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     Tema  Lønn og karriere 

Hva bør 
jeg unngå i 

jobbsøknaden?

Påvirker
fortsatt kjønn

lønn?

Er det på  
tide at jeg  

bytter jobb?



Espen sparte 20.000 kroner på å benytte medlems  fordelen hos Bertel O. Steen. 
Han er strålende fornøyd med sin nye elektriske Peugeot e-2008.

Alle medlemmer får gode betingelser ved kjøp av personbiler fra Mercedes-
Benz, Smart, Peugeot, Citroên, DS og KIA. Tilbudet gjelder nybiler, og beregnes 
av veiledende bilpris, inkl. valg av fabrikkmontert utstyr eks. engangsavgift.  
For å benytte deg av tilbudet oppsøker du din nærmeste bilforhandler.  
Husk å ta med bekreftelse på medlemskapet ditt.

Husk å benytte medlemsfordelene – her er det penger å spare.

Kjøpe ny bil?

Telefon: 40 00 24 25  |  medlem@juristforbundet.no  |  juristforbundet.no

Opptil 

13 % 
rabatt
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Årets lønnsoppgjør
Det er tid for lønnsoppgjør  
og lønnsundersøkelse.

Hjemmekontor
Spart reisetid og mer ro men også 
utfordringer for arbeidsmiljøet.

Kvinner og karriere
Kvinneutvalgets leder Farah Ali 
frykter negativ utvikling for  
kvinnelige jurister.

CV og jobbsøknad
Dette ser sjefene etter når  
du søker jobb.

Endret karriere
Fulgte juristdrømmen etter  
20 år som kaiarbeider og frisør.

Jobbene som ikke utlyses 
Mange jobber lyses aldri ut  
– slik kaprer du dem.

Startet for seg selv
Lene Loy realiserte gründer
planene da hun ble permittert.

Rettshjelpsgründer
Cathrine Moksness er i gang  
med nytt rettshjelpsprosjekt.

Personlighetstester
Testene er nyttige verktøy hvis  
de brukes riktig, sier professor.

Vanskelig jobbintervju
Hvordan skal du snakke om  
ubehagelige temaer under  
et jobbintervju.

Tiltrekker seg erfarne advokater
GIEK og Eksportkreditt Norge  
slås sammen fra sommeren.

Omstilling i domstolene
En stor prosess er gjennomført  
for å ansette lederne i de nye 
tingrettene.

58

48

68
38

20

Innhold  2|21



Du slipper å  
følge med på  

renten, det gjør  
vi for deg
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Har du behov for rådgivning knyttet til finansiering av bolig eller sparing?  
Uansett hvilken livssituasjon du er i, får du svært gode betingelser i 
Handelsbanken som tilbyr skreddersydde løsninger som passer for deg.

Dine fordeler i Handelsbanken:

 Gode og konkurransedyktige betingelser

 En personlig rådgiver som du kan ringe direkte

 Din ektefelle/samboer får de samme gode betingelsene

En bank som kjenner deg 

Se alle fordelene på handelsbanken.no/juristforbundet
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Vå ren be tyr lønns opp gjør og Ju ris ten tar den ne gang 
for seg lønn og kar rie re som tema. Med ut gangs

punkt i Ju rist for bun dets lønns un der sø kel se mø ter du 
både ar beids ta ke re, ar beids gi ve re og eks per ter som 
bi drar med stoff vi hå per kan være nyt tig. Fjor å ret var et 
spe si elt ar beids livs år og for noen ble det en an led ning til 
å ten ke nytt. Vi har blant an net snak ket med ju ris ter som 
har fulgt grün der drøm men og star tet for seg selv el ler 
som tok et fri år for å gjø re noe an net. Ko ro na året be tyd de 
også di gi ta le jobb in ter vju er – når det for eks em pel skul le 
an set tes le de re for dom sto le ne i de nye retts kret se ne. 

I et ar beids liv pre get av di gi tal om stil ling og hjem me
kon tor er det fort satt noe som er ufor and ret; og det er 
be ho vet for kom pe tan se. Lønn hen ger sam men med 
re krut te ring av kom pe tan se og iføl ge en un der sø kel se fra 
Aka de mi ker ne sli ter en fjer de del av kom mu ne ne med å 
få tak i høyt ut dan ne de fag folk, der iblant ju ris ter. At det 
er be hov for ju rist kom pe tan se i of fent lig sek tor ble ny lig 
il lust rert av ko ro na kom mi sjo nen. «Uro vek ken de» kal ler 
kom mi sjo nen det at kom mu ne ne stort sett ikke in vol
ver te ju ris ter da det ble be slut tet inn ført be søks for bud 
i om sorgs bo li ger. Bare 9 pro sent av de kom mu ne ne som 
inn før te el ler vur der te å inn fø re be søks for bud, in vol ver te 
per so nell med ju ri disk kom pe tan se i be slut nin ge ne sine, 
kom mer det fram i ko ro na kom mi sjo nens rap port. 

At re krut te ring hen ger sam men med lønn, var na tur lig nok 
tema da Ju rist for bun det ar ran ger te sin ta riff kon fe ran se 
tid li ge re den ne vå ren. Må ten front fags mo del len prak ti
se res på ble sterkt kri ti sert og Aka de mi ker nes le der Kari 
Sol li en bruk te be teg nel sen «tvangs trøye» om  mo del len, 
der som den hind rer lo kal lønns ut vik ling. Bru kes mo del len 
helt ri gid vil tillitten til den svek kes, var bud ska pet.

Ole-Martin Gang nes
re dak tør

Lønn og kompetanse

Juristen arbeider  
etter  redaktørplakaten  
og er en del av

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

Andre – send ny adresse til  
medlem@juristforbundet.no
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Har du behov for rådgivning knyttet til finansiering av bolig eller sparing?  
Uansett hvilken livssituasjon du er i, får du svært gode betingelser i 
Handelsbanken som tilbyr skreddersydde løsninger som passer for deg.

Dine fordeler i Handelsbanken:

 Gode og konkurransedyktige betingelser

 En personlig rådgiver som du kan ringe direkte

 Din ektefelle/samboer får de samme gode betingelsene

En bank som kjenner deg 

Se alle fordelene på handelsbanken.no/juristforbundet
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Juristforbundets lønnskalkulator
•  Juristforbundets lønnskalkulator er nå 

oppdatert med årets tall, melder forbundet.  

•  Logg inn på «min side», så finner du hva de 
tjener de du ønsker å sammenlikne deg med.

•  De største endringene i kalkulatoren er for 
lønn ved statlige arbeidsplasser. Her er alle 
departementsområder og tilhørende 
virksomheter i år tatt med. Sekretariatet i 
Juristforbundet kan også gjøre et manuelt søk 
i databasen, dersom man ikke finner de tallene 
man er ute etter, opplyser forbundet.
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front fa get blir en ab so lutt og  ri gid 
ram me for vårt opp gjør er noe Aka
de mi ker ne har kri ti sert len ge. Den 
kri tik ken må tilta i styr ke, sa Holm.

– Sy ste met hvi ler på front fa get 
som en norm over tid. Men i dag blir 
den brukt som en tvangs trøye. Slik 
kan det ikke for set te. Det må det 
sen des ster ke sig na ler om til sta ten 
som ar beids gi ver.

Han la vekt på at det er be hov 
for en ak tiv lønns po li tikk lo kalt – at 
lønn bru kes som vir ke mid del.

– Som et eks em pel; en un der sø
kel se som ny lig ble lagt fram vi ser at 
én av tre po li ti ju ris ter vur de rer å 
slut te i job ben og øns ker seg bort på 
grunn av lønn. Ar beids gi ver må ta 
det te på al vor.

– Dess uten kan vår mo dell for 
lønns for hand lin ger, med lo ka le kol
lek ti ve for hand lin ger, kom me un der 
press der som det er lite el ler ikke 
noe å for hand le om, sa Holm.    

Be kym ret for økt sen tral sty ring
Aka de mi ker nes le der Kari Sol li en 
bruk te også be teg nel sen «tvangs
trøye» om  front fags mo del len, der
som den hind rer lo kal lønns ut vik
ling.

– Lønn er et sen tralt per so nal po
li tisk vir ke mid del. Vi slut ter opp om 
front fags mo del len, men bru kes den 
helt ri gid vil tillitten til mo del len 
svek kes. Flek si bi li tet må leg ge stil 
grunn, men vi ser ten den ser til at 
den bru kes som en fa sit. Vi er 
be kym ret for økt sen tral sty ring av 
opp gjø re ne, sa Sol li en.

– Kri tikk må tilta i styr ke
– Når det gjel der fjor å rets opp gjør, er 
det ikke noe å si på at ko ro na fikk 
stor be tyd ning. Men det er li ke vel 
noen for hold ved det opp gjø ret som 
vi må se på, sa Holm og vis te til at tall 
fra Tek nisk be reg nings ut valg (TBU) 
vi ser at det har vært lønns vekst uten
for front fags nor men i pri vat sek tor, 
mens of fent lig sek tor holdt seg 
in nen for. 

– Det kan være eg net til å rokke 
ved frontfagoppgjøret som norm for 
det et ter føl gen de opp gjø ret. Det at 

Det var bakteppet 
da Juristforbundets 
tillitsvalgte møttes 
digitalt på tariff
konferanse foran 
årets lønnsoppgjør.

  OleMartin Gang nes

 
 
 
Ju rist for bun dets pre si dent Hå vard 
Holm åp net kon fe ran sen, som ble 
ar ran gert i mars, med å se til ba ke på 
fjor å rets ta riff kon fe ran se  den gang 
ble det spe ku lert på om ko ro na kom 
til å ram me Norge i stor grad, og om 
det kun ne ten kes å på vir ke lønns
opp gjø ret. Sva ret, som alle nå kjen
ner, kom like et ter.

Holm ville der for ikke være spå
mann om ko ro na ut vik lin gen og 
ef fek ten av smit te til tak på øko no
mi en for an årets opp gjør, men sa det 
måt te være lov å ut tryk ke op ti
mis me  et ter å ha re gist rert fle re 
po si ti ve sig na ler og ana ly ser av norsk 
øko no mi – blant an net fra Han dels
ban kens  sjefsøkonom Kari Due
Andresen, som holdt fore drag om 
ut sik te ne for norsk øko no mi un der 
kon fe ran sen. 

Det har vært over ett år 
med koronatiltak – hvor går 
årets lønnsoppgjør?

Håvard Holm
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fa get fun ge rer som det skal, som en 
norm over tid. 

– Man ge stat li ge virk som he ter 
stre ver med å re krut te re og hol de på 
rik tig kom pe tan se og en kel te har 
høy bruk av inn leid ar beids kraft. 
Lønns opp gjø re ne skal nett opp bi dra 
til å løse slike ut ford rin ger, sier hun. 

satt sek tor de se ne re åre ne er blitt et 
tak for det en kel te opp gjør i of fent
lig sek tor og at det set ter den frie 
for hand lings ret ten un der press.

– Vi står nå for an et nytt lønns
opp gjør. Jeg er opp tatt av at be ho
ve ne i sta ten må dan ne grunn laget 
for lønns for hand lin ge ne, og at front

Kari Tønnessen Nordli er valgt 
til leder i Akademikerne Stat.

Den nye le de ren for Aka de mi ker ne 
Stat, som kom mer fra stil lin gen som 
for hand lings sjef for stat lig sek tor i 
Tek na, er ut dan net ju rist med eks
per ti se i kol lek tiv og in di vi du ell 
ar beids rett, og har 30 års er fa ring 
in nen for uli ke de ler av ar beids ret
ten. 

Hun har også tid li ge re job bet i 
Kom mu nal og ar beids de par te men
tet og Di rek to ra tet for ar beids til sy
net. 

Kari Tøn nes sen Nordli  et ter føl
ger Anders Kvam, som blir for hand
lings sjef for pri vat sek tor i Tek na.

Tøn nes sen del tok un der Ju rist
for bun dets ta riff kon fe ran se – der 
blant an net front fa get som ri gid 
ram me for opp gjø re ne ble kri ti sert 
og de bat tert.   

Til Aka de mi ker nes nett sted sier 
Nordli at ram men i kon kur ran se ut

Juristen som er ny leder for 
Akademikerne i staten

Foto: Mikkel Moe, Tekna

t: 33 48 43 00 • salg@advisor.no • advisor.no

Få morgen-
dagens løsning
i dag 

Advisor247 Advokat 
håndterer hele klientreisen. 

Bransjens ledende fagsystem for 
lønnsom, effektiv og systematisk  
kjernedrift.

Book demo
på advisor.no
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Dette er hovedfunnene 
i Juristforbundets nye 

lønnsundersøkelse
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Totalt Stat Privat grlønn Kommune Oslo 
kommune

Samf.
bedri ftene

Spekter Spekter helse Privat samlet
lønn

Selvst
nærings
drivende

GjennomsnittLønn fordelt på sektor: tall i 1000 kr Median

+1,25%

• Gjennomsnittslønnen er høyest for selvstendig 
næringsdrivende. Noen med betydelig høyere lønn 
drar opp snittet, og medianlønnen er langt lavere. 

• Lavest gjennomsnittslønn er det i kommune og stat.

Juristforbundet gjennomfører hvert år en lønnsundersøkelse  
blant sine medlemmer. I denne temautgaven av Juristen  

presenterer vi en del av funnene.



Hovedtariffavtalen  
og lokale forhandlinger 

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig sektor
 
Fra: Onsdag 25. august kl. 11.00
Til: Fredag 27. august kl 14.00
Kursnummer: 2021653  
 
Fra: Onsdag 8. september kl. 11.00
Til: Fredag 10. september kl 14.00
Kursnummer: 2021654   
 
Sted: Støtvig Hotel, Larkollen 
 
Påmeldingsfrist:  15. juni 2021

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring  
for tillitsvalgte. Det er beregnet på de tillitsvalgte som  
skal delta i lokale forhandlinger.

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket  
som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.

Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å 
kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:

• Lønnssystemet i staten
• Aktuelt regelverk
• Forhandlingssystemet i staten 
• Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv  
ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en  
gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Påmelding: www.juristforbundet.no/kurs  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no
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 1 stk - Hovedtariffavtalen - Annonse Juristen nr 2.indd   1Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Hovedtariffavtalen - Annonse Juristen nr 2.indd   1 06.04.2021   11:5506.04.2021   11:55
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+0,7% +0,54% +1,5% +4,87% +4,57% +8,65% +1,54% +9,56%

Tall i 1000 kr

Gjennomsnittslønn – utvikling fra 2019

• Selvstendig næringsdrivende har redusert 
gjennomsnittslønn sammenliknet med i fjor. 
Øvrige sektorer har gått opp, i varierende grad.

• Spekter og privat samlet lønn (inkl. bonus 
o.l) har den største økningen, mens privat 
grunnlønn og stat har den laveste.

Lønnsutvikling
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Selvstendig næringsdrivende 
er den eneste gruppen som 
har redusert gjennomsnitts
lønnen fra 2019 til 2020. 
Anders Schrøder Amundsen, 
leder for Juristforbundet 
Privat peker på flere mulige 
årsaker.

  Tuva Bønke Grønning

Øv ri ge sek to rer har gått opp, men i 
va ri e ren de grad. Spek ter og Pri vat 
sam let (ink. Bo nus o.l) har den stør
ste øk nin gen, mens Pri vat grunn
lønn og Stat har den la ves te. 

– Ko ro na si tua sjo nen ut sat te man
ge rettsaker og har nok på vir ket inn
tje nin gen til man ge små og mel lom
sto re ad vo kat kon to rer i star ten av 
pan de mi en, tror Schrø der Amundsen. 

Han pe ker også på at en kel te saks
om rå der in nen for bar ne vern, straf fe
rett og si vi le sa ker har hatt et la ve re 
ak ti vi tets ni vå un der pan de mi en. 

– For eks em pel er fle re be drif ter 
holdt kuns tig i live med støt te ord
nin ger som in ne bæ rer fær re kon kur
ser og fær re boer å be hand le for 
ad vo ka ter.

Schrø der Amundsen trek ker 
også frem at det har vært mind re 
syn lig kri mi na li tet som in ne bæ rer 
fær re straf fe sa ker. I til legg har ad vo
ka te ne reist mye mind re.

– I til legg hal ver te de par te men
tet rei se sat sen, hvil ket mer kes.

Koronaåret påvirket selvstendig 
næringsdrivende

Anders Schrøder Amundsen leder Juristforbundet – Privat.
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56 prosent opplever å være ajour 
på hjemmekontoret. På cellekontor 
og i landskap er tallet henholdsvis 
50 og 52 prosent. 

Når det gjelder avbrytelser er 
dette noe 65,7 prosent av de som 
jobber på delt kontor, i landskap 
eller aktivitetsbaserte kontorer rap
porterer om. 52 prosent på celle
kontor opplever det samme, mens 
for juristene på hjemmekontor er 
tallet 10 prosent. 

Samlet sett svarer 37 prosent at 
de ble avbrutt i arbeidet i den siste 
undersøkelsen, mens tallet var 66 
prosent i 2019.

På spørsmål om hva som er den 
største fordelen med nettopp hjem
mekontor svarer 46 prosent at spart 
reise er viktig. Videre var god kon
sentrasjon om arbeidsoppgaver den 
største fordelen for 28 prosent. 

58 prosent svarte at den største 
ulempen er avstand fra kollegaer og 
andre, mens 22 prosent opplever at 
det er vanskelig å skille mellom 
arbeid og privatliv på hjemmekon
toret. 

Effektive møter fra hjemmekontoret
Høsten 2020 svarte ytterligere 4439 
jurister på andre del av under
søkelsen, som gjennomføres av sels
kapet Company Pulse. 

Før pandemien ble fem prosent 
av arbeidstiden brukt på hjemme
kontor, mens nå ligger tidsandelen 
på 75 prosent.

Juristene svarer at 77 prosent av 
møtene var digitale, sammenlignet 
med 26 prosent ved forrige under
søkelse. 63 prosent av møtene var 
videomøter, mens 14 prosent var 
telefonmøter. 

De fleste opplever møtene som 
effektive (66 prosent) eller svært 
effektive (25 prosent).

Hjemmekontor, cellekontor  
eller landskap?
Undersøkelsen ser også på støy, 
avbrytelser, rot i lokalene, brukerop
plevde dataproblemer og hvor ajour 
juristene er med arbeidsoppgaven 
sett opp mot om de jobber på hjem
mekontor, cellekontor eller på delt 
kontor eller i åpent landskap. 

Jurister bruker nå 75 prosent av arbeidstiden hjemme

Mer effektive, ifølge 
undersøkelse

Spart reisetid og mer ro og 
fleksibilitet trekkes frem som 
fordeler med hjemmekontor, 
men flere peker også på 
utfordringer med arbeidsmiljø, 
dårligere oppfølging og 
manglende skille mellom  
jobb og privatliv.

  Tuva Bønke Grønning

Et økende antall henvendelser til 
Juristforbundet om utfordringer ved 
omlegging til enten åpne landskap 
eller aktivitetsbaserte kontorer førte 
til at forbundet bestemte seg for å se 
nærmere på juristers arbeidsmøn
ster.

Den første undersøkelsen ble 
gjennomført rett før koronapande
mien stengte ned landet. Da svarte 
3700 jurister, og  20 prosent oppga 
at de hadde  brukt hjemmekontor, 
men hjemmekontoret brukes mest i 
helger og på kvelder.

https://juristen.no/nyheter/2020/03/bruken-av-hjemme%C2%ADkontor-blir-viktigere-fremover-selv-n%C3%A5r-denne-krisen-er-over
https://juristen.no/nyheter/2020/03/bruken-av-hjemme%C2%ADkontor-blir-viktigere-fremover-selv-n%C3%A5r-denne-krisen-er-over
https://juristen.no/nyheter/2020/03/bruken-av-hjemme%C2%ADkontor-blir-viktigere-fremover-selv-n%C3%A5r-denne-krisen-er-over
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for god oppfølging av kolleger faglig 
og sosialt, skriver en.

En annen skriver:
Arbeidstid og fritid går over i 

hverandre, så det ikke blir noe klart 
skille mellom de to. I tillegg blir det 
en litt mer oppstykket arbeidsdag 
pga. avbrytelser/familiære forplik
telser. Arbeidsplass er heller ikke 
ideell. Savner i tillegg det kollegiale 
miljøet. Fleksibiliteten og friheten 
til å legge opp dagen selv verdsetter 
jeg imidlertid høyt.

En ansatt i et departement forteller 
at de har anledning til å være på 
kontoret 12 dager i uka, mens 
resten av tide er hjemmekontor.

Og det er svært uheldig løsning, 
og det er nå helt nødvendig med 
større åpning for å kunne dra på 
kontoret. Det er nå flere og flere 
som blir sykemeldt, og det skyldes i 
stor grad ulempene ved å måtte til
bringe store deler av arbeidsuken for 
seg selv på hjemmekontor.

små barn og sparer mye reisetid. Fint 
å kunne justere arbeidshverdagen 
etter arbeidsmengde –  ta pause når 
det er rolig og jobbe når det kommer 
oppdrag.

Bedre balanse mellom jobb og 
fritid med utstrakt bruk av hjemme
kontor enn jeg noensinne har hatt i 
min jobb i påtalemyndigheten. 
Sparer enormt med tid når antallet 
møter er redusert til et minimum. I 
tillegg sparer jeg reisetid, og kan 
arbeide langt mer konsentrert enn 
tidligere. Kvaliteten i arbeidet er 
langt høyere, slitasjen mindre enn 
noen gang.

Det er også noen som fortsatt er på 
kontoret:

Vi har ikkje lov til å ha heime
kontor, sjølv under Covid19. Rart, 
når nesten alle andre har det og 
mange har fordeler av det.

En del trekker også frem ulemper 
eller utfordringer:

Jeg tror ikke folk har godt av 
hjemmekontor. Det ødelegger på 
sikt arbeidsmiljøet og muligheten 

Skjermet på hjemmekontor?
Det er imidlertid ikke alle som trives 
like godt med hjemmekontoret. 31 
prosent oppgir at de ikke har en 
skjermet arbeidsplass hjemme.

– Det er lett å se seg blind på at 
vi er mer à jour på hjemmekontor. 
Men etter to undersøkelser ser vi at 
det viktigste for majoriteten av 
medlemmene er å jobbe på en skjer
met arbeidsplass, enten det er på 
jobben eller hjemme, sier president 
Håvard Holm i Juristforbundet i en 
pressemelding.

– På en skjermet arbeidsplass får 
jurister konsentrert seg bedre om 
arbeidsoppgavene og de får mer 
arbeid gjort, uten å jobbe mer, sier 
Holm.

I undersøkelsen åpnes det også 
for kommentarer fra jurstene, og 
mange skriver at de har gode opple
velser med økt bruk av hjemmekon
tor. Flere trekker frem bedre mulig
het for konsentrasjon og ønske om å 
kunne benytte seg av hjemmekon
tor også i fremtiden. 

Trives godt med arbeid på hjem
mekontor, gir god fleksibilitet med 

Illustrasjon: iStock
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Ka rak te rer og bran sje byt te
Lindstrøm for tel ler at de hund re vis 
av kar rie re vei led nings ti me ne er vel
dig for skjel li ge, men at det li ke vel er 
noen «gjen gan ge re». 

Stu den te ne og de ny ut dan ne de 
er for eks em pel mye be kym ret for 
ka rak te re ne sine og hvor dan de even
tu elt på vir ker jobb mu lig he te ne. 

– Ka rak te re ne er vik ti ge i den ne 
fa sen, men be kym rin gen er de fi ni
tivt noe over dre vet. Det stu den te ne 
og ny ut dan ne de bør ta høy de for nå 
er at an set tel ses pro ses se ne går tre
ge re, så ikke si opp eks tra job ben før 
du har noe an net i boks, me ner 
Lindstrøm.

Se ne re i kar rie re lø pet øns ker 
ju ris te ne vei led ning i kre ven de 
ar beids si tua sjo ner el ler i spørs mål 
om kom pe tan se ut vik ling, jobbytte 
og bran sje byt te. 

tar litt tid å be gyn ne å se mu lig he te ne. 
Jeg ten ker ofte at ju ris ter kun ne være 
enda mer all si di ge, sier hun. 

– Ju ris ter kun ne sik kert bi dratt i 
man ge uli ke type job ber. En del blir 
le de re el ler spe sia li se rer seg. Be ho
vet for ju rist kom pe tan sen er der ute.

Selv om be ho vet er der, for tel ler 
hun at det for de fles te ny ut dan ne de 
ju ris ter er en del «jobb å skaf fe seg 
jobb». 

– Det er en ube ha ge lig sann het 
at jobb sø king nes ten all tid innebe
fatter av slag un der veis. Det er både 
noe ube ha ge lig og spen nen de ved 
det. 

– Som re gel er det snakk om et 
tids spørs mål før man får jobb, men 
du må set te deg godt inn i ut lys
nings teks ten og ten ke nøye gjen nom 
hva du har å by på. Også når det 
gjel der and re ting enn sel ve fa get. 

Gir karriereråd til jurister

– Man ge lu rer på når det er  
for sent å gjø re stør re end rin ger  
i karrieren
Karriereveileder Inger
Christine Lindstrøm snakker 
med i underkant av 400 
jurister og advokater hvert år 
om jobbsøk, karriere og 
utvikling. 

  Tuva Bønke Grønning

 
Lindstrøm har vært an satt i Ju rist for
bun det de siste syv åre ne, og er den 
enes te kar rie re råd gi ve ren i lan det 
som job ber ute luk ken de med ju ris ter 
og ad vo ka ter. Hun vei le der dag lig 
stu den ter som skal finne sin før s te 
jobb, ju ris ter som vil end re kurs i kar
rie ren, an sat te som vil byt te jobb på 
grunn av om stil lings pro ses ser og and
re som øns ker råd om hvor dan de 
skal nå ak ku rat sitt kar rie re mål. 

I den ne tema ut ga ven om nett
opp lønn og kar rie re kom mer 
Lindstrøm i fle re sa ker med råd og 
tips, om alt fra hvor dan søke din før
s te jobb, star te i ny jobb fra hjem
me kon to ret og når det er for sent å 
end re kurs i kar rie ren. 

An ven de lig ut dan nel se
Kar rie re vei le de ren pe ker på at jus sen 
er en vel dig an ven de lig ut dan nel se, og 
at mu lig he te ne er man ge. Sam ti dig 
opp le ver hun at man ge ten ker tra di
sjo nelt og ikke nød ven dig vis er be visst 
på mu lig he te ne som lig ger der ute.

– Spe si elt de før s te åre ne et ter 
ut dan nel sen er de fles te vel dig opp tatt 
av hvor mye juss det er i job ben. Det 

IngerChristine Lindstrøm.  
(Foto: Juristforbundet)
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fellesskapsfølelse. Derfor tror jeg at 
diskusjonen om hjemmekontor lett 
kan få samme konfliktnivå som et 
tariffoppgjør, sier Bøe og poengterer 
at hjemmekontor kan stå i direkte 
motsetning til det mange topple
dere etterspør.

En andel på fem prosent krever 
imidlertid at alle medarbeiderne 
stiller på arbeidsplassen når smitte
situasjonen tilsier det.

Kan bli konfliktfylt
Eivind Bøe  tror at debatten om 
hjemmekontor kan bli konfliktfylt 
etterhvert. 

– Når pandemien er over vil det 
tvinge seg frem en debatt som kan bli 
polariserende. Vi hører fra topple
dere at det er krevende å adminis
trere medarbeidere som ikke er fysisk 
tilstede. Rundt halvparten anser fak
tisk dette som det største problemet 
ved hjemmekontor, sier han.

