trivdes også veldig 
godt i jobben jeg hadde. Jeg hadde spennende oppgaver 
både faglig og som tillitsvalgt jeg synes det var vanskelig 
å forlate.

Fra stat til kommune
Juristforbundets lønnsundersøkelse viser at jurister i 
statlig sektor (gjennomsnittslønn på 735.491) i gjen
nomsnitt tjener noe mer enn jurister i kommunal sektor 
(719.669).

Ønsket om høyere lønn kommer på en tredjeplass 
som årsak til skiftet hos de som har byttet jobb det siste 
året, etter ønske om «nye og mer kompetansekrevende 
oppgaver» og ønske om «større faglig bredde». 

LØNN OG BETINGELSER

Gikk opp  
over 100.000  

i lønn ved jobbytte
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Av ad vo kat Ragn hild Bø Raug land

De fles te av oss har nor malt en 
lønns sam ta le med vår ar beids gi ver i 
lø pet av året.  Grunn laget for å be 
om den år li ge lønns sam ta len kan 
være re gu lert i en per so nal hånd bok, 
i en ta riff av ta le el ler for ank ret i 
etab lert prak sis i virk som he ten. 
Man ge har den ne sam ta len i til knyt
ning til med ar bei der sam ta len. I stat
lig sek tor er grunn laget for en år lig 
lønns sam ta le re gu lert i Ho ved ta riff
av ta lens fel les be stem mel se § 5. 

Den ne fast set ter: «Ar beids ta ker har 
rett til en år lig sam ta le om kom pe
tan se, an svar, lønn og kar rie re ut vik
ling jf. den lo ka le lønns po li tik ken». 
Kom mu nal sek tor har til sva ren de 
re gu le ring i HTA § 3.2.2. Et ter den
ne kan ar beids ta ke ren be om en 
lønns sam ta le med sin ar beids gi ver. 

Ram mer og for be re del se  
til lønns sam ta le
Ar beids gi ver skal kalle inn til lønns
sam ta le med til strek ke lig frist til å gjø
re grun di ge for be re del ser, van lig vis en 
ukes tid. Sam ta len bør finne sted på et 
eg net tids punkt. Et råd er å unn gå 
et ter mid da gen før en fe rie el ler i for

kant av et vik tig møte som kre ver 
kon sen tra sjon. Det må set tes av god 
nok tid til å ut veks le syns punk ter. 
Nor malt set tes det av minst en time. 
Både ar beids gi ver og ar beids ta ker bør 
for be re de sam ta len på en måte som 
gir en kon struk tiv dia log. En måte å 
opp nå det te på er å in for me re i inn
kal lin gen om hvil ke punk ter som vil 
være ak tu el le vur de rings tema. 

I for be re del ses fa sen vil lønns sta
tis tik ken til Ju rist for bun det være 
nyt tig. Den ne gir nøy ak ti ge tall å 
for hol de seg til som sam men lig
nings grunn lag, både når det gjel der 
sek tor, stil lings ni vå, eks amens år og 
ge ne rell mar keds ana ly se. Lønns kal

I arbeidssammenheng er lønn en viktig motivasjonsfaktor, men det å fastsette lønn for den 
enkelte medarbeider er ikke alltid like enkelt. Lønnsmidlene er gjerne begrensede og de skal 
fordeles på mange dyktige medarbeidere.  I tilknytning til den vurderingen som skal gjøres, er 
lønnssamtalen et forum hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker kan legge frem sine innspill for 
å kartlegge måloppnåelse, motivasjon og forventninger om leveranse og lønnsutvikling.  

Lønns sam ta le
– aktuelle

råd
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pe ri ode. Opp når man må le ne, skal 
det te vekt leg ges po si tivt i lønns mes
sig sam men heng.     

Som nevnt inn led nings vis, er 
lønn nor malt et be gren set gode. Et 
for slag kan der for være at man vur
de rer and re «fryn se go der» enn rene 
pen ge sum mer som en del av be ta lin
gen for ar beids inn sat sen man gjør. 
Det kan være en eks tra fe rie uke, 
bo nus for eks tra inn sats, økte pen
sjons inn skudd, par ke rings plass, fri til 
tre ning i ar beids ti den, kom pe tan se
hev ning el ler frukt på ar beids plas sen. 

Lønn og sam spill i et kon trakts for hold 
En for ut set ning for å få en grei sam
ta le, er at man opp trer ro lig, lyt ter til 
det som blir an ført, og har en dia log 
på lik lin je med en hver an nen fag lig 
sam ta le. Sam ta len bør ba se re seg på 
de inn spill man har for be redt, gjer ne 
ut fra punk te ne oven for. Et skrift lig 
no tat som kan over le ve res ar beids gi
ver, vil for enk le vur de rin ge ne og 
be slut nin ge ne som skal gjø res fra 
le del sens side. Her vil man en kelt 
kun ne no te re hva man har blitt enig 
om, noe som igjen kan fun ge re som 
et re fe rat. Det te gjør job ben enk le re 
nes te gang par te ne mø tes for å dis
ku te re lønn.  

for ven tes. En er fa ren le der vil i til legg 
vekt leg ge for hold knyt tet til sta bil til
ste de væ rel se og jevn ak ti vi tet, og om 
ar beids ta ke ren er lo jal og inn ret ter 
seg et ter be slut nin ger i virk som he
ten.  I den ne sam men heng vil det 
også være na tur lig å se på sam ar
beids ev ner. 

I en lønns sam ta le vil det være 
re le vant å vur de re om med ar bei de
ren er en po si tiv bi drags yter til 
ar beids mil jø et. Et an net ele ment 
som nor malt vur de res er om 
ar beids ta ke ren har hatt kom pe tan
se hev ning si den sist han el ler hun 
ble vur dert lønns mes sig. Det at man 
vi ser in ter es se for ar beids opp ga ve ne 
og til eg ner seg ny, ak tu ell kom pe
tan se, skal tel les som po si tivt i en 
lønns mes sig sam men heng. En hver 
ar beids gi ver bør være takk nem lig 
for den en kel tes am bi sjo ner og bi
drag til virk som he tens ut vik ling. 

Ar gu men ta sjon og frem fø ring av 
de for skjel li ge mo men te ne bør med 
for del for ank res i virk som he tens 
be hov, både nå og frem over.  Det te 
frem går gjer ne av en stra te gisk plan, 
virk som he tens hand lings pla ner og/
el ler lo kal lønns po li tikk. Med bak
grunn i den ne kan den en kel te 
ar beids ta ker og den nes le der i sam ta
len set te opp en for ven tet mål opp nå
el se for ar beids ta ke ren kom men de 

ku la to ren til JF kan også be nyt tes. 
Den ne vi ser lønn ba sert på eks
amens år, sek tor og sted. Vi de re har 
Ju rist for bun det laget en for hand
lings vei le der hvor vi gir gode råd 
ved for hand ling av lønn. Du får til
gang til verk tøy ene ved å log ge deg 
inn på Ju rist for bun dets nett si de.

Inn hol det i en lønns sam ta le 
Hvil ke vur de rings tema som er ak tu
el le, vil va ri e re noe med type stil ling. 
I en ty pisk salgs stil ling, vil an tall salg 
og kun de kon tak ter være en nær lig
gen de må le en het. I saks be hand ler
stil lin ger er pro duk ti vi tet og fag lig 
nivå sen tralt. Vi ser at den ne type 
stil lin ger også må les ut fra an tall fer
dig be hand le de sa ker, bla ved dom
stols lig nen de or ga ner og i for sik rings
bran sjen. Ef fek ti vi tet kan må les i 
frem drift, for eks em pel i en pro sjekt
le der stil ling, el ler om man hol der 
fast sat te fris ter, ty pisk i et pro sjekt 
el ler i for bin del se med en ut sen del se. 
And re for hold som bør vur de res, er 
ini tia tiv og en ga sje ment, både for 
egen del og oven for kun der og kol le
ga er. Det kan være opp læ ring og vei
led ning av ny an sat te kol le g er. Et ord 
som sta dig duk ker opp her, er proak
tivitet – det å være en ak tør for ut vik
ling og nye til tak med en inn sats kan
skje ut over hva som nor malt kan 

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

FAKTURERING 
I Advisor Fakturering er 
brukervennligheten og 
effektiivtet det viktigste.

Fagartikkel
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– Vi kunne nok 
snakket mer om lønn
Anders Schrøder Amundsen har 
arbeidserfaring fra både offentlig  
og privat virksomhet. I dag er han  
advokat i Legeforeningen. 

    Ole-Martin Gangnes

Anders Schrø der Amundsen har ar bei det i Te le nor, vært 
po li ti ad vo kat og er i dag ad vo kat i Le ge for en in gen.

– Hvil ke er fa rin ger har du gjort deg om for skjel ler mel
lom å jobbe i pri vat og of fent lig virk som het?

– Det er sto re for skjel ler på virk som he ter både i det pri
va te og i det of fent li ge, slik at det er van ske lig å skjæ re 
alle over en kam. Det er li ke vel én vik tig ulik het, nem lig 
at du ikke for hand ler lønn di rek te med din le der i det 
of fent li ge slik du gjør i det pri va te. I det of fent li ge for
hand ler til lits valg te på dine veg ne, og det er ofte HR 
(Hu man Resources) som er mot par ten. Det be tyr at de 
som be stem mer løn nen din har et mer in di rek te for hold 
til deg enn hva le de ren din har. Kon se kven sen blir at 
le de ren får mind re inn fly tel se over din lønns ut vik ling 
enn hva en le der i det pri va te gjør. 

– Hvil ke ut slag gir det?

– Det te gir seg ut slag i at pre sta sjo ner og inn sats ikke 
be løn nes på sam me måte i det of fent li ge som i det pri
va te. Li ke vel er det al ler vik tig ste hvor dan le del sen er på 

LØNN OG BETINGELSER

ar beids plas sen din. En dyk tig le der vil kun ne lage gode 
ram me be tin gel ser for flin ke med ar bei der også i det 
of fent li ge, selv om verk tøy kas sen han el ler hun dis po ne
rer er mind re. 

– Hel dig vis har jeg er fa ring med dyk ti ge le de re i 
beg ge sek to rer, og sær lig i på ta le myn dig he ten i po li ti et 
var det in ter es sant å se hvor ulikt de for skjel li ge po li ti
dis trik te ne ble le det, un der sam me ram me vil kår.

– Hvor vik tig er lønn ved jobb skif ter?

– Pen ger er som kjent ikke alt, men lønn er vik tig hvis 
man ikke er født med en sølv skje i mun nen. I de ler av 
lan det er jo bo lig svin dyrt. I til legg gir pen ger trygg het 
og inn fly tel se over egen hver dag. Når du byt ter jobb, har 
du en fin mu lig het til å øke løn nen. Det kom mer selv
sagt an på din for hand lings styr ke om du kla rer å få høy
ere lønn og i til fel le hvor mye, men ar beids gi ver står ofte 
fri e re ved jobbytter enn i de år li ge lønns opp gjø re ne.

– Er and re ar beids vil kår vik tig?

– For min del har det all tid vært vik tigst at le del sen er 
god og at job ben gir me ning. Da kom mer det and re av 
seg selv.

– Bør ju ris ter skifte jobb of te re med tan ke på  
kar rie re og lønns ut vik ling?

– Det kom mer nok an på hva som er høy est pri ori tet. I 
be gyn nel sen av kar rie ren hand ler det mye om å få den 
er fa rin gen man tren ger se ne re i kar rie ren. Men når man 
har en fem til ti år på ba ken, bør man kan skje be gyn ne å 
ten ke på inn tekt. Jeg me ner i hvert fall at der som man 
har vært mis for nøyd med løn nen over tid og ikke får 
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• Ta all tid opp lønn ved et jobb
skif te – på en hyg ge lig måte.

• Tenk også på om det er and re 
go der som er vik ti ge – nye 
an svars om rå der, et ter ut dan ning 
osv. Sett deg inn i hvor dan 
ar beids gi ver ten ker og om det er 
noe som er let te re å gi enn an net. 

• Ikke vent i for man ge år der som 
du ten ker å skifte jobb.

• Ved et jobb skif te kan det lønne 
seg å for hand le om pen sjons ord
nin ger, el ler en «sign on fee» i 
form av fe rie pen ger el ler an net.

– Snak ker ju ris ter nok om lønn?

– Det va ri e rer nok. Min er fa ring er 
at man sjel den snak ker om te ma et 
hvis det ikke er un der fire øyne, med 
unn tak av i til lits valgt sam men heng. 
Med tan ke på hvor vik tig te ma et er, 
kun ne vi nok snak ket mer om det.

Her er noen rå d:
• Kjenn din mar keds ver di og kom 

i for hand lings po si sjon.
• Du må ta opp lønn som tema! 

Det er mer sann syn lig å få gjort 
noe med lønn der som du tar det 
opp med ar beids gi ver enn hvis 
du ikke gjør det.  

høy ere lønn, bør man vur de re et 
jobb skif te. 

– I po li ti et opp lev de jeg som til
lits valgt dess ver re ofte man ge ju ris
ter som var mis for nøyd med be tin
gel se ne, men li ke vel ikke ville slut te 
for di de lik te ar beids opp ga ve ne og 
føl te et an svar for sa ke ne sine. Da vi 
som til lits valg te vis te til med ar bei
der nes høye kom pe tan se og hvil ken 
ver di de ville ha i det pri va te, lyt tet 
ikke ar beids gi vers for hand lings re
pre sen tan ter, alt så HR. I en slik 
si tua sjon had de ar beids gi ver li ten 
grunn til å øke løn nen når de an sat te 
li ke vel ble i job ben sin. Da har man 
som an satt egent lig kun to valg: Byt
te jobb, el ler slut te å kla ge.

Anders Schrøder Amundsen
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Selvstendig næringsdrivende

– Salærsatsen har stått 
stille og har også vært 

underregulert over lang tid

I lønnundersøkelsen oppgir de selvstendig 
næringsdrivende at de i gjennomsnitt sitter 
igjen med en fortjeneste per time på 470, 
kroner i saker på offentlig salærsats.

    Ole-Martin Gangnes 

I lønns un der sø kel sen fra Ju rist for bun det er selv sten dig 
næ rings dri ven de tatt ut som egen grup pe og ikke bakt 
inn i lønns tal le ne fra pri vat sek tor el lers.

Lønns un der sø kel sen vi ser at selv sten dig næ rings dri
ven de opp gir en høy ere inn tekt des to fle re år et ter 
ut eks ami ne ring og at an de len kvin ner som er selv sten
dig næ rings dri ven de er la ve re enn an de len menn.  

Sel skaps for mer, stør rel se på virk som he ten og lønn 
va ri e rer mye, men et fel les trekk er at det er sam men
heng mel lom lønn og an tall an sat te i virk som he ten – de 
stør re tje ner mest.

Man ge i un der sø kel sen opp gir at stør rel sen på 
of fent lig sa lær sats er vik tig; de som tar sa ker på of fent lig 
sa lær sats har i gjen nom snitt 36 % av for tje nes ten fra 
slike sa ker.

Fo rum for næ rings dri ven de i Ju rist for bun det er 
opp tatt av sa lær spørs må let og me ner sat sen er for li ten.

– Sa lær sat sen har stått stil le og også vært un der re gu
lert over lang tid. Det er dår lig øko no mi i å ta sa ker på 
of fent lig sa lær sats. Det ram mer de sva kes te for di slike 
sa ker ikke blir pri ori tert av ad vo ka ter. For tje nes ten man 
sit ter igjen med er ikke stor. Når også rei se godt gjø rel sen 
er lav ram mes de sva kes te sterkt, sier le der Fo rum for 
næ rings dri ven de i Ju rist for bun det – Pri vat, ad vo kat Lise 
Rei er sen.

– Ned pri ori te ring
I un der sø kel sen fra Ju rist for bun det opp gir de selv sten
dig næ rings dri ven de at de i gjen nom snitt sit ter igjen 
med en for tje nes te per time på 470, kro ner i slike sa ker, 
et ter at fas te ut gif ter er dek ket.

– Kom pen sa sjo nen for med gått rei se tid blitt hal vert 
fra 1.1.2017. Inn tekts gren sen for fri retts hjelp er ikke 
opp jus tert si den 2009. Det be tyr at det kun er en for
svin nen de del av de sva ke re stil te som i dag har rett til fri 
retts hjelp, sier hun.

Tid li ge re i år gikk Ju rist for bun det, Le ge for en in gen 
og Psy ko log for en in gen ut med en be kym rings mel ding 
om re krut te rin gen til sam funns opp ga ver som sak kyn
dig ar beid og ad vo kat bi stand. 

– Vi ser på kon se kven sen av det of fent li ges sta di ge 
ned pri ori te ring av godt gjø rel sen for ju ri disk og sak kyn
dig bi stand ved dom sto le ne for de sva ke re stil te. Det te er 
til syv en de og sist et ver di spørs mål. Det gjen spei ler det 
of fent li ges pri ori te rin ger og hvil ken ver di det har for 
en kelt men nes ket å kun ne hev de sin rett, sier hun.

LØNN OG BETINGELSER
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Selv sit ter hun i et kon tor fel les
skap med fem and re ad vo ka ter og 
alle mer ker kon se kven ser av at sa ker 
ut set tes. Det er også til ba ke mel din
ge ne fra med lem me ne av Fo rum for 
næ rings dri ven de over hele lan det. 
Fo ru met har un der kri sen spilt inn 
til Ju rist for bun det og Aka de mi ker ne 
be ho vet for kom pen sa sjon for bort
fal let av inn tekt.

to rer. Det gan ske kost bart å drive for 
seg selv, sier hun.

Kri sen som nå ut spil ler seg 
un der ko ro na vi ru set er noe helt 
unikt og ram mer bran sjen hardt. 
Fo rum for næ rings dri ven de er 
be kym ret for de øko no mis ke kon se
kven se ne av kri sen for små og mel
lom sto re ad vo kat kon tor. 

– Ut set tel se ne av sa ker i dom sto
ler og fyl kes nemn der be tyr at vi ikke 
har inn tek ter, men sam ti dig lø per 
alle ut gif ter, sier Rei er sen.

Koronakrisen
Lise Rei er sen har ar bei det som selv
sten dig ad vo kat i snart 20 år. 

– Mar ke det har blitt mer spis set. 
Man må pri ori te re de sa ke ne som 
dek ker ut gif te ne på en bedre måte. 
Det er blitt tøf fe re å ta en del sa ker.

– Man er også blitt på lagt man ge 
fle re for ma li te ter. Det kre ver nok 
litt mer i dag enn tid li ge re å star te 
for seg selv, sier hun.

– Det ser man også på ut vik lin
gen ved at det blir fær re mind re kon

Lise Reiersen
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Det er størst lønnsforskjeller mellom kjønn  
i privat sektor.

Deretter følger statlig og kommunal sektor. 

Andelen kvinner i de lavere stillingskategoriene  
i statlig sektor og kommunal sektor er relativt 
høyere enn i de høyeste kategoriene.

I lønnundersøkelsen er det flere besvarelser fra kvinner enn fra menn,  
men Rambøl skriver i sin analyse at det er tilstrekkelig med observasjoner  
fra hvert kjønn til å utføre statistiske analyser. Likevel kan en merke seg  
at kjønnsfordelingen i undersøkelsen kan ha innvirkning på resultatene,  
skriver Rambøl. 
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Kvinner tjener  
mindre enn menn 
i alle sektorer

let te re å gi lønns øk ning til en mann? Det er fort satt flest 
le de re på top pen, og man verd set ter ofte de som er like 
seg selv, sier Ali. 

Hun på pe ker også at kvin ner kan bli tøf fe re og gjø re 
seg mer syn li ge.

– Et eks em pel er jobb sø king. Hvis en kvin ne kan 
huke av åtte av ti ku le punk ter i en an non se, er det li ke
vel man ge som ikke tør søke, mens menn sø ker hvis de 
kan huke av fem. Vi må være mer på bal len. 

Å være syn lig og ten ke på lønn hele året er også vik
tig, me ner Ali.

– Du må vise at du har stått på hele året. I ste det for 
å vente på at ar beids gi ver skal for de le lønn må du være 
«på» selv. Ta sjan ser. Får du til bud om nye opp ga ver el ler 
pro sjek ter må du ha litt tro på deg selv. Da kan du vise 
til at du har tatt eks tra ut ford rin ger og lagt inn eks tra 
inn sats, sier hun. 

Når det gjel der ar beids gi ver ne me ner Ali virk som
he te ne selv også må gå inn i tal le ne og se på om det fin
nes ufor klar li ge for skjel ler mel lom kjøn ne ne. 

– Kan skje bør en del av bud sjet tet set tes av til skjev
for de ling av kjønn? sier hun.

Karierreknekken i 30-åra
Hos Eco na be stem te de seg i for bin del se med en sat sing 
på kvin ner og topp le del se å se på hvor lønns for skjel le ne 
duk ket opp. 

Tal le ne vis te at si vil øko no me ne stort sett får lik lønn 
og for likt ar beid, men at det i lik het med hos ju ris te ne 
er noen ufor klar li ge for skjel ler mel lom kjøn ne ne.

Mennene raser fra kvinnene på lønnsstigen 
i 30–40årene. Å sette av deler av budsjettet 
til å rette opp skjevfordeling av lønn, vurdere 
gradert permisjon og arbeidsgivere som 
kompenserer full lønn utover 6G i permisjon 
er blant forslagene på utfordringene. 

    Tuva Bønke Grønning

Det sier Fa rah Ali, ad vo kat/kon sti tuert ju ri disk sjef i 
NITO og le der for kvin ne ut val get i Ju rist for bun det. Selv 
har hun job bet i det pri va te hele kar rie ren, og er hel ler 
ikke over ras ket over at det er i pri vat de stør ste lønns
for skjel le ne er.  

– Men det er over ras ken de å se at for skjel le ne er 
ty de li ge også i stat lig sek tor hvor man ten ker at det er et 
mer hie rar kisk lønns sy stem, sier hun.

Fle re år sa ker
Fa rah Ali me ner det er fle re og kom plek se år sa ker til 
lønns for skjel le ne, men tror det fort satt er en god del 
ube visst dis kri mi ne ring i Norge. 

– Jeg vel ger å tro at man ikke gjør det te med vi ten og 
vil je, men at det er en del me ka nis mer som lig ger un der 
som ar beids gi ve re bør være mer obs på, sier hun. 

– Kvin ner må kan skje pres te re mer enn mann li ge 
kol le ga er for å få sam me aner kjen nel se? Kan skje er det 

LØNN OG BETINGELSER



Kvinner tjener  
mindre enn menn 
i alle sektorer

Farah Ali
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Tre for slag
Med bak grunn i rap por ten kom mer 
Eco na med tre for slag til ar beids gi ve re 
og til kvin ne ne. Det før s te er å be visst 
vel ge ar beids gi ve re som kom pen se rer 
full lønn ut over 6G i per mi sjon.

– Ar beids gi ver ne må også være 
opp tatt av det te for å kun ne hol de 
på ta len te ne, me ner Lobo.

Det and re er at ar beids ta ke re of
te re bør vur de re gra dert per mi sjon. 

– Det te sier vi til kvin ner som 
har et øns ke om kar rie re. De må vite 
at om de går i per mi sjon og kut ter 
kon takt med ar beids gi ver i en leng re 
pe ri ode, så vil det ha kon se kven ser. 

Lobo tror man ge ten ker at per
mi sjo nen er kort, men opp ford rer 
kvin ne ne til å set te seg ned med 
ar beids gi ver og plan leg ge. Hun 
un der stre ker at de i Eco na ikke vil 
sel ve per mi sjo nen til livs.

– Vi vil at folk skal få barn og ha 
per mi sjon, men vi må bli flin ke re til 
å plan leg ge. Det be tyr ikke at du 
skal til ba ke på jobb seks uker et ter 
fød sel, men kan skje kan du føl ge 
opp en be stemt kli ent el ler sjek ke 
epost? 

blir så stort at kvin ne ne ikke kla rer 
å ta det igjen. Kvin ne ne er som 
re gel bor te len ger enn men ne ne i 
for bin del se med per mi sjon, og får 
da stort sett en vi kar. Men ne ne, 
som har kor te re per mi sjon, be hol
der kon tak ten med ar beids plas sen i 
stør re grad. 

– Rap por ten vi ser at menn og 
kvin ner har like am bi sjo ner om 
an svar, lønn og le der kar rie re, men 
li ke vel skjer det te. Høyt ut dan ne de 
kvin ner er ofte sam men med høyt 
ut dan ne de menn, og av en el ler 
an nen grunn blir det slik at men
ne ne fo ku se rer mer på kar rie re i 
små barns pe ri oden, sier Lobo. 

Hun tror man ge kvin ner ikke er 
klar over kon se kven se ne av per mi
sjo ner, og at en del ar beids gi ve re er 
redd for å på leg ge kvin ner for mye 
press i for bin del se med svan ger skap 
og per mi sjon. 

– Det blir en om vendt snil lis me. 
Man vil ta hen syn, men unn går å gå 
inn i en kon struk tiv sam ta le om 
hvor dan man skal leg ge opp per mi
sjo nen el ler hvor dan man ten ker 
kar rie re i det leng re løp, sier Lobo. 

– Vi har prøvd å kon trol le re for 
en rek ke fak to rer, men har li ke vel 
ikke kun net for kla re for skjel len, for
tel ler Ma ria Øs ter hus Lobo, le der 
for kom mu ni ka sjon og sam funns po
li tikk i Eco na. 

Hun for tel ler at de høs ten 2019 
be gyn te å set te tal le ne fra lønns un
der sø kel se ne i sy stem og opp da get 
at ga pet mel lom menn og kvin ner 
opp stod i al de ren 3040 år. 

– Vi så at kvin ners lønns kur ve 
fla tet ut, mens menns lønns kur ve 
skjøt fart. Både hos oss og da vi så på 
an nen forsk ning, så vi at per mi sjo
ner er den sto re hind rin gen for at 
kvin ner skal kun ne føl ge menns 
lønns ut vik ling, sier Lobo.

– Kvin ne ne får ald ri tet tet ga pet, 
og tal le ne vi ser at en mann vil ha 
tjent 10 mil li o ner mer enn en 
kvin ne når de beg ge er 62 år. Det er 
en be trak te lig sum. 

Like am bi sjo ner fra start
Lobo tror i lik het med Fa rah Ali at 
mye er ube visst, og at ver ken le de re 
el ler kvin ne ne er klar over hvor stor 
inn virk ning per mi sjo nen og valg man 
tar i ti å ret fra 30 til 40 spil ler inn. 

– Det er ikke sånn at kvin ne ne 
ikke er am bi si ø se og ten ker le der
kar rie re, men jeg tror man ge ten ker 
at 812 må ne der, som er per mi sjon 
ofte er, ikke har så mye å si, sier hun.

– I en viss pe ri ode av li vet er det 
vik ti ge re med barn, og det er helt 
greit. Men vi er opp tatt av at kvin
ne ne skal ta be viss te valg. 

Econas rap port, som er gjen
nom ført av CORE, vi ser at ga pet 

Sigtona Halrynjo
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De vik ti ge 30-åra
Hal ryn jo un der stre ker at å få barn 
ikke gjør at man mis ter kom pe tan se, 
og har også sett noe på hvor for ikke 
det be røm te kar rie re ryk ket kan skje 
se ne re. 

– Vi tren ger fle re stu di er på 
hvor for det te må skje mel lom 30 og 
40. Vi vet for eks em pel at de fles te 
som blir part ne re blir det før de blir 
40. Men det er jo vold somt man ge 
år igjen av kar rie ren et ter det te, sier 
hun. 

Når det gjel der Ju rist for bun dets 
lønns un der sø kel se er ikke Hal ryn jo 
over ras ket at de stør ste lønns for
skjel le ne mel lom menn og kvin ner 
fin nes i pri vat sek tor.

– Jo mer kol lek tivt for hand let 
lønn, jo mind re for skjel ler – og jo 
mer opp til hver en kelt, jo stør re 
for skjel ler, sier hun.

– I til legg vet vi at det er fle re 
menn enn kvin ner som er part ne re i 
sto re ad vo kat fir ma, og det er gjer ne 
der man har mu lig het for de vir ke lig 
sto re løn nin ge ne. 

oden, alt så mel lom 30 og 40 og i for
bin del se med per mi sjo ner, sier hun.

Hal ryn jo tror kvin ner ofte blir 
opp ford ret til å ikke byt te jobb i for
bin del se med svan ger skap, per mi
sjon el ler når de har små barn. 

– Man ge ten ker at det er fint å 
ha en jobb man be hers ker i den ne 
pe ri oden slik at det kan være noe 
ro li ge re. Men i job ber der du blir 
sterkt pre mi ert for å rykke opp, som 
for eks em pel i ad vo kat bran sjen, vil 
man da alt så fort falle bak på lønns
mes sig. 

– Det er alt så slik at selv om 
kvin ne ne ikke slut ter å jobbe el ler 
går ned i stil ling, kan det å bli 
væ ren de i sam me jobb føre til at de 
mis ter lønns øk nin gen, sier Hal ryn jo. 

Si vil øko no mer og ju ris ter
Sigtona Hal ryn jo ved Institutt for 
sam funns forsk ning og PhD i so sio
lo gi fra Uni ver si te tet i Oslo fors ker 
på fa mi lie po li tikk, ar beids liv, kjønn 
og kar rie re i næ rings liv og aka de
m ia.

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

Si vil øko no mer og ju ris ter kan 
sam men lig ner på fle re om rå der 
me ner hun når hun snak ker om rap
por ten de har gjen nom ført for Eco na. 

– Det er gan ske man ge stu di er 
som pe ker i ret ning av at dets kjer 
noe i lønns ut vik lin gen i den ne pe ri

Å få barn  

gjør ikke at  

man mis ter  

kom pe tan se

Maria Østerhus Lobo 
(Foto: Econa)

En rapport gjennomført av 
Menon Economics for Jurist
forbundet Privat i 2019 viste at 
lønnsforskjellene mellom menn 
og kvinner er særlig store for 
advokater i advokatselskaper. 

– Basert på vår surveyunder
søkelse rettet mot Norges Jurist
forbud sine medlemmer i privat 
sektor og Spekter, finner vi at 
kjønn kan forklare en forskjell på 
183 000 i lønnsinntekt, etter at vi 
har justert for alder, yrkeserfaring 
og arbeidsoppgaver, heter det 
i rapporten.
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Gjennomsnittslønnen øker med antall år 
i arbeidslivet. 

Årslønnen øker i gjennomsnitt med 0,77 %  
hvert år etter endt studier. 

Det er forskjell mellom kjønn, der sammenhengen 
mellom ansiennitet i arbeidslivet er brattere for 
menn enn for kvinner. Menn har altså en bedre 
lønnsutvikling. 

Det er flere kvinner enn menn som har besvart undersøkelsen,  
men Rambøl skriver i sin analyse at det likevel er tilstrekkelig med  
observasjoner til at man finner at lønnsutviklingen mellom kjønn  
er statistisk signifikant. 
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kvinnelige jurister 
i ulike yrker10



Juristen  2|20   |   33

– Det handler om å våge å ta steget inn i nye roller – så lærer man 
seg det etter hvert hvis man er åpen og nysgjerrig og interessert.

    Tore Letvik 

F.v. Marthe Engedahl, Sigrid Toft Fløystad, Kiran Aziz, 
Kjersti Lehmann, Anne Karoline Bakken Staff, Cathrine 
Hambro, Hanne Harlem, Merete Svartveit, Asta Ellingsen 
Stenhagen og Randi Gustad.
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– Min er fa ring er at ju ris ten ut
gjør en vik tig brik ke i det te ar bei det, 
sa Bak ken Staff, som kun ne av slø re at 
hun be gyn te på jus stu di et for di hun 
egent lig ikke viss te hva hun ville bli. 

– Tid lig ville jeg egent lig bli 
jour na list, men så var jeg mer inn
ret tet på å bli ad vo kat, før jeg end te 
i på ta le myn dig he ten, hvor jeg tri ves 
svært godt, sa hun. 

Kjers ti Leh mann er også ju rist, i 
stil ling som se ni or råd gi ver i po li ti
av de lin gen i Jus tis og be red skaps
de par te men tet. Leh mann le der 
Norges de le ga sjon til Fi nan ci al 
Ac tion Task Force, og er en ga sjert i 
be kjem pel se av hvit vas king og ter
ror fi nan sie ring. 

– Mye av det te ar bei det hand ler 
om å be skyt te vårt fi nan si el le sy s

2008, og har i til legg til dom mer full
mek tigstil lin gen vært råd gi ver i 
Kom mu nal de par te men tet, ad vo kat 
og for sva rer. 

Viss te ikke hva hun ville bli 
En an nen av de som for tal te som sin 
ju rist hver dag var Anne Ka ro li ne 
Bak ken Staff, som er fun ge ren de 
sek sjons le der i Po li ti ets Sik ker hets
tje nes te (PST), hun har lang er fa ring 
som po li ti ad vo kat og ar beid i et ter
ret ning, og har job bet med man ge 
ter rorretts sa ker. 

– Jeg vil også un der stre ke be tyd
nin gen av å døm me hand lin ger, og 
ikke men nes ker. Det te er noe vi er 
opp tatt av også i på ta le myn dig he
ten, sa Bak ken Staff, som job ber 
mest med et ter forsk ning i PST. 

Det ju ri dis ke fa kul tet in vi ter te 10 
kvin ne li ge ju ris ter til de batt sam ta le 
un der tit te len «Ju rist: En ver den av 
mu lig he ter» i mars rett før kvin ne
da gen. 

I lø pet av én time ble de frem
møt te tatt gjen nom ju ris te nes yr kes
hver da ger som om fat ter, el ler har 
om fat tet, alt fra be kjem pel se av ter
ror og hvit vas king, råd giv ning av 
nors ke styr ker i Irak, van ske li ge ju ri
dis ke av vei nin ger knyt tet til nors ke 
barn av frem med kri ge re, ko ro na vi ru
sets på virk ning av itbe drif ter, van
ske li ge men nes ke retts vur de rin ger i 
skjæ rings punk tet mel lom jus og po li
tikk, av vei nin ger som gjø res av dom
me re i ting ret ten, spen nen de for ret
nings jus og er fa rin ger som gjø res av 
ju rist i en be ty de lig me die be drift. 

En av de ti som for tal te om sin 
vei i jus sen, og sin ar beids hver dag 
var Me re te Svar tveit, som er dom
mer i Oslo ting rett. I sin jobb hver
dag mø ter hun men nes ker i kri ser, 
og Svar tveit un der stre ket be tyd nin
gen av å hol de tun gen rett i mun nen 
når job ben man har og av gjø rel se ne 
man fat ter, svært ofte får stor be tyd
ning for en kelt per so ner, slik som i 
be hand lin gen av straf fe sa ker. 

– Jeg pleier å un der stre ke at det 
er en hand ling man døm mer, ikke 
men nes ket, sa Svar tveit. 

Hun for tal te også om sine mø ter 
med men nes ker i and re van ske li ge 
livs si tua sjo ner, som et ter kon kur ser, 
og tvis ter hvor an sat te mis ter job
be ne sine. 

– Job ben som dom mer er å av
gjø re den tvis ten som er bragt inn. 
Og selv om det kan hø res trist ut, så 
fin ner jeg in spi ra sjon i å leg ge ned 
ar beid i å finne de rik ti ge av gjø rel
se ne, og tro en på den be tyd nin gen 
det har, sa Svar tveit som opp ford ret 
ny ut dan ne de ju ris ter til å søke på 
dom mer full mek tig stil lin ger. 

– Det te er job ber med gi ven de 
inn hold, og jeg vil opp ford re til å 
søke jo før jo hel ler, for di det te er 
stil lin ger som i dis se da ger er un der 
press, sa Svar tveit, som selv be gyn te 
som dom mer full mek tig på Sen ja. 
Svar tveit ble ut nevnt som dom mer i 

Kjersti Lehmann
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be gyn te jeg i Thom mes sen og ble 
vel dig over ras ket over den ver den 
som jeg fant der, for di det var så mye 
fag lig in ter es ser te flin ke og hyg ge li ge 
folk. Det gjor de at jeg fikk en stor 
re spekt for fag fel tet, sa Toft Fløy stad. 
Hun for tal te også om den før s te 
ti den da hun var dom mer full mek tig.

– Når man har sin før s te sak som 
dom mer full mek tig så fø ler man seg 
ikke som dom mer. Man fø ler at man 
kler seg ut som dom mer. Og sånn 
har jeg tenkt i for hold til man ge rol
ler jeg går inn i. Du kan ikke være 
ju ri disk di rek tør før du har vært det 
en stund. El ler som å være part ner i 
et ad vo kat fir ma – du aner jo ikke 
hvor dan det er før du har vært det 
en stund. Så det hand ler om å våge å 
ta ste get inn i nye rol ler – så læ rer 
man seg det et ter hvert hvis man er 
åpen og nys gjer rig og in ter es sert. 
Det er lett å stoppe før hin de ret og 
ten ke at det te kan jeg ikke. Og nei, 
du kan jo ikke det, for di du har ald ri 
vært der – du har ikke gjort det te før.

Toft Fløy stad for tal te at hen nes 
spe si al felt som for ret nings ad vo kat 
er im ma te ri al rett, og at hun der med 
job ber mye med ret tig hets jus. 

– Det hand ler om hvor dan sam
fun net ba lan se rer ene rett mot kon
kur ran se og om hva slags reg ler man 
skal ha for kon kur ran se i næ rings li
vet, noe som er vel dig mor somt å 
jobbe med. Det hand ler også mye 
om sam ar beid. Du mø ter kan skje 
den kjem pe en ga sjer te fors ke ren 
som har vært med på å ut vik le et 
pro dukt, og kan skje en di rek tør som 
opp le ver at mye står på spill, for di 
sel ska pet har in ves tert mye pen ger i 
pro duk tet. Man får brukt jus sen på 
man ge va ri er te må ter. 

 TV2
Ran di Gu stad er in tern ad vo kat i 
TV2, tid li ge re lands lags spil ler i hånd
ball og har vært sty re med lem i An ti
do ping Norge. Hun var med på å 
star te opp ad vo kat fir ma et G & G AS. 
Hun er i til legg til job ben som ad vo
kat eks pert kom men ta tor i TV2s 
hånd ball sen din ger. Hun for tal te om 
sin nå væ ren de jobb som ju rist i TV2 

ning en bache lor i ut vik lings stu di er. 
Har vært til knyt tet Raf to stif tel sen i 
Bergen, NOAS og UDI. Hun job bet 
i Forsvaret 20172019, hvor hun var 
en del av den tred je nors ke kon tin
gen ten av nors ke sol da ter i Irak, 
hvor hun blant an net an net un der
vis te ira kis ke sol da ter. 

– Min pri mær opp ga ve var å råd
gi styr ke sje fen, sa En ge dahl, som i 
Forsvaret had de kap teins grad. Hun 
job ber i dag i UNICEF Norge, og 
fin ner nok spen ning der i jus sen. 

– Job ben min hand ler om for
hold som lig ger i skjæ rings punk tet 
mel lom jus og po li tikk, og tro meg 
– pro blem stil lin ger knyt tet til men
nes ke ret tig he ter kan by på hard  co
rejuss, sa En ge dahl som blant an net 
har gitt vur de rin ger knyt tet til 
nors ke barn av frem med kri ge re. 

For ret nings ad vo kat
Sig rid Toft Fløy stad, som er part ner i 
ad vo kat fir ma et GjessingReimers AS, 
og som tid li ge re har vært dom mer
full mek tig, part ner i ad vo kat fir ma et 
Gret te, og ju ri disk di rek tør i Tine 
SA, for tal te om sin ar beids hver dag 
in nen im ma te ri al rett og pro se dy re. 

Hun fikk spørs mål: Det te med 
for ret nings ad vo kat, var det noe du 
had de drømt om fra stu di et?

– Nei, det var det ikke. Det var 
kan skje nes ten mot satt men jeg var, 
og er fort satt, vel dig fag lig in ter es sert. 
Sy nes jus sen i seg selv er vel dig in ter
es sant. Jeg had de et gan ske fjernt for
hold til næ rings li vet og for ret nings
ad vo kat som yr kes valg, men jeg fikk 
som mer jobb og de be ta le bra, og så 

tem. All kri mi na li tet som gir et ut
byt te gir et be hov for ut øver ne for å 
hvit vas ke pen ge ne for å kun ne bru
ke dem, og det kan være ut byt te av 
nar ko ti ka salg, men nes ke han del, 
over grep mot barn på nett. Det te er 
vir ke lig kri mi na li tet som vi øns ker å 
be kjem pe, og jeg fø ler at det nyt ter, 
noe som gir meg in spi ra sjon. Det er 
et bredt felt som spen ner over vel
dig mye, sa Leh mann. 

Hard co re-juss 
Blant de øv ri ge ju ris te ne som in spi
rer te med sine er fa rin ger som ju rist i 
uli ke yr ker var Ki ran Aziz, som er 
ad vo kat i KLP Ka pi tal for valt ning 
AS, av de ling An svar li ge in ves te rin
ger, og er blant an net sty re med lem i 
Flyktningehjelpenog ICJ Norge. 
Hun var tid li ge re ad vo kat hos Ernst 
& Young og har vært fore le ser og 
fors ker ved BI. Hun er også men tor 
for jusstu den ter og alumn av Glo bal 
Shapers Com mu ni ty. 

Hun ble bedt om å sva re på føl
gen de: Hva med jus sen er det som 
dri ver deg?

– Det er et stort spørs mål. Jeg har 
bare job bet i åtte år. Hvis jeg skal 
jobbe til 70 så er det vel dig langt frem. 
Det som har dre vet meg har vært det 
ide el le ved jus sen, rett fer dig hets san
sen, det at du skal stå opp for ret tig he
ter. Også det å kun ne ut gjø re en for
skjell og å kun ne på vir ke har vært 
vel dig vik tig for meg. Da jeg gikk på 
jus stu di et øns ket jeg å kom me ut av 
stu di et uten å bare huske at jeg var i 
le se sa len i x an tall ti mer. Det er vik tig 
å få and re per spek ti ver også, og å 
en ga sje re seg på fle re om rå der. Man 
får ikke med seg hva som skjer ute i 
ver den bare ved å være i le se sa len. 
Mitt en ga sje ment for ret tig hets spørs
mål har på vir ket mine valg som ju rist, 
og vært en råd tråd i det jeg har gjort. 
En ga sje men tet ved si den av job ben er 
noe jeg kan gjø re for di jeg i dag ikke 
har noen and re for plik tel ser og der for 
har tid til å en ga sje re meg på fri ti den.

Mar the En ge dahl i UNICEF 
Norge, er ju ri disk råd gi ver og fag an
svar lig for barns ret tig he ter der. 
En ge dahl har i til legg til jus ut dan

Jeg hadde et ganske  

fjernt forhold til  

næringslivet og  

forretningsadvokat  

som yrkesvalg
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un der veis. Har lem er tid li ge re po li
tisk råd gi ver i Barne og fa mi lie de
par te men tet, as si ste ren de di rek tør i 
Norsk Hydro, jus tis mi nis ter og uni
ver si tets di rek tør for UiO, m.m. Var 
kom mu ne ad vo kat i Oslo før job ben 
som Si vil om buds man nen. Har vært 
sen sor ved UiO. 

– Når jeg har an satt ju ris ter har 
jeg ikke sjel dent også vur dert om sø
ker ne har mer enn jus er fa ring. Jeg 
me ner det kan være en for del for 
ju ris ter å også prø ve seg i and re rol
ler, og at er fa ring man gjør un der
veis, ikke minst på det men nes ke li ge 

plan, kan bi dra til å gjø re deg til en 
bedre ju rist, sa Har lem. 

Asta El ling sen Sten ha gen, er 
kon sern di rek tør i sel ska pet EVRY, 
og har lang er fa ring fra IT, ship ping 
og ma ri tim bran sje. Har vært jus tis
po li tisk råd gi ver i of fent lig sek tor, og 
har job bet som ad vo kat. Hun for
tal te blant an net om sin jobb som 
ju rist i TEK og ITin du stri en. Hun 
for tal te også at ut bre del sen av ko ro
na vi ru set mer kes i bran sjen, blant 
an net ved at det nå blant itfolk fin
nes de som nek ter å møte «onsite». 

og litt om vei en fram til ju ri di kum, 
med lan ge og kre ven de da ger som 
topp id retts ut øver og jusstu dent.

– Selv om jeg ser til ba ke på jus
stu di et med stor gle de, had de jeg 
nok ikke det sto re en ga sje men tet for 
sa ker uten for stu di e ne. Men det at 
jeg sam ti dig had de id ret ten var til 
for del da stu di e ne brak te meg inn 
på jus sen der, som med lem i an ti do
pingsty ret. Så jeg fikk en for del av å 
ha kjørt de to spo re ne, juss og id rett, 
sa Gu stad. Hun fort sat te med å rose 
TV2 og mil jø et der.

– Det er en fan tas tisk ar beids
plass som har mang fold høyt opp på 
are na en, og ikke bare i fest ta ler, sa 
Gu stad som me ner det er vik tig at 
ju ris ter å gi kla re bud skap når man 
ut ta ler seg i kon kre te sa ker man har 
kunn skap om.

– Sam ti dig er det bra å være 
ty de lig på hva man kan, og ikke kan, 
sa hun. 

Kli ma søks mål
Cath rine Ham bro er ad vo kat og 
part ner i WahlLarsen Ad vo kat
fir ma, og ar bei der sær skilt med kli
ma spørs mål. Hun var med lem av 
Ad vo kat for en in gens lov ut valg for 
mil jø rett 20082010, er tid li ge re 
an satt og part ner i ad vo kat fir ma et 
Scjødt, og er pro sess full mek tig for 
Green peace og Na tur og Ung dom i 
det mye om tal te kli ma søks må let 
mot den nors ke stat. På fa kul te tet 
fikk Ham bro spørs mål hun er spe si
elt mil jø en ga sjert.

– Ja, jeg har helt si den min tid 
hos Schjødt øns ket å gjø re mer for 
mil jø et, sa Ham bro som også satt i 
sty ret i ENO VA i man ge år. På spørs
mål om hvor dan hun opp lev de å 
være på sak sø ker si den mot sta ten, 
svar te hun:

– Den sa ken er ikke fer dig, vi har 
an ket lag manns ret tens dom til Høy
es te rett og an ke ut val gets av gjø rel se 
fore lig ger ikke, så vi står midt i det. 
Det blir vel dig spen nen de rett og 
slett. 

Han ne Har lem, som er Si vil om
buds mann, for tal te om sin yr kes kar
rie re, og er fa rin ger hun har gjort 
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Det er lite variasjon i ønske om å bytte jobb  
på tvers av sektorer. 

Andelen som sier de vurderer å bytte jobb  
er høyest i kommunal sektor, etterfulgt av statlig  
og privat sektor. 

Kvinner sier i noe høyere grad at de vurderer å 
bytte jobb, med unntak av i kommunal sektor. 

Størst differanse mellom kjønn er det i privat sektor, 
der kvinner i større grad sier de vil bytte jobb. 
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Jobbsøking 
i koronaens tid

hvis det dukker opp noe aktuelt. Hun har ikke merket 
noen nedgang i antall juristsstillinger på markedet. 

– Faktisk er det flere steder i offentlig sektor som 
trenger mer folk nå. En del av disse stillingene er ikke 
faste stillinger, men kan være gode muligheter for de 
som er nyutdannede eller av andre grunner står uten 
jobb akkurat nå, sier hun. 

Er du en av de som står uten jobb oppfordrer 
Lindstrøm også til å kikke i bransjer hvor jurister vanlig
vis ikke ville tatt jobb, spesielt hvis du har annen erfa
ring eller utdanning fra tidligere. 

– Har du jobbet på sykehjem som student eller har 
annen erfaring bør du trå til nå. Å kunne vise til at du 
bidro under krisen vil være et stort pluss senere, selv om 
du det ikke er snakk om en jobb du i utgangspunktet er 
på utkikk etter, sier rådgiveren. 

Hun mener det definitivt vil være positivt med 
arbeid i for eksempel en matbutikk under koronakrisen 
på CVen senere. 

– Det er noe med å brette opp ermene og tenke 
alternativt. Ikke nødvendigvis i stedet for og som første
valg, men som en mulighet. Og det vil gi en større 
stjerne i margen slik situasjonen er nå. Det viktigste er å 
kunne fortelle hva som motiverer deg. 

Digitale jobbintervjuer 
Er du permittert eller uten jobb oppfordrer Lindstrøm 
også til å benytte muligheten til å undersøke om det er 
noe du kan oppdatere deg på eller noen kurs du kan ta. 

Selv om det ikke nødvendigvis har minsket veldig i 
antallet juriststillinger, så er det en del arbeidsgivere 
som er litt avventende og prosessene kan trekke ut i tid, 
forteller hun. 

– På den andre siden kan terskelen for å komme i 
kontakt med en potensiell arbeidsgiver være lavere nå 

Uvante arbeidsoppgaver på hjemmekontor 
og ansettelsesprosesser som stopper opp 
preger jobbsøkende og arbeidsledige 
jurister. Men karriererådgiver IngerChristine 
Lindstrøm oppfordrer til å fortsette å søke.

    Tuva Bønke Grønning

Koronakrisen påvirker alle på et eller annet vis og preger 
de fleste samtaler om dagen. Det gjelder også for de 
jobbsøkende juristene karriererådgiver IngerChristine 
Lindstrøm i Juristforbundet snakker med i disse dager. 

Noen er bekymret for ansettelsesprosesser som har 
stoppet opp eller trekker ut i tid, mens andre lurer på 
om det er et ugunstig tidspunkt å bytte jobb på. 

Noen er nyutdannede på jobbjakt, mens andre har 
gått med en drøm om å gjøre noe nytt eller er usikre på 
veien videre i karrieren. 

– Det gjelder også nå. Mange medlemmer er jurister 
i samfunnskritiske stillinger på hjemmekontor med mye 
å gjøre. Mange hadde før koronakrisa en tanke om hva 
de skulle videre, og lurer litt på hvordan veien går videre 
nå, forteller Lindstrøm.

– Selv om vi er midt oppi en nasjonal dugnad og de 
fleste er stolte over jobben de gjør, så er det lov å tenke 
på egne ambisjoner også. 

– Fortsett jobbjakten
Selv om situasjonen er uvanlig og det er travelt oppfor
drer Lindstrøm til å fortsette å være på utkikk og å søke 
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ut av hva som finnes der ute. Vi 
trenger den dynamikken i arbeids
markedet, sier hun.

– Det kan kanskje virke mer 
skummelt å bytte jobb nå, men det 
er ikke noe du skal ta stilling til før 
det ligger et tilbud på bordet. 
Fortsett planene dine og ikke bruk 
situasjonen som en hvilepute hvis 
du virkelig ønsker en ny jobb. 

spørsmål du kan få om digital kom
petanse og hvordan du fungerer i en 
selvstendig hemmekontorhverdag. 

Alt i alt mener hun arbeidsmar
kedet for jurister er mindre forskjel
lig enn for noen måneder tilbake 
enn man skulle tro, men at det rik
tignok er noen usikkerhetsmomen
ter. 

– Har du tenkt på å bytte jobb 
en stund bør du fortsette å legge 
planer og gjøre fremstøt for å finne 

som alt skjer digitalt, sier Lindstrøm, 
og fortsetter:

– Det har nesten eksplodert med 
aktivitet på LinkedIn for eksempel. 
Det å synliggjøre seg og følge med er 
viktig. Du må være komfortabel 
med det digitale. Er du ikke det, er 
dette tiden for å sette seg inn i det. 
også et jobbintervju vil sannsynligvis 
skje digitalt nå.

Ifølge Lindstrøm kan det være 
lurt å ha tenkt godt gjennom mulige 
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Et ønske om økt lønn er den hyppigste  
årsaken til at jurister ønsker å bytte jobb  
– det gjelder uavhengig av kjønn. 