Toppledere nevner dessuten 
bekymringer knyttet til kulturbyg
ging, arbeidsmiljø, felleskap og men
tal helse.

– Det er mange nyansatte som 
det siste året er henvist til hjemme
kontor. Det gir ingen lagånd eller 

– Diskusjonen om hjemmekontor kan få 
samme konfliktnivå som et tariffoppgjør
– Når pandemien er over vil 
det tvinge seg frem en 
debatt som kan bli 
polariserende.

 
Det sier  administrerende direktør 
Eivind Bøe i HR og rekrutteringssel
skapet Randstad i forbindelse med 
en undersøkelse selskapet har fore
tatt blant norske toppledere om 
deres  tanker omkring hjemmekon
tor etter pandemien. Det er ikke et 
samstemt syn som kommer fram i 
undersøkelsen. 

Bare én av ti bedrifter vil innføre 
hjemmekontor som en permanent 
ordning. Fire av ti ledere har konklu
dert med at hjemmekontor også vil 
være en naturlig del av arbeidshver
dagen etter pandemien. Nærmere 
halvparten har ikke en klar mening 
om spørsmålet.

Den største endringen ser 

for meg ut til å være at 

mange ansettelses 

prosesser tar lenger tid

Eivind Bøe i Randstad mener hjemme
kontoret kan bli en kilde for konflikt når 
pandemien er over (Foto: Randstad)

– En ty pisk ut ford ring er hvor
dan man skal gå frem hvis man øns
ker å end re ret ning. Man ge lu rer 
også på når det er for sent å gjø re 
stør re end rin ger, byt te bran sje, bli 
part ner el ler lig nen de, sier hun, og 
un der strek er: – Sva ret på det er som 
re gel «ald ri». 

Pan de mi
Si den for ri ge tema ut ga ve om kar
rie re og lønn har ti me ne på hjem
me kon to ret blitt be ty de lig fle re for 
de fles te ju ris ter. En del har også 
end ret seg på jobb mar ke det, men 
an tal let job ber som ut ly ses ser ut til 
å være gan ske sta bilt når det gjel der 
ju rist job ber, for tel ler Lindstrøm.

– Kan skje er det end ring i hvor
dan type stil lin ger som ly ses ut, men 

den stør ste end rin gen ser for meg ut 
til å være at man ge an set tel ses pro
ses ser tar len ger tid, sier Lindstrøm.

– In ter vju run der fore går na tur lig 
nok stort sett di gi talt, og jeg har inn
trykk av at man ge ar beids gi ve re bru
ker len ger tid. Noen har kan skje 
ven tet litt med å ut ly se for å se an 
si tua sjo nen, mens and re har kan skje 
dratt ut pro ses se ne litt. 

Lindstrøm har også inn trykk av 
at for man ge blir det ty de li ge re om 
de fak tisk tri ves med opp ga ve ne i 
job ben el ler ikke når de blir sit ten de 
mye på hjem me kon tor. 

– Hvor dan mil jø et er og hvor dan 
opp føl ging fra le de re er blir også 
mye ty de li ge re. En del opp ly ser at 
si tua sjo nen har fått dem til å ten ke 
på kom pe tan se ut vik ling, og man ge 

som har gått med tan ker om end rin
ger har tatt grep nå un der pan de
mi en, for tel ler hun. 

– For en del har hjem me kon tor 
med ført bedre tid, og jeg ser at gan ske 
man ge gjer ne vil bru ke den på kurs og 
et ter ut dan ning frem for Net flix.
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Ir gens ro ser kol le ga ene for å ha 
vært vel dig «på» og ha tatt godt vare 
på henne. Fle re av stu dent ven ne ne 
som ny lig har be gynt å jobbe har gitt 
utrykk for at de har følt på sav net 
et ter en «opp starts pils» for å kom me 
inn i mil jø et.

– Men jeg har egent lig vært vel
dig for nøyd, jeg. Man ge spør om det 
går greit og for tel ler at de fant mye 
støt te i and re nye når de selv var nye, 
men det er van ske lig å sav ne noe 
man ennå ikke har opp levd, sier hun.

– Jeg fikk ta del i et stør re pro
sjekt da jeg be gyn te som var vel dig 
in tro duk sjons venn lig, så det fun
ger te fint med hjem me kon tor.

– Ta kon takt med de nye 
Selv om opp star ten på hjem me kon
tor fun ger te over all for vent ning, var 
Ir gens vel dig glad for å kom me på 
kon to ret før som me ren, og inn røm
mer at stem nin gen ikke var på topp 
da det ble klart at de skul le inn i en 
ny hjem me kon tor pe ri ode.

skul le hver da gen alt så fort set te 
hjem me. Ir gens for tel ler at opp le
vel sen li ke vel ble mye bedre enn 
hun had de for ven tet, og at hun også 
ser for de ler ved at

– Jeg fikk be skjed om å laste ned 
Teams med én gang, og jeg fikk te le
fo ner fra alle de 1215 som er i mitt 
team de før s te da ge ne, for tel ler hun.

– Det er sik kert litt per son av hen
gig, men for meg, som er litt re ser vert, 
var det en vel dig fin måte å bli kjent 
på. Det kun ne nok blitt litt over vel
den de de før s te uke ne på kon to ret 
med alle men nes ke ne som er der, kan
ti na alt an net rundt, tror hun.

In gen opp starts pils
Da de an sat te en de lig kun ne be gyn ne 
å ven de til ba ke til de fy sis ke lo ka le ne 
føl te Ir gens seg al le re de som en full
ver dig del av tea met, og til ven nin gen 
til kon to ret ble enk le re.

– Jeg føl te at den før s te isen al le
re de var brutt, og jeg ble enda bedre 
kjent med kol le ga ene mine.

Gikk rett fra  
masterskriving på 
hjemmekontor til 
advokatfullmektig  
på hjemmekontor

– Det har hatt både  
positive og negative 
sider, sier Kine Irgens. 

  Tuva Bønke Grønning

 
 
I slut ten av ap ril 2020 star tet Kine 
Ir gens som ad vo kat full mek tig hos 
ad vo kat kon to ret Thom mes sen i 
Oslo. Det ble et kort møte med 
HRsje fen i re sep sjo nen, hvor hun 
fikk ut delt pc og an net nød ven dig 
ut styr før hun ble sendt hjem igjen 
til hjem me kon to ret.

– Det var litt an ti kli maks. Jeg 
had de jo gle det meg til å be gyn ne på 
kon to ret og bli kjent med mas se 
men nes ker, sier hun.

Inn spur ten på mas ter opp ga ven 
ble stort sett gjort hjem me, og nå 
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– Det gikk litt trått de før s te 
uke ne, men så kom mer man inn i 
fly ten igjen. Det er selv føl ge lig synd 
at ju le bord og slike ting bort fal ler. 
Det er jo noe man gle der seg til.

– Men man må ten ke på det po si
ti ve også. Det er vel in gen som sav ner 
37bus sen i rushen hel ler, ler hun.

Hun opp ford rer sje fer og kol le
ga er til å ta godt vare på de ny an
sat te på hjem me kon to ret, og ikke 
glem me at de er der.

– Husk at ters ke len for å rin ge 
frem me de på Teams er mye høy ere 
for en helt fersk an satt enn for deg 
som har vært der en stund. Det er 
lite hyg ge lig hvis bal len spil les over 
til den nye, sier hun.

Og til de ny an sat te: – Det kan 
være mer ut ford ren de å ta kon takt 
på Teams enn å slå føl ge med noen 
til kan ti na, men ta kon takt og si fra 
hvis du sit ter hjem me og fø ler deg 
litt for tapt.

Fem tips
In ger Chris ti ne Lindstrøm er karrierrerådgiver i Ju rist for bun det.  Hver 
uke snak ker hun med om kring 810 ju ris ter, ad vo ka ter og jusstu den ter på 
jobb jakt el ler som tren ger kar rie re råd. Her er hen nes fem tips til deg som 
er ny på job ben og star ter rett på hjem me kon tor:

1.  Snakk med din nær mes te le der om hvor dan dere skal hol de kon tak ten 
fra dag til dag. Vær mest mu lig kon kret. Hvor ofte og når? Teamsmø
ter, mail og te le fon. And re mu lig he ter?

2.  Av stem med le der hva som er for vent nin ge ne til deg i din nye jobb de 
før s te uke ne.

3.  Husk at det te er for en pe ri ode, og at det gjel der for vel dig man ge. 
Gjør det beste ut av si tua sjo nen.

4.  Del ta på det som fin nes av di gi ta le are na er med dine nye kol le ga er. I til
legg til di gi ta le jobb mø ter er kaf fe el ler lunch  på Teams med en el ler 
fle re i av de lin gen din noe du kan ta ini tia tiv til, el ler bli med på.  

5.  Det te er an ner le des både for deg og for ar beids gi ve ren din. Vær tål mo
dig, men ty de lig på hva du be hø ver fra din nye ar beids gi ver for å kom
me best mu lig i gang.

Kine Irgens
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– Unge ansatte sitter 
hjemme og er usikre på om 

det de gjør er godt nok
En un der sø kel se Ju rist for bun det 

gjen nom før te rett før jul kik ket nær
me re på ju ris te nes ar beids møns ter 
vis te at ju ris te ne bruk te 75 pro sent 
av ar beids ti den på hjem me kon tor. 
Da den sam me un der sø kel sen ble 
gjort før pan de mi en var an de len på 
fem pro sent, så det er in gen tvil om 
at man ge ju ris ter har fått en vel dig 
end ret ar beids hver dag. 

Un der sø kel sen vis te at ju ris te ne 
stort sett er mer ef fek ti ve på hjem
me kon to ret, men fle re pe ker også på 
ut ford rin ger med ar beids mil jø, dår
li ge re opp føl ging og mang len de 
skille mel lom jobb og pri vat liv. 31 
pro sent opp gir at de ikke har en 
skjer met ar beids plass hjem me. 

Usik re på for vent nin ger
Vic to ria Sys lak i Ung i Stat nett for
tel ler at også man ge av de res med
lem mer for tel ler om man gel på en 
skjer met ar beids plass, og ut ford rin
ger knyt tet til å bo sam men med fle
re and re el ler på li ten plass. 

– Stat nett har vært flin ke til å 
sør ge for at de an sat te har ut styr og 
den slags ting, men man ge av de 
yng re har kan skje ikke en kon tor
plass el ler plass til da ta ut sty ret. 
Man ge bor i små lei lig he ter el ler på 
hy bel, sier hun.

Man ge mel der også om en som
het. Fle re har flyt tet til Oslo på 
grunn av job ben og kjen ner kan skje 
få men nes ker i byen.

– Det te med for vent nin ger går 
også igjen. de unge er usik re på hva 

for de yng re som ikke har like mye 
ar beids er fa ring el ler kan skje kom
mer rett fra stu di er kan det være vel
dig ut ford ren de, sier Sys lak. 

Ef fek ti ve, men en som me
Fle re un der sø kel ser vi ser at unge 
ar beids ta ke re opp le ver hjem me kon
tor som ut ford ren de, og det er ikke 
den di gi ta le kom pe tan sen det står 
på, men of te re stør re be hov for vei
led ning, kol le ga er, det so si a le og 
bo si tua sjo nen. 

«Unge med ar bei de re har svært 
be gren set ar beids livs er fa ring, de 
kjen ner ikke sel ska pet, de er ikke sik
re på sine opp ga ver, de er ikke fullt 
ut in te grert i kul tu ren el ler «sånn gjør 
vi det her», de har ikke knyt tet re la
sjo ner, og de kjen ner hel ler ikke seg 
selv i jobb sam men heng spe si elt godt 
ennå» skrev HRdi rek tør i EY, Bjørn 
Vi hov de, i DN i ok to ber. 

Også en un der sø kel se gjen nom
ført av Aka de mi ker ne vi ser at det er 
de yng ste ar beids ta ker ne som ser mest 
frem til å ven de til ba ke til kon to ret. I 
un der sø kel sen sva rer over 30 pro sent 
av aka de mi ker ne un der 35 år at de 
ikke tri ves med å jobbe hjem me fra. 

«De unge er fers ke re i fa get og 
sultnere so si alt, og plut se lig sit ter de 
der ale ne. Ale ne om små og sto re 
ut ford rin ger, og uten et in spi re ren de 
og trygt fag lig fel les skap rundt seg. 
Læ rin gen og er fa rings ut veks lin gen 
som van lig vis skjer på kon to ret, er 
eks tra vik tig for de unge» skri ver Kari 
Sol li en, le der for Aka de mi ker ne. 

– Mange melder om 
ensomhet, de vet ikke hvem 
de skal ringe, noen har for lite å 
gjøre og føler seg glemt, mens 
andre har for mye. Mange 
synes det er vanskelig å skille 
mellom privatliv og jobb fordi 
de bor trangt og kanskje bor 
sammen med andre som også 
sitter hjemme. 

  Tuva Bønke Grønning

Vic to ria Sys lak er ju rist i Stat nett og 
le der for «Ung i Stat nett», som før 
pan de mi en job bet med å sør ge for 
en god jobb start for de yng re og 
ar ran ger te en rek ke so si a le sam men
koms ter. 

For noen uker si den send te for
en in gen ut en ufor mell un der sø kel se 
hvor de ba de yng re an sat te om til
ba ke mel din ger på hvor dan de opp
lev de ar beids si tua sjo nen og hver da
gen un der pan de mi en. 

Sys lak for tel ler at Stat nett har 
an satt 128 per so ner i lø pet av 2020, 
og at man ge har be gynt i den nye 
job ben fra hjem me kon tor. Ung i 
Stat nett re pre sen te rer rundt 17 pro
sent av de 1500 an sat te. 