Menn sier i noe større grad at lønn er  
en viktig driver for jobbskifte. 

Sammenlignet med menn, oppgir flere  
kvinner faglig bredde som en viktig årsak  
for å vurdere jobbskifte. 
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Lønn som fortjent?
Hvor fornøyde er jurister 
med lønnsnivået sitt? Hvor 
fornøyde er jurister med 
jobbsituasjonen sin?

Av Inger-Christine Lindstrøm, 
karriererådgiver i Juristforbundet

I Kar rie re te le fon sam ta le ne jeg har 
med med lem mer i Ju rist for bun det 
er mitt inn trykk at man ge er ri me lig 
til freds, stort sett. Noen gan ger er 
det imid ler tid slik at om bare løn nen 
had de vært bedre, så had de alt vært 
bra. Of te re er det slik at mis nøy en 
hand ler om fle re fak to rer enn bare 
lønn. 

Der som ar beids opp ga ve ne, ar beids
 mil jø et og for hol det til nær mes te 
le der hel ler ikke er helt ok, så blir 
gjer ne opp le vel sen av å ha feil lønn 
for ster ket. Lønn er vik tig for de al ler 
fles te, men ut vik len de og sti mu le
ren de ar beids opp ga ver er noe ju ris
ter er vel dig opp tatt av å ha. 

I dis se usik re ko ro nati der er 
mye som ikke er som det pleier å 
være. Ak ku rat nå er det man ge som 
opp le ver stor usik ker het både i for
hold til jobb og el lers. På et tids
punkt skal vi al li ke vel til ba ke til en 
mer nor ma li sert hver dag. Det er nå 
som el lers en del grep du kan ta for å 
iva re ta og ut vik le din «ver di» som 
ar beids ta ker.

Økt be visst het om eget bi drag 
og egen kom pe tan se
Kan du set te ord på hva du kan, dine 
re sul ta ter og hva du er flink til? De 
fles te tren ger å øve seg på det te. 
Det te er de fi ni tivt ikke «å skryte av 
seg selv», men det kan fø les slik for di 
det er uvant. Øv!

Det er å være be visst på hva du 
bi drar med og er helt nød ven dig. 

Hvis du skal ta opp te ma et lønn 
med nå væ ren de ar beids gi ver må du 
være for be redt på å kun ne peke på 
hva du fak tisk får til. Det sam me er 
som re gel helt nød ven dig ved jobb
skif te. Finn eks emp ler. Legg mer ke 
til dine re sul ta ter. Be skriv dem for 
deg selv. 

Det sit ter man ge svært dyk ti ge 
og pro duk ti ve ju ris ter og bi drar med 
høy kva li tet man ge ste der uten at le
de re og ar beids gi ve re er det helt 
be visst. Det er en fare for å bli «en 
del av in ven ta ret» der som en bare 
lar det sku re og gå. 

Ut vik le kom pe tan sen din 
Ta på deg nye opp ga ver når mu lig
he ten byr seg. Rekk opp hån den! 
Kom pe tan se ut vik ling er mer enn 
kurs og et ter ut dan ning. Våg deg ut 
av kom fort so nen din re gel mes sig. 
Legg mer ke til hva som skjer da. 

Uten for egen kom fort so ne læ rer 
vi. Det er ikke bare be ha ge lig. Legg 
mer ke til hva som skjer med den 
di gi ta le kom mu ni ka sjons kom pe tan
sen nå i dis se ti der. Den øker. Det 

blir litt fom ling og prø ving og fei ling 
for man ge, og vi læ rer. Din ka pa si tet 
for å lære nye ting er en vik tig og 
at trak tiv fer dig het i ar beids mar ke
det. Hvor dan du nær mer deg slike 
ut ford rin ger er også vik tig.

Hvor dan er din evne til pro
blem løs ning? Hvor dan går du van
lig vis frem? Hva er dine «su per kref
ter» på det te om rå det? 

Kjenner du men nes ker som er 
dyk ti ge på and re om rå der enn deg? 
Kan du spør re dem om råd når 
si tua sjo nen kre ver det? Det te er din 
ut vi de de kom pe tan se. In gen ting 
skjer el ler ut vik ler seg i et va kuum. 
Hvor dan du sam ar bei der, kom mu
ni se rer og in vol ve rer du and re er 
vik tig i da gens ar beids liv 

Selv le del se er noe alle som job ber 
fra hjem me kon tor i dis se da ger får 
nye er fa rin ger med. Hvor dan gjør 
du det? I hvil ken grad er du en god 
og rett fer dig le der for deg selv? Er 
du jobb sø ker gjel der det te på sam
me måte. Hvor dan or ga ni se rer og 
struk tu re rer du ti den din. Hvor dan 
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hånd te rer du av bry tel ser? Når på 
da gen er det let test for deg å kon
sen tre re deg? 

Er fa ring med end rin ger og 
om stil lin ger har vi alle, fra uli ke 
om rå der i li ve ne våre. Hvor dan vi 
står i, og hånd te rer en end ring er 
ver di full er fa ring. En re flek sjon 
rundt det te gir deg inn blikk i noe av 
din per son li ge kom pe tan se. Hvil ke 
si der av deg kom mer frem? Hvor
dan gjør du det nå? 

LinkedIn er et godt verk tøy for å 
hol de deg orien tert og gjø re kom pe
tan sen din syn lig i ditt pro fe sjo nel le 
liv.

Hvem er det som får høy ere lønn 
da? Hva er det de gjør, og hvor dan 
gjør de det? Vel, de vå ger helt klart å 
be om det. Dess uten har de ga ran
tert noen gode be grun nel ser, sett fra 
ar beids gi vers stå sted.

I pri vat sek tor vil ditt bi drag til 
inn tje ning og bunn lin je og ver di ska
ping, di rek te el ler in di rek te, være 
vik tig. Hvor dan bi drar du? 

I of fent lig sek tor kan du stil le 
deg det te spørs må let på en litt 
an nen måte. På hvil ken måte bi drar 
du til en god res surs bruk på veg ne 
av felleskapet? Hva er mål set nin
ge ne, og sam funns opp dra get du er 
med på? 

Mye av lønns dan nel sen skjer kol
lek tivt, men det be tyr jo ikke at det 
bare er å lene seg til ba ke og vente.

Alt så, ar beids gi ve re be ta ler for 
ditt bi drag. Det er ikke all tid så 
åpen bart rett fer dig det te med lønns
ni vå.

Det er dess ver re på in gen måte 
sik kert at du blir be løn net med økt 
lønn selv om du gjør «alt rik tig» også 
sett med din ar beids gi vers øyne. 

Er det noe an net enn lønns til legg du 
kun ne ten ke deg som du ikke al le
re de har? Kom pe tan se ut vik ling 
mens du plan leg ger ditt nes te trekk, 
for eks em pel?

Det er ikke lett for hver ken 
le de ren din el ler and re å vite ak ku
rat hva and re be hø ver. Noen gan ger 
må vi ut tryk ke dis se be ho ve ne selv 

og håpe på å bli møtt av and re. 
Endel gir ut trykk for at de ikke «hø
rer noe» fra sin le der med mind re de 
har gjort noe feil. Det er synd. Opp
merk som het i hver da gen er kjær
kom ment for de fles te. Jeg tror man
ge kjen ner eks tra mye på det i dis se 
ti der. Høy ere lønn el ler ikke, aner
kjen nel se og opp merk som het er noe 
alle be hø ver og for tje ner.

Hva an net kan du gjø re?
Det er en kjent sak at en ef fek tiv 
måte å få økt lønn og nye ar beids
opp ga ver på er rett og slett å byt te 
jobb!

Det kan kjen nes ri si ka belt for 
man ge. Imid ler tid er det gjer ne slik 
at en må være vil lig til å ta litt ri si ko 
og vel ge det ukjen te noen gan ger.

Lo ja li tet er svært vik tig. Imid ler
tid må vi min ne oss selv og hver
and re om at et an set tel ses for hold i 
bunn og grunn er et byt te for hold. 
Din tid, inn sats og kom pe tan se i 
byt te mot lønn og and re go der. 

Kan skje kan et jobbbyt te være 
in ternt i egen or ga ni sa sjon. Jeg an be
fa ler alle å un der sø ke mu lig he te ne 
der en er først. Noen gan ger kan det 
være klokt å ha et visst tids per spek
tiv også. Finne ut hvor dan du kan 
kva li fi se re deg for stil lin ger med 
and re be tin gel ser enn du har nå.

Al li ke vel er det ofte en ny 
ar beids gi ver som må til. Når du får 
et nytt jobb til bud har du en mu lig
het for å for hand le lønn.

Jobb sø king kre ver for be re del ser, 
ut hol den het og inn sats. Sam ti dig er 
jobb sø king en ak ti vi tet som set ter fart 
på de fles te når det gjel der be visst het 
om kring egne øns ker og mål. 

Husk at du ikke skal be stem me 
deg for et jobb skif te før det lig ger et 
nytt jobb til bud for an deg. Dess ver re 
stop per man ge seg selv midt i le sin
gen av stil lings an non sen. Det be hø
ver du ikke.

Husk at jobb sø king er en pri vat
sak. Jeg vil ikke an be fa le åpen het 
om jobb sø king på din nå væ ren de 
ar beids plass. Bruk en pri vat epostad

resse til dis se ak ti vi te te ne. Sen der 
du sig na ler om at du kan være «på 
vei ut» er det sjel dent noe godt kort 
når det gjel der lønns ut vik ling. Le de
ren din vil lett få en usik ker het 
rundt din mo ti va sjon. Det te kan 
be visst el ler ube visst på vir ke dine 
mu lig he ter og det å bli «sat set på» på 
nå væ ren de ar beids plass. De al ler 
fles te er ikke helt uunn vær li ge i job
ben sin, så ikke bli fris tet til å «true» 
med at du vil slut te.

En an nen sak er at noen (men slett 
ikke alle) kan opp le ve å få til bud om 
økt lønn når de for tel ler at de har 
fått til bud om en ny jobb. Imid ler tid 
er det nok langt van li ge re at en blir 
øns ket lyk ke til vi de re.

En kar rie re strek ker seg van lig vis 
over et tids rom på rundt 40 år. Det
te in ne bæ rer at det bur de være «en 
tid for alt». Det fin nes nok av mu lig
he ter. Også en jobb med høy ere 
lønn. Fort sett å ha am bi sjo ner, 
ut vik le og fyll på kom pe tan sen din, 
og ta på deg opp ga ver og an svar. 
Må ten du gjør det på vil også kun ne 
ha inn virk ning på dine mu lig he ter. 
Vær en så god kol le ga, en så god 
le der og en så god med ar bei der som 
du kan. Vet du ikke helt hva det 
in ne bæ rer, så prøv å finne ut hva det 
be tyr for deg og de rundt deg. Snakk 
med hver and re.  

Som jeg har opp ford ret man ge 
til før, ha re gel mes si ge sty re mø ter 
med deg selv om sta tus og pla ner for 
jobb li vet ditt. 

Ha et ak tivt for hold til CV’en din, 
opp da ter og ut vik le den.
Lag en pro/con tra over sikt over 
jobb si tua sjo nen din i dag. Kan skje er 
pro lis ten leng re enn du tror? Del 
con trapunk te ne inn i «det du kan 
gjø re noe med» og Det du «ikke kan 
gjø re noe med».  Et godt råd er som 
kjent å bru ke ener gi en vår på den 
før s te ka te go ri en, det du kan gjø re 
noe med. 

Fagartikkel
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De fleste, både blant menn og kvinner,  
har byttet jobb innen samme sektor. 

Menn har i noe høyere grad bytter jobb  
innen samme sektor sammenlignet med  
kvinner det siste året. 

Totalt sett er det lite variasjon i jobbskifte  
på tvers av kjønn, men det er en større  
andel kvinner som har byttet jobb fra statlig  
til kommunal sektor det siste året.
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Totalt Mann Kvinne

Hvordan en har skiftet jobb det siste året, totalt og på fordelt på kjønn

Hvordan skiftet jurister 
jobb det siste året?
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Advokat André Lillehovde van 
der Eynden (36) mener jurister 
i det offentlige i større grad 
bør være seg bevisst hva 
deres kompetanse er verdt. 
Selv har han god erfaring 
med å bytte jobb. Han gikk 
fra å være profilert påtalejurist 
til å bli advokat i et stort 
advokatfirma i Hamar, og 
har ikke angret et sekund.

    Tore Letvik 

– Det hen der jeg sav ner den sære gne 
kol le gi a le to nen i po li ti et, og set ter 
pris på å slå av en prat med tid li ge re 
po li ti kol le g er når jeg mø ter dem i 
Ha mar. Kan også sav ne den hen del
ses styr te hver da gen i po li ti et. Men 
for meg var det rik tig å slå til når jeg 
fikk et jobb til bud i det pri va te. Både 
av hen syn til det å kun ne bru ke min 
er fa ring i nye ju rist rol ler, av hen syn 
til øko no mi, men ikke minst av hen
syn til øns ket om å kun ne til pas se 
ar beids ti den til be ho vet for tid med 

fa mi li en, sier van der Eyn den, som 
har kone og to små barn.

Hånd te ring av draps sak
Vin te ren 2018 var han opp tatt som 
på ta le an svar lig po li ti ad vo kat, og 
po li ti ets an sikt utad, un der et ter
forsk nin gen av for svin nings sa ken, og 
det som se ne re skul le vise seg å være 
et bru talt drap, i den så kal te Bru
mund dalsa ken, hvor to barns mo ren 
Jan ne Jemt land ble drept av sin 
ek te fel le. Ek te fel len, som også var 
bar nas far, ble i Eid si va ting lag
manns rett dømt til 17 års feng sel. 
Dom men er retts kraf tig.

Sa ken vak te stor na sjo nal in ter
es se, og van der Eyn den var sta dig i 
me di e ne mens et ter forsk nin gen på
gikk. Ju ris ten in ter vju et ham den 
gang. Ba lan se gan gen mel lom å gi 
in for ma sjon til of fent lig he ten om 
ut vik lin gen i sa ken opp mot hen sy
net til på rø ren de hånd ter te han, og 
den øv ri ge et ter forsk nings le del sen 
på en måte som de se ne re fikk 
be røm for. Få, om noen, var i tvil om 
at po li ti ad vo ka ten var en opp ad sti
gen de stjer ne in nen på ta le kret ser.

Høs ten 2018 kom imid ler tid 
ny he ten om at van der Eyn den had
de slut tet i po li ti et og tak ket ja til 
jobb som ad vo kat i Campbell & co, 

og går fra juni i år inn som part ner i 
sel ska pet, som er et av Inn lan dets 
stør ste ad vo kat fir ma er, og dek ker 
sto re de ler av Mjøsre gi o nen.

– Hvor dan var val get å gå fra  
po li ti et til ad vo kat i det pri va te, 
van der Eyn den?

– Når det gjel der jobbyttet, så hand
let det mye om hvor dan på ta le stil
lin gen end ret seg, og øko no mis ke 
ram mer i yr ket. Et ter min me ning er 
ikke rol len som på ta le ju rist len ger 
hva den var, på godt og vondt. Det 
er en rol le som nå står i fare for å lik
ne en mer or di nær saks be hand ler
stil ling, et ter som de va ri er te opp ga
ve ne som tid li ge re var knyt tet til en 
og sam me rol le, nå de les i uli ke stil
lin ger. Tid li ge re var over tid knyt tet 
til en jourordning et vik tig grunn lag 
for man ge på ta le ju ris ters øko no mi. 
Når jourordningen ble end ret for 
svært man ge, så ble man stå en de 
igjen med en grunn lønn som for 
man ge ikke for sva rer det be ty de li ge 
ar bei det man leg ger ned som på ta le
ju rist. Sam ti dig var det slik at Bru
mund dalsa ken vak te vel dig stor 
in ter es se lo kalt. Som ju ris ter job ber 
vi i et mil jø hvor man ge kjen ner 
hver and re, og det skul le vise seg å 

Fra påtalejurist 
til advokat

MITT JOBBYTTE 
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for sva rer, og som bi stands ad vo kat 
men også in nen for ret nings og kon
trakts rett. I til legg til at jeg tar opp
drag for pri vat per so ner. 

– Var det noe for søk på å hol de på 
deg, med til bud om høy ere lønn fra 
po li ti et, da det ble klart at du var   
til budt jobb i det pri va te?

– For å være helt ær lig så må nok 
ar beids gi ver, et ter min me ning, se på 
hva man kan gjø re på et tid li ge re 
tids punkt for å unn gå at folk be gyn
ner å heve blik ket og se ut over.  I det 
øye blik ket en på ta le ju rist, for eks
em pel, har be gynt å se seg om et ter 
en an nen jobb, så er det nok kan skje 
al le re de for sent for ar beids gi ver å 
gjø re noe. Når det gjel der øko no
mis ke vil kår og be tin gel ser så er nok 
det dess ver re en kon kur ran se som er 
tapt for det of fent li ge. Det var in gen 
sure mi ner da jeg slut tet i po li ti et. 
Jeg har fått et helt klart inn trykk av 
at dø re ne er åpne, og at vi skil tes 
som ven ner, er det vel man sier. Men 
for meg nå, så har jeg tatt et skritt i 
en an nen ret ning, og er vel dig for
nøyd med den si tua sjo nen jeg er i 
nå, og sy nes den har bydd på man ge 
spen nen de mu lig he ter.

– Hvil ken nyt te har ti den som  
på ta le ju rist hatt for deg?

– Man ge ju ris ter som gått fra po li ti et 
til å jobbe som ad vo kat el ler ju rist i 
det pri va te sier at den mest spen
nen de ti den i kar rie ren var da de 
job bet som på ta le ju rist i po li ti et, 
hvor ar beids da gen stort sett er hen
del ses styrt. Meg be kjent, så er jobb 
som på ta le ju rist i po li ti et en av de 
mest po pu læ re ste de ne å star te, 
hvor man både får ju ri disk er fa ring 
og nyt tig livs er fa ring. Jeg var re la tivt 
ofte i ret ten. En til tre gan ger i uka 
var van lig. Og den be ty de li ge tre nin
gen man får på pro se dy re er god. 
Ar beids hver da gen er va ri ert. Straf
fe sa ker kan by på over ras kel ser. Du 
blir vant til å jobbe un der stress. Alt 
det te har nyt te ver di ved kar rie re valg 
se ne re.

– Hvor dan er ar beids hver da gen nå?

– Jeg får nå prø ve de uli ke hat te ne i 
straffe spo ret, som for sva rer, bi stands
ad vo kat, og å ha det te med meg 
vi de re gjør at jeg kan ut vik le meg, 
sam ti dig som jeg får nyt tig gjort meg 
er fa rin gen jeg har fra tid li ge re. Før 

åpne seg noen jobb mu lig he ter uten
for po li ti et. Ett jobb til bud fant jeg 
det rik tig å slå til på. Ad vo kat job ben 
var i et fir ma som er så stort at jeg 
kan jobbe med mer enn straf fe rett. 
Noe som gjør at jeg i dag kan bru ke 
mine er fa rin ger på tvers av ret nin ger 
in nen jus sen. Jeg tar opp drag som 
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ar beids pres set er stort til ti der i po li
ti et, job ber man ikke noe mind re i 
pri vat sek tor, sna re re tvert i mot.

– Du nev ner det å ha selv til lit på 
egen kom pe tan se og at den har  
en ver di. Me ner du det kan være en 
ulem pe for ar beids gi ver der som  
an sat te fø ler at de ikke får be talt  
for den ver di den en kel te me ner 
man har?

– Ab so lutt. Du kan jobbe et sted 
hvor du fun ge rer med den kom pe
tan sen som trengs for å gjø re job ben, 
og kan skje føle at det te er noe som 
blir tatt litt for gitt. Sånn bør det 
nød ven dig vis ikke være. Ar beids gi ver 
kan nok ha mer å tje ne på å verd set te 
de an sat tes kom pe tan se og jobb ut fø
rel se. For meg er det vik tig å få frem 
at der som man har lyst til å prø ve seg 
i det pri va te mar ke det og kan skje har 
litt farts tid i det of fent li ge, så kan 
man få satt en pris på kom pe tan sen 
din. Ok, det te er hva jeg brin ger med 
meg til bor det, hva er den kom pe
tan se verdt når du snak ker om et 
mar ked hvor det er til bud og et ter
spør sel som rår? Min per son li ge er fa
ring er; når man job ber dag ut og dag 
inn, som for eks em pel et sted som i 
po li ti et el ler på en an nen stor of fent

mis ke ram mer, så har nok de al ler 
fles te en viss for me ning om, nær sagt 
hva man er verdt som ar beids ta ker, 
el ler hva man for tje ner i lønn. Et ter 
mitt syn bør man i hvert fall ope re re 
på et sånt nivå.  Og når man går ut 
med en viss kom pe tan se fra po li ti et 
og over i det pri va te, så får man kan
skje øy ne ne litt opp for hvor mye 
den kom pe tan sen fak tisk er verdt når 
man trår ut i et mar ked hvor den 
verd set tes. Det er klart at de øko no
mis ke ram me ne er bedre når man er 
pri vat an satt, men løn nen kan va ri e re 
sterkt, noe som jo ofte har sam men
heng med hvor mye man job ber 
også. Ad vo ka ter som tje ner mye, og 
som langt på vei er pro fi lert på grunn 
av lønn og til hø rig het til sto re ad vo
kat fir ma er, de job ber jo utvil somt 
eks tremt mye også. Midt i det te må 
man finne det som fun ge rer for seg. 
Min er fa ring er at det er et mar kert 
skille mel lom de øko no mis ke be tin
gel se ne i pri vat mar ked, og i det 
of fent li ge. Også er det nok man ge 
som tror at for skjel len er stør re enn 
den er, for di man ge over ser den job
ben som hø rer til. Endel som ikke er 
ju ris ter har spurt meg om jeg ble så 
sli ten av Brumunddalsaken at jeg 
måt te gå ut av po li ti et for å få ro. Det 
er nok en kjens gjer ning at selv om 

in ter vju et med Ju ris ten kom jeg rett 
fra Gjøvik feng sel, hvor jeg had de 
sam ta le med en jeg er for sva rer for, 
som sit ter fengs let der. I straffe spo ret 
mø ter man men nes ker som be fin ner 
seg på van ske li ge ste der i li vet og 
man får er fa re det te på en helt an nen 
måte som for sva rer el ler bi stands ad
vo kat sam men lik net med ak tor rol
len. Pla nen min på sikt er å ar bei de 
mer inn mot det for ret nings retts li ge 
om rå det. Det er stor ut vik ling i Mjøs
om rå det, og jeg ar bei der i et fir ma 
som er en ak tiv del ta ker i den ne 
ut vik lin gen. Men jeg kom mer all tid 
til å ta for sva rer opp drag, for di jeg 
li ker sam funns opp ga ven som lig ger i 
dis se, her un der å iva re ta rettsikker
het, unn gå urik ti ge dom fel lel ser og å 
våke over po li ti ets ar beid. Mye av 
fi lo so fi en i fir ma et jeg job ber i, er at 
alle skal ha spe si al om rå der, men i til
legg kun ne jobbe på and re felt. Det 
gir mu lig he ter. Både for at ad vo kat
fir ma et får an sat te som drar med seg 
er fa ring de har fra tid li ge re, og for 
den an sat te til å ut vik le seg in nen jus
sen. Og det er klart at et møte med 
en per son man er for sva rer for, er noe 
gan ske an net enn et kon trakts møte 
man har mel lom to for ret nings par ter, 
hvor man re pre sen te rer den ene par
ten. Det er et stort sprang og gjør 
hver da gen va ri ert. Når det gjel der 
hvil ke om rå der man vil jobbe med, 
er det vik tig at man som ju rist må 
finne en mo dell som pas ser for seg 
selv. At fir ma et jeg job ber i er rig get 
for å hånd te re man ge uli ke ty per 
opp drag, er noe jeg set ter stor pris på.

– Når vi snak ker om øko no mi.   
Svøm mer kon to en over av pen ger  
nå da, et ter at du gikk fra det  
of fent li ge til det pri va te?

– Å kun ne jobbe på en ar beids plass 
som gir mu lig he ter til å ha en jobb 
som åp ner for fa mi lie liv og fri tid er 
for meg ikke noe som kan verd set tes 
i pen ger. Det te er for ut set nin ger jeg 
må ha for å kun ne fun ge re op ti malt. 
For skjel li ge men nes ker er selv føl ge lig 
skrudd sam men på for skjel lig vis, 
men når jeg ten ker på lønn og øko no
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om rå de man går mot, for di det er så 
man ge si der ved jus sen. Du kan sta
dig dykke dy pe re. Det tar nær sagt 
ald ri slutt, og det er ald ri noen som 
blir full sten dig ut lært, så man skal 
være litt for sik tig med å ute luk ke 
noe også. Det enes te jeg kan si med 
sik ker het er at jeg frem de les har 
med meg noen straf fe sa ker inn i 
frem ti den.

– Kan du huske på om du end ret 
deg noe i for hold til hva du tenk te å 
be gyn ne å jobbe med, fra du be
gyn te på jus stu di et, til du gikk ut?

– Med meg er det egent lig en pus sig 
greie. For di det kun ne blitt po li ti høg
sko len, og en mas se for skjel li ge ting. 
Og det te med å bli ad vo kat går langt 
til ba ke i tid. På bar ne sko len, da jeg 
var 89 år, had de vi en klas sisk opp
ga ve med spørs mål om hva vi skul le 
bli når vi var voks ne. Al le re de da had
de jeg be stemt meg for å bli ad vo kat. 
Jeg aner ikke hvor for, og jeg kom mer 
ikke fra noen ju rist fa mi lie. Se ne re, da 
jeg star tet på jus sen, så jeg ald ri for 
meg at jeg skul le bli ad vo kat. Og når 
jeg av slut tet jus stu di e ne, så var jeg 
litt usik ker, men tenk te at det kun ne 
være in ter es sant. 

– Hvor for ville du ikke bli ad vo kat da?

– Jeg had de en vold som re spekt for 
yr ket. Jeg tenk te at det var noe som 
hang høyt. Et ter hvert var det en 
tan ke som voks te mer og mer på 
meg, sær lig gjen nom ti den i po li ti et.

Min opp fat ning var at det var 
man ge som kom inn på jus stu di et og 
var sik ker på å bli ad vo kat, og så gikk 
de der i fem år, og var plut se lig ikke 
så sik re li ke vel. Så går det litt len ger 
tid ut i ar beids kar rie ren, også er det 
li ke vel man ge som fal ler til ba ke til 
det val get. Min opp le vel se er at noe 
livs er fa ring kom mer godt med i de 
fles te ad vo kat opp drag.

– Du end te der da, som du tenk te 
som 89år ing.

– Ja, det kom til ba ke.

tig og politijuriststillinger er så pass 
et ter trak te de er kjenn ska pen til 
er fa rin gen det gir. Ved et til bud hos 
et pri vat fir ma er det lurt å se på 
hvil ke mu lig he ter fir ma et har å by 
på og hvor dan en selv tri ves med å 
jobbe. Det er po si tivt med ad vo ka
ter og prin si pa ler med uli ke spe si al
felt. Da kan man som full mek tig få 
mu lig he ten til å prø ve seg på nye 
retts om rå der, med mind re al le re de 
har sta ket ut en be stemt kurs.

– Hvor er du om fem til ti år?  
Er du en ren dyr ket for ret nings  
ad vo kat da?

– Det er et godt spørs mål. Man må 
jo bru ke det grunn laget man har per 
i dag for å vur de re frem ti den litt 
også, og jeg ser nok ikke for meg at 
vi med barn kom mer til å flyt te inn 
til de sto re by ene, så vi kom mer nok 
til å hol de oss her. Det er jo sånn at 
Ha mar er i vekst. Jeg ser for meg å 
fun ge re va ri ert i ad vo kat bran sjen, 
med vis se spe si al felt, og frem de les 
ha straf fe sa ker. Det er nok noe som 
all tid kom mer til å være med meg 
vi de re. Kall det et slags be hov, og i 
hvert fall noe jeg set ter så pass pris 
på at det øns ker jeg. Det er litt sånn 
det er når man ope re rer uten for de 
sto re by ene, da hånd te rer vi et stort 
spek ter av sa ker. Per i dag ten ker jeg 
at jeg nok ikke kom mer til å bli en 
helt ren dyr ket for ret nings ad vo kat. 
Men man skal ald ri si ald ri. Når man 
be gyn ner å gå ned en ju ri disk vei, så 
tror jeg man kan finne en in ter es se 
om trent uav hen gig av hvil ket retts

lig ar beids plass, så er verd set tel se av 
kom pe tan se ikke noe man har 
øy ne ne helt åpne for. Den er fa rin gen 
jeg har tatt med meg, et ter å ha gått 
ut av de rek ke ne, er at det er et an net 
mar ked som rår der.

– Er det et sig nal til ar beids gi ver 
også det da, om å hol de øy ne ne 
åpne, og pas se på slik at ar beids ta
ke ren får det han el ler hun er verdt. 
Hvis ikke, så kan det hen de de gjør 
som du har gjort, blant an net?

– Ja, kan skje sær lig som po li ti ju rist, 
men også som kom mu ne ad vo kat og 
and re for skjel li ge ad vo kat ak tø rer 
in nen for det of fent li ge, så er det 
sånn at man selv føl ge lig har en kom
pe tan se som verd set tes and re ste der 
også. Det er noe man må pas se på 
som ar beids gi ver, å ikke ta ju ris ten 
din for gitt. Og det kan man si på en 
en kel måte. For det er nok noe ju ris
ter kan opp le ve også, at de nær mest 
er litt til bry, litt til heft, for di man 
skal ha ting i or den, og man kla rer 
ikke å la ting gå fra seg før det er på 
stell. Men det er jo også en ram me 
og en sik ker het som lar ar beids gi ver 
le ve re et pro dukt som står seg. Det 
er klart at det har en pris, og det bør 
kan skje verd set tes mer enn det gjør i 
en kel te sam men hen ger. 

– Du har nevnt at ti den som på ta le
ju rist har vært nyt tig for deg. Har du 
noen råd til unge ju ris ter som står 
for an sine kar rie re valg?

– Ja, en jobb som på ta le ju rist ser jeg 
som noe som utve ty dig kan an be fa
les, og er en god ting å ha i ba ga sjen. 
Jeg me ner det gir deg verk tøy på fle
re om rå der enn bare det rent ju ri
dis ke. Det å sam ar bei de un der press, 
og det å rett og slett få brukt ju rist
ka pa si te ten og ju rist hjer nen sin i 
si tua sjo ner hvor ting skjer raskt og 
has ter, er noe som kan være til nyt te 
se ne re i kar rie ren. Den ne egen ska
pen vil de fi ni tivt ha en ver di vi de re i 
ar beids kar rie ren sam me hvil ke 
retts om rå de man ope re rer på. Jeg 
tror grun nen til at dom mer full mek

Når det gjel der  

øko no mis ke vil kår og 

be tin gel ser så er nok det 

dess ver re en kon kur ran se 

som er tapt for det  

of fent li ge
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Da hun kom hjem etter å ha studert kinesisk 
i Shanghai trodde Therese Trulsen hun var 
ferdig med Kina og tok en jusutdannelse 
i stedet. Så dukket en stillingsannonse 
utenom det vanlige opp.

   Tuva Bønke Grønning

Du har job bet for Wik borg Rein i Shang hai  
si den mars 2017. Hvor dan hav net du der?  
Har det vært et mål for deg len ge?

– Det er gan ske til fel dig. Fra 2014 job bet jeg i BAHR, og 
triv des der. Si den jeg ikke var ak tivt på jobb jakt var det helt 
til fel dig at jeg kom over stil lings an non sen på LinkedIn. 
Umid del bart tenk te jeg at det var en unik stil ling; norsk 
ad vo kat i Kina. Kom bi na sjo nen var per fekt si den jeg har en 
ba che lor grad i ki ne sisk fra før jeg stu der te jus. 

Så da måt te du bare søke?

– Ab so lutt, men det stod opp ført fem krav for å være 
kva li fi sert sø ker og jeg opp fyl te ikke tre av dem. Mu li
gens litt de fen sivt, men jeg tenk te da at jeg ikke kun ne 
søke. Li ke vel var mu lig he ten for bra til å la vær. 

– Fo ku set mitt var på hvil ke kva li fi ka sjo ner jeg had
de som jeg men te var re le van te selv om de ikke stod 
opp ført i stil lings ut lys nin gen. Val get falt der for på å rin
ge og hel ler for sø ke å sel ge inn min kom pe tan se. Det 

stod for eks em pel ikke noe om er fa ring fra Kina el ler 
ki ne sisk språk. Nå er jeg godt for nøyd med at jeg valg te 
å være frem over lent. 

Tror du man ge blir skremt og drop per å søke job ber på 
grunn av lan ge lis ter med øns ker fra ar beids gi ver?

– Det er mu lig kvin ner har en ten dens til å være mind re 
of fen si ve når det kom mer til jobb sø king. Vi skal gjer ne 
opp fyl le alle kva li fi ka sjo ne ne pluss fem and re før vi vel
ger å søke. Da jeg var på ar beids livs da ge ne ny lig snak ket 
jeg mye, spe si elt med de kvin ne li ge stu den te ne, om at vi 
kvin ner må tør re mer  sto le på at vi er dyk ti ge, lære å 
sel ge inn det som er sær egent, ta skrit tet frem og vise 
frem kom pe tan se. 

Så du søk te, og fikk job ben. Hva slags vur de rin ger 
gjor de du før du tak ket ja? Var det noe som tal te imot?

– Triv sel og spen nen de ar beids opp ga ver er vik tig. Når 
man byt ter jobb vet man ikke fullt ut hvor dan den nye 
job ben vil bli. Kina er an ner le des og kul tur for skjel ler 
kan være ut ford ren de. I til legg hus ket jeg Shang hai som 
en kre ven de by å bo i, med mye luft for urens ning. Tid li
ge re har jeg bodd i Bei jing, Shang hai og Hong Kong, og 
da jeg flyt tet fra Kina sist gang var jeg ty de lig på at jeg 
ikke ville bo i Kina igjen. Det var der for ikke noe mål for 
meg å dra til ba ke til Kina. Det var te helt til den ne spen
nen de mu lig he ten duk ket opp. 

– Wik borg Rein har hatt kon tor i Shang hai si den 
2002, og jeg er en av få som har flyt tet ned uten barn. 
Det er en mer kom pleks vur de ring om man skal ha med 
seg noen. I til legg av hen ger det av hvor len ge uten lands

MITT JOBBYTTE 
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Øs ten og Ves ten mø tes og med mang fol di ge mu lig he ter 
in nen for alt fra in no va sjon, for ret nings liv og kul tur. 

Du had de vært i Kina som stu dent, men nå skul le  
du jobbe der. Hvil ke ut ford rin ger møt te du som  
norsk ad vo kat i Kina?

– Det ki ne sis ke sy ste met er for ma lis tisk byg get opp med 
man ge krav til vil kår, ser ti fi se rin ger og lisensieringer. Et 
sel skap vi bi står måt te ha 46 li sen ser for å gjø re noe de 
bare kun ne star tet et sel skap og be gynt med i Norge. 

opp hol det skal vare. Tre år kan gå fort for en som rei ser 
ut, men kan skje ikke for dem som blir igjen hjem me. 
Det kan opp stå fa mi li æ re si tua sjo ner hvor en i et ter kant 
ten ker «bur de jeg egent lig dratt?». 

– Et ter to år fikk jeg til bud om økt an svar og for len
gel se ut 2021. Da måt te jeg ta en prat med kjæ res ten og 
fa mi li en min i Norge. Det var en fan tas tisk mu lig het 
som det ville være van ske lig å si nei til. Sam ti dig blir det 
til sam men nes ten fem år i Kina. Så len ge job ben er 
spen nen de og ar beids mil jø et godt, er fa mi li æ re hen syn 
de vik tig ste for de fles te, tror jeg. Jeg måt te ta noen run
der med meg selv, men be stem te meg for å takke ja: 
Kina er så vik tig for norsk næ rings liv, og Shang hai er vir
ke lig et spen nen de sted å jobbe. En ekte smel te di gel der 

Foto: Tuva Bønke 
Grønning

Foto Markovic 
Nebojsa
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sto re in ter na sjo na le ad vo kat fir ma
ene. I Kina, og sik kert de fles te and re 
ste der, set ter de også pris på at du er 
nys gjer rig og vi ser re spekt for lo kal 
his to rie og kul tur. 

– Jeg har stått på fly plas sen i 
Kø ben havn og over hørt en sam ta le 
om Kina. Det end te med at jeg høf
lig ba om å få av kla re noen punk ter 
og ba dem ta kon takt når de lan det. 
Slik ble det svenske sel ska pet kli ent. 
Det ville jeg nok ikke gjort for tre år 
si den. En slik hen ven del se opp le ves 
som vel dig lite ty pisk norsk. 

Har du noen tips til and re som 
drøm mer om det sam me? 

– Det kan star te al le re de når man er 
stu dent. Jeg for står at det nå er ob li
ga to risk med valg fag i eng elsk el ler 

star ter med, og vi job ber tett med de 
ki ne sis ke ad vo ka te ne for å hjelpe de 
nors ke sel ska pe ne med over gan gen 
fra norsk til ki ne sisk jus. 

– Ofte er vi stra te gis ke råd gi ve re 
også ut over det le ga le, og det har 
vært utro lig spen nen de å være med i 
stra te gi ut for ming og råd giv ning i en 
stør re sam men heng. 

Er det noen spe si el le egen ska per 
man kan ha eks tra nyt te av i job ben 
som ad vo kat i ut lan det?

– Det er nok en for del å være ut ad
vendt. Du kan ikke være den nord
man nen som sit ter på bus sen og ris
ter på sek ken for å sig na li se re at du 
skal av på nes te stopp. Du bør være 
mer kon takt sø ken de, i hvert fall som 
ad vo kat. Du kon kur re rer mot de 

Å  for stå om fan get av det re gu la to
ris ke og com pli ance var en over gang. 

– I til legg må det sam me kom mu
ni se res til nors ke sel ska per. Det tar 
gjer ne en ad vo kat to ti mer å stifte et 
sel skap i Norge. I Kina tar hele pro ses
sen minst tre må ne der og in vol ve rer 
fle re myn dig he ter. Å for kla re hvor dan 
det fun ge rer og hvor for det tar tid kan 
være kre ven de. Det sam me går igjen i 
for hand lin ger med ki ne se re. 

Hvor dan er ar beids hver da gen?

– Vel dig va ri ert. Vi er 16 an sat te, 
hvor to er nors ke. Vi bi står med alle 
for ret nings ju ri dis ke pro blem stil lin
ger. Jeg job ber i team med ki ne sis ke 
ad vo ka ter. Som norsk ad vo kat for
står man hvor dan de nors ke sel ska
pe ne ten ker og hvil ke ram mer de 
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Så du ten ker ikke på det som en 
sti ge du skal til topps i?

– Nei, for meg er lyk ken hver da gen. 
Det er flest hver da ger. Som ad vo kat 
le ver jeg fra opp drag til opp drag, og 
har fullt fo kus på å le ve re ju ri disk 
bi stand til topp kva li tet slik at kli en
ten blir for nøyd. Det er ikke ti år 
frem i tid som er det vik tig ste. 

– Det skal sies at på kon to ret 
mitt i Shang hai har hen gen de fire 
vi sitt kort – da jeg kom dit var jeg 
ad vo kat full mek tig, så ble jeg ad vo
kat, se ni or ad vo kat, og nå er jeg se ni
or ad vo kat og chief re pre sen ta ti ve. 
Det te har skjedd på kun tre år. Det 
er jo for all del kjem pe gøy, men det 
er ikke mo ti va sjon nok. Ut ford ren de 
ar beids opp ga ver for spen nen de kli
en ter er før s te pri ori tet.

den ak tu el le ar beids gi ve ren el ler 
fag om rå det man brenner for. 

Når man ser på CVen din og du   
for tel ler om stu di e ne på ki ne sisk  
og eng elsk kan det hø res ut som en  
ad vo kat jobb i Kina har vært må let 
hele vei en?

– Det er fak tisk kun til fel dig he ter. For 
min del er det ikke mu lig å mo ti ve res 
i en ar beids hver dag der jeg kun ar bei
der mot et lang sik tig mål og ikke tri
ves i det dag li ge. Hva jeg skal gjø re om 
ti år er mind re vik tig for meg. Det må 
være gøy å gå på jobb. Mye hand ler 
om dyk ti ge og in spi re ren de kol le ga er, 
samt mu lig he ten for å ha en dy na misk 
hver dag hvor man bi står spen nen de 
kli en ter med va ri er te og kre ven de 
opp drag. Det te be tyr mer for meg enn 
tan ken på å kan skje gjø re noe gøy en 
gang i frem ti den. 

ut veks ling. Det tror jeg er vik tig og 
en rik tig ut vik ling. Da jeg be gyn te å 
jobbe som ad vo kat full mek tig var 90 
pro sent av det jeg gjor de på eng elsk. 
Jusstu den te ne må for stå at norsk 
næ rings liv er så pass glo balt, og stu
den te ne bør kan skje kun ne do ku
men te re at de kan jobbe på eng elsk. 
Min mas ter opp ga ve er på eng elsk, og 
jeg har vært stu dent prak ti kant ved 
Hong Kong International Ar bit ra ti on 
Centre. Det te har vært be viss te valg 
for å syn lig gjø re min eng elsk kom pe
tan se. 

– Det fin nes en rek ke in ter na sjo
na le ar beids plas ser for ju ris ter. Der
som man øns ker en in ter na sjo nal 
kar rie re kan det være nyt tig å ten ke 
an ner le des. Finn ut hvil ke mu lig he
ter som er der ute, og al ter na ti ve ne 
er kan skje fle re enn man tror. Har 
man et kon kret mål, bør fo ku set 
være å spis se kom pe tan sen sin mot 

•      siste nytt

•      stillingsannonser
•      debatt

•      fagstoff 

Sjekk våre nettsider 
www.juristen.no

Enten du foretrekker mobil, nettbrett eller desktop 

Tips oss på  redaksjonen@juristen.no

Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
0164 Oslo
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For ansatte som jobbet i privat sektor  
før jobbskifte, ser man at over halvparten  
har byttet til offentlig sektor. 

Totalt sett ser det ut til at overgangen  
fra privat til offentlig er hyppigere enn  
fra offentlig til privat sektor. 

Det er kun om lag 12 % av de som jobbet 
i offentlig sektor før jobbskifte som har  
byttet over til privat sektor. 

X til X1
Privat: Fra privat til statlig sektor. Statlig: Fra statlig til privat sektor.
Kommunal: Fra kommunal til privat sektor.

X til X2
Privat: Fra privat til kommunal sektor. Statlig: Fra statlig til kommunal sektor.
Kommunal: Fra kommunal til statlig sektor.
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At hun omtrent ikke visste hva en  
bærebjelke var stoppet ikke Charlotte  
Wolf Apelthun da hun fant drømmejobben 
som jurist i byggebransjen.

    Tuva Bønke Grønning

Du var fer dig ut dan net i 2016, og et ter noen år  
som  ju ri disk råd gi ver i For bru ker rå det be gyn te du  
som ju rist i Swe co. Hvor dan hav net du der?

– Jeg be gyn te i For bru ker rå det når jeg gikk 4. året på 
jus sen og star tet full tid på ber gens kon to ret et ter endt 
stu die. Et ter en stund fikk jeg til bud om å jobbe på 
trom sø kon to ret og det var et utro lig even tyr. Et ter et 
par år i nord så jeg til fel dig vis en vel dig inn by den de stil
lings ut lys ning fra Swe co. Jeg mer ket meg at opp lis tin
gen av ar beids opp ga ve ne og retts om rå de ne som Swe co 
sin ju rist grup pe job ber med vir ket utro lig spen nen de. 
Ikke minst at jeg fikk jobbe med per so ner med an nen 
yr kes bak grunn enn meg. Det te være seg in gen iø rer, ar ki
tek ter, geo lo ger, akus ti ke re m.m. 

– Jeg gjor de førs te gangs in ter vju et over Skype, og var 
litt be kym ret for det – da jeg er best «live». Men jeg kom 

på an nen gangs in ter vju og da fikk jeg mer inn sikt i hvor
dan ju rist grup pen job bet og for stod at det var et godt 
etab lert ju ri disk mil jø i be drif ten og i bran sjen. 

Har du tid li ge re tenkt at de ville jobbe med  
det te retts om rå det? 

– Jeg har ikke hatt plan og byg nings rett som spe si al emne 
på stu di et. Jeg had de ald ri vært borti en re gu le rings plan 
og jeg viss te ikke hva en dis pen sa sjons søk nad var. Når det 
stod i ut lys nin gen at det var en for del å være bygg tek nisk 
an lagt tenk te jeg at jeg måt te være litt frei dig, for jeg 
viss te nær mest ikke hva en bæ re bjel ke var en gang. Hel
dig vis er læ rings kur ven bratt og den bygg tek nis ke kom
pe tan sen har blitt be ty de lig bedre. Det te kom mer au to
ma tisk når en job ber i byg ge pro sjek te ne og spe si elt i 
rol len som an svar lig sø ker og el ler som pro sjekt le der.

– Når jeg slut tet i For bru ker rå det var jeg vel dig klar 
for et nytt retts om rå de. På jus stu di et had de jeg pei let meg 
mer inn på straf fe rett og straf fe pro sess, og jeg drøm te om 
å jobbe i po li ti et. At jeg skul le ende opp i Swe co had de 
jeg fak tisk ald ri trodd. Jeg har utro lig dår lig ret nings sans 
og er ikke den beste til å lese kart. Så det blir litt lat ter i 
land ska pet når jeg sit ter med ho det på skei ve å skal lete 
meg fram. Jeg hus ker godt de før s te uke ne. Kol le ga ene 
mine spø ker med det fort satt at de gikk for bi kon to ret og 
så jeg satt med kart og teg nin ger feil vei. Jeg klar te ikke 
finne mitt eget hus på kar tet en gang. 

– Jeg er i alle fall utro lig glad for at Swe co har gitt 
meg mu lig het til å lære meg nye retts om rå der. Det ser 

MITT JOBBYTTE 
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– Jeg job ber med alt fra pro sjekt
le del se, an svar lig sø ker, kla ge sa ker, 
grunn er verv, sek sjo ne ring, ei en doms
råd giv ning, samt at jeg er ut leid 
som kon su lent til kom mu ne sek to ren 
–  det te ho ved sa ke lig in nen for plan 
og  byg nings lo ven, for valt nings lo ven, 
bygg  tek nisk for skrift (TEK17) og 
byg ge saks for skrif ten (SAK10) – hver
da gen er alt så vel dig va ri ert. 

Hva er det mest spen nen de med 
job ben?

– Pro sjekt le del se er fa vo ritt opp ga
ven min. Jeg er glad i folk, så det å få 
ko or di ne re og ad mi nist re re byg ge
pro sjek ter og sam ti dig ta seg av det 
ju ri dis ke er knallgøy. I til legg har jeg 
vært en del ut leid som byg ge saks be
hand ler til kom mu ner. Det er vel dig 
fint å be hol de den lin jen over til det 
of fent li ge som jeg li ker så godt. 

– Jeg had de ikke trodd jeg skul le 
få sty re byg ge pro sjek ter så raskt. 
Ju ris te ne er vel dig verd satt her og det 
er man ge in ter ne mu lig he ter. Som 
ju rist ny ter jeg høy tro ver dig het. 

Det er fire år si den du var fer dig   
ut dan net – var en jobb som den  
du har nå noe du kjen te til som  
en mu lig het da du stu der te?

– Nei. Som stu dent ten ker man ge at 
det en ten er det of fent li ge el ler 
ad vo kat fir ma er på den and re si den. 
Man ge ten ker at hvis man job ber i 
et slikt stort fir ma job ber man som 
kon sern ad vo kat, men det fin nes 
man ge and re mu lig he ter.  

– Mitt tips til ny klek ke de ju ris
ter er å prø ve seg litt frem og ikke 
låse seg til et om rå de. Vei en blir til 
mens du går. I til legg har en ikke noe 
å tape på å ta en te le fon til en 
ar beids gi ver en fin ner in ter es sant. Vi 
øns ker i alle fall å høre fra jusstu
den ter og ju ris ter som øns ker å se 
om bygg og an leggs bran sjen er noe 
for dem. 

des her når en må over hol de fris ter 
for ikke at kun de ne skal på fø res 
øko no mis ke tap i form av eks em pel
vis for sin kel ser. I til legg til at en må 
være god på å ba lan se re ef fek ti vi tet 
og kva li tet opp mot for vent ning om 
god inn tje ning til sel ska pet. Hel dig
vis har vi sy ste mer for å hånd te re 
dis se for hol de ne på en god måte.   

Hvor dan er ar beids hver da gen din 
nå som du har kom met inn i det?

– Byg ge bran sjen kan kan skje vir ke 
frem med for man ge ju ris ter. Vi dri
ver ikke med di rek te mar keds fø ring 
mot jusstu den te ne i form av eks em
pel vis stand på Ar beids livs da ge ne. 
Re krut te rin gen har først og fremst 
vært ret tet mot in gen iør stu den te ne. 
Et ter som ju rist grup pen vår er så pass 
godt etab lert i bran sjen, øns ker vi å 
ret te sø ke ly set mot jusstu den te ne 
også. Vi har for eks em pel nå be gynt 
å ta inn som mer stu den ter som stu
de rer juss og vur de rer yt ter li ge re til
tak for å mar keds fø re mu lig he te ne 
vi har for ju ris ter i Swe co.

– Du gror deg noen bal ler i den
ne bran sjen. De enes te da me ne jeg 
job ber med er stort sett ju ris ter el ler 
eks ter ne ar ki tek ter. Det er en del 
kvin ne li ge in gen iø rer, men jeg opp
le ver at ho ved an de len fort satt be står 
av menn. Jeg har fort satt til gode å 
bli kalt «lil le venn» el ler slike ting jeg 
had de sett for meg kun ne skje. Det 
skul le selv føl ge lig bare mang le, men 
jeg had de mine for dom mer. 

jeg på som et pri vi le gi um og tar det 
ikke for gitt. 

Hvor dan var det å star te i en jobb 
når du «ikke viss te noen ting» da?

– Det var vel dig skrem men de til å 
be gyn ne med. Alt var helt gresk for 
meg. Ju ris ter blir jo gjen nom jus stu
di et «trent opp» til å kun ne set te seg 
inn i alle retts om rå der, men det tar 
noe tid og er ikke «bare, bare». Når du 
be gyn ner i en ny jobb er du jo ofte 
litt stre ber. Du har lyst til å gjø re et 
godt inn trykk. Det tok et halv år før 
jeg var over «knei ken». Da ble jeg 
mer selv gå en de og styr te mer selv i 
pro sjek te ne jeg var in vol vert i og som 
jeg var an svar lig for. Det gir stor 
mest rings fø lel se når Swe co tid lig gir 
den en kel te stort an svar i egne pro
sjek ter. Jeg ble kas tet rett ut i det, noe 
som på man ge måte var po si tivt, men 
det var ikke bare en kelt å være helt 
fersk i byg ge bran sjen. 

– Det er ikke bare fa get du skal 
lære deg, men også kunn skap om 
bran sjen og fol ke ne som job ber i den. 
Jeg var usik ker på hva jeg had de i 
vente på kun de mø ter og pro sjekt mø
ter. Hel dig vis har det gått kjem pe bra 
og jeg ny ter stor re spekt i rol len min. 
Det er ge ne relt et vel dig godt sam ar
beid mel lom alle de in vol ver te ak tø
re ne i pro sjek te ne. Alle er av hen gig 
av at den en kel te skal gjø re en god 
jobb for å hol de god frem drift og for 
å unn gå for sin kel ser. 

Hvor dan var det å gå fra det  
of fent li ge til pri vat?