– Hvis du har vært len ge i 
ar beids li vet tid li ge re vet du i stør re 
grad hva som for ven tes av deg, mens 
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Hun for tel ler at de nå har fått på 
plass egne kon tor plas ser med rul le
rings ord nin ger og at kon to ret er 
åpent for de som vir ke lig tren ger 
det. I til legg er det inn ført en mø te
fri time hver dag mel lom 11 og 12 
som skal gi et pus te rom til mat el ler 
en tur. 

– Vi kan bru ke en time av 
ar beids ti den til fy sisk ak ti vi tet i uka, 
og det er åp net opp for at vi kan 
trene med kol le ga er el ler ta noen 
mø ter gå en de via et Walk & Talk
kon sept som har be stått i hele ko ro
na pe ri oden, sier hun.

– I Ung i Stat nett har vi også 
etab lert nett verks grup per for de 
unge, der man får mø te punk ter med 
and re unge. Vi har også di gi ta le 
ar ran ge men ter som lag quiz, Kahoot, 
Paint N`Sip og di gi tal lunsj ukent lig.

– Tid li ge re har vi hatt mye tverr
fag li ge mø ter, mens nå blir det mer 
av de lings vis.

Pau se ne bor te
Blant de unge an sat te er det både 
noen som opp le ver å ha for lite å 
gjø re og noen som har for mye å gjø
re. Noen fø ler seg glemt av le de re 
som kan skje ikke vil over les se dem 
med opp ga ver, mens and re job ber 
vel dig mye og fø ler et eks tra stort 
be hov for å be vi se at de le ve rer. 

– Man ge har slut tet å ta pau ser, 
pend ler ikke len ger og job ber der for 
i rea li te ten mye mer. I til legg er pau
sen ved kaf fe au to ma ten bor te, sier 
Sys lak. 

Sys lak er opp tatt av at de unge, 
som stort sett til pas ser seg det di gi
ta le vel dig lett, li ke vel er en sår bar 
grup pe som tren ger god opp føl ging.

som for ven tes. De sit ter hjem me og 
er usik re på om det de gjør er godt 
nok, og fø ler seg ikke som en del av 
hel he ten.  Det er også fort gjort for 
de and re an sat te å glem me de nye 
litt når man ikke ser dem på kon to
ret. 

Sys lak, som selv job ber i av de lin
gen for an skaf fel ser sam men med 
sju and re ju ris ter og til van lig sit ter i 
åpent land skap, tror ters ke len for 
man ge av de unge blir vel dig høy for 
å ta kon takt med kol le ga er og spør re 
om små ting.

– Når vi sit ter ved si den av hver
and re er det en kelt å stil le et kort 
spørs mål, men nå mel der man ge om 
at det er ut ford ren de å ta kon takt på 
Teams. Man ge fø ler at de må ha for
mu lert gode spørs mål på for hånd og 
sy nes det er ube ha ge lig å rin ge for å 
spør re om «små ting», sier hun. 

Vic to ria Sys lak.   
(Foto: Privat)



– Jurister har ganske like 
ønsker for karrieren, men 

flere menn enn kvinner 
havner i toppstillinger

Kvinneutvalget i Juristforbundet 
jobber med karriereundersøkelse.  
– På noen områder ser det ut til  
å ha vært en negativ utvikling,  
sier utvalgsleder Farah Ali. 

  Tuva Bønke Grønning

Foto: Bjarne Krogstad / NITO
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– Det har vært mye snakk om at 
kvin ne ne fal ler av kar rie re sti gen når 
de får barn, el ler vel ger and re type 
ju rist job ber et ter at de får fa mi lie. 
Er det fort satt slik el ler har det 
skjedd noe? Gjør kvin ne ne kar rie re 
se ne re enn men ne ne el ler fal ler de 
av for godt? spør hun. 

– Vi hå per at vi ba sert på un der
sø kel sen kan gi noen svar og at vi 
også kan gi mer kon kre te kar rie re råd 
til kvin ne li ge ju ris ter, sier hun.

Li ke stil ling på hjem me kon tor
Det siste året har ført med seg sto re 
end rin ger i ar beids li vet, og fle re har 
ut talt seg om hvor dan en hjem me
kon tor til væ rel se kan på vir ke li ke stil
lin gen på både godt og vondt. Noen 
har pekt på at en del kvin ner en der 
opp med mer hus ar beid og fle re opp

kar rie re (hvor vik tig job ben er etc.) 
uan sett om de had de barn el ler ikke. 

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

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

Fa rah Ali sier hun øns ker å tro at 
menn er mer del ak ti ge på hjem me
fron ten enn for 15 år si den, men er 
redd kvin ne ne fort satt står for stør
ste par ten av plan leg ging og lo gi stikk 
på hjem me ba ne.

Li ke stil lings fors ker Sigtona Hal
ryn jo skrev i 2010 en dok tor grad 
med data fra blant an net 1198 ju ris
ter hen tet inn i  2007. Der så hun 
blant an net på hvor i  kar rie re lø pet 
menn ryk ker fra kvin ne ne, og hvil ke 
øns ker og am bi sjo ner de har i star
ten av kar rie ren.

Nå job ber hun med en lig nen de 
kar rie re un der sø kel se blant ju ris ter 
be stilt av kvin ne ut val get i Ju rist for
bun det. Re sul ta te ne vil være kla re i 
star ten av mai. 

– Hva har skjedd si den sist? I 
ju rist for bun det må ler vi jo lønn hvert 
år gjen nom lønns un der sø kel sen, men 
hva med kar rie re mål, an tall kvin ner i 
topp stil lin ger og li ke stil ling på hjem
me ba ne? spør Fa rah Ali, le der for for
bun dets kvin ne ut valg og ini tia tiv ta
ker til un der sø kel sen. 

– Det bli fle re og fle re kvin ne li ge 
ju ris ter og de kvin ne li ge jusstu den
te ne har vært i fler tall i en god del år 
nå. Gjen spei les det te i ar beids li vet 
og hvor dan på vir ker det mu lig he
te ne? und rer hun.

Et ter som ikke alle re sul ta te ne er 
kla re og kva li tets sik ret er det lite Ali 
kan si om un der sø kel sen fore lø pig, 
men hun for tel ler at det på noen 
om rå der fak tisk ser ut til å ha vært 
en ne ga tiv ut vik ling. 

– Det er over ras ken de og leit. 
– Vi ser at kvin ner og menn har 

gan ske like øns ker for kar rie ren i 
ut gangs punk tet, men at det li ke vel 
er slik at fle re menn enn kvin ner 
hav ner i topp stil lin ger og også at 
menn har høy ere lønn enn kvin ner i 
til sva ren de stil lin ger. 

Kar rie re se ne re?
Da hun skrev dok tor gra den fant 
Sigtona Hal ryn jo ut at det ikke var 
noen sig ni fi kan te for skjel ler mel lom 
kvin ner og menn i pre fe ran ser for 

Farah Ali leder kvinneutvalget i Juristforbundet. (Foto: Bjarne Krogstad / NITO)
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man le ve rer. Det er jeg sik ker på at 
er po si tivt for man ge kvin ner, tror 
hun.

Hun er li ke vel redd en del kvin
ner ri si ke rer å bli enda mer usyn li ge 
når ar beids hver da gen går mer til
ba ke til nor ma len.

– Noen un der sø kel ser ty der på 
at kvin ner i stør re grad enn menn 
øns ker å be nyt te seg mer av hjem
me kon tor også et ter pan de mi en. 
Hvis men ne ne strøm mer til ba ke på 
kon to re ne for å frem snak ke seg selv, 
mens kvin ne ne job ber mer hjem me 
kan det bli pro ble ma tisk. 

ga ver knyt tet til barn, mens and re 
for tel ler om menn som har måt tet ta 
mer an svar for di fle re kvin ner of te re 
job ber i sam funns kri tis ke job ber som 
ikke kan ut fø res hjem me fra. 

For ju ris ter, hvor de al ler fles te 
har sit tet mye på hjem me kon tor, 
tror Fa rah Ali at si tua sjo nen nok 
ikke er ide ell i leng den. 

– Jeg tror det har gitt noe po si tiv 
ef fekt. Menn er ofte flin ke re til å 
frem snak ke seg selv, mens un der 
pan de mi en har det blitt mind re 
frem snakk av seg selv ved kaf fe au to
ma ten og kan skje mer ty de lig hva 
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Kvinner Menn

Gjennomsnittslønn, fordelt på kvinner og menn

• SSB rapporterer at kvinner tjener 89,3% av menns lønn 
(heltidsarbeidende). Blant medlemmer i Juristforbundet tjener 
kvinner 84,2% av menns lønn på totalnivå. 

• Det er store variasjoner i ulike sektorer. 

• I Privat og Spekter er andelen ledere høyere enn i andre sektorer, 
noe som både drar opp gjennomsnittet, og reduserer kvinners 
andel av menns lønn. 

Menn er ofte  

flin ke re til å  

frem snak ke  

seg selv
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tere at lønnsforskjeller ikke skyldes 
kjønn og at opplysninger om lønns
nivåer gjøres mer kjent. 

Det blir med direktivet også 
mulig for arbeidstakere å få erstat
ning hvis de opplever forskjellsbe
handling i lønn mellom kjønnene. 

Blir direktivet stemt gjennom i 
Europaparlamentet og Rådet vil det 
ifølge EUkommisjonen bety en 
endring i lønnsforskjell mellom 
menn og kvinner på tre prosent i 
unionen.

veres med et forslag til et nytt direk
tiv som skal sikre økt transparens og 
likere lønnsvilkår for arbeidstakere i 
unionen. 

Det er danske  KNews  som 
omtaler direktivforslaget fra 
EUkommisjonen, som omtales som 
et «gjennomgripende likelønnsdi
rektiv for å skape mer gjennomsik
tighet i virksomheters lønnsnivåer 
mellom kjønnene».

Ifølge KNews innebærer forsla
get at arbeidsgivere må dokumen

Forslag til EUdirektiv

Økt transparens om lønn og likere vilkår
Hvis forslaget går gjennom 
kan det bety at arbeidsgivere 
i EU må bevise at 
lønnsforskjeller ikke skyldes 
kjønnsbestemt 
forskjellsbehandling.

I EUområdet tjener mannlige 
arbeidstakere i gjennomsnitt 14,1% 
mer enn kvinnelige. Men nå kan 
kampen for likelønn i EU intensi
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Gj.snittlønn: 709’

Gjennomsnittslønn for områder i Stat

• Høyest lønn har medlemmer som jobber på Statsministerens 
kontor, Regjeringsadvokaten og Riksrevisjonen. 

• Lavest lønn har medlemmer i Arbeids og sosialdepartementet.
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fun ne ne fra CORE. På topp le der og 
le der ni vå do mi ne rer men ne ne, dess
ver re. 

Det te kan selv føl ge lig alt sam
men bare skyl des til fel dig he ter. Men 
jeg tror vi må kon klu de re med at vi 
ikke har le vert på li ke stil ling i 
ar beids li vet, mer enn 250 år et ter at 
Holberg fram stil te det te som et ide al. 

Hvem skal ta an svar for økt li ke
stil ling? Li ke stil ling er et sam funns
an svar. Det er ditt, mitt og ar beids gi
vers an svar. 

DNB i Norge kjø per ad vo kat tje
nes ter for om lag 150 mil li o ner kro
ner i året. Fi nans kon ser net har valgt 
å kjøpe dis se tje nes te ne fra le ve ran
dø rer som har en ak tiv og trans pa
rent stra te gi for å få frem kvin ne li ge 
part ne re. 

DNB stil ler krav til sine le ve ran
dø rer. Det kan du og jeg også gjø re. 
Still krav! Li ke stil ling er et fel les 
an svar. 

fers ke lønns un der sø kel se ser vi at 
kvin ne li ge ju ris ter på to tal nivå tje
ner 84,2 pro sent av menns lønn. 

Lønns for skjel le ne mel lom menn 
og kvin ner for ster kes ved at menn 
of te re har uli ke for mer for til legg og 
bo nu ser. 

CORE – Senter for li ke stil lings
forsk ning ved Institutt for sam
funns forsk ning – har på opp drag fra 
Barne og li ke stil lings de par te men tet 
etab lert CORE Topp le der ba ro me
ter. Her kart leg ges kjønns for de lin
gen i topp le del sen i de 200 stør ste 
sel ska pe ne her i lan det. Ba ro me te ret 
for 2020 vis te at kun 14 pro sent av 
ad mi nist re ren de di rek tø rer i de 200 
stør ste sel ska pe ne i Norge er kvin
ner. 

I pe ri oden 1. mai 2018 til 15. 
juni 2020 an sat te 70 av de 200 sel
ska pe ne ny ad mi nist re ren de di rek
tør. Bare 18 av de 70 sel ska pe ne an
sat te en kvin ne. Ju rist for bun dets 
fers ke lønns un der sø kel se be kref ter 

I 1741 skrev Lud vig Holberg «Nils 
Klims rei se til den un der jor dis ke 
ver den». I den ne ro ma nen ut fors ker 
den unge stu den ten Nils Klim en 
grot te uten for Bergen. Han snub ler 
ned i et hull og hav ner på pla ne ten 
Na zar. Den be står av man ge sam
funn, her un der ide al sta ten Potu. 

I Potu rå der det full li ke stil ling: 
«Det te fol ket gjør nem lig ikke for
skjell på kvin ner og menn når det skal 
be set tes stil lin ger, men de vel ger den 
som er best eg net.» 

Noen tenk te den ne tan ken i 
1741. Har vi som sam funn le vert i 
et ter tid? 

Iføl ge rap por ten «Det te er kvin
ner og menn i Norge 2018» fra Sta
tis tisk sen tral by rå (SSB) er de ju ri
dis ke yr ke ne sam let en av de fem 
mest kjønns ba lan ser te: 51 pro sent 
kvin ner og 49 pro sent menn. Hyg
ge lig les ning. Men SSB 2020 rap por
te rer at kvin ner tje ner 89,3 pro sent 
av menns lønn. I Ju rist for bun dets 

KOMMENTAR 

Kvinner tjener bare 84,2 prosent av 
menns lønn, viser Juristforbundets 
lønnsstatistikk. Selv om kvinner leverer 
det samme som menn i arbeids livet. 
Og de når i langt mindre grad opp til 
toppstillingene. Økt likestilling er et 
samfunns ansvar, det er vårt felles 
ansvar, et ansvar for deg og meg.