– Det var fan tas tisk med en myk 
over gang fra stu di et til of fent lig 
saks be hand ling, men å be gyn ne å 
jobbe i det pri va te var enk le re enn 
jeg had de trodd. Den stør ste for
skjel len er jo fak tu re rings pres set. 
Når man job ber i det of fent li ge kan 
man gå hjem når da gen er over og la 
opp ga ver vente til nes te dag om 
man ikke er fer dig. Det er an ner le

Det er ikke bare fa get  

du skal lære deg, men 

også kunn skap om  

bran sjen og fol ke ne  

som job ber i den
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Katrine Bratteberg mener
Juristens kommentator er Norges Juristforbunds visepresident

De al ler fles te av oss opp le ver for 
ti den en ar beids si tua sjon 

uten om det van li ge. For noen in ne
bæ rer det å ha flyt tet ar beids plas sen 
hjem, for and re at man for en pe ri
ode ut fø rer and re ar beids opp ga ver 
enn de man har til van lig. 

For noen in ne bæ rer si tua sjo nen 
usik ker het om kring egen ar beids
plass, en ten ved at man er per mit tert 
el ler er i fare for å kun ne bli det. 
Blant våre med lem mer er det gjer ne 
de som ar bei der i pri vat sek tor, sær
lig ad vo kat bran sjen, som ster kest 
kjen ner på den ne usik ker he ten el ler 
opp le ver å være per mit tert.

I skri ven de stund mel der NAV 
at 433 000 men nes ker er helt el

ler del vis ute av ar beid. Det er 
et enormt an tall men nes ker 
som har fått li vet snudd på 
ho det på kort var sel og ube
stemt tid.

Men selv om ar beids li vet 
nå i stor grad er pre get 

av det eks tra or di næ re, skal vi 
en gang til ba ke til nor ma len. 

Ju rist for bun dets lønns un der
sø kel se, om talt og ana ly sert i 

den ne ut ga ven av Ju ris ten, er en 
vik tig og nød ven dig kil de for oss 

alle til å bygge kunn skap om 
lønn og kar rie re for oss ju ris ter.

Sær lig in ter es sant ved årets 
un der sø kel se er det at 

lønns tal le ne også er brutt ned på 
kjønn. At menn tje ner mer enn kvin
ner i pri vat sek tor er en kjent ut ford
ring. At man har til sva ren de ut ford
ring i of fent lig sek tor var mer uven
tet. Jeg er glad for at Ju rist for bun dets 
kvin ne ut valg har satt fo kus på det te 
og ser frem til at vi skal få mer kunn
skap om hva som lig ger bak lønns
for skjel le ne mel lom kvin ne li ge og 
mann li ge ju ris ter.

Også stu dent med lem me ne våre 
har nå en stu die tid uten om det 

nor ma le. Selv om stu die ste de ne er 
gode til å til pas se læ rings si tua sjo
nen, kan nok over gan gen fra li vet på 
cam pus til hjem me stu di er for 
man ge opp le ves om en somt. 

Om si tua sjo nen vi nå er i vil på
vir ke ny ut dan ne de ju ris ters valg av 
yrke, gjen står å se. Men det vil ikke 
være over ras ken de om fle re sø ker 
seg til det man opp le ver som tryg ge 
job ber i dis se usik re ti de ne.

Det er uan sett in gen grunn til å 
tro at det blir mind re be hov for ju
ris ter i ti den vi er inne i. Tvert imot. 
Ju ris te nes bi drag til å bygge for svar
li ge ram me verk rundt et sam funn i 
unn taks til stand har vært og er av
gjø ren de.

Ta vare!

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

Koronakrisen kan påvirke  
ferske juristers yrkesvalg
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17 % av dem som har svart på lønnundersøkelsen 
har byttet jobb i løpet av de siste 12 månedene. 

Den vanligste årsaken til jobbskifte er et ønske  
om mer kompetansekrevende oppgaver og  
økt faglig bredde.

Det er lite variasjon i årsaker til jobbskifte på tvers 
av kjønn.



Juristen  2|20   |   63

19%

16%

14%

10%

10%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

20%

15%

15%

9%

10%

6%

6%

5%

5%

4%

5%

21%

18%

15%

11%

12%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

0% 10% 20% 30%

Ønsket nye og mer 
kompetansekrevende oppgaver

Ønsket større faglig bredde

Ønsket høyere lønn

Annet

Ønsket nytt/bedre arbeidsmiljø

Ønsket en annen leder

Ønsket større frihet 
i arbeidet/selvbestemmelse

Ønsket mindre arbeidspress

Ønsket mer fleksible 
arbeidstidsordninger

Ønsket økt jobbtrygghet

Ønsket en ledende stilling

Totalt Mann Kvinne

Fordeling av årsaker til jobbskifte totalt og på tvers av kjønn (N=1127)

19%

16%

14%

10%

10%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

20%

15%

15%

9%

10%

6%

6%

5%

5%

4%

5%

21%

18%

15%

11%

12%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

0% 10% 20% 30%

Ønsket nye og mer 
kompetansekrevende oppgaver

Ønsket større faglig bredde

Ønsket høyere lønn

Annet

Ønsket nytt/bedre arbeidsmiljø

Ønsket en annen leder

Ønsket større frihet 
i arbeidet/selvbestemmelse

Ønsket mindre arbeidspress

Ønsket mer fleksible 
arbeidstidsordninger

Ønsket økt jobbtrygghet

Ønsket en ledende stilling

Totalt Mann Kvinne

Fordeling av årsaker til jobbskifte totalt og på tvers av kjønn (N=1127)

19%

16%

14%

10%

10%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

20%

15%

15%

9%

10%

6%

6%

5%

5%

4%

5%

21%

18%

15%

11%

12%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

0% 10% 20% 30%

Ønsket nye og mer 
kompetansekrevende oppgaver

Ønsket større faglig bredde

Ønsket høyere lønn

Annet

Ønsket nytt/bedre arbeidsmiljø

Ønsket en annen leder

Ønsket større frihet 
i arbeidet/selvbestemmelse

Ønsket mindre arbeidspress

Ønsket mer fleksible 
arbeidstidsordninger

Ønsket økt jobbtrygghet

Ønsket en ledende stilling

Totalt Mann Kvinne

Fordeling av årsaker til jobbskifte totalt og på tvers av kjønn (N=1127)

19%

16%

14%

10%

10%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

20%

15%

15%

9%

10%

6%

6%

5%

5%

4%

5%

21%

18%

15%

11%

12%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

0% 10% 20% 30%

Ønsket nye og mer 
kompetansekrevende oppgaver

Ønsket større faglig bredde

Ønsket høyere lønn

Annet

Ønsket nytt/bedre arbeidsmiljø

Ønsket en annen leder

Ønsket større frihet 
i arbeidet/selvbestemmelse

Ønsket mindre arbeidspress

Ønsket mer fleksible 
arbeidstidsordninger

Ønsket økt jobbtrygghet

Ønsket en ledende stilling

Totalt Mann Kvinne

Fordeling av årsaker til jobbskifte totalt og på tvers av kjønn (N=1127)

Årsaker til at  
man har byttet jobb



64   |   Juristen  2|20

Dag Josef Foss hadde en 
fast og trygg advokatjobb 
i Stavanger da han sa opp for 
å bli gründer og starte Justify.

    Tuva Bønke Grønning

Hvordan var det å ta den 
avgjørelsen?

– Det var ikke en en kel av gjø rel se. 
Jeg lik te meg godt i job ben, had de 
in ter es san te opp ga ver og syn tes det 
var spen nen de. 

Hvor for gjor de du det da?

– Jeg har en bak grunn hvor jeg har 
gjort mye for skjel lig. Jeg har job bet 
fri lans med gra fisk de sign og tatt 
ITfag. Kan skje litt uty pisk ad vo kat 
egent lig.

Så du ville bru ke den bak grun nen 
mer enn du gjor de i ad vo kat job ben?

– Ja. Da jeg star tet som ad vo kat full
mek tig had de jeg et be visst for hold 

til å se et ter nye må ter å jobbe på og 
hvor dan jeg kun ne bru ke det tek
nis ke. Men jeg ble vel dig ale ne om 
det. Det ble mer og mer fo kus på den 
trav le job ben som ad vo kat, og jeg 
fikk ikke gjort så mye ved si den av. 

Hva var det som ga deg  
det siste dyt tet?

– Jeg had de hele ti den en tan ke om 
at mye kun ne gjø res bedre, og klar te 
gjen nom ad vo kat åre ne i det mins te 
å sam le opp ide er i en lis te. Før jeg 
«hop pet av» var det ett års tid med 
fle re van ske li ge døds fall i nær fa mi
lie tett på hver and re. I til legg had de 
vi et ny født barn. Det te bi dro til å 
end re mitt per spek tiv på mye og 
fikk meg til å vur de re hva jeg egent
lig øns ket å drive med og om jeg var 
i stand til å for føl ge de ide ene jeg 
had de. 

– Jeg kom egent lig gan ske raskt 
frem til at mine in ter es ser og den 
va ri er te bak grun nen min kun ne gjø re 
bedre nyt te for seg ved å bygge opp 
noe nytt. Når du først har be gynt å 
ut fors ke den tan ken og blitt gira er 
vei en til ba ke al le re de stengt. Jeg ble 
fan get av det spo ret, og skjøn te raskt 

at jeg måt te si opp for å kun ne gjø re 
det fullt og helt. Men det var alt så 
ikke en lett be slut ning. 

Gjor de du deg noen tan ker  
om kar rie re mu lig he ter et ter på  
hvis det ikke skul le gå så bra?

– Ja, jeg tenk te na tur lig nok på det. 
Jeg had de in ves tert tid i job ben og 
fir ma et, og frem ti den så lys ut der. 
Jeg måt te jobbe med meg selv for å 
la det sei le. Men jeg så også at det å 
hoppe av for å jobbe med tek no lo gi 
og ut vik le en kom pe tan se svært få 
har i bran sjen, også ville være po si
tivt for frem ti di ge jobbmuliheter. 
Det er ver di full kom pe tan se som 
bran sjen sårt tren ger for å kun ne 
om stil le seg for å møte for vent nin
ge ne fra om ver den. 

Hvor dan for and ret hver da gen seg?

– Det ble en gan ske hek tisk av slut
ning i den gam le job ben hvor jeg ville 
av slut te på gå en de pro ses ser for dom
sto len og lø pen de sa ker. Så ble jeg 
kas tet inn i en helt an nen hver dag. 

– Jeg gikk rett inn i et ak se le ra
tor pro gram, noe jeg vir ke lig an be fa

Samlet ideer i lister 
og drømte om å 
starte for seg selv

MITT JOBBYTTE 
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Dag Josef Foss 
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for man ge som lar tes ta men tet de har 
be talt dyrt for hos en ad vo kat lig ge 
selv et ter slike livs end rin ger.

Har du noen tips til ju ris ter som sit ter 
med en grün der drøm?

– jeg er for sik tig med å an be fa le folk 
å bare hoppe i det. Det er ikke noe 
som eg ner seg for alle. Du bør kun ne 
ten ke som en en tre pre nør og være 
flek si bel og kun ne snu deg raskt 
rundt, og du bør ikke være ty pen 
som lig ger vå ken om nat ta for de 
mins te hum pe ne. Det er mye usik
ker het og lite struk tur, og å kun ne 
na vi ge re i et slikt land skap kan være 
ut ford ren de, sær lig for ju ris ter som 
er trent i å vur de re og unn gå ri si ko.

– Men å jobbe på den må ten og å 
hoppe inn i et pro sjekt hvor jeg får 
bru ke hele meg og ska pe noe nytt, er 
vel dig gi ven de. Det er ut ford ren de 
på helt and re må ter, og læ rings kur
ven er bratt. Det er for meg vel dig 
mo ti ve ren de. Jeg triv des godt med å 
jobbe som ad vo kat, men det var jo en 
jobb. Nå er job ben både jobb og hob
by, og ho ved ut ford rin ger er å ikke bli 
helt opp slukt i ar bei det.

pri vat li vet. Vi ser et stort be hov for å 
gjø re det enk le re å hånd te re van li ge 
ju ri dis ke pro blem stil lin ger som de 
fles te vil møte i lø pet av et liv. Per i 
dag har vi lan sert selv be tjen te løs nin
ger for di gi talt tes ta ment og sam bo
er kon trakt. Det te er bare star ten og 
vi vil leg ge til både mer funk sjo na li
tet og nye tje nes ter frem over. 

– Det er i dag stor av stand mel
lom hvor dan ad vo kat tje nes ter le ve
res og hvil ke krav og for vent nin ger 
sam fun net van lig vis har til tje nes te
le ve ran ser. Det at men nes ker med et 
ju ri disk be hov ikke får  sine  be hov 
dek ket, ser vi på som et sam funns
pro blem som er verdt å løse. 

– Vi kom bi ne rer de sign me to
dikk, in for ma sjons og in ter ak sjons
de sign og ju ri disk fag kom pe tan se til 
å ten ke nytt om hvor dan vi kan 
le ve re  ju ri dis ke tje nes ter på 
bedre må ter og som fjer ner bar rie
rer og in klu de rer hele be folk nin gen. 

– Sen tralt i kon sep tet er både å 
hånd te re lag ring, opp da te ring, og å 
struk tu re re da ta en bru ke ren har hos 
oss og fan ge opp end rin ger i kun dens 
si tua sjon som gir end rings be hov. Det 
kan være at man får nye barn, skil ler 
seg, døds fall i ar ve rek ken. Det er alt

ler. Jeg tror ikke det er lurt å set te 
seg ale ne med ide ene sine, men hel
ler la seg bli ut ford ret for å raskt 
kun ne jus te re der and re med ret te 
på pe ker svak he ter i kon sep tet. Hvis 
jeg ikke had de gjort det had de pro
sjek tet tatt leng re tid og jeg had de 
nok sun ket for dypt inn i ma te ri en. 
Det var vel dig vik tig for pro sjek tet.

Hvor dan kom du i gang?

– Jeg var ale ne de før s te 34 må ne
de ne før jeg fikk med meg en jeg 
kjen te godt fra før, som har tek nisk 
bak grunn og har le det et tek no lo gi
fir ma i Stavanger. Han tok med seg 
nyt tig kom mer si ell er fa ring og tok 
hånd om mye av det ad mi nist ra ti ve. 
Vi job bet sam men med kon sept ut
vik ling og fikk på plass kun de av ta ler 
og in ves to rer. 

– Vi be stem te oss tid lig for å ikke 
an sat te før vi kun ne til by både lønn 
og et godt fun da ment for sel ska pet, 
noe jeg tror vi gjor de lurt i. Vi kon
sen trer te oss om å få kun der og fi nan
si e ring i boks, noe som gjor de det let
te re å få med oss de ret te fol ke ne 
se ne re. Det har vært helt av gjø ren de 
for å kom me dit vi er nå. 

Hvor mye bru ker du jus sen i den 
nye  hver da gen? Og hva har du 
lært av and re ting?

– Jeg har lært van vit tig mye som de 
fles te ju ris ter ikke kan. Det er mye 
gull som lig ger gjemt i and re fag di
sip li ner. 

– Og når det gjel der jus sen, så 
job ber jeg vel så mye med jus nå 
som før, men på en an nen måte. 
Som ad vo kat var jo mye av saks be
hand lin gen knyt tet til fak tum og jeg 
gjor de ju ri dis ke vur de rin ger ba sert 
på det. det vi gjør nå er å ut re de jus
sen for å pas se til alle ty per fak tum. 
Vi har to ad vo ka ter hos oss nå, så 
det er mye jus. 

Kort for talt, hva gjør Jus ti fy?

– I Jus ti fy ut vik ler vi en tje nes te platt
form for ju ri disk trygg het og or den i 

MITT JOBBYTTE 
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til er det lurt å ten ke gjen nom hvil ke 
trap pe trinn du skal ta på kar rie re sti
gen. Skal du fort set te opp over el ler 
skal du se til si den og kan skje hoppe 
over på en an nen trapp? Om du kla
rer å gjen nom fø re stu di et, men sy nes 
det er både van ske lig og uin ter es sant, 
kan det da være lurt å se på and re 
stu di er som kan skje vil fen ge deg 
mer? Man ge kom bi ne rer fle re stu di er 
i dag, og bred kom pe tan se kan gi 
spen nen de job ber for noen. 

Å vel ge er å vel ge bort, og vi gjør 
valg gjen nom hele li vet, både gode 
og dår li ge. Vi høs ter er fa rin ger og 
byg ger grad vis opp en kom pe tan se, 
både fag lig og på det per son li ge 
plan. Ikke noe vi gjør, er egent lig 
bort kas tet, for vi læ rer noe av alle 
er fa rin ger. I dag er det man ge mu lig
he ter og til bud til å end re kar rie re, 
vel ge ny kurs el ler bygge vi de re på 
det man har.  Livs kva li tet er det vi 
alle øns ker oss, og jobb er her vik tig. 
Tri ves du på jobb, har du det bedre 
hjem me og om vendt. Kar rie re valg 
er med å gi oss livs kva li tet. Job ben 
er en vik tig del av vår iden ti tet og vi 
men nes ker tren ger å føle at vi får 
brukt oss selv, og gjør noe som kjen
nes me nings fylt. Kar rie re valg og 
livs kva li tet hen ger nøye sam men.

du ikke mest rer hver ken stu di et el ler 
even tu ell jobb du måt te få, mis ter du 
all mo ti va sjon og har li ten livs kva li
tet. Det kan være like ska de lig å ha 
en jobb som du kje der deg i, som å ha 
en jobb som er for van ske lig for deg. 
Man ge sli ter seg gjen nom et langt og 
tungt stu di um, men ten ker at det er 
verdt det, for job ben blir så spen
nen de. Men hvis du ikke får til stu
di et, vil du nep pe være før s te mann 
til de in ter es san te job be ne. Så av og 

Hva er karriere? Er det å krype 
oppover karrierestigen for til 
slutt å ende på toppen? 
Bli administrerende direktør 
i en stor, internasjonal bank? 
Bli stjerneadvokaten som 
alle snakker om?

Av karriereveileder Mette Manus

Kar rie re er i min de fi ni sjon at du får 
brukt ditt po ten si al, har pas se med 
ut ford rin ger og tri ves med job ben. 
Du gjør kar rie re når du går hjem fra 
job ben og fø ler deg for nøyd med 
da gens inn sats. Og du gle der deg til 
å gå på jobb nes te dag. Da be tyr det 
lite om du er topp ju rist el ler står i 
bu tikk, i mine øyne har du gjort kar
rie re når du gir part ne ren din en 
klem når du kom mer hjem og sier: 
«det te har vært en fin dag».

Vi men nes ker vil gjer ne ha mest 
mu lig ut av li vet vårt, og valg av 
ut dan ning og yrke er der for me get 
es sen si elt. Hvis du ikke eg ner deg til 
det du har ut dan net deg til, el ler hvis 

Karrierevalg 
og livskvalitet

KOMMENTAR 





Grip endringenes 
muligheter

– og inspirasjon

– Å utdanne seg til jurist i voksen alder 
krever «litt», men for meg ble det en 

kilde til inspirasjon og påfyll av energi.  
 

    Tore Letvik 
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Hansen had de fått for
håndslovnad fra ad vo kat Øy stein 
Storr vik om at hun ville få jobb som 
ad vo kat full mek tig ved ad vo kat fir
ma et Storr vik, når hun had de full
ført mas ter i retts vi ten skap. 

– Jeg job bet som for sva rer ett år 
hos Storr vik. En svært læ re rik tid. 
Møt te man ge som kan skje var i kon
takt med retts ve se net for før s te 
gang, i til legg til hard bar ke de kri mi
nel le. Å være for sva rer er en utro lig 
vik tig jobb, men jeg fant ut at jeg 
ikke var fer dig med å ut fors ke den 
vei en jeg had de lagt ut på, sier 
Hansen som gikk fra job ben som 
for sva rer til et vi ka ri at som se ni or
råd gi ver og ju rist i me die av de lin gen 
i Kul tur de par te men tet. 

Spen nen de som ju rist i de par te ment 
– Jeg har fått øy ne ne opp for hvor 
utro lig man ge mu lig he ter ju rist ut
dan nin gen gir i yr kes valg. Man ge 
ten ker kan skje at det å jobbe som 
ju rist i et de par te ment blir kje de lig 
og ens for met. Jeg opp lev de det mot
sat te. Det var spen nen de og va ri ert, 
med lov ar beid, hø rin ger, lag de tale
punk ter til stats rå den, og del ta gel se 
på film fes ti val og mye an net, sier 
Hansen som fikk til bud om fast jobb 
i de par te men tet. 

– Jeg ville imid ler tid ha ad vo kat
be vil ling, og treng te prak sis. Så da 
det duk ket opp et vi ka ri at som 
krigs ad vo kat full mek tig hos Krigs ad
vo ka ten søk te jeg og fikk det. Der 
var jeg i rundt ett år og job bet med 
mi li tær straf fe rett, og med kon takt
punk ter mot bor ger lig på ta le, sier 
Hansen som gikk fra krigs ad vo kat til 
et vi ka ri at som po li ti ad vo kat i Troms 
po li ti dis trikt. En tid hun be skri ver 
som nyt tig og læ re rik. 

– Jeg er vel dig glad for at jeg 
be gyn te i et mind re po li ti dis trikt 
hvor det ikke er så man ge po li ti ad
vo ka ter, hvor vi fikk lære gode ru ti
ner og hvor jeg fikk hol de på med 
hele bred den av sa ker, fra nas ke ri til 
grov se de lig het, sier Hansen som 
måt te uke pend le, da hun bor i Oslo. 

– Jeg føl te et ter hvert at jeg ville 
kom me meg sør over, og søk te, og 

styr ker på uten lands opp drag, blant 
an net i Irak. 

– Så kom det en dag da jeg føl te, 
kan skje som man ge and re i alle 
mu li ge and re yr ker fø ler et ter en del 
år, at mye av det jeg gjor de had de 
jeg gjort før. At det var litt som å snu 
bun ken, sier Hansen som blant 
an net dek ket NO KASsa ken i ting
ret ten et ter det bru ta le ra net i 
Stavanger. En de lig dom kom i Gu la
ting lag manns rett i 2006. 

– Det var året jeg be stem te meg 
for å ta ju ri di kum, og jeg be gyn te på 
stu di et sam me høst, sier hun. 

Job bet som for sva rer 
Fle re år fulg te, med stu di er, job bing 
og å være så godt som mu lig tilstede 
for sin dat ter og sønn, som også var 
un der ut dan ning. 

– Når jeg ser til ba ke på den ne 
ti den, hen der det jeg und res på hvor
dan det lot seg gjø re å få til alt på en 
gang. Men man må nok være skrudd 
sam men slik at man ikke bryr seg om 
at det lig ger litt støv i hjør ne ne. Det 
skal også sies at jeg er så hel dig at 
mine to barn, er og har vært, selv
sten di ge. De har smurt brød ski ve ne 
sine selv, for å si det slik. Også har vi 
vært flin ke til å finne kva li tets tid. Vi 
har kun net gjø re gode ting sam men 
når våre ka len de re har hatt åp ning 
for det, sier Hansen. 

Den siste re por ta sjen hun lag de 
for Dags re vy en og NRK, var alt 
an net enn man kun ne ten ke skul le 
kom me fra en av ka na lens mest er
far ne krim re por te re. 

– Jeg var på re por ta sje vakt nytt
års af ten, og da må man dekke både 
sto re og små hen del ser. Det skul le 
ha seg slik at den siste sa ken jeg laget 
var en re por ta sje om nytt års bar net 
på Ul le vål. Det var 1. ja nu ar 2009. 
Jeg hus ker alle i Dags re vy en lo godt 
da, sier Hansen. Hun valg te å ta far
vel med NRK et ter at an sat te fikk et 
ge ne relt til bud om slutt pak ke. 

– Selv om jeg nok ikke var blant 
de NRK tenk te skul le gå, så pas set 
det meg som hånd i hans ke. Jeg var 
på slut ten av jus stu di et og på vei inn 
i et nytt yrke, sier hun. 

D
et sier Hei di Hansen (54). 
Hun var 40 år da hun 
be stem te seg for å ta jus
stu di et. Ved si den av stu

di e ne job bet hun full tid som re por
ter i NRK Dags re vy en på av de ling 
for krim, kri se og krig, og var ale ne
mor med to ten årings barn. Som om 
ikke det var nok. De fem åre ne frem 
til mas ter i retts vi ten skap gjor de 
hun unna på fire år. 

Vi kla rer ikke å dy oss, men må 
spør re om hun har sett re kla men 
med du ra cellka ni nen... 

– Vel, så ille er det vel ikke.. Jeg 
tror det er vik tig å ten ke at selv om 
man har vært len ge i et yrke, kan 
man ikke bare lene seg til ba ke og tro 
at man er re le vant uten å opp da te re 
seg. Jeg tror få lyk kes med det og har 
mer tro på vi de re ut dan ning og kurs 
for å hen ge med i ut vik lin gen. Det 
tren ger ikke være de helt sto re tin
ge ne, men kan skje ta et del stu di um 
og del ta på kom pe tan se he ven de 
se mi nar og kurs som ar beids gi ver 
til byr. Hen te in spi ra sjon der du er. 
Ta ett steg av gan gen. El ler så kan 
man jo også vel ge å star te på en ny 
yr kes kar rie re. Mu lig he te ne lig ger 
der. Det er bare å gri pe dem, sier 
Hansen.  

13 år med krim, kri se og krig 
Hun for tel ler at hun var rundt 20 år 
gam mel da hun før s te gang fikk tan
ken, og lys ten, til å bli ju rist. 

– Men jeg var nok for utål mo dig 
for å ta det om fat ten de stu di et den 
gang. Jeg hav net i jour na li stik ken 
et ter å ha tatt en cand. mag.grad 
in nen stats vi ten ska pe li ge fag in klu
dert  ett år jour na li stikk ut dan ning   
gjen nom jour na list høg sko len i Møre 
og Roms dal, sier Hansen som var 
inn om NRK Troms, før hun se ne re 
be gyn te i Dags re vy en. 

Der hun i man ge år var en av 
ny hets av de lin gens mest pro fi ler te 
krim re por te re. Hun var sta dig å se på 
tvskjer men for NRK. Der ble det 13 
år med krim, kri se og krig. Hun 
brak te ny he ter om og in ter vju er med 
hard kok te kri mi nel le, og lag de re por
ta sjer fra krigs om rå der, og nors ke 
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ti ge og flot te po li ti ju ris ter i lan dets 
stør ste po li ti dis trikt, sier Hansen. 

Nå bru ker hun mu lig he ten til 
vi de re ut dan ning i sitt verv som lo kal 
fag for en ings le der gjen nom Ju rist for
bun dets stu die til bud for til lits valg te. 
Ju rist for bun det har inn gått av ta le 
med Høy sko len Kris tia nia om stu
die pro gram met som be står av et års
stu di um for delt på to em ner, «For
hand ling og på virk ning» og «Re to rikk 
og ar gu men ta sjon», som star tet opp i 
ja nu ar i år. 

– Der mø ter jeg man ge her li ge 
til lits valg te fra hele lan det som gir 
meg in spi ra sjon i min hver dag som 
til lits valgt, sier Hansen som også er 
en ga sjert som med lem i Ju rist for
bun dets kvin ne ut valg. 

– Jeg hå per jeg ald ri slut ter å 
være nys gjer rig og in ter es sert. Man 
blir ald ri fer dig og – der som du 
skul le være over 50, og noen skul le 
for sø ke å ymte frem på om at du har 
gått ut på dato, så fore slår jeg at du 
bru ker føl gen de slo gan: «50, flott 
– og fort satt ikke fer dig!».

– Da fikk jeg an led ning til blant 
an net å vur de re tvangs mid del bru
ken i po li ti et, noe som også er nyt tig 
kunn skap i det yr ket jeg har nå, sier 
po li ti ad vo ka ten som nå job ber i en 
jourtjeneste som po li ti ad vo kat 2 i 
Oslo, i en tur nus som går 24/7 – 365 
da ger i året. 

– Vi har til sva ren de tur nus som 
po li ti pat rul je ne. Tur nus er for øv rig 
noe jeg har vært vant med, ikke 
minst fra min tid som jour na list i 
NRK. I jourtjenesten er job ben helt 
hen del ses styrt. Vi må hele ti den 
fore ta ju ri dis ke vur de rin ger og ta 
stil ling til bruk av for eks em pel 
tvangs mid del bruk. På nat ten er vi 
of test enes te på ta le ju rist på jobb i 
Oslo og er da ale ne om av gjø rel se ne, 
sier Hei di Hansen. 

 «50, flott – og fort satt ikke fer dig!» 
Fra 1. ja nu ar 2019 har hun også vært 
le der av Po li ti ju ris te ne Oslo. 

– Jeg kan ikke si an net enn at jeg 
er vel dig stolt av å få lov til å være 
til lits valgt le der av Po li ti ju ris te ne i 
Oslo med over 250 fan tas tisk dyk

fikk et vi ka ri at som po li ti ad vo kat i 
San de fjord, sier Hansen. 

Vi de re ut dan ning i et ter forsk ning 
Hun fort sat te å ut fors ke jobb mu lig
he te ne i po li ti dis trik te ne og job bet en 
tid som po li ti ad vo kat i Østfold po li ti
dis trikt før hun be gyn te i fast jobb 
som po li ti ad vo kat i Oslo po li ti dis trikt, 
hvor hun har vært i mer enn 5 år. Hun 
tok vi de re ut dan ning i et ter forsk ning 
ved Po li ti høg sko len i 2016, noe som 
ga 15 stu die po eng. 

– Det gjor de jeg for å få mer kom
pe tan se på et ter forsk nings fa get. Jeg 
har hatt god nyt te av det. Ikke bare 
for di man som po li ti ad vo kat skal være 
et ter forsk nings le der i på gå en de sa ker 
og kan ha bruk for mer kunn skap om 
et ter forsk ning, men også for di fel les 
for stå el se for fa get og av be gre per som 
bru kes, ska per en stør re nær het mel
lom på ta le ju ris ten og po li ti fag li ge 
ut dan ne de kol le g er, sier Hansen som 
et ter vi de re ut dan nin gen i et ter forsk
nin gen fikk per mi sjon for å jobbe som 
et ter forsk nings le der i Spe si al en he tens 
av de ling i Oslo. 

Heidi Hansen
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Et ønske om høyere lønn som motivasjon 
for jobbskifte er mest vanlig i statlig sektor.

Det noen flere i kommunal sektor som oppgir 
ønske om mer kompetansekrevende oppgaver 
som årsak.

Fleksible arbeidstidsordninger og økt jobbtrygghet 
kommer langt ned for alle sektorer, men likevel 
flere i privat sektor som oppgir dette som 
motivasjon, sammenlignet med de andre 
gruppene. Flere i privat sektor oppgir også  
ønske om mindre arbeidspress.
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Årsak til at en vurderer å bytte jobb på tvers av sektorer

Privat Statlig Kommunal

Er det forskjell mellom 
sektorer når jurister 

vurderer å bytte jobb?
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Studentenes  
favoritter

Fryk holm me ner, både for po li ti ets del og de ny ut
dan ne de ju ris te nes del, at det bør re krut te res per so ner 
med mer er fa ring til slike stil lin ger. 

– Vi bør få inn fle re med bre de re livs, og jobb er fa
ring som har mer au to ri tet i slike stil lin ger. Når du kom
mer rett fra stu di et er du ikke drilla for det. du mø ter 
man ge er far ne et ter fors ke re, og det kan være ut ford
ren de å ta tøf fe valg og for tel le dem hva de skal gjø re i 
job ben sin, sier han.

– I til legg er en del av job ben inn imel lom å stå i 
me dia og fron te sa ker. Det er dess ver re man ge unge som 
slut ter raskt. Man ge av dem gir seg på grunn av pres ta
sjons pres set. De har ikke er fa ring til å tåle å ikke kun ne 
le ve re Are sul ta ter hele ti den. 

– Bør ikke ny ut dan ne de ju ris ter inn i po li ti et i det 
hele tatt? 

  Jo, men for man ge er det nyt tig med an nen er fa ring 
først. Det er ofte per son li ge egen ska per som tel ler inn. 
Noen stjer ne skudd kom mer inn og le ve rer fra før s te dag, 
men de al ler fles te tren ger vel dig lang tid på å bli varm i 
trøya. Vi ser at de som har livs er fa ring og hatt and re job
ber først ofte er tryg ge re i rol len som på ta le ju rist.

Øns ker mer ut dan ning 
Fryk holm un der stre ker at han helst skul le sett at po li ti et 
selv had de bedre sy ste mer for å iva re ta de fers ke ju ris
te ne og lære dem opp slik at de fikk den er fa rin gen og 
ro bust he ten de tren ger i po li ti et. 

– Et for slag til ny grunn ut dan ning for på ta le ju ris
ter er på hø ring. I dag får de bare et lo kalt kurs i po li ti
dis trik tet de star ter i, to uker hos stats ad vo ka te ne og tre 
uker på Po li ti høy sko len. 

Det nye for slaget, som blant an net kom mer fra Riks
ad vo ka ten og po li ti høg sko len, går ut på at de kom
men de på ta le ju ris te ne  skal gjen nom et tre årig stu die i 

År etter år ser politiet ut til å være 
drømmearbeidsplassen for norske 
jusstudenter, i alle fall om vi skal tro selskapet 
Universum, som hvert år kårer de mest 
attraktive arbeidsplassene blant studenter. 

   Tuva Bønke Grønning

Det er sam funns opp dra get og mu lig he ten til «hand 
oner fa ring» og rask ad vo kat be vilg ning som trek ker, tror 
Are Fryk holm, le der for Po li ti ju ris te ne. 

– Man ge sy nes nok det er me nings fullt å bi dra til 
trygg het i sam fun net, og po li ti et har så pass høy sta tus i 
sam fun net at det i seg selv er at trak tivt. Det hand ler nok 
for en del også om CVbyg ging det er jo nes ten in gen 
and re job ber for ju ris ter som er like ut ford ren de, spen
nen de og læ re ri ke, sier han, og leg ger til:

– Men jeg lu rer på om folk egent lig skjøn ner hva det 
in ne bæ rer å være på ta le ju rist. 

Ikke som drøm men 
Slik var det i alle fall for Fryk holm selv; som stu dent 
drøm te han om ju rist jobb i po li ti et, men da han be gyn te 
i job ben et ter et år i kri mi nal om sor gen opp lev de han 
fort at hver da gen var gan ske an ner le des enn han had de 
sett for seg. 

– Jeg tenk te som man ge and re at det var en kjapp 
måte å få god prosesseerfaring og rask ad vo kat be vilg
ning. Men selv om det te er vik ti ge ele men ter i job ben, så 
er det bare en li ten del av det. En an nen vel dig stor del 
er å være et ter forsk nings le der. 
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trai nee opp hold for stu den ter med 
en in ter es se for spe si fik ke om rå der. 

– Det er et nål øye å kom me inn 
hos oss både som trai nee og som 
full mek tig, og vi har få trai ne er inne 
om gan gen. Det te in ne bæ rer at trai
ne e ne blir vel dig syn li ge hos oss og 
de får et vel dig godt inn blikk i hvor
dan det er å ar bei de som full mek tig 
hos oss med re le van te opp ga ver som 
kom mer fra alle våre uli ke fag om rå
der, sier Wis nes.

Ut veks ling verd satt
Når de hos Wik borg Rein skal vur
de re om en stu dent kan pas se inn 
hos dem, er blant an net in ter na sjo
nal er fa ring som ut veks ling og and re 
uten lands opp hold noe som verd set
tes. 

– Det te er ab so lutt ikke et krav, 
men vi ser at i må ten vi job ber på er 
er fa ring med and re kul tu rer og 
språk en styr ke, sier Wis nes. 

– Ut fra hvil ke team vi re krut te
rer til ser vi også på en kelt fag, og 
det te va ri e rer fra fag om rå de til fag
om rå de hva som er vik tig. Høyt fag
lig nivå er imid ler tid en for ut set ning 
på tvers av alle våre team, og vi er 
ute et ter de mest am bi si ø se, fag lig 
in ter es ser te og ta lent ful le stu den
te ne som øns ker å ta og å ha an svar. 

– Jeg tror mye av grun nen til at 
vi er så po pu læ re hos stu den te ne er 
vårt høye fag li ge fo kus – vi er en 
per fekt are na for de mest am bi si ø se 
og dyk tig ste stu den te ne til å få 
ut ford ret seg selv, med tryg ge ram
mer og støt te fra de beste i bran sjen 
rundt seg. Vi me ner at der som du får 
jobbe tett med de beste har du svært 
gode for ut set nin ger for selv å bli den 
beste. 

Wis nes for tel ler at til ba ke mel
din ge ne fra stu den te ne går på at det 
er hyg ge lig ar beids mil jø, kom plek se 
sa ker og sto re kli en ter som vekt leg
ges.

– Vi er også vel dig fo ku sert på at 
nye full mek ti ger skal få be vil lin gen 
på plass in nen nor mert tid, noe vi er 
vel dig for nøyd med å se at vi får til. 

Vil ha folk rett fra stu di et
I mot set ning til Fryk holm i Po li ti ju
ris te ne, me ner Wis nes i Wik borg 
Rein at det er vik tig å få inn de 
fers ke ju ris te ne rett et ter stu di et for 
at de skal kun ne lyk kes i sel ska pet.

– Det å kom me inn i kul tu ren og 
vår ar beids me to dikk, fo ku set på 
mo der ne verk tøy, og bli en del av 
gode team er vik tig å få inn fra star
ten, sier han. 

Hvert år har de mel lom 30 og 40 
stu den ter inne i sin or di næ re trai
nee ord ning, i til legg til de di ker te 

tre de ler: et ter forsk ning, ak tor rol len 
og le del se.

– Et ter forsk ning har man ikke på 
jus stu di et, og man går jo di rek te inn 
som le der. Et slikt stu die vil være 
pre get av mye or di nær prak sis, men 
du vil få bedre eva lue ring av ar bei
det enn du får i dag og føl ges opp på 
en bedre måte, sier Fryk holm. 

– Vi sy nes selv føl ge lig det er fint 
at man ge vil jobbe i po li ti et, og vi vil 
ha unge flin ke folk inn. Men vi må 
for hind re at de for svin ner så fort de 
har fått be vilg nin gen for di lønns vil
kår og ar beids press ikke er le ve lig. 

Drøm mer om de sto re
Tett et ter po li ti et føl ger ofte de sto
re ad vo kat fir ma ene som stu den te
nes drømme ar beids plas ser. I 2019 
var det Wik borg Rein som var fa vo
rit ten blant dem, på en tred je plass 
på Uni ver sums lis te, bak po li ti et og 
UD.

Chris ti an Wis nes er HRsjef hos 
Wik borg Rein og for tel ler at re krut
te ring og med ar bei der ut vik ling er 
svært vik tig for dem. Må let er å 
re krut te re og ut vik le de beste ad vo
ka te ne i bran sjen.

– Vi har over en år rek ke ar bei det 
struk tu rert og mål ret tet med 
em ploy er bran ding for å sik re til
gang til de dyk tig ste ta len te ne, sier 
han, og fort set ter:

Are Frykholm  (Foto: Tuva Bønke Grønning) Christian Wisnes  (Foto: Wikborg Rein)
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er å jobbe med kontraktsrett, entre
prise eller energi og miljø. 

Marie Stenhammer Berntzen (UiT)

– Jeg hadde ikke helt klart for meg 
hva jeg ville jobbe med da jeg beg
ynte å studere, men jeg hadde nok 
en liten drøm om å bli forretning
sadvokat, uten at jeg helt forstod 
hva det innebærer.

– Bestefaren min og jeg pleide å 
spøke med at jeg skulle lære meg man
darin og bli forretningsadvokat i Kina. 

– Underveis i studiet har jeg inn
sett at det er rettsområdet, og ikke 
en spesifikk type stilling, som er vik
tig for meg. Jeg må ikke bli advokat 
eller dommer, men har ulike retts
områder jeg har siktet meg inn på.

– Det var på tredje året da vi 
hadde obligasjonsrett og andre fag 
knyttet til fast eiendom at jeg 
bestemte meg for at jeg gjerne ville 
jobbe med offentlige anskaffelser, 
entreprise og fast eiendom.

– Jeg leverer master snart, og har 
fått jobb som innkjøpsrådgiver i 
Bodø kommune til høsten. Det føles 
trygt å starte i det offentlige slik situ
asjonen er nå, og jeg er trygg på at jeg 
vil få den oppfølginga jeg trenger. 

tene som har ambisjoner om det. 
Blant mine studentvenner er det 
mange som vil jobbe i kommune, 
barnevern eller annet – men disse 
arbeidsplassene står ikke i sentrum 
gjennom utdanninga. 

– Vi har jo fått en innføring i 
mye forskjellig. Selv har jeg fått 
øynene opp for internasjonal folke
rett, noe som overrasket meg at jeg 
ble såpass engasjert i. 

Mari Anvik (UiB)

– Jeg har aldri hatt en spesifikk 
drømmejobb, men valgte jussen 
fordi jeg så for meg at det ville gi 
mange muligheter. Politiet var nok 
en av de som stakk seg ut i starten, 
delvis fordi jeg ikke hadde kjenns
kap til andre fagområder. 

– Vi ble introdusert til flere fag
områder gjennom studiet, men straf
ferett stikker seg nok for mange ekstra 
frem. Det handler nok både om pre
stisje og samfunnsoppdraget, tror jeg.

– Jeg er ikke lenger så opptatt av 
om jeg skal bli jurist eller advokat, 
det er fagområdet som er viktigst. Jeg 
leverer ikke min master før i septem
ber, og er ikke ordentlig i gang med 
jobbsøking ennå, men drømmen nå 

studenter 
om karriere3

De leverer straks inn 
masteroppgavene og blir 
ferdigutdannede jurister.  
Hva drømte de om da de 
begynte på jusstudiet, og  
hva er drømmejobben eller 
karriereambisjonene etter 
fem år på skolebenken?

Ida Elisabeth Olsen (UiT)

– Politiet var en drøm for meg også, 
som for mange andre. Jeg tenkte at 
det er kult å gå i retten og hadde en 
tanke om at å gjøre det for påtale
myndigheten var den beste rollen. 
Jeg så for meg at det ville være 
enklere å ha loven på min side, og 
tanken på samfunnsoppdraget til
trakk meg.

–  Dette har nyansert seg litt gjen
nom studiet. Jeg ser at det er flere ting 
og fagområder jeg kunne tenke meg å 
teste ut, men på sikt vil jeg gjerne 
prøve meg som forsvarer eller i politiet.

– Det har gjennom studiet vært 
mye fokus på de store advokatfirma
ene og at mange vil ende opp der, 
men det er absolutt ikke alle studen
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ge re enn ka rak te rer og du får like 
mye igjen for and re er fa rin ger som 
ti den du bru ker på le se sa len for å få 
litt bedre ka rak te rer.

Til sist: Husk at vi er pri vi le ger te 
som kom mer inn på et av de mest 
at trak ti ve stu di e ne man kan gå på. 
Gled deg over at du har mu lig he ten 
til å lære noe så spen nen de som juss 
og ikke glem at stu die ti den bur de 
være en av de beste ti de ne i li vet. 
Det bør ut nyt tes når man fort satt 
har mu lig he ten til det!

over ras ket over hvor man ge of fent
li ge og pri va te ar beids plas ser som 
an set ter og har be hov for ju ris ter. Å 
be ly se dis se ar beids plas se ne er et 
an svar Ju rist for bun det – Stu dent er 
opp tatt av og vi et ter spør sam ti dig 
at and re gjør det de kan for en bre
de re mar keds fø ring. Det te er for å 
opp ly se, samt ska pe en stør re for stå
el se for mang fol det av ar beids plas
se ne som fin nes.

Det fin nes utro lig man ge spen
nen de job ber der ute, så mitt tips er 
at du bør un der sø ke hva som fin nes 
av al ter na ti ver og ikke bli stres set av 
pres set. Un der sø kel ser vi ser at man
ge ny ut dan ne de hyp pig skif ter job
ber et ter endt stu die, og det er med 
and re ord in gen kri se der som du 
ikke får «drøm me job ben» rett et ter 
endt stu die. Det er det ikke man ge 
som får. Man må ofte prø ve seg litt 
frem før man fin ner ut av hva man 
øns ker å jobbe med og hva som er 
«drøm me job ben».

Man ge ar beids gi ve re ser på hva 
du har gjort uten om å sit te på le se
sa len. Jeg an be fa ler sterkt å en ga
sje re seg i noe i lø pet av stu die ti den. 
Det te kan for eks em pel være å bli 
med i en stu dent for en ing, få en re le
vant del tids jobb, el ler noe an net 
som vi ser at du er opp tatt av å skaf fe 
deg an nen in put enn det du får på 
le se sa len. Ka rak ter bur de være vik ti

Ingen krise dersom du 
ikke får drømmejobben 
rett etter studiet
Et fel les trekk for man ge 
jusstu den ter er at de er over 
gjen nom snit tet opp tatt av 
kar rie re – kan skje mer enn 
man ge and re stu den ter. 

Av Sondre Christoffer Karlsen Lie 
leder av Juristforbundets studentseksjon

For å bli tatt opp på jus stu di et må 
du ha svært gode ka rak te rer fra vi de
re gå en de, og fø lel sen av at du til 
en hver tid må pres te re på topp kan 
bli enda stør re på et stu die be stå
en de av man ge dyk ti ge med stu den
ter. Det te kan føre til et usunt press, 
hvor fryk ten for dår li ge ka rak te rer 
blir stør re enn gle den ved å lære.

En vik tig år sak til det te kan være 
må ten uli ke ak tø rer vel ger å pro fi
le re seg mot stu den te ne på. På 
ar beids livs da ge ne, kurs, ma nu duk
sjo ner og fore drag er det stort fo kus 
på ak tø re ne med høy est ka rak ter
krav. Ka rak ter snit tet på jus stu di et 
lig ger mel lom C og D på lands ba sis, 
og det sier seg selv at det høye 
ka rak ter kra vet ska per urea lis tis ke 
for vent nin ger til stu den te ne.

Mang fol det av ju rist job ber er 
bredt, og de fles te ville nok blitt 

KOMMENTAR 
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– Bruken av hjemme kontor  
blir viktigere fremover, selv  
når denne krisen er over
En undersøkelse som kartlegger juristers 
arbeidsmønster viser at de, i alle fall i forkant 
av koronakrisen, brukte hjemmekontor 
mindre enn andre kontorbaserte yrker.

    Tuva Bønke Grønning

Rett over 3700 ju ris ter svar te på un der sø kel sen som ble 
gjen nom ført av Company Pul se på veg ne av Ju rist for
bun det.

20 pro sent av ju ris te ne opp gir at de har brukt hjem
me kon tor, men hjem me kon to ret bru kes mest i hel ger 
og på kvel der.

An de len som bru ker hjem me kon tor er høy est i pri
vat sek tor (34 pro sent), og le de re på uli ke ni vå er er 
over re pre sen tert.

Det er også de som bru ker hjem me kon tor mest som 
også sva rer at de er «på et ter skudd» med ar beids opp ga
ve ne.

Re sul ta te ne av vi ker fra and re kon tor ba ser te yr kes
grup per, hvor en av tre job ber fra hjem me kon tor, og 
hvor de som job ber hjem me er mer «ajour» og pri mært 
job ber hjem me på dag tid vir ke da ger.

– Må slip pe mer opp
Mag ne Skram He ger berg er ge ne ral sek re tær i Ju rist for
bun det, ini tia tiv ta ker av un der sø kel sen og for kjem per 
for det han kal ler ar beids og livs na vi ga sjon – et verk tøy 
for å finne best mu lig ba lan se mel lom ar beid og fri tid.

He ger berg er over ras ket over at ju ris te ne som bru
ker hjem me kon tor mest er de sam me som fø ler at de 
ikke er ajour.

– An ta ke lig er for kla rin gen at hjem me job bin gen 
kom mer i til legg til, og ikke i ste det for kon tor job bin
gen, og gjø res for di det er be hov for eks tra jobb. Fle re i 
un der sø kel sen har truk ket frem mang len de flek si bi li tet 
el ler «streng» le del se som år sak til at hjem me kon tor ikke 
be nyt tes, på pe ker han.

«Vi får i ut gangs punk tet ikke lov å jobbe hjem me fra, 
noe som hind rer flek si bi li tet» skri ver en repondent.

«Jeg sit ter som re gel på kon tor plas sen min og job ber, 
men kan jobbe hjem me fra et ter ar beids tid hvis det er 
noe spe si elt som has ter» skri ver en an nen.

He ger berg tror man ge le de re er ube grun net red de 
for å «slip pe ju ris te ne mer løs».

– Den ne til li ten må lig ge der. Og så må verk tøy ene 
fin nes. Bru ken av hjem me kon tor er vik tig og blir vik ti
ge re frem over, selv når den ne kri sen er over. Vi vet mye 
om kronobiologi og hva livs ba lan se og flek si bi li tet har å 
si for pre sta sjon, sier han.

– Bruk av hjem me kon tor bør være et vik tig tema for 
de fles te be drif ter, og det bør ten kes på hvor dan man kan 
rig ge det best mu lig og øke bru ken av det på en god måte.

Ko ro na-opp vek ker
Nå som ar beids ta ke re rundt om i de tu sen hjem får 
prøvd seg som hjemmekontorister tror He ger berg at 
både de og man ge le de re får seg en opp vek ker.

– De får en hes te kur i hjem me kon tor. Jeg er sik ker 
på at man ge blir bedre på di gi ta le, mer ef fek ti ve mø ter 
og flin ke re til å sjong le re jobb og hjem me are na en, sier 
han.

He ger berg for tel ler at un der sø kel sen er den før s te av 
tre må lin ger, og er spent på re sul ta tet på de to nes te.

– Nå er vi jo i en eks trem si tua sjon, noe vi nok vil se 
på de nes te må lin ge ne. Det blir in ter es sant om vi da kan 
si noe om hvor dan på tvun get hjem me kon tor har på vir
ket ar beids mønst re ne.

KORONA OG HJEMMEKONTOR
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Fle re tids ty ver i åpne land skap
Un der sø kel sen ble satt i gang på 
bak grunn av et øken de an tall med
lem mer som tok kon takt med for
bun det på grunn av om or ga ni se ring 
av den fy sis ke ar beids plas sen. Sta dig 
fle re opp le ver å gå fra cel le kon to rer 
til åpne land skap el ler ak ti vi tets ba
ser te kon to rer.

Må let er å kun ne si noe om hva 
som kjen ne teg ner en ju rists ar beids
møns ter og be hov, for å bedre kun ne 
vei le de til lits valg te og med lem mer i 
slike pro ses ser.

– Det kan være fle re grun ner for 
at det ikke fun ge rer så godt for ju ris
ter å kom me ut av cel le kon to ret. 
Taus hets be lagt in for ma sjon er en, 

men den vik tig ste er nok kra vet om 
å kun ne jobbe skjer met og kon sen
trert over tid. det tar lang tid å kom
me til ba ke et ter en av bry tel se, sier 
Mag ne Skram He ger berg.

Ju ris te ne opp gir i Company Pul
seun der sø kel sen å jobbe åtte ti met 
og 15 mi nut ter på vir ke da ger. 52 
pro sent opp gir å være på et ter skudd 
med ar beids opp ga ver.

Vi de re opp gir 70 pro sent av 
ju ris te ne at av bry tel se er en tids tyv 
på ar beids plas sen. 36 pro sent rap
por te rer om støy, og 20 pro sent 
pe ker også på da ta pro ble mer. Det er 
små va ria sjo ner mel lom sek to re ne.
– Kom men ta rer fra ju ris te ne ty der 
også på at man ge stil le rom ikke er 

til ret te lagt for kon tor ar beid, og hel
ler ikke be skyt ter mot støy, sier 
He ger berg. 