Av Sverre J. W. Bromander,  
leder av Juristforbundet – Stat 

Likt arbeid – ulik lønn
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lønns po li tik ken i virk som he ten 
frem kom mer hvil ke mo men ter som 
skal vekt leg ges ved lønns end ring in
ternt.  De til lits valg te og ar beids gi
ver kan i for kant av for hand lin ge ne 
også ha drøf tet el ler av talt sær skil te 
fø rin ger som skal vekt leg ges ved de 
lo ka le lønns for hand lin ge ne. Ju rist
for bun dets lønns po li tikk går ut på at 
det skal være en sam men heng mel
lom ut dan ning, er fa ring, re sul ta ter, 
an svars om rå de og lønn.

Når du har fått klar het i hva som 
vekt leg ges ved lønns fast set tel sen i 
din virk som het, kan du set te det te 
opp som f.eks. ku le punk ter. Bygg så 
opp ar gu men ta sjo nen slik at hvert 
ku le punkt be grun nes så kort og 
po eng tert som mu lig. Du bør un der 
hvert punkt kom me med kon kre te 
eks emp ler, som støt ter ditt krav. Alt 
som er re le vant for ar beids for hol det 
og  som kan være av ver di for virk
som he ten, kan være gode ar gu men
ter. Ikke legg til grunn at ar beids gi ver 
og til lits valg te sit ter med inn gå en de 
kunn skap om deg, ditt ar beids for
hold el ler re sul ta ter du har opp nådd. 
Husk at må let er å over be vi se 
ar beids gi ver om at du er en ar beids
ta ker som le ve rer godt i hen hold til 
virk som he tens mål, som det er verdt 
å sat se på og be løn ne for inn sat sen. 

I lønns kra vet skal du føre opp 
for ven tet lønns ni vå. Det må be grun
nes hvor for du me ner det te lønns ni
vå et er rik tig for deg. Her bør du 
vise til lønns sta tis tikk og and re sam
men lign ba re stil lin ger både eks ternt 
og in ternt, som støt ter ditt krav. På 
Ju rist for bun dets nett si de får du til
gang til Ju rist for bun dets lønns sta tis
tikk og lønns kal ku la tor.

Frem mer du krav om end ring av 
stil lings tit tel, må det te be grun nes. I 
den lo ka le lønns po li tik ken er det ofte 

vat sek tor. Med lem mer må her selv 
frem me et skrift lig lønns krav, som 
over le ves til egen til lits valgt in nen en 
an gitt frist. Det er de til lits valg te som 
frem mer krav for med lem me ne og 
for hand ler på veg ne av med lem
me ne. Lønns kra vet bør så le des være 
over be vi sen de både over for egen til
lits valgt og over for ar beids gi ver.

Inn hold og struk tur
God for be re del se er nøk ke len for å 
kun ne skrive et vel be grun net lønns
krav. Kra vet bør in ne hol de en kort 
og po eng tert ar gu men ta sjon for 
hvor for ak ku rat du bør få høy ere 
lønn og/el ler end ret stil lings tit tel. 

En tom mel fin ger re gel er at 
lønns kra vet ikke bør over sti ge en A4 
side. Du skal ikke skrive en av hand
ling. Husk at til lits valg te og ar beids
gi ver ofte har man ge lønns krav de 
skal lese igjen nom og at de kan opp
le ve det som frust re ren de hvis kra
vet ditt er på man ge si der. 

På Ju rist for bun dets nett si de fin
nes det et stan dard lønnskravskjema 
som kan be nyt tes in nen for de uli ke 
ta riff om rå de ne.  Du kan bru ke det te 
el ler det kan være at du får et eget 
skje ma fra din til lits valgt el ler 
ar beids gi ver, som de øns ker at du 
skal be nyt te. I skje ma et er det først 
en del stan dard opp lys nin ger som 
skal fyl les ut, som per so na lia, in for
ma sjon om ar beids for hol det, hjem
mel for å frem me lønns krav, nytt 
lønns ni vå som du for ven ter, evt. ny 
stil lings tit tel hvis du kre ver det og 
hvem som er din til lits valgt. I til legg 
er det rom for fri tekst, hvor du skal 
utype og be grun ne ditt krav. 

Før du for mu le rer et lønns krav, 
bør det være klart og ty de lig for deg 
hva som er vik tig for virk som he ten 
ved vur de ring av lønn. I den lo ka le 

Hvordan skrive lønnskrav?
Arbeidstakere skal ha en 
rimelig lønnsøkning over tid. 
Riktig lønnsnivå er viktig både 
for arbeidstaker og for 
arbeidsgiver. For arbeidstaker 
vil en lønnsøkning oppfattes 
som en bekreftelse på at 
arbeidsgiver setter pris på 
utført arbeid, som igjen vil gi 
inspirasjon til videre innsats. 
For arbeidsgiver er det 
gunstig med motiverte 
arbeidstakere, som utfører 
oppgavene på en god måte 
og ønsker å bli værende i 
virksomheten. 

Av Rachna Rohatgi Khan,  
advokat Juristforbundet

Vi i Ju rist for bun det opp le ver at fle
re med lem mer har spørs mål om 
hvor dan de skal skrive et lønns krav. 
Her vil vi gi deg noen tips på hva 
lønns kra vet bør in ne hol de og hvor
dan det kan set tes opp.

Uli ke sek to rer
Ju rist for bun det har med lem mer i uli
ke ta riff om rå der som sta ten, KS, KS 
Be drift, Oslo kom mu ne og Spek ter, i 
til legg til med lem mer i pri vat sek tor.

I sta ten, kom mu nal sek tor og 
Spek terom rå det fø res det år li ge 
lo ka le for hand lin ger mel lom lo ka le 
til lits valg te og re pre sen tan ter fra 
ar beids gi ver. Det sam me gjel der en 
del ta riff re gu ler te virk som he ter i pri

Fagartikkel
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gitt fø rin ger på hvil ke opp ga ver og 
an svars nivå som for ven tes in nen for 
de uli ke stil lings ka te go ri ene. Du må 
knyt te ar gu men ta sjo nen opp mot at 
opp ga ver og an svars nivå i nå væ ren de 
stil ling lig ger in nen for det an svars ni
vå et som kre ves for den stil lings ko
den du me ner er rik tig for deg. 

For hand lin ger på sær skilt grunn lag
Det fin nes fle re for hand lings hjem ler 
i de uli ke ta riff av ta le ne som gir 
mu lig het til å for hand le lønn uten om 
de år li ge lo ka le for hand lin ge ne. Det
te kan for eks em pel være hvor det 
har skjedd ve sent li ge end rin ger av 
ar beids opp ga ver si den sist du ble 
lønnsvurdert el ler at virk som he ten 
har ut ford rin ger med å re krut te re og 
be hol de ar beids kraft. Lønns krav 
et ter de sær skil te for hand lings be
stem mel se ne kan van lig vis frem mes 
gjen nom hele året. Du be grun ner 
lønns kra vet ditt ut ifra hvil ken hjem
mel som be nyt tes. 

Lønns sam ta le
Før over le ve ring av lønns kra vet bør 
du ha en lønns sam ta le med din 

ar beids gi ver. Det kan også være at 
du ny lig har hatt en med ar bei der
sam ta le. Du kan da knyt te lønns kra
vet ditt opp mot re le van te mo men
ter fra lønns sam ta len og/el ler 
med ar bei der sam ta len, som støt ter 
ditt krav. Du fin ner mer in for ma sjon 
om både lønns sam ta le og med ar bei
der sam ta le på våre nett si der.

Pri vat sek tor
I pri vat sek tor der lønns for hand lin
ger ofte skjer munt lig på in di vi du ell 
ba sis kan du for be re de deg ved å 
no te re ned og skrive et lønns krav i 
lik het med prin sip pe ne skis sert 
over for. Lønns kra vet kan frem fø res 
munt lig over for ar beids gi ver i sel ve 
for hand lin ge ne. Det er vik tig at du 
sjek ker ut om det er en lo kal lønns
po li tikk i virk som he ten og at du er 
kjent med hva som vekt leg ges ved 
lønns fast set tel se in ternt. Ta kon takt 
med de til lits valg te i for kant og hør 
om de har noen nyt ti ge tips. 

Vær rea lis tisk
Husk at du skal over be vi se ar beids
gi ver om at du for tje ner høy ere 

lønn, sam ti dig må du være rea lis tisk. 
Ved lo ka le for hand lin ger er det en 
lo kal pott som skal for de les mel lom 
ar beids ta ker ne og da sier det seg selv 
at du ikke kan få til nær met hele pot
ten, selv om du me ner at du for tje
ner å lig ge på et mye høy ere lønns
ni vå. Sto re lønns for skjel ler kan 
nor malt ikke ret tes opp gjen nom ett 
lønns opp gjør. Snakk gjer ne med din 
til lits valgt og ar beids gi ver i for kant 
om dine for vent nin ger.

Vi an be fa ler å se på Ju rist for
bun dets for hand lings vei le der for 
lønn, før du skri ver sel ve lønns kra
vet ditt. Du får til gang til for hand
lings vei le de ren på Ju rist for bun dets 
nett si de. 

Har du spørs mål om lønn, kan du ta 
kon takt med råd gi ver ne i Ju rist for
bun det.

Lyk ke til med skri vin gen.
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n  Hva ser du/dere et ter i en søk nad?

Våre for ret nings ad vo ka ter skal yte høy kva li tet til våre kun der – i 
alle le ve ran ser. I til legg, øns ker vi å en ga sje re og in vol ve re våre 
an sat te i å vi de re ut vik le Haa vind. Det te kre ver at vi har tung ju ri
disk fag kom pe tan se, gode ana ly tis ke ev ner og pro sjekt kunn ska per, 
et kom mer si elt tan ke sett, god sam funns for stå el se og en so lid dose 
«street smarts». 

– Det te, i kom bi na sjon med hold nin ger som er for en li ge med 
Haavinds kul tur og ver di er (en ga sje ment, dyk tig het, sam ar beids gle de 
og hu mor), er det vi ser et ter når vi re krut te rer.  Vi øns ker også å 
spei le mang fol det i sam fun net blant våre an sat te, og vi øns ker an
sat te med ulik bak grunn, er fa ring og per spek tiv. 

n   Hva bør unn gås i en søk nad/CV?  
Er det noen gjen gan ge re som fort gjør at man hav ner  
i «nei-bun ken»? 

– Det er noen gjen gan ge re vi ser en del av, men det er ikke nød ven
dig vis slik at kandida ten au to ma tisk hav ner i «neibun ken». 

– Vi ser mye fo kus på «meg» og «hva som er vik tig for meg». Det 
er fint å få inn blikk i din mo ti va sjon, men husk å lage en ty de lig link 
mel lom hva du har å til by og hvor for det er re le vant el ler vik tig for 
ar beids gi ver. Hva kan du til fø re tea met? 

– Vi mot tar også en del søk na der, spe si elt fra stu den ter og ny ut
dan ne de ju ris ter, hvor det ikke frem går hvil ke fag el ler bran sjer ved
kom men de øns ker å jobbe med. Da kan det være van ske lig å vur
de re hvor du even tu elt kan pas se inn. Husk å ty de lig gjø re in ter es ser 
for fag og bran sje om rå der du øns ker å jobbe med – og hvor for. 

– Når du har lest man ge søk na der mer ker du fort om sø ke ren 
har sendt ut sam me søk na den til uli ke ar beids gi ve re og kun byt tet 
ut nav net på fir ma et. Som ar beids gi ver øns ker vi å se en ty de lig 
mo ti va sjon for å jobbe ak ku rat hos oss. Kan di da ter som har satt seg 
inn i vår virk som het, hva som er vik tig for oss – og hvor dan de kan 
pas se inn og bi dra, skil ler seg ut i bun ken. 

Navn:  Kristine Lloyd
Tittel:  HRdirektør

Virksomhet/arbeidsgiver: 
Advokatfirmaet Haavind

– Vi ser mye fokus på «meg»

Dette bør du unngå på CV og i jobbsøknad 
– og dette ser arbeidsgiver etter
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n   Hvor mye vekt leg ger dere på ka rak te rer fra stu di e ne?

– Det er vik tig at men nes ke ne hos oss har so lid fag lig kom pe tan se 
og gode re sul ta ter fra uni ver si te tet, men det er ikke det enes te vi ser 
et ter. Vi vekt leg ger også and re fak to rer som re le vant ar beids er fa
ring, in ter es se og mo ti va sjon for våre fag og bransjesatsninger, kom
mer si el le ev ner og per son li ge egen ska per. Uten om fag li ge verv, 
språk kunn ska per og in ter na sjo nal er fa ring tel ler også po si tivt.  

n  Når kandida ten er et steg vi de re og mø ter til in ter vju  
– hva leg ges vekt på un der in ter vju et? 

– Vi føl ger en struk tu rert re krut te rings pro sess der HR, part ne re og 
se ni or ad vo ka ter in nen re le vant bran sje og fag om rå de er med fra 
be gyn nel se til slutt. Det før s te mø tet er ofte en inn le den de sam ta le 
for å bli bedre kjent. Vi øns ker å høre mer om kandida ten – hvem 
de er, hva slags bak grunn de har, hva som mo ti ve rer dem og hvor for 
de øns ker å jobbe i Haa vind. Vel så vik tig er det at kandida ten får 
svart ut spørs må le ne de har til oss. 

– Et ter en vur de ring fra beg ge par ter er et even tu elt nes te steg 
et an nen gangs in ter vju for å dykke dy pe re i kan di da tens kom pe
tan se, er fa ring og mo ti va sjon.  I noen til fel ler kal ler vi inn til et tred
jegangsintervju, slik at kandida ten skal få møte fle re nøk kel per so ner 
i Haa vind. 

n   Bru ker dere per son lig hets tes ter i for bin del se med an set tel ser?  
Hvor for / hvor for ikke?