«Det rap por te res om fle re tids ty
ver i delt kon tor og åpne land skap 
enn i enekontor, med unn tak for 
brukeropplevde da ta pro ble mer. 
Ju ris ter i delt kon tor og åpne land
skap rap por ter te be ty de lig mer for
styr ren de støy er de som har ene
kontor. Høy prat fra kol le g er er 
opp gitt som ho ved kil den til støy» 
he ter det i rap por ten.

– Uan sett hva man kal ler det – 
åpent land skap, ak ti vi tets ba sert kon
tor – så må ar beids plas sen rig ges slik 
at det er mu lig å gjø re en best mu lig 
jobb. Det er et le der an svar.  

Magne Skram Hegerberg (Foto: Ole-Martin Gangnes)
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Det er lite variasjon i ordninger på tvers  
av kjønn i privat sektor. 

Den største forskjellen finner man for betalt overtid, 
hvor andelen blant kvinner er 7 prosentpoeng 
høyere enn for menn. 

Kvinner rapporterer i noe lavere grad om 
muligheter til å jobbe hjemmefra sammenlignet 
med menn.

På tvers av sektorer, ser man at det er lavest andel 
i privat sektor som rapporterer bekreftende 
om samtlige ordninger på jobb, med unntak 
av mulighet til å jobbe hjemmefra. 
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vi må også sør ge for at alle har det 
bra med seg selv i den ne si tua sjo nen.

– Det er også slik at ikke alle har 
like gode fa si li te ter, med mu lig het 
til å set te seg inn på et eget rom, 
hjem me. Vi må ha for stå el se for at 
det er umu lig å jobbe ful le ar beids
da ger med bar ne ha ge barn hjem me 
for eks em pel. Vi må sen ke am bi
sjons ni vå et for noen.

Tyr haug pe ker på sta bil tek no
lo gi og gode løs nin ger som suk sess
fak to rer for å få hjem me kon to ret til 
å fun ge re. Han tror li ke vel det vil 
være ut ford ren de hvis alle an sat te 
blir sit ten de hjem me over lang tid.

– Det er vik tig å kun ne jobbe 
godt hjem me fra, men det er også 
vik tig å kun ne mø tes.

enn før ko ro natil ta ke ne. Vi har hatt 
sam me pro duk ti vi tet selv om alle 
sit ter hjem me.

På log gin ge ne vi ser at de fles te av 
de an sat te for sø ker å hol de seg til 
nor ma le ar beids ti der, og de al ler 
fles te er på klok ka 8.30. Det av hol
des også opp starts mø ter om mor ge
nen i alle tea me ne.

Fad de re og mind re team
Tyr haug er opp tatt av at de an sat te 
har det bra og at de raskt skal kun ne 
fan ge opp de som even tu elt blir 
syke el ler opp le ver engs tel se og uro 
rundt si tua sjo nen.

– Vi har al le re de et sy stem med 
fad de re, og nå har vi også laget fle re 
mind re team. Det tek nis ke fun ge rer, 
pro duk ti vi te ten er oppe og går, men 

Hos ad vo kat fir ma et  
Thom mes sen har de ansatte 
hatt mulighet til å benytte  
seg av hjemmekontor  
i mange år.

   Tuva Bønke Grønning

Managing part ner Sver re Tyr haug tror 
alle de rundt 190 ad vo ka te ne og svært 
man ge i for ret nings støt te har som 
vane å bru ke hjemmekontor jevn lig.

– Alle har lap top og man ge har 
gode hjem me kon tor løs nin ger. Alle 
små barns for eld re har al le re de støt te 
til hjem me kon tor. Før vi inn før te 
hjem me kon tor mo dus fra 12. mars, 
fikk også alle an sat te et lite bud sjett 
for å kun ne kjøpe ut styr til hjem me
kon to ret, som skjerm og tas ta tur, for
tel ler han.

– Opp rett hol der pro duk sjon
Tyr haug for tel ler at det har fun gert 
over ras ken de bra et ter at alle de 
an sat te gikk i hjem me kon tor mo dus 
for over to uker si den, også når det 
gjel der kom mu ni ka sjon.

– Vi mø tes jo på en an nen måte, 
di gi talt. Vi bru ker Mi cro soft Teams 
som ho ved løs ning til vi deo mø ter og 
in tern kom mu ni ka sjon, og det fun ge
rer vel dig godt, sier han, og fort set ter:

– Det er mu lig å opp rett hol de 
pro duk ti vi te ten og sam me kom mu
ni ka sjons nivå. Man vet nes ten mer 
om hva kol le ga ene dri ver med nå 

190 advokater på hjemmekontor

– Vi har samme produktivitet  
selv om alle sitter hjemme

KORONA OG HJEMMEKONTOR

Forhandlingsteknikk

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer
 
Fra: Torsdag 22. oktober 2020 start kl 10.00
Til: Fredag 23. oktober 2020 slutt kl 14.00
Sted: Quality Hotel Leangkollen AS, Asker
 
Kursnummer: 2020656 
Påmeldingsfrist:  3. juli 2020

Et intensivt kurs for tillitsvalgte i alle sektorer der 
deltakerne lærer å forhandle målrettet og effektivt. 
Innledningsvis gis en teoretisk og strategisk innføring  
i forhandlingsprosessen. Dette følges opp med øvelser  
og praktisk trening. Deltakerne får testet ut egne 
ferdigheter og utviklet disse videre. 

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

Vi legger vekt på å skape en trygg og åpen atmosfære på 
kurset. Deltakerne skal få prøvd ut sine ferdigheter, og de 
får konstruktiv tilbakemelding. Det legges betydelig vekt på 
egeninnsats fra dem som er med. Avslutningstidspunkt første 
dag kan variere.  
 
Det er en forutsetning for å delta på kurset at alle 
deltakerne er til stede fra start til slutt.   

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

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Sver re Tyr haug
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KORONA OG HJEMMEKONTOR

det pas ser seg, men også vært opp
tatt av at det er vik tig for både 
ar beids mil jø et og fag lig ut vik ling å 
være mye på ar beids plas sen.

– Nå er jo det snudd helt på ho det, 
og hele sek re ta ri a tet sit ter hjem me. Vi 
har hel dig vis hatt et di gi ta li se rings
pro sjekt ny lig, så vi er ikke av hen gig 
av pa pi rer i det hele tatt len ger. Vi 
had de også øken de an tall vi deo mø ter 
før den ne si tua sjo nen, sier Solberg.

Stør ste par ten av de 23 ju ris te ne er 
ad vo ka ter, og Solberg for tel ler at den 
stør ste end rin ger er at all kon takt med 
kli en ter nå skjer over te le fon, epost 
el ler vi deo.

– Vi står med to bein i ko ro nakri sa. 
Vi skal både få hel se tje nes ten til å 
fun ge re og pas se på fag for en ings bi
ten. De glir over i hver and re og vi 
har opp ret tet fle re nye grup per og 
pro sjek ter på tvers i sek re ta ri a tet i 
Le ge for en in gen, for tel ler han.

– Vi har hatt en kraf tig øk ning i 
hen ven del ser. Det er nok fær re «van
li ge» hen ven del ser, men man ge re la
tert til ko ro nasi tua sjo nen.

Vi deo er stat ter rei ser
Tid li ge re har de hatt en ord ning 
hvor de an sat te har hatt mu lig het til 
å be nyt te seg av hjem me kon tor når 

Frode Solberg er en av 
lederne for rundt 23 jurister 
ved advokatkontoret 
i Legeforeningen.  De har 
hendene fulle med en 
krevende koronasituasjon, et 
økende antall henvendelser 
fra medlemmene og alle de 
ansatte på hjemmekontor.

   Tuva Bønke Grønning

Videomøter erstatter reiser for advokatene i Legeforeningen

– Det vil vi nok ta med oss videre
Frode Solberg
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– Tid li ge re har vi reist en del ut til 
med lem mer, men nå ser vi hvor en
kelt vi deo sam taler fun ge rer og alle 
har blitt tryg ge på det. Det vil vi nok 
ta med oss vi de re et ter kri sa også. Vi 
har fått et ve sent lig di gi talt kunn
skaps løft, sier han.

Som le der sy nes Solberg det er 
noe van ske li ge re å ha over sikt over 
hva de an sat te job ber med, både på 
grunn av ar beids meng den og på grunn 
av hjem me kon tor si tua sjo nen.

– Men i all ho ved sak fun ge rer 
det over ras ken de godt. Jeg vil si at 
for 90 pro sent fun ge rer det vel dig 
fint, sier han.

– Effektivt å sitte hjemme innimellom
Hos Helse SørØst har juristene fått 
en god del nye arbeidsoppgaver og 
måttet legge annet til side de siste 
ukene.

Fra hjemmekontoret kan advo
kat Tina Elisabeth Ravn fortelle at 
det ikke er noen ny arbeidsform for 

de ansatte i den juridiske avde
lingen, men at det er uvant å sitte 
alene hver eneste dag.

– Tidligere har det vært opp til 
hver enkelt, og de fleste har brukt 
hjemmekontor innimellom. Nå er 

det jo ikke opp til hver enkelt lenger, 
men det fungerer fint, sier hun.

– I vår virksomhet skjer det mye 
nå, og oppgavene er i stor grad berørt 
av situasjonen. Vi har måttet jobbe 
med andre ting enn vi pleier, og det 
er noe vanskeligere å planlegge.

Møtene skjer over Skype, og de 
har blitt kortere og flere enn tidli
gere.

– Vi har hatt gode systemer for 
dette hele tiden. Jeg har alltid syntes 
det er smart og effektivt å sitte 
hjemme innimellom, men ikke hver 
bidige dag. Jeg merker at telefon
samtalene til kollegaene blir litt len
gre nå, sier Ravn.

En av utfordringene er at det er 
noe n vanskeligere å ha oversikt over 
hva de andre kollegaene jobber med.

– Men totalt sett har vi det 
egentlig veldig bra. Hjemmekontoret 
fungerer godt.

•      siste nytt

•      stillingsannonser
•      debatt

•      fagstoff 

Sjekk våre nettsider 
www.juristen.no

Enten du foretrekker mobil, nettbrett eller desktop 

Tips oss på  redaksjonen@juristen.no

Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
0164 Oslo

Tina Elisabeth Ravn
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Det er noe variasjon i ordninger på tvers av  
kjønn i statlig sektor. 

En større andel av menn i statlig sektor  
rapporterer at de har overtidsbetaling.

Det er også en større andel menn som rapporterer 
at de har mulighet for å jobbe hjemmefra, 
sammenlignet med kvinner. 

Sammenligninger man statlig og kommunal sektor, 
ser man at det er en større andel i statlig sektor som 
har betalt overtid og betalt lunsj.
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hjem me kla rer å jobbe 100 pro sent 
ak ku rat nå, men vi for ven ter at de leg
ger til ret te hver da gen mest mu lig. 
Pro ble met hos oss er de fi ni tivt ikke at 
folk ikke har lyst til å jobbe.

Som en mu lig po si tiv kon se kvens 
av hjem me kon tor si tua sjo nen pe ker 
Ei tun gjer de på at de kan skje vil bli 
mer kri tis ke til hvor mye tid mø te
virk som het skal ta og hvor dan man 
kan or ga ni se re seg mer ef fek tivt.

– På kort sikt tror jeg man ge går 
inn i det te med po si ti vi tet og dug
nads ånd, men i leng den vil det nok bli 
litt brak ke sy ke og en somt med mang
len de abreidsmiljø, selv med kaf fe mø
ter på Skype.

Ei tun gjer de har ald ri vært i tvil 
om at ju ris te ne og de and re an sat te på 
av de lin gen ville pres te re like godt selv 
om de sit ter hjem me.

– Det er vel dig gjen nom sik tig. Vi 
dri ver en bu tikk som stort sett be står 
av saks be hand ling, og jeg er ikke over
ras ket over at sel ve kjer ne job ben gjø
res like godt. Men jeg er over ras ket 
over hvor lett alle til pas set seg den 
nye ar beids for men, sier hun.

Ef fek ti ve mø ter
Blant de an sat te har de noen som 
har blitt syke, mens noen har små
barn el ler sko le barn hjem me som 
kre ver en del opp merk som het,

– Det te er en fel les dug nad, og vi 
kan ikke for ven te at de med små barn 

Hos Fylkesmannen i Vestland 
tilpasset juristene seg raskt 
til den nye arbeidshverdagen 
da Norge stengte.

   Tuva Bønke Grønning

Anne Kris tin Ei tun gjer de er ju rist og 
le der for sek sjon kom mu nal for valt
ning og sam ord ning hos Fyl kes man
nen i Vest land. 21 av de 29 an sat te 
er ju ris ter.

Ei tun gjer de for tel ler at de an sat te 
har lap to per og dockingstasjoner, men 
selv om de har hatt mu lig het til å 
be nyt te seg av hjem me kon tor tid li
ge re, har det vært gjort i li ten grad.

– Det har som re gel vært på grunn 
av noe og i be gren se de pe ri oder, ikke 
som er vil let ar beids si tua sjon. Og 
stort sett har det nok vært i til legg til 
kon tor tid, gjer ne på kvel der og kan
skje i hel ger, sier hun.

Sit ter to ste der
Ju ris te ne sit ter både i Bergen og 
Leik an ger, så å ha di gi ta le mø ter og 
kom mu ni ka sjon er li ke vel ikke helt 
nytt for dem. Ei tun gjer de er vel dig 
po si tivt over ras ket over hvor raskt 
de an sat te til pas set seg den nye 
si tua sjo nen med å jobbe hjem me fra.

– Det gikk fra en dag til en an nen, 
det gikk vel dig fort. Folk har vært 
po si ti ve og tatt det vel dig bra. Nå har 
vi til og med quiz på Skype. Vi må jo 
se hver and re litt og hol de på noen 
va ner.

Fra lite bruk av hjemmekontor til alle hjemme

– Problemet er definitivt ikke  
at folk ikke har lyst til å jobbe

Anne Kris tin  
Ei tun gjer de

Ny som tillitsvalgt

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor 
 (ikke Oslo kommune)
 
Fra: Onsdag 2. september 2020 kl. 10.30
Til: Torsdag 3. september 2020 kl. 14.00
Sted: Støtvig Hotel, Larkollen
 
Kursnummer: 2020679
Påmeldingsfrist:  2. juni 2020

Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte i stat og 
kommune (unntatt Oslo kommune). Kurset skal i utgangs
punktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som 
tillitsvalgt. Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er 
bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger 
som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet 
til å delta aktivt i gode prosesser. Dette krever kjennskap 
til avtaleverk, organisasjonsforståelse og Juristforbundets 
politikk, samt bevissthet på egen rolle og relasjoner overfor 
øvrige parter i arbeidslivet.

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

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

Dato for gjennomføring av kurs i Hovedtariffavtalen 
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Gjelder lovens krav like fullt, 
eller må en også her tilpasse 
seg de nye arbeidsformene?

Av ad vo kat Ragn hild Bø Raug land

Ar beids mil jø lo ven regulerer i fle re 
be stem mel ser stan dar der for kra ve ne 
til et fullt for svar lig ar beids mil jø.

Et ter at nors ke ar beids plas ser 
som føl ge av koronasituasjonen ble 
di gi ta li sert «over nat ten», har det 
vært skre vet mye om hvor dan en 
skal ut ø ve di gi tal le del se.

Det har ikke i sam me grad vært 
fo kus på hvor dan et fullt for svar lig 
ar beids mil jø skal iva re tas når den 
etab ler te ar beids hver da gen inn ret
tes på en ny måte.

Gjel der lo vens krav like fullt, 
el ler må en også her til pas se seg de 
nye ar beids for me ne?

Ny ar beids ru ti ner
De sam funns mes si ge end rin ge ne har 
på vir ket oss på for skjel li ge må ter. 
Hjem me kon tor og nye ar beids ru ti
ner for le del se og sam hand ling, har 
vært en bratt læ rings kur ve med nye 
tek nis ke løs nin ger.

Sam ti dig med den di gi ta le hånd
te rin gen av ar beids hver da gen, har 
for eld re måt te føl ge opp sko le barn 
og hatt an svar for bar ne ha ge barn 
som føl ge av steng te bar ne ha ger og 
sko ler. For man ge har det vært både 
hek tisk og ut ford ren de å få pri ori
tert godt nok mel lom an svars opp ga
ver i hjem met og opp føl ging av 
ar beids opp ga ver.

For en kel te har løs nin gen vært å 
ar bei de uten om det som de fi ne res 
som van lig ar beids tid, og da gjer ne 
på kvelds tid.

Sam ti dig med dis se pri ori te rin
ge ne, har de nye sam funns mes si ge 
end rin ge ne med ført at noen virk
som he ter har fått en øk ning i 
ar beids opp ga ve ne, med press på 
fast satt ar beids tid. Det te gjel der for 
eks em pel in nen for NAV, for an sat te 
i hel se myn dig he te ne og for po li ti et.

I mot satt ende av ska la en, har 
fle re virk som he ter opp levd ord re
ned gang, bort fall av ar beids opp drag 
og øko no mis ke ut ford rin ger med 
den føl ge at ar beids ta ke re må per
mit te res. Yt ter li ge re and re virk som
he ter har fått er fa re høy ere sy ke fra
vær og frykt for smit te fra and re 
med ar bei de re, kun der og sam ar
beids part ne re.

Alle dis se end rin ge ne set ter på 
sitt vis et press på stan dar den om et 
fullt for svar lig ar beids mil jø.

Som føl ge av alle end rin ge ne og 
hen sy ne ne som må tas, har de fles te 
av oss måt tet inn ret tet oss på en ny 
måte. Det te gjel der også for ar beids
hver da gen, og fak to rer som spil ler 
inn på le del se og ar beids mil jø.

Vi vet nå at på leg get om 
hjem me kon tor for de 
som har mu lig he ter 
for det, skal vi de
re fø res.

Det som blir 
vik tig frem over, 
er å jobbe vi
de re med en 
le  de l  ses  form 
som iva re tar 

be ho vet for an svars lin jer, jevn lig 
kom mu ni ka sjon, fag lig vei led ning 
samt ru ti ner for for de ling og opp
føl ging av ar beids opp ga ver.

En vik tig for ut set ning for å lyk
kes, er at det er full til lit til at ar beids
opp ga ve ne blir ut ført som de skal.

Vi har et ter hvert lært oss til å 
leve med de nye platt for me ne for 
kom mu ni ka sjon med le de re og kol
le g er.

Nær vær mel lom le de re og kol le
g er, og and re be slut nings ta ke re, vil i 
en tid frem over fort satt skje via 
elek tro nisk kom mu ni ka sjon.

Den ne kom mu ni ka sjons for men 
ut ford rer det umid del ba re ar beids
mil jø et ved at man ikke ar bei der fy
sisk i de sam me lo ka le ne, som for 
eks em pel med ide myld ring, er fa
rings ut veks ling, dag lig dia log, lat ter 
og fel les lunsj.

Vi vil an ta ge lig vis frem over i enda 
stør re grad se nye inn ret nin ger på 
ar beids hver da gen vår. Om det te på 
sikt får be tyd ning for ut vik ling av en 
ny, retts lig stan dard for et fullt for
svar lig ar beids mil jø, med jevn lig kom
mu ni ka sjon, sam hold og ar beids gle de, 
gjen står å se. 

Det digitale arbeids miljøet

Hvordan ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø  
når hverdagen innrettes på en ny måte?

KOMMENTAR 
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Tillitsvalgt for juristene advarer 
mot å slite ut ansatte som må 
være «lærere» for egne barn 
på dagtid og vanlige 
arbeidstakere på kveldstid.

   Ole-Martin Gangnes

Koronakrisen har ført til av ta ler om 
ut vi de de ram mer for når og hvor 
mye det er lov å jobbe og mid ler ti
di ge end rin ger av fleksitidsregler. 

Le der av Ju rist for bun det  Stat, 
Sver re Brom an der, sier alle må bi dra 
i den na sjo na le dug na den vi er inne 
i, men ad va rer mot å over be las te  
ar beids ta ke re som må være hjem me 
med barn.

– Jeg må inn røm me at jeg er 
opp rik tig be kym ret for dis se fleksi
tidsavtalene og ut vi del se av ar beids
ti den vi ser nå, om ikke de for val tes 
med stor klok skap av ar beids gi ver si
den, sier han.

Må pro du se re like mye
Selv har han hatt fle re da ger med 
hjem me un der vis ning av egne barn.

– Jeg ser hvor mye tid det tar  
ihvertfall med de yng ste. Det skal 
ikke være slik at ar beids ta ker ne ale ne 
bæ rer kost na den ved at det ikke er 
sko le el ler bar ne ha ge og at det for
ven tes at man pro du se rer like mye.

Han me ner ar beids gi ver må ta 
mye av be last nin gen.

– Det er ikke bra om vi bare til
ret te leg ger for mer “flek si bel” job
bing, som vel pri mært er flek si bel 

for når ar beids gi ver kan be de an
sat te om å ar bei de, uten at det er 
ty de lig at man ikke har det sam me 
pro duk sjons pres set på seg. Den 
la ve re pro duk ti vi te ten er en del av 
dug na den og noe ar beids gi ver skal 
ta an svar for og be last nin gen for.

– Små barns for eld re sli ter seg ut
Brom an der sier han har sett ar beids
gi ve re som for står det te når det gjel
der dem som har om sorg for barn nå. 

– Men jeg har også sett ar beids gi
ve re som sier det mot sat te, hvor de 
frem står om snil le og rau se og sier at 
de an sat te kan jobbe når de vil, så len
ge de pro du se rer om trent som van lig. 

– Jeg er redd en del små barns for
eld re kom mer til å slite seg helt ut. 
Det lig ger godt in nen for ar beids gi
ver an sva ret å sør ge for at de an sat te 
ikke «job ber seg i senk», når man ser 
på den to ta le be last nin gen de har i 
dis se da ger, sier han.

Finne løs nin ger lo kalt
Aka de mi ker nes for hand lings le de re i 
stat, kom mu ne og hel se sek to ren har 

i et fel les ut spill opp ford ret til lits
valg te og ar beids gi ve re til å finne 
gode løs nin ger lo kalt.

I of fent lig sek tor har par te ne 
sen tralt inn gått av ta ler som åp ner 
for stor grad av flek si bi li tet i sta ten, 
kom mu ne ne og i sy ke hu se ne.

«In nen for dis se ram me ne er det 
nå opp til lo ka le par ter å inn gå av ta
ler og finne løs nin ger som iva re tar 
både de an sat te og opp ga ve ne 
ar beids plas sen er nødt til å løse», 
skri ver Aka de mi ker ne.

– Det te er ti den for å være kon
struk ti ve og løs nings ori en ter te, og 
til lits valg te har et stort an svar for å 
være med å finne løs nin ger. Vi for
ven ter det sam me av ar beids gi ve re. 
Det er vik ti ge re enn noen gang at 
le de re tar med de til lits valg te på 
re el le drøf tin ger og bi drar til den 
dug nads ån den vi ser i be folk nin gen, 
sier le der for Aka de mi ker ne stat, 
Anders Kvam, le der for Aka de mi
ker ne kom mu ne, Jan Olav Bir ken
ha gen, og le der for Aka de mi ker ne 
hel se, Rune Frøy land.

– Fleksi tids avtalene under  
korona krisen må forvaltes klokt

Foto: Thomas Haugersveen
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AnneLouise Nore har god 
oversikt over sine ansatte  
men savner fellesskapet 
i lunsjpausen.

   Tuva Bønke Grønning

AnneLouise Nore er le der for kom
pe tan se mil jø et Re gel verk og ru ti ner i 
Yt el ses av de lin gen i Ar beids og vel
ferds di rek to ra tet. Av de 30 an sat te er 
17 ju ris ter.

Fle re av ju ris te ne job ber i uli ke 
pro sjek ter og smi di ge pro dukt ut vik
lings team, der de bi drar med ju ri
dis ke av kla rin ger for å trans for me re 
retts reg ler inn i ITløs nin ger som 
skal ut til bru ke re og saks be hand
le re.

– Det te er en litt ny rol le for 
ju ris te ne, der de van lig vis sit ter i 
åpne team rom sam men med ITut
vik le re, de sig ne re og and re, og la ger 
løs nin ger sam men, for tel ler Nore.

Di gi ta le gule lap per
Til ba ke mel din ge ne så langt er at det 
fun ge rer over ras ken de godt å sam ar
bei de i team også di gi talt fra hjem
me kon to re ne.

– Mye av ar beids da gen fore går i 
vi deo mø ter og de har man ge verk

tøy som bru kes, Teams og Slack bru
kes mye, men også Zoom og Mes
sen ger. I til legg har de noe som he ter 
Trello, som er en di gi tal boardløs
ning hvor man for de ler opp ga ver og 
også kan ha drod ling med di gi ta le 
gule lap per, sier Nore.

Nore me ner ju ris te ne er vel så 
gode på det di gi ta le som and re.

– De er jo vant med å finne 
av hand lin ger og NOUer på nett og 
bru ker Lov data dag lig. De sit ter ikke 
og blar i den røde bi be len len ger, sier 
hun.

Like god over sikt
I til legg til job ben del tar fle re av ju ris
te ne i av de lin gen nå på kom pe tan se
he vings pro gram in ternt, og en kel te 

tar se mes ter emne på uni ver si te tet, 
som en del av et kom pe tan se løft. 
Fore les nin ger og klas ser går nå di gi talt.

– Jeg sy nes jeg har like god over
sikt over alle, og det er like mye kon
takt. Men vi sav ner vel alle å gå litt 
rundt, ta den lil le pra ten på kon to ret 
og å kun ne spi se lunsj sam men. 
Hjem me må man selv pas se på å ta 
pau ser, få litt luft og ikke bare sit te 
for an PCen.

– Man ge har nok fått en aha
opp le vel se med at hjem me kon tor 
fun ge rer bedre enn de trod de, og 
selv om vi frem over i ho ved sak skal 
jobbe fy sisk sam men på ar beids plas
sen, så tror jeg nok fle re vil vur de re å 
be nyt te seg av hjem me kon tor når 
den ne si tua sjo nen er over.