– Kan di da ter med tid li ge re ar beids er fa ring gjen nom fø rer pro fi le
rings tes ter, hvor de får en struk tu rert til ba ke mel ding på sin pro fil. I 
Haa vind bru ker vi pro fi le ne som et sam ta le grunn lag for å få et 
bedre inn blikk i in ter es ser og mo ti va sjon, samt hvor dan ved kom
men de ten ker, re son ne rer og age rer i jobb sam men heng. 

n  Har du noen tips til jobb in ter vju et? 

– Det er man ge flin ke folk som ikke kan el ler tør å «sel ge seg selv». 
Et inn salg bør ba lan se res opp mot yd myk het, men tør å si hva du er 
god på el ler hva du har å til by og hvor for det te er re le vant. 

– Les deg godt opp på sel ska pet og bran sjen du sø ker deg til, for
be red og still gode spørs mål. Da frem står du in ter es sert og en ga
sjert, sam ti dig som du vi ser at du er opp da tert og re flek tert rundt 
kjer ne virk som he ten i sel ska pet og bran sjen. 

– Stol på deg selv og vit at du er god nok, selv om du kan skje 
ikke fikk ak ku rat det in ter vju et el ler den job ben. 

Slik svarer fem ulike juristarbeidsplasser på spørsmål om hva de ser etter. 
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Navn:  Grete Hamran
Tittel:  Seniorrådgiver

Virksomhet/arbeidsgiver: 
Skatteetaten

Gre te Ham ran er se ni or råd gi ver 
i Skat te eta ten hvor hun job ber 
med re krut te ring og an set tel ses
pro ses ser. Sam men med noen 
and re le de re som re krut te rer 
ju ris ter har hun svart på spørs
må le ne. 

n  Hva ser du/dere et ter i en søk nad?

– Når vi ly ser ut en stil ling har vi vur dert hvil ken kom pe tan se vi 
tren ger. Vi inn ar bei der der for noen kva li fi ka sjons krav i ut lys nin gen 
som kandida ten må el ler bør opp fyl le. Når vi går gjen nom søk na
de ne for sø ker vi der for å finne de kan di da te ne som vi me ner opp
fyl ler dis se kra ve ne best mu lig. Kan di da ter som på en god måte kla
rer å un der byg ge hvor for de opp fyl ler kra ve ne i ut lys nings teks ten 
gjen nom søk nad og CV, vil bli med vi de re i pro ses sen. 

n   Hva bør unn gås i en søk nad/CV?  
Er det noen gjen gan ge re som fort gjør at man hav ner  
i «nei-bun ken»? 

– Sø ke ren hav ner i neibun ken hvis ved kom men de ikke opp fyl ler 
kra ve ne vi har satt i ut lys nin gen. Hvis vi for eks em pel har satt som 
et ab so lutt krav at du har en viss type ut dan nel se el ler er fa ring, vil 
sø ke re uten re le vant ut dan nel se el ler er fa ring havne i neibun ken. 

– Sø ke ren hav ner nok også ofte i neibun ken der som ved kom
men de ikke har lest søk na den godt, og der for ikke kla rer å vise oss 
hvil ken kom pe tan se og kva li fi ka sjo ner ved kom men de har som kan 
være re le vant for ak ku rat den ne stil lin gen. Søk na den kan også fort 
havne i neibun ken hvis søk na den er full av skri ve feil og dår lig 
språk. 

– I sta ten må vi strengt for hol de oss til ut lys nings teks ten som er 
ut gangs punkt for vi de re vur de ring opp mot kva li fi ka sjons prin sip
pet, jf. Stats an sat te lo ven § 3.

n  Hvor mye vekt leg ger dere på ka rak te rer fra stu di e ne?

– Når vi skal an set te nye med ar bei de re set ter vi ofte som krav at 
kandida ten må ha gode fag li ge kunn ska per, godt fag lig skjønn og 
god skrift lig og munt lig frem stil lings evne el ler lig nen de. Der som vi 
sø ker et ter er far ne med ar bei de re, vil de ofte kun ne vise at de opp
fyl ler slike krav gjen nom den ar beids er fa rin gen de har og re fe ran ser. 
Ka rak te rer er da ofte ikke så re le vant å vekt leg ge. 

– Der som sø ke ren er ny ut dan net, el ler mang ler re le vant er fa
ring, er der imot ka rak te rer vik ti ge re for å kun ne vur de re om sø ke
ren opp fyl ler slike krav. 

– I sta ten må vi strengt  
for hol de oss til ut lys nings - 
teks ten som er ut gangs punkt  
for vi de re vur de ring
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n   Når kandida ten er et steg vi de re og mø ter til in ter vju  
– hva leg ges vekt på un der in ter vju et? 

– Det er vik tig for oss å få en mer inn gå en de kunn skap om kan di da
tens er fa ring, kom pe tan se og per son li ge egen ska per vi har et ter
spurt i ut lys nin gen. I in ter vju et kan vi få be kref tet og ut fylt in for
ma sjo nen som står i søk na den, for eks em pel ved at vi ber sø ke ren 
om kon kre te eks emp ler som kan be ly se kva li fi ka sjo ner og/el ler det 
sø ke ren selv har skre vet i søk na den sin. 

– Der som sø ke ren er godt for be redt i in ter vju et og trek ker frem 
re le van te eks emp ler er det enk le re for oss å vur de re om sø ke ren 
fak tisk opp fyl ler kra ve ne vi har satt i ut lys nin gen, og skille kan di da
ter fra hver and re.

– Vi har som ut gangs punkt en struk tu rert in ter vju gui de med 
spørs mål til pas set er fa ring, kom pe tan se og per son li ge egen ska per vi 
har et ter spurt i ut lys nings teks ten. 

– Vi har også god er fa ring med å bru ke enk le caser un der in ter
vju et. Kandida ten kan gjen nom casen vise både fag lig kunn skap, hvor
dan ved kom men de til nær mer seg en pro blem stil ling og re son ne rer. 
Det gir oss ver di ful le inn spill til vår vur de ring. 

n   Bru ker dere per son lig hets tes ter  
i for bin del se med an set tel ser? Hvor for / hvor for ikke?

– Der det er hen sikts mes sig bru ker vi en el ler fle re verk tøy for vur
de ring; per son lig hets tes ter, ev ne tes ter og case. På le der stil lin ger 
bru ker vi all tid per son lig hets test og case som et mi ni mum for å 
be ly se kan di da tens le der egen ska per. 

– En per son lig hets test er selvrapporterende og det kandida ten 
sva rer er det vi får i en rap port. Det te gir oss mu lig het til å gå dy pe re 
inn på spørs mål rundt per son li ge egen ska per vi øns ker i job ben, se 
po ten si a let og hvil ke re flek sjo ner kandida ten gjør rundt egen at ferd. 

– Si tua sjo ner hvor vi vel ger ikke å bru ke per son lig hets test kan 
være f.eks. stil lin ger for ny ut dan ne de hvor kan di da te ne ikke kan 
sva re ut i sær lig grad sin at ferd i jobb sam men heng. Her fin nes det 
and re tes ter som kan pas se bedre.

– I sta ten må vi strengt  
for hol de oss til ut lys nings - 
teks ten som er ut gangs punkt  
for vi de re vur de ring
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Navn:   Ce li ne Løy ning  
Aas heim

Tittel:   Ad vo kat og  
av de lings le der

Virksomhet/arbeidsgiver:  
Help

Ce li ne Løy ning Aas heim er 
ad vo kat og av de lings le der i Help. 
Det job ber i dag 130 ad vo ka ter 
og ad vo kat full mek ti ger i Help og 
sel ska pet har det siste året an satt 
25 nye ad vo ka ter. 

n  Hva ser dere et ter i en søk nad?

– Det vik tig ste vi ser et ter er hva som er mo ti va sjo nen for stil lin gen 
vi ut ly ser og hvor for de har valgt å søke. Vi le ser en del søk na der 
som kun ne vært sendt til fle re ar beids gi ve re, alt så at de ikke skil ler 
seg godt nok ut og gjør rede for hvor for de sø ker hos ak ku rat oss.

– En kort pre sen ta sjon av seg selv er all tid fint, men det må være 
noe som fan ger in ter es sen. Da vi ny lig an sat te 25 ad vo ka ter, fikk vi 
inn over 200 søk na der. For å skille seg ut fra meng den er det vik tig å 
kom me raskt inn på hva du kan til by og spis se søk na den inn på sel
ska pet du sø ker i.

n   Hva bør unn gås i en søk nad/CV? Er det noen gjen gan ge re  
som fort gjør at man hav ner i «nei-bun ken»? 

– Det kan ty pisk være en søk nad som gir inn trykk av å være «mas se
pro du sert» og ikke tref fer oss. Hvis søk na den ikke er godt skre vet 
kan det også være et stort mi nus. Det er vik tig at søk na den har god 
struk tur og et godt språk.

– Når vi får inn søk na der ser vi ofte at det er hen sikts mes sig å 
sit te sam men to og to når vi le ser gjen nom. På den må ten er vi sik re 
på at vi fan ger opp de ret te kan di da te ne. Det er også vik tig å være 
obs på at man kan bli lei når man har gått gjen nom man ge søk na der, 
og da kan det være fint med fle re øyne. 

n  Hvor mye vekt leg ger dere på ka rak te rer fra stu di e ne?

– Jeg vil si at ka rak te rer ikke er av gjø ren de. Har du job bet en stund 
er det fag kunn ska pen du har med deg som er vik tigst, mens ka rak
te rer er noe vik ti ge re når du er ny ut dan net, men det av gjø ren de er 
mo ti va sjo nen for stil lin gen. 

n   Når kandida ten er et steg vi de re og mø ter til in ter vju  
– hva leg ges vekt på un der in ter vju et? 

– Når vi har kom met til in ter vju et er vi opp tatt av å se men nes ket 
bak søk na den. Pa pi re ne er gode nok når du sit ter der, så da er vi på 
jakt et ter å finne ut hvem du er i ar beids li vet og pri vat. Hvil ke ver
di er er vik ti ge for deg og hvor for? Vi opp le ver at man ge blir litt 
over ras ket over spørs mål om ver di er, men vi har tre vik ti ge ver di er i 
sel ska pet som vi er opp tatt av at de an sat te skal kun ne kjen ne seg 
igjen i. Vi er vel dig opp tatt av at de vi an set tes skal tri ves i mil jø et. 

n   Bru ker dere per son lig hets tes ter i for bin del se med an set tel ser?  
Hvor for / hvor for ikke?

– Vi har vur dert å bru ke det fle re gan ger, men de gan ge ne vi har for
søkt sy nes vi ikke det har til ført oss noe. Vi opp le ver at det gir oss 
mer å vur de re om kan di da te ne pas ser hos oss i et in ter vju. 

– Viktig at søknaden har god 
struktur og et godt språk
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n  Hva ser du/dere et ter i en søk nad? 
– Jeg be gyn ner som of test med CVen; for å av gjø re om kra ve ne vi 
har stilt til den som skal fylle stil lin gen er til ste de; om ved kom
men de har et ter spurt ut dan nings og er fa rings bak grunn mv. 

– Når det gjel der sel ve søk nads bre vet ser vi ofte et ter om per so
nen har brukt tid på å set te seg inn i hva vi egent lig er ute et ter, og 
om sø ke ren kla rer å «tref fe» våre be hov. Mo ti va sjon i den ne sam
men heng er også vik tig, det leg ges mer ke til gode må ter å ut tryk ke 
kob lin gen mel lom egen kom pe tan se/er fa ring og det vi er på jakt 
et ter. 

– Et tips for sø ke re er å for sø ke å set te seg inn i «ho det» til an set
ten de le der; hva vil ved kom men de være opp tatt av, hvil ke pro blem
stil lin ger er sen tra le? Noen gan ger er vi så hel di ge at vi får hund re vis 
av søk na der, da er det vik tig å ten ke «less is more». 

– Vi går all tid gjen nom CVen, så be ho vet for å gjen ta for man ge 
ele ment som lig ger i CV kan være unød ven dig. 

n   Hva bør unn gås i en søk nad/CV?  
Er det noen gjen gan ge re som fort gjør at man hav ner  
i «nei-bun ken»? 

– Det te hen ger sam men med hva jeg sa oven for, men vær po eng
tert, ikke be driv ord gy te ri, ikke skriv mas se pro sa – tenk på le se ren.

– I til legg vil det all tid ha mind re ver di at man bru ker mye plass 
på å be skri ve sine «per son li ge egen ska per». Alt for man ge be skri ver 
seg som ana ly tisk, struk tu rert, re sul tat ori en tert og med and re til sy
ne la ten de gode egen ska per. Det te er noe man ald ri vil vekt leg ge i en 
skrift lig fase – det må man se på se ne re. 

n   Hvor mye vekt leg ger dere på ka rak te rer fra stu di e ne?

– I ut gangs punk tet leg ger vi in gen av gjø ren de vekt på ka rak te re ne, 
men det vi ofte ser når søk nads bun ken er gjen nom gått, er jo at de vi 
av and re grun ner set ter høyt på lis ten ofte også har gode ka rak te rer, 
men det tren ger ikke være slik. Er fa ring og an nen kom pe tan se vil 
kun ne veie opp for dår li ge ka rak te rer.

Navn:  Håkon Hertzberg
Tittel:  Assisterende direktør

Virksomhet/arbeidsgiver: 
Kunnskapsavdelingen i NAV

– Vær poengtert, 
ikke bedriv ordgyteri
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n   Når kandida ten er et steg vi de re og mø ter til in ter vju  
– hva leg ges vekt på un der in ter vju et? 