– Mange har nok  
fått en aha-opplevelse 
med hjemmekontor

KORONA OG HJEMMEKONTOR

Anne-Louise Nore møter sine kollegaer digitalt.
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Regjeringen har besluttet en 
kompensasjonsordning for 
selvstendig næringsdrivende 
som mister inntekten som 
følge av koronautbruddet.

For første gang vil selvstendig 
næringsdrivende få kompensasjon 
hvis inntekten faller bort.

– Dette er et viktig gjennomslag. 
Selvstendig næringsdrivende lever 
ofte av korte kontrakter og prosjek
ter og er spesielt sårbare fordi de 
ikke har rett til dagpenger. Jeg er 
veldig glad vi har oppnådd et sikker
hetsnett for denne gruppen, sier 
leder i Akademikerne, Kari Sollien. 

Inntil 80 prosent av inntekten 
opp til 6G (om lag 600 000 kroner) 

vil bli kompensert. Som hovedregel 
er pensjonsgivende årsinntekt fra og 
med 2017 grunnlag for ytelsen, skri
ver Akademikerne.

For frilansere beregnes kompensa
sjonen ut fra inntekten de siste 12 
månedene. Ytelsen gjelder fra 12. mars 
og kan utbetales fra og med 30 mars.

Mistet livsgrunnlag over natten
– Ordningen gir mange mennesker 
som opplever å ha mistet oppdrag 
og livsgrunnlag over natten, viktig 
trygghet og forutsigbarhet, sier 
Sollien på Akademikernes nettside.

Akademikerne skriver:
Regjeringen legger også til rette 

for at næringsdrivende kan opprett
holde noe drift der det er mulig. 
Inntekter personene har som selv

stendig næringsdrivende eller frilan
ser i stønadsperioden går til fradrag i 
ytelsen med 80 prosent. På denne 
måten gis det insentiv til å drive 
virksomheten i den grad det er 
mulig også i stønadsperioden.

Selvstendig næringsdrivende får 
også utbetalt sykepenger fra dag tre 
og omsorgspenger fra dag fire. Dette 
er avklart i tidligere forskrifter.

Ordningen er midlertidig og 
hjemlet i koronaloven. Regjeringen 
legger til grunn at om lag 68 000 
personer vil motta ytelsen i tre 
måneder i gjennomsnitt. Ordningen 
ventes å koste om lag 4 700 mill. 
kroner i 2020.

Korona hjelp til selvstendig 
nærings drivende

– Et viktig gjennomslag, sier 
Kari Sollien i Akademikerne 
(Foto: Akademikerne)
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I kommunal sektor er andelen som rapporterer  
at de får overtidsbetaling fire prosentpoeng 
høyere for kvinner enn for menn. 

Sammenligner man statlig og kommunal  
sektor, rapporterer en større andel om at de har 
fleksibel arbeidstid og mulighet til å avspasere  
i kommunal sektor enn i statlig sektor.

Totalt sett ser er den størst differanse mellom  
de tre gruppene betalt overtid. I statlig sektor  
har en av to som besvarer undersøkelsen betalt 
overtid, i kommunal er det to av fem, mens  
i privat sektor svarer kun en av fem at de har 
overtidsbetaling.
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Andelen som har ordninger i kommunal sektor på tvers av kjønn

Hvilke ordninger har  
man i kommunal sektor?
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Problemer med konsen
trasjon, taushetsplikt og 
tilgjengelighet er noen av 
utfordringene juristene 
i Fylkesmannen i Oslo 
og Viken opplever etter 
at de fikk nye, åpne 
kontorløsninger.

    Tuva Bønke Grønning

Rett et ter jul flyt tet de rundt 300 
an sat te inn i 4500 kvad rat me ter sto re, 
ny oppus se de lo ka ler på St. Hans hau
gen. Lo ka le ne er flot te og mo der ne, 
men iføl ge Hallvard Øren, som er til
lits valgt for rundt 140 av ju ris te ne, har 
de før s te uke ne vært pre get av ut ford
rin ger.

– En del er na tur lig nok opp
starts pro ble mer, som en støy en de 
prin ter midt i et land skap og et luf
te an legg som ikke fun ge rer, sier han.

– Noen slike ting må man reg ne 
med, og le del sen er vel dig flin ke til å 
lyte og for sø ke å gjø re ting bedre.

Fle re av ju ris te ne un der stre ker 
også at mil jø et har blitt mer in klu de
ren de. De opp le ver at det er let te re å 
bli med når and re går til lunsj el ler tar 
en pau se, og at de blir kjent med and
re enn de an sat te på egen av de ling.

Ju rist for bun det har gjen nom ført 
en un der sø kel se av ju ris ters ar beids
møns ter. Les om re sul ta te ne her.

Ikke opp starts pro ble mer
Det er imid ler tid ikke opp starts pro
ble me ne som be kym rer Øren mest. 

Han har sam let seks ju ris ter og mø ter 
oss i det nye kon tor land ska pet.

Ju ris te ne job ber i uli ke av de lin
ger, og har der for også uli ke opp le
vel ser av det nye kon tor land ska pet. 
Man ge for tel ler om pro ble mer med 

kon sen tra sjons ar beid i de åpne land
ska pe ne, mens hel se av de lin gen, som 
er plas sert i et roms li ge re land skap, 
ikke har den ut ford rin gen.

Noen av ju ris te ne tar imot vel
dig man ge te le fo ner om da gen, og 

Konsentrasjonsvansker i åpent landskap

– En kjer ne opp ga ve for en ju rist er å dykke          ned i ju ssen og kom me frem til løs ninger

F.v.: Rannveig Kløw, Helseavdelingen Mari Kjekstad Bugge, Helseavdelingen Heidi 
Kristensen, Helseavdelingen Hallvard Øren, Sosial- og barneverns avdelingen Ellen 
Nitter-Hauge, Landbruksavdelingen Lisa Larsen, Vergemålsavdelingen Kjersti 
Barbakken, Sosial- og barnevernsavdelingen
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sy nes det er tung vint å hele ti den 
lete et ter stil le rom for å kun ne 
snakke. Te le fon sam ta le ne kan sjel
den tas i det åpne land ska pet, både 
for di det for styr rer kol le ga er som 
skal kon sen tre re seg og på grunn av 
taus hets plik ten.

– Det er de så kal te mul ti rom
me ne som skal bru kes til det te, men 
det blir fort fullt av folk som snak ker 
i te le fo nen, så det er ikke all tid en
kelt å finne et rom når te le fo nen rin

ger, sier Lisa Larsen, som sit ter i ver
ge måls av de lin gen.

Ju ris te ne for tel ler at de hel ler 
ikke har lyd på te le fo nen, bare et 
sym bol på skjer men, og at det kan 
være ut ford ren de å få med seg når 
det rin ger.

– Frem til nå har vi skre vet direk
tenummerene våre i brev vi sen der 
ut, men det har vi slut tet med, sier 
Rann veig Kløw i hel se av de lin gen.

Kon sen tra sjons vans ker
Ju ris te ne trek ker også frem noen po si
ti ve si der ved de nye kon to ret, som at 
de nå sit ter sam let med alle an sat te 
som til hø rer sam me av de ling. Fle re 
for tel ler at det raskt opp stod in ter ne 
«reg ler» i de uli ke av de lin ge ne.

– Vi ble eni ge om at det er lov å 
spi se kle men tin, men ikke knek ke
brød med mak rell ved pul ten. Vi må 
være stren ge re med 48tim ers re ge
len ved om gangs sy ke og slike ting. Å 
være litt små syk med hos te og snuf
sing er ikke like stas i åpent land
skap, sier Rann veig Kløw.

– Det er mu lig le del sen må vur
de re å åpne for hjem me kon tor i 
slike si tua sjo ner et ter hvert, sa 
Hallvard Øren da vi gjorde dette 
intervjuet rett før koronapandemien 
rammet Norge.

Hos ting, ny sing, små spi sing, 
hvis king om hel ga, folk som rei ser 
seg, kom mer og går. De sju ju rist kol
le ga ene opp le ver alle ut ford rin ger 
med å kon sen tre re seg. De tror åpne 
land skap er bedre eg net for krea ti ve 
yr ker enn for de fles te ju ris ter.

– Det er jo en del av kjer ne opp
ga ve ne til en ju rist – å kun ne 
 kon sen tre re seg, dykke ned i ju sen 
og kom me frem til en løs ning. Vi har 
jo dis se lo ve ne og reg le ne våre, og 
mye av ti den sit ter vi ale ne med de, 
sier de.

– Vi men nes ker er selv føl ge lig 
vel dig for skjel li ge når det kom mer 
til kon sen tra sjon, og det fin nes cel le
kon to rer som skal kun ne bru kes. 
Men det er rett og slett for få. Det er 
i til legg tung vint å bru ke tid på å 
lete og å ta med seg lap top og do ku
men ter rundt, sier Øren.

Konsentrasjonsvansker i åpent landskap

– En kjer ne opp ga ve for en ju rist er å dykke          ned i ju ssen og kom me frem til løs ninger
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Ansettelser og utnevnelser

Agnes Inora Marie Strøm Olsen, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
BAHR AS

Aleksander Milde, advokatfullmektig, 
BDO Advokater AS  Stavanger

Alf Robin Gundersen Minothi, 
rådgiver, Barne, ungdoms og 
familiedirektoratet (Bufdir), Oslo

Anastasia Myrseth, Compliance 
Officer, NASDAQ OMX Oslo ASA

Anborg Bogsti, kommuneadvokat, 
Stange kommune

Anders Flock Bachmann, advokat, 
Nordre Follo kommune

Anders Huitfeldt, advokatfullmektig, 
Viken fylkeskommune  
Fylkesadvokaten

Andreas Gjertsen, advokatfullmektig, 
Deloitte Advokatfirma AS, 
Stavanger

Anette Jacobsen Mokleiv, 
dommerfullmektig, Haugaland 
tingrett

Anne-Tine Sletten, juridisk rådgiver, 
Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten (Helseklage)

Asgeir Ohnstad, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Responsa AS

Astrid Margrethe Hilde, 
seniorrådgiver samfunnskontakt, 
Agder Energi Nett AS

Audun Våge, advokat, Vår Energi AS

Beate Gabrielsen, seniorrådgiver, 
Utenriksdepartementet

Beate Storesund, lagdommer, Agder 
lagmannsrett

Benedicte O. Sørli, juridisk 
seniorrådgiver, 
Digitaliseringsdirektoratet

Bente Birgitte Oulie, rådgiver, Nav 
Arbeid og ytelser Kristiania

Bettina Marie Bahl Aarmo, 
advokatfullmektig, HELP 
Forsikring AS

Bjarne Snipsøyr, advokat, 
Regjeringsadvokaten

Erlend Enqvist-Jensen, politiadvokat 2, 
Øst politidistrikt  Follo

Even Greis Terjesønn Hansen, juridisk 
rådgiver, Trondheim kommune  
Eierskapsenheten

Fredrik Gule, seniorskattejurist, 
Skatteetaten Innsats Drammen

Fredrik Aasen, advokat, Austin 
Lyngmyr & Co Advokatfirma AS

Frøydis Patursson, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Sulland AS

Geir Helge Knutsen, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Velund & Co

Gry Evensen Skallerud, director/
advokat, KPMG AS  Oslo

Gunnar Nerdrum Aagaard, advokat, 
Advokatfirmaet Nerdrum Aagaard

Gøran Thengs, advokatfullmektig, 
Regjeringsadvokaten

Hallvard Gardshol Bjørndal, advokat, 
Advokat Bjørndal AS

Hanne Krogenæs, advokat, 
Advokatfirmaet Sulland AS

Hanne Nordkild Skjønsberg, 
seniorrådgiver, Politidirektoratet 
(POD)

Harald Hofgaard, førstekonsulent, 
Finanstilsynet

Harald Ringset Sundlo, seniorrådgiver, 
Digitaliseringsdirektoratet

Hege Dahl, partner, AGP Advokater

Heidi Kjær Trudvang, advokat/partner, 
Langseth Advokatfirma DA

Heidi Magnussen, advokat, Digino AS

Heidi Skevik, advokatfullmektig, BDO 
Advokater AS, Oslo

Heidi Torbal, seniorrådgiver, 
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Henrik E. Øygarden, jurist, 
Bogstadveien 
Eiendomsmegling AS

Henrik Kulseng, juridisk rådgiver, 
Forbrukertilsynet

Henrikke Kristine Madsgaard, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
BAHR AS

Camilla Njå, advokat, Helse SørØst  
Oslo Universitetssykehus HF

Camilla Pelerud Tunsvoll, advokat, 
AabøEvensen & Co 
Advokatfirma AS

Camilla Tokvam, seniorrådgiver, 
Departementenes sikkerhets og 
serviceorganisasjon (DSS)

Carine Lindman-Johannesen, advokat, 
Lindman Advokatfirma AS

Caroline Langangen Cleve, 
nemndsleder, Fylkesnemnda for 
barnevern og sosiale saker 
i Rogaland

Caroline Wold Knudsen, 
advokatfullmektig, KPMG Law 
Advokatfirma AS  Oslo

Cathrine Årøen Rieber-Mohn, 
advokat, Advokat RieberMohn AS

Cecilie Hollevik Valderhaug, 
seniorrådgiver, Statens 
jernbanetilsyn

Cecilie Stene Wreen, seniorrådgiver, 
Mattilsynet  Region StorOslo

Christer Alexander Jenson, 
forvaltningsrevisor, Østre Viken 
Kommunerevisjon IKS

Christian Halvorsen, advokat, 
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co 
ANS  Skjetten

Dag Hole, prosjektleder, Statens 
vegvesen  Divisjon Drift og 
vedlikehold, avd Molde

Dorothea Ripnes, rådgiver, 
Lindorff AS, Trondheim

Eivind Lingaas Rivelsrød, Chief Legal 
Officer, Intunor Finance AS

Elisabeth Sørvin Kristensen, 
førstekonsulent, Universitetet 
i Tromsø  Norges Arktiske 
Universitet

Emese Bogya, seniorkonsulent, Helse 
SørØst  Sykehuspartner HF Avd 
Oslo

Emil Vangen Solheim, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Haavind AS

Emma Nilsen Vonen, jurist, Sticos AS
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Hildegun Thomassen, seniorrådgiver, 
Landbruksdirektoratet  avd. Alta

Håvard Røksund, advokatfullmektig, 
Arntzen de Besche 
Advokatfirma AS  Oslo

Ingrid Herse, advokatfullmektig, Kluge 
Advokatfirma AS

Ingrid Skogsholm, politiadvokat, Oslo 
politidistrikt  Sentrum

Ingrid Therese Hopsø, advokat, 
Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Ingvild Huse, anskaffelsesleder, 
Spordrift AS

Isa Linn Engh Ringstad, konsulent, 
Proactima AS, Oslo

Jana Elise Strand, rådgiver, Landbruks 
og matdepartementet

Janne Midthun Gran, 
advokatfullmektig, Viken 
fylkeskommune  Fylkesadvokaten

Jens Kristian Johansen, partner, 
Advokatfirmaet Hjort DA

Johannes Hamre, seniorrådgiver, 
Vestland fylkeskommune  
Avdeling for infrastruktur og veg

Johannes Pederstad Notaker-Velde, 
advokat, Langseth Advokatfirma 
DA

Kari Idsøe, seniorskattejurist, 
Skatteetaten Sekretariatet for 
skatteklagenemnda Stavanger

Karina Tveit, jurist, Norwegian 
Insurance Management AS

Karoline Olvik, rådgiver, Bodø 
kommune  Barneverntjenesten

Katrin Sørlundsengen, rådgiver, 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Oslo

Kenneth Eliassen, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Kristin Graff, byggesaksbehandler, 
Asker kommune

Kristina Rognmo, antihvitvasking og 
depotansvarlig, Lillesands 
Sparebank

Kristine Hovind Bøhnsdalen, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Seland Orwall da

Lene C. Bakler, avdelingsleder, Asker 
kommune

Lene Spilde Hasaas, advokat, Viken 
fylkeskommune  Fylkesadvokaten

Linda Marie Robbestad, politiadvokat 
2, SørØst politidistrikt  Drammen

Petter Albrektsen, advokat, Advokat 
Petter Albrektsen MNA

Pål Arne Reinertsen, advokat, 
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Ragnhild Vik, politifullmektig, 
Innlandet politidistrikt  Gjøvik

Rolf Langnes, seniorrådgiver, NAV 
Vestfold og Telemark

Rolf Mikalsen, rådgiver, Fylkesmannen 
i Rogaland  Stavanger

Saba Samina Arshad, 
advokatfullmektig, Aktiv 
Advokat AS

Samirs Alexander Askerovs, 
bedriftsjurist, Modulsystem AS

Signe Hovbrender, avtalesjef, 
Vygruppen AS

Simen Gjersvoll Osland, underdirektør, 
Statsbyggs hovedkontor

Sivert Lund, Contract Manager, EVRY 
Norge AS

Sondre Thinn Bakka, 
advokatfullmektig, Advokatfirma 
Olafsen AS

Sophie van den Wijngaard, 
advokatfullmektig, Deloitte 
Advokatfirma AS, Kristiansand

Stein Erik Sandbekk, nemndsleder, 
Fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker i Innlandet

Stian Bonnevie Arntzen, 
forvaltningssjef, 
Studentsamskipnaden i Oslo

Stian Kavli, advokatfullmektig/juridisk 
rådgiver, Abelia

Susanna Aschehoug, partner, 
Advokatfirma Elden da Gol

Susanne Eliassen, advokatfullmektig, 
Barneadvokatene DA

Susanne Langnes, forvaltningsrevisor, 
KomRev NORD IKS Tromsø

Svein Hågård, seksjonsleder juridisk 
seksjon, Vestland fylkeskommune

Sveinung Eliassen, advokat, Advokat1

Sverre Andreas Hagen Saugstad, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
CLP DA

Thalina Kofoed Skramstad, 
kommuneadvokat, Asker kommune 
 Kommuneadvokaten

Thomas Andrews, advokat, Advokat 
Andrews

Thorbjørn August Kringlebotn 
Borlaug, rådgiver, Miljødirektoratet 
avd Oslo

Linn Skaar Sætre, seniorskattejurist, 
Skatteetaten Innsats Bergen

Lise Gjone Hannestad, advokat, 
Veidekke Entreprenør AS

Live Karbø Onstad, advokatfullmektig, 
Advokatene i OBOS

Mads Harlem, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Nordhus & Aarø

Malin Borg, politiadvokat, Trøndelag 
politidistrikt  Steinkjer

Malin Tønseth, assosiert partner, 
Advokatfirmaet Simonsen Vogt 
Wiig AS, Oslo

Mari Holst Langseth, seniorrådgiver, 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Oslo

Mari Sønju, byggesaksbehandler, Lier 
kommune

Marianne Hovde, advokatfullmektig, 
Troms og Finnmark fylkeskommune

Marie Bjørk Myklebust, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

Martin Garfjeld, skattejurist, 
Skatteetaten Brukerdialog Sandvika

May Linn Aurstad Foss, 
seniorskattejurist, Skatteetaten 
Innsats Oslo

Mette Berget Bråthen, 
dommerfullmektig, Nedre 
Romerike tingrett

Mira Horsfjord, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Schjødt AS, 
Stavanger

Mona Marthinussen, 
dommerfullmektig, Fredrikstad 
tingrett

Monica Auberg, avdelingsdirektør, 
Samferdselsdepartementet

Natalie Martins Sæberg, juridisk 
rådgiver, Havforskningsinstituttet 
i Bergen

Nina Kroken, advokat, COWI AS

Odd Hylland, partner, Svensson 
Nøkleby Advokatfirma ANS

Ola Fredriksen, advokat, 
Advokatfirmaet 
PricewaterhouseCoopers AS, 
Trondheim

Per Anders Riis Rosendal, 
seniorrådgiver, Skatteetaten 
Skattedirektoratet Oslo

Per Kristian Lundqvist, 
dommerfullmektig, Haugaland 
tingrett
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Tone Aase, statsadvokat, 
Riksadvokatembetet

Tonje Hovde Skjelbostad, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Legalis AS

Toqir Shaffi, førstekonsulent, Statens 
sivilrettsforvaltning  Oslo

Torstein Bjåland Nordrum, juridisk 
rådgiver, Oslo kommune  
Omsorgsbygg Oslo Kf

Tove Fredrikke Bergh, senioradvokat, 
Codex Advokat Oslo AS

Tove-Kristin Hafsmo Yndestad, 
saksbehandler, Vestvågøy 
kommune

Trine Billehaug, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard 
DA

Trond Hammond Hanson, juridisk 
rådgiver, Møre og Romsdal 
fylkeskommune

Veronica Sundal Pettersen, rådgiver, 
Melhus kommune

Yngvild Fløgstad, personvernombud, 
Olav Thon Gruppen AS

Åge-Andrè Sandum, tjenesteleder, 
Hole kommune

Nye medlemmer i  Juristforbundet

Bärbel Michèle Müller, seniorrådgiver, 
Finanstilsynet

Christine Myrseth, fylkeskoordinator, 
Forum for natur og friluftsliv Troms

Henrik Monteagle Browne, 
saksbehandler, Statens kartverk 
 Hønefoss

Emma Lindflaten, Universitetet 
i Bergen

Frida Ellen Steiro, Universitetet 
i Tromsø  Norges Arktiske 
Universitet

Gad El-Brouch, Universitetet i Oslo 

Henrik Miland Vold, Universitetet 
i Oslo

Håvard Mikal Wilhelmsen, 
Universitetet i Tromsø  Norges 
Arktiske Universitet 

June Trengereid Gruer, Universitetet 
i Bergen

Magnus Baumann, Universitetet i Oslo

Malin Møst, Universitetet i Oslo

Nikolai Skogan, Universitetet i Tromsø 
 Norges Arktiske Universitet

Olav Kyrre Benum, Universitetet i Oslo

Patrick Finzi Gjertsen, Universitetet 
i Oslo

Sara Malene Øren Grimstad, 
Universitetet i SørøstNorge  
Campus Ringerike

Sofie Emilie Stølan, Universitetet 
i Bergen

Tora Marie Stein, Universitetet i Bergen

Ulrikke Østberg Calisch, Universitetet 
i Bergen

Vemund Ravnsborg Gurigard, 
Høgskolen i Innlandet  
Lillehammer 

Victoria Skram Olivares, Universitetet 
i Oslo

Åsne Solberg, Universitetet i Bergen

Haakon Baardsøn Hjelde, Cand.jur 

Jon Dinesh Thorud, 
dommerfullmektig, Hardanger 
tingrett

Julie Elisabeth Schnell, rådgiver, 
Kreftforeningen

Karen Agnete Hagland, juridisk 
ansvarlig/rådgiver, Rana kommune

Khuncha Hafid, rådgiver, Norsk 
Pasientskadeerstatning

Lynn Aasnes, selvstendig 
næringsdrivende, Jurist Lynn 
Aasnes Juridisk bistand og 
rådgivning

Marie Sæbø, politiadvokat, Oslo 
politidistrikt

Marius Kaarsberg Foss, saksbehandler/
konsulent, Borgarting lagmannsrett

Martha Ibarra, førstekonsulent, NAV 
Ålesund

Susan Thorvaldsen, juridisk rådgiver, 
Sandefjord kommune

Øyvind Olsen Hatlestad, Senior Legal 
Counsel, Teekay Shipping 
Norway AS

Nye studentmedlemmer 
i Juristforbundet

Agnethe Bull Eriksson, Universitetet 
i Bergen

Amanda Indrestrand, Universitetet 
i Oslo

Brim Eskeland, Høgskolen i Innlandet 
 Lillehammer

Elise Ingeborg Økern, Universitetet 
i Agder
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Forsikring til medlemspris
Som medlem av Juristforbundet får du svært gunstige 
betingelser på forsikring. Du får blant annet:

 Innbo-, reise- og personforsikringer  
med gode vilkår og lave priser

 Opptil 27 % rabatt på øvrige skadeforsikringer,  
for eksempel bil-, hus- og hytteforsikring

 Liv- og uføreforsikring til markedsledende vilkår og priser

 Rådgiving når du trenger det

 Uavhengig bistand ved eventuell tvist om skadeoppgjør

Bruk  
medlems-
fordelene 

dine
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Hovedstyret Medlemsguide
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President
Håvard Holm   
hho@juristforbundet.no  

Visepresident
Katrine Bratteberg   
kb@juristforbundet.no 

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

Styremedlemmer valgt av seksjonene
Sverre Joachim Wiese Bromander (Juristforbundet – Stat) 
sverre.bromander@gmail.com 
Benedicte Gram-Knutsen (Juristforbundet – Kommune)  
benedicte.gram-knutsen@bergen.kommune.no
Wiggo Storhaug Larssen (Juristforbundet – Dommerforeningen)  
wiggo.storhaug.larssen@domstol.no
Sondre Christoffer Karlsen Lie (Juristforbundet – Student)  
sondre_lie95@hotmail.com
Tor Egil Viblemo (Juristforbundet – Privat)  
tev@oxford.no

Ansattes representant
Hanne Eie Sudland   
hes@juristforbundet.no 

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

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

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

Bank – medlemstilbud
Handelsbanken
handelsbanken.no/juristforbundet
Finn ditt nærmeste bankkontor for kontaktinformasjon 

Juristforbundets advokatkontor
juristforbundet.no/advokatkontoret
advokat@juristforbundet.no | 40 00 24 25

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
juristforbundet.no/lonnskalkulator 

Juristen
juristen.no
Redaksjonen: 
redaksjonen@juristen.no | 482 48 352
Annonser: 
perolav@07.no | 918 16 012

Jobbmarkedet
juristen.no/stilling

Juristenes Utdanningssenter
jus.no | 40 00 26 62
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Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
0164 Oslo

•      siste nytt

•      stillingsannonser
•      debatt

•      fagstoff 

Sjekk våre nettsider 
www.juristen.no

Enten du foretrekker mobil, nettbrett eller desktop 

Tips oss på  redaksjonen@juristen.no
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