– Munt lig frem stil ling vil all tid være vik tig for oss; man må kun ne 
kom mu ni se re på en trygg, for ståe lig måte, og gjer ne i til legg ha re la
sjo nel le ev ner som sann syn lig gjør at man er i stand til å være en god 
sam ar beids part ner. De siste stil lin ge ne vi har be satt var «le gal coa
cher», der let te vi sær lig et ter kom bi na sjo nen av å frem stå fag lig 
trygg og sam ti dig kun ne sam ar bei de godt med and re fag grup per.

– Litt mer kon kret, bør en kun ne re de gjø re godt for sitt livs løp, 
sine valg og hva man har fått til. Nøk tern be skri vel se av pre sta sjo ner 
vil all tid «sel ge» godt; lyt ter ne vil for stå hva som er gode pre sta sjo
ner uan sett; en be hø ver ikke frem stå som skry ten de. Igjen tenk på 
le se ren/lyt te ren: hva tror man mot ta ke ren vil være opp tatt av å 
høre. For søk å huske hva som sto i ut lys nings teks ten; hva var vik tig 
for virk som he ten? Å ha for be redt seg på det te vil være vik tig; husk 
at an set ten de le der er opp tatt av å få dek ket sine og or ga ni sa sjo nens 
be hov. 

n   Bru ker dere per son lig hets tes ter i for bin del se med an set tel ser?  
Hvor for / hvor for ikke?

– Per son lig hets tes ter er ett av fle re verk tøy en kan bru ke i en re krut
te rings pro sess. De gode tes te ne kan for det før s te be nyt tes som et 
slags hy po te se verk tøy, der kan di da tens sco rer gir oss mu lig het til å 
stil le opp føl gen de spørs mål rundt kan skje sen tra le per son lig hets
trekk

– De bru kes ald ri ale ne, all tid av en ser ti fi sert og er fa ren per son, 
det skal all tid fore tas grun di ge feed back sam ta ler: De kan sup ple res 
av and re tes ter, som for eks em pel mo ti va sjons tes ter (hva mo ti ve rer 
ved kom men de, og hva be tyr mind re?), av evne og fer dig hets tes ter 
og så vi de re   alt et ter hva som er re le vant for stil lin ge ne. Ty pisk vil 
ju ris ter kun ne tes tes på ver bal fer dig het; det er ikke alle som un der 
tids press er i stand til å for stå; finne inn hold og me ning i en tekst. 
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n  Hva ser du/dere et ter i en søk nad?

– Når vi le ser søk na der ser vi et ter fle re ting. For det før s te dan ner vi 
oss et inn trykk av hvem kandida ten er som per son. Vi ser også et ter 
hva ved kom men de har opp nådd av re sul ta ter i tid li ge re job ber og 
stu di er, mo ti va sjo nen for å jobbe i BAHR og hva sø ke ren øns ker å 
bi dra med hvis hun el ler han en der opp med å be gyn ne hos oss. 

n   Hva bør unn gås i en søk nad/CV? Er det noen gjen gan ge re  
som fort gjør at man hav ner i «nei-bun ken»? 

– En gjen gan ger som vi ser over ras ken de ofte er søk na der med feil 
fir ma navn og som ty de lig bæ rer preg av å være en stan dard tekst 
som sen des ut til fle re sel ska per. Det kan gi et dår lig før s te inn trykk 
og er ikke det beste ut gangs punk tet i en jobb søk nad. 

n  Hvor mye vekt leg ger dere på ka rak te rer fra stu di e ne?

– Na tur lig nok vekt leg ges stu die ka rak te rer, da dis se for tel ler mye 
om sø ke rens kunn skaps ni vå, samt hvor mye inn sats og fo kus som 
har blitt lagt ned i lø pet av ti den som stu dent. Når det er sagt, så er 
ikke ka rak te rer alt. Vi ser på en kom bi na sjon av fle re ting når vi vur
de rer søk na der og kan di da ter. Vi prø ver rett og slett å dan ne oss et 
bil de av hvil ken per son lig ka rak ter sø ke ren har. Hva en ga sje rer ved
kom men de og hva brenner hun el ler han for? 

– Det er der for vik tig å opp ly se om man har hatt jobb ved si den 
av stu di e ne el ler i fe ri er, trai nee opp hold, fri vil li ge verv el ler uten
lands opp hold. Det te er ting som tel ler po si tivt når vi vur de rer søk
na der fra ny ut dan ne de. Når det kom mer til mer er far ne kan di da ter, 
vil re sul ta ter opp nådd hos tid li ge re ar beids gi ve re til leg ges stor vekt. 
Li ke vel må dis se kan di da te ne også evne å pre sen te re et bil de av seg 
selv ut over det fag li ge. 

– For oss er det te vik tig da vi er opp tatt av å finne per so ner som 
pas ser inn i BAHR, ikke bare fag lig, men også so si alt, og som kan 
kjen ne seg igjen i våre ver di er og be drifts kul tur. 

Navn:   Me re te Williams  
Ber ge

Tittel:   Head of Peo ple  
and Organisational  
De vel op ment

Virksomhet/arbeidsgiver: 
BAHR

– Ser over ras ken de ofte  
søk na der med feil fir ma navn 
som ty de lig bæ rer preg av  
å være en stan dard tekst
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n   Når kandida ten er et steg vi de re og mø ter til in ter vju  
– hva leg ges vekt på un der in ter vju et? 

– Blir man kalt inn til et in ter vju hos oss har man al le re de de for
mel le kva li fi ka sjo ne ne på plass. Fo ku set un der in ter vju et vil der for 
være mer på per son lig eg net het og mo ti va sjon.  

– En av de van lig ste fei le ne man som kan di dat gjør i et jobb in
ter vju er at man mø ter ufor be redt uten å ha tenkt godt igjen nom 
hvor for man har søkt og hva mo ti va sjo nen er. 

– Vi ser ofte at de kan di da te ne som er mest mo ti vert har for be
redt seg godt ved å lese seg opp i for kant og tenkt godt igjen nom 
hvor for man øns ker å jobbe i BAHR. Der med kla rer de å for mid le 
det te på en god måte un der in ter vju et. Da er man et langt skritt vi
de re.

n   Bru ker dere per son lig hets tes ter i for bin del se med an set tel ser? 
Hvor for / hvor for ikke?

– Tra di sjo nelt sett bru ker vi ikke per son lig hets tes ter i for bin del se 
med an set tel ser hos oss. Vår pri mæ re re krut te rings kil de er trai nee
ord nin gen vår. Gjen nom den ne blir vi godt kjent med trai ne e ne 
un der uke ne de er hos oss. 

– I mer tra di sjo nel le re krut te rings pro ses ser sør ger vi for å ha fle
re an sat te in vol vert i pro ses sen i til legg til at kan di da te ne må igjen
nom et as sess ment som blant an net be står av en case opp ga ve. 
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tok hun med seg den yng ste dat te
ren til Bergen og be gyn te på jus stu
di et. 

– Jeg kjen te at jeg måt te gjø re en 
end ring for min egen del. Jeg had de 
man ge år igjen i ar beids li vet og måt
te gjø re en end ring. Jeg ville ikke 
være fri sør til jeg blir 67, sier hun. 

Halv an net år ut i det nye stu di et 
i den nye byen duk ker det opp en 
an nen som skil ler seg ut fra de yng re 
stu den te ne – Hans Anders Thei sen 
had de da reist til Bergen for å ta en 
del fag der. 

– Vi fant to nen med en gang, 
men det tok vel et års tid før vi ble 
kjæ res ter, for tel ler de to i dag.

Et ter stu di e ne i Bergen har de to 
bodd i Vad sø sam men, og i dag bor 
og job ber de beg ge på Lillehammer.

Kar rie re vei le der: – Ald ri for sent
In gerChris ti ne Lindstrøm er kar rie
re vei le der i Ju rist for bun det. Hun 
for tel ler at vel dig man ge er opp tatt 
av hva de bør ha gjort og opp nådd 
in nen en viss al der. 

– Man ge er red de for at de ald ri 
kan bli le de re el ler for eks em pel få 
ad vo kat be vil ling hvis de ikke har 
fått det til in nen de er 40, mens and
re er be kym ret for om de er for 
gam le til å end re ret ning el ler lære 
seg et nytt felt, sier Lindstrøm.

Så når er det egent lig for sent?
– Jeg vil nes ten si ald ri, sier hun, 

og for kla rer:
– Det te er en be kym ring jeg 

mø ter på vel dig ofte, men ofte hand

Li ke vel had de han all tid en li ten 
drøm om å bli ju rist. Det skul le 
imid ler tid ta nes ten 20 år før han 
høs ten 1999 tok for be re den de fag i 
en al der av 42 år.

– Da inn så jeg at jeg fort satt had
de ev nen til å ta til meg lær dom. 
Et ter en li ten dytt fra eks ko na tok 
jeg kon takt med fri un der vis nin gen i 
Trondheim og be gyn te på jus stu di
e ne, for tel ler han.

Til tross for al ders for skjel len 
kom Thei sen godt over ens med 
med stu den te ne. 

– Jeg kun ne jo vært fa ren til de 
fles te, men ble tatt godt imot. Jeg 
had de hus, så de kom hjem til meg 
og spis te, vi spil te fot ball og had de 
det vel dig hyg ge lig, for tel ler han. 

Også for Anne Lise Haa vold ble 
mø tet med yng re med stu den ter ute
luk ken de po si tivt.

– Jeg ble godt kjent med fle re, og 
har fak tisk fort satt kon takt med 
noen av de jeg stu der te med. Det er 
vel dig hyg ge lig, sier hun.

Var fri sør
For Haavolds del duk ket jus sen opp 
som et spen nen de al ter na tiv da hun 
for al vor be gyn te å ten ke på å end re 
yrke. Hun had de job bet som fri sør i 
man ge år, og bar na be gyn te å bli eld
re og treng te ikke like mye opp føl
ging som da de var små. 

Et ter som Haa vold had de yr kes
ut dan ning måt te hun først sik re seg 
stu die kom pe tan se og tok der et ter 
for be re den de fag. Da hun var 45 år 

Gikk fra jobber som 
kaiarbeider og frisør til  
å bli jurister i 50årene

En gjenganger i samtaler er at 
mange er redde for å være 
«for gamle» til å endre kurs, 
forteller karriereveileder for 
jurister. Anne Lise Haavold og 
Hans Anders Theisen var 50 
og 51 da de var nyutdannede 
jurister. I tillegg fant de 
kjærligheten på lesesalen. 

  Tuva Bønke Grønning

– Det å gå fra job ben på kaia med 
ver ne sko til å få da ger et ter skul le 
møte opp noen lun de ren og pen i et 
kon tor land skap som ju rist med gan
ske til mål te da ta kunn ska per – det er 
klart det var en over gang, sier Hans 
Anders Thei sen.

– Jeg hus ker jeg send te mai ler til 
meg selv med ved legg da gen før så 
jeg viss te at jeg mest ret det i det 
mins te. 

Thei sen har vokst opp med en 
far som var by retts dom mer og en 
bror som ble ju rist. Da han i star ten 
av 20åre ne prøv de seg på noen jus
fore les nin ger had de han al le re de 
fått sma ken på å tje ne egne pen ger i 
job ben som kai ar bei der i Trondheim. 
I til legg drev han med hun de kjø ring, 
og job ben på kaia var en kel å kom bi
ne re med hob by en. 

Karriere



Anne Lise Haavold og Hans Anders Theisen 
jobber og bor på Lillehammer. (Foto: Privat)
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– En ulem pe med å være grå håra 
og fersk i en jobb er at folk du tref fer 
ofte tror du har vært i stil lin gen el ler 
yr ket i 30 år. Men da får man bare si 
det som det er, ler han.

Kar rie re råd gi ve rens råd 
Kar rie re vei le der In gerChris ti ne 
Lindstrøm an be fa ler deg som 
øns ker en end ring å skaf fe deg 
god over sikt over den kom pe
tan sen du alt har, både fag lig og 
per son lig. Så kan du stil le spørs
må let «Hva øns ker jeg mer av?». 

Her er noen tips fra kar rie
re råd gi ve ren: 
• Øv deg på å be skri ve kom pe

tan sen din. Skrift lig og munt lig
• Man ge glem mer at de også har 

an nen kom pe tan se enn den 
ju ri dis ke. Digital kom pe tan se, 
le del se/pro sjekt le del se, språk
kom pe tan se, øko no mikom pe
tan se? Den ne er ofte også 
svært re le vant. 

• Legg en plan og be stem deg 
for hvor dan du vil ta fatt på 
ditt «pro sjekt kar rie re end ring»

• Vær inn stilt på at det kan ta 
tid. Ikke gi deg!

• Ofte er en vi de re el ler et ter
ut dan ning det som skal til, 
men ikke all tid. Finn ut hva 
du be hø ver.

• Snakk med and re som job ber 
med du også øns ker å jobbe 
med. Hvor dan gikk de frem? 
Har de noen gode råd til deg?

• En kar rie re end ring be hø ver 
ikke å gå opp over på kar rie re
sti gen. Øns ker du å gå si de
veis, el ler kan skje du øns ker 
deg en jobb med mind re 
an svar? 

• Gjør det beste du kan ut av 
job ben du har el ler si tua sjo
nen du er i mens du plan leg
ger og job ber med karrieren
dringen din

• Ha gjer ne både en «Plan A» 
og en «Plan B»

alt for at trak ti ve stil lin ger med man
ge sø ke re, sier han.

Men et ter en god del jobb søk na
der fikk han napp i Fyl kes kom mu
nen i Finnmark og flyt tet til Vad sø, 
hvor Haa vold had de fått jobb som 
ad vo kat full mek tig ved Sent rum 
Ad vo ka ter. 

Et ter en stund ble han til budt 
jobb i Landsbruksdirektoratet i Alta.

– Han som had de an satt meg i 
fyl kes kom mu nen had de byt tet jobb 
og opp ford ret med til å søke i Land
bruks di rek to ra tet. Det var litt gøy å 
opp le ve i en al der av 61 år, for tel ler 
Thei sen. 

Al le re de un der stu di e ne be gyn te 
Anne Lise Haa vold å ten ke på hvil ke 
em ner som kun ne lønne seg å vel ge 
med tan ke på å få jobb.

– Jeg valg te skat te rett og sel
skaps rett, og be gyn te først som ei en
doms meg ler da jeg var fer dig. Jeg 
had de søkt en god del job ber før jeg 
fikk napp i Oslo, for tel ler hun.

Et ter en stund fikk hun jobb 
som skat te ju rist, før hun ble ad vo
kat full mek tig og fikk ad vo kat be vil
ling i 2015, i en al der av 54 år. 

Ny ut dan net og grå hå ret
I dag bor og job ber ju rist pa ret på 
Lillehammer: Haa vold hos Kom mu
ne ad vo ka ten og Thei sen hos Stats
for val te ren i Inn lan det. 

Haa vold me ner det er fle re for
de ler ved å stu de re og end re kurs 
når man er eld re.

– Du er ro li ge re i deg selv. Du har 
be stemt deg for noe og går for det. Jeg 
opp lev de at jeg ikke ble like lett dis
tra hert som da jeg var yng re, sier hun.

– Det sam me gjel der nok når du 
skal ut i jobb. Du har en stør re trygg
het i deg og and re type er fa rin ger 
som er nyt ti ge.

Beg ge for tel ler at ven ner og 
fa mi lie har vært po si ti ve og støt
ten de un der veis. I dag er også beg ge 
Haavolds barn ut dan net ju ris ter. 

– Jeg er gan ske yd myk som per
son, og er ikke redd for å blott leg ge 
meg. Jeg har vært utro lig hel dig med 
sje fer og kol le ga er som har hjul pet 
meg, for tel ler Thei sen.

ler det mer om kom pe tan se ut vik
ling, klar het om kring egne styr ker 
og ut vik lings om rå der og ikke minst 
guts. Det er få show stop pe re som 
bare går på al der når vi snak ker om 
kar rie re. 

Lindstrøm me ner det ikke er 
nød ven dig å kon klu de re med at det 
er for sent selv om det kan kre ve 
mye inn sats å få til en kar rie re end
ring. Det er lett å glem me at det fak
tisk er hele 30 år mel lom 40 og 70.

– I man ge til fel ler er det ikke de 
helt sto re end rin ge ne man ge drøm
mer om hel ler. Ofte kan det hand le 
om å dytte seg selv litt ut av det van
te og av kom fort so nen. Lære seg noe 
nytt. Ta noen ini tia tiv. Skaf fe seg 
in for ma sjon. Snakke med noen som 
er der du kun ne ten ke deg å være 
selv, sier hun.

– Satt på spis sen er det lett for å 
kon klu de re med at «det er for sent» 
ba sert på at en har sendt noen min
d re gjen nom ar bei de de jobb søk na
der og sin ikke alt for ty de li ge CV 
som svar på en ut lys nings tekst på en 
jobb som man ikke helt har un der
søkt hva in ne bæ rer.

Både Haa vold og Thei sen er eni
ge, og in gen av dem har ang ret på at 
de gjor de sto re end rin ger så pass sent 
i yr kes kar rie ren. 

– Nå er jeg 60 og ten ker vel at 
det er for sent å end re kurs, men når 
man er i 40åre ne er man jo midt i 
sin beste al der, sier Haa vold.

– Det har vært en drøm som har 
gått i opp fyl lel se. Jeg had de hel ler 
ald ri trodd jeg skul le få ad vo kat be
vilg ning, og var nok den eld ste på 
ad vo kat kur set den gan gen.

Jobb i nord
Selv om beg ge både triv des på stu
di et og tri ves med val get er de også 
åpne på at det har vært ut ford rin ger 
un der veis. Da Thei sen et ter 7,5 år 
med stu di er var jobb sø ken de ju rist 
på 51 opp lev de han å kon kur re re 
om job ber med and re på sam me 
al der med 20 års ar beids er fa ring. 

– I fire år var jeg nok den høy est 
ut dan ne de kai ar bei de ren på jobb. I 
et ter tid ser jeg at jeg nok søk te på 
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likevel kan være åpne hvis du tar 
kontakt. Mange er ikke aktivt på 
utkikk etter fullmektiger, men inter
essert om det dukker opp en interes
sant kandidat,  sier Lindstrøm, og 
fortsetter:

– Det er også utbredt at et mid
lertidig behov dekkes med vikarer. 
Det handler ofte om å håndtere en 
usikkerhet rundt fremtidig behov.

Karriererådgiveren har inntrykk 
av at mens noen firmaer ikke vil vise 
utad at de trenger folk, tenker andre 
at det viser at det går bra for firmaet 
hvis de utlyser stillinger.

– Ofte er det slik at det er de 
ansatte som påpeker at det finnes et 
behov, og så begynner man da med å 
be om tips til aktuelle kandidater.

Gjør undersøkelser
Men hvis du ikke blir anbefalt av en 
bekjent eller du går rundt med en 
drøm om å jobbe i en bestemt virk
somhet – hvordan får du kloa i en 
jobb akkurat der?

Inger Christine Lindstrøm har 
noen tips, og mener du ofte kan 
komme langt på vei ved å ta de før
ste skrittene selv.

– I likhet med i Danmark er 
dette såkalte skjulte arbeidsmarke
det i hovedsak en realitet i det pri
vate. I det offentlige er det tydeli
gere regler for at stillinger skal lyses 
ut, men også der kan det være unn
tak, sier Lindstrøm.

Stor variasjon i metode
I privat sektor finnes det ingen regler 
for at en stilling må lyses ut med en 
jobbannonse, og det er stor variasjon 
i hvordan firmaene leter etter nye 
ansatte, forteller karriererådgiveren.

– Noen legger ut stillingsannon
ser flere steder, mens andre kanskje 
bare legger ut utlysninger på egen 
hjemmeside. Andre igjen legger de 
aldri ut, men velger å bruke head
huntere eller egne nettverk til å finne 
aktuelle kandidater, sier Lindstrøm.

Hun trekker frem rekruttering 
av fullmektiger i advokatbransjen 
som et eksempel på at ansettelses
prosesser gjøres ulikt fra firma til 
firma.

– Noen går til universitetene og 
fanger inn studenter, andre oppfor
drer til kontakt på hjemmesidene, 
mens andre ikke aktivt leter, men 

Slik kaprer du  
jobbene som  

ikke utlyses
Mange jobber lyses aldri ut, 
men det trenger ikke bety at 
drømmearbeidsgiveren ikke 
er interessert i deg og din 
kompetanse.

  Tuva Bønke Grønning

I fjor høst skrev danske Djøfbladet 
at en undersøkelse viser at hele 69 
prosent av stillingene i små private 
bedrifter besettes uten noen gang å 
ha vært utlyst.  For mellomstore og 
store bedrifter er tallet henholdsvis 
61 og 56 prosent.

– Jeg kjenner ikke til konkrete 
tall fra Norge, men dette fenomenet 
er på ingen måte ukjent, sier Inger 
Christine Lindstrøm.

Hun har jobbet som karrierevei
leder i 15 år, og i omtrent halvparten 
av disse også i Juristforbundet. Hver 
uke snakker hun med omkring  
8–  10 jurister, advokater og jusstu
denter på jobbjakt eller som trenger 
karriereråd.
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på gang at mange veldig flinke folk 
forblir godt bevarte hemmeligheter 
fordi de ikke er så komfortable med 
å være synlig hverken faglig eller 
personlig.

– En LinkedInprofil viser hva 
du har å by på, og plattformen kan 
være en mulighet til å vise hva du er 
spesielt opptatt av og engasjert i, og 
ikke minst din faglige kompetanse. 
Andre plattformer og eventuelt 
blogger kan også være gode mulig
heter til å gjøre seg selv mer synlig, 
men er ikke nødvendig for alle, tror 
karriererådgiveren.

– Men kanskje kan du skrive 
andre steder? En artikkel? Skrive en 
kronikk? Undervise i noe? Ta et 
kurs? spør hun.

– Det finnes mange spennende 
jobber som ikke utlyses. Et kortere 
oppdrag for en arbeidsgiver eller et 
vikariat kan også være en god mulig
het til å få en fot innenfor.

Den første kontakten bør heller 
handle om at du viser interesse, sier 
du synes arbeidsplassen er interes
sant og gjerne kommer med en 
begrunnelse.

– Spør hva de ser etter i en med
arbeider. Det kan være den starten 
som gjør at du jobber i det firmaet 
om noen år. Det er ikke nødvendig
vis en quick fix, men du kan være 
heldig. Ved å signalisere til de rette 
miljøene at du er på jakt kan du bli 
med i konkurransen om en jobb som 
ikke utlyses, sier Lindstrøm.

– Du må være synlig på en posi
tiv måte. Det er en effektiv måte å 
dukke opp i andres tanker når de 
senere skal lete etter folk.

LinkedIn
Lindstrøm trekker frem LinkedIn og 
andre sosiale medier som en annen 
mulighet til å vise seg frem, viser frem 
kompetanse og interesseområder.

– I fagmiljøer kjenner mange 
hverandre, men jeg ser likevel gang 

– Mange tror at de skal ringe og 
spørre om de har en ledig jobb. Det 
er som regel ikke den beste frem
gangsmåten. Svaret vil i mange til
feller være tja, sier hun.

Hun anbefaler at du heller 
begynner med å skaffe deg mest 
mulig informasjon om bedriften, og 
så kanskje finner frem til en leder for 
den eller de avdelingene du tenker 
kan være aktuell.

Deretter kan en epost være en 
fin begynnelse.

– Si at du har noen spørsmål om 
dem som arbeidsplass og be om en 
kort prat, sier Lindstrøm, og legger 
raskt til:

– Ikke bli satt ut om du ikke får 
svar, men følg opp.

Ikke CV med én gang
Å starte med en epost med et eller 
to spørsmål er ofte er fin start som 
ikke føles for overveldende eller tid
krevende for den som mottar den, 
mener Lindstrøm.

Hun advarer mot å legge ved 
CVen for tidlig.

– Det er ikke alltid riktig å legge 
ved en CV med én gang. Finn først ut 
om du snakker med rett person, og 
det kan hende du skal vente med å 
sende CVen til du blir bedt om det.

– Når jeg snakker med jurister 
sier mange at de har sendt CVen sin 
flere steder, men at det ikke virker. 
Da har de ofte sendt den for tidlig, 
og ikke fulgt opp. CVen skal sendes 
etter at har snakket med en person 
som har bedt deg sende den, etter at 
du har gjort deg interessant, sier 
hun.

Rådet er å tørre  

å søke – det verste som 

skjer er at man får et  

høflig avslag

Anne Therese Bogen er HRsjef i advokatfirmaet Thommessen. 
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deres egen traineeordning, og får 
ofte tilbud om jobb før de er ferdig 
med studiene.

I disse tilfellene blir det ikke 
utlyst stillinger. 

– Dersom vi har behov for med
arbeidere innen et spesielt fagom
råde eller med spesialkompetanse, 
utlyser vi stillingene på relevante 
plattformer og bruker våre egne 
hjemmesider og sosiale medier for å 
promotere ytterligere, forteller hun. 

Bogen forteller at man på deres 
hjemmesider til enhver tid kan 
sende en åpen søknad. De påpeker 
at de fleste firmaene tar imot slike 
søknader, og at det er lurt å sende en 
åpen søknad dersom det ikke ligger 
konkrete stillingsutlysninger ute. 

– Vi mottar jevnlig søknader fra 
både nyutdannede og kandidater 
med erfaring og vurderer alle søkna
dene løpende. Våre egne medarbei
dere er også flinke til å tipse om aktu
elle kandidater som kunne tenke seg 
å jobbe hos oss. Gode kandidater fin
ner vi alltid plass til, sier hun.

Hun har dette tipset til deg som 
ønsker å sende inn en slik åpen søk
nad:

– Pass på å få frem hvorfor du 
har lyst til å jobbe akkurat der, og 
benytt også gjerne kontakter i fir
maet dersom du har det.

vi foretar en analyse av våre behov 
og ser om det er en god match med 
eksisterende profiler, sier han.

Winsnes vil imidlertid berolige 
nyutdannede jurister med at det å få 
sin første jobb ikke nødvendigvis 
skjer via nettverk.

– Dersom du er nyutdannet og 
ønsker å bli en del av Wikborg Rein 
skjer det enten via våre åpne stil
lingsannonser på hjemmesiden eller 
via våre traineeprogrammer. Her er 
rådet å tørre å søke – det verste som 
skjer er at man får et høflig avslag. 
«Den som intet våger intet vinner» 
er i høyeste grad sant her. Men etter 
hvert som man har arbeidet noen år 
blir det å være bevisst på sitt nett
verk og verdien av dette veldig vik
tig, sier han, og fortsetter:

– Delta på faglige arrangemen
ter, hold kontakten med venner og 
bekjente i bransjen, og ta aktivt kon
takt med personer du ønsker en 
relasjon til i jobbsammenheng er 
gode tips for å få drømmejobben.

Vurderer åpne søknader 
fortløpende
Anne Therese Bogen er HRsjef i 
advokatfirmaet Thommessen. Hun 
forteller at de i all hovedsak rekrut
terer nyutdannede jurister. Omtrent 
80 prosent av disse kommer fra 

Venner og bekjente i bransjen
Hos Wikborg Rein annonserer 
de enkelte stillinger på sine hjemme
sider og i sosiale medier, og opplever å 
få mange gode søkere gjennom disse 
kanalene. Når det gjelder nyut
dannede kommer de gjerne inn enten 
via firmaets traineeprogrammer eller 
via søknad på deres hjemmeside.

– Vi har en klar strategi på hvor 
mange traineer og fullmektiger vi 
ønsker og hva slags profiler vi har 
behov for, og fyller rollene med de 
beste og mest aktuelle kandidatene 
som søker. Imidlertid rekrutterer vi 
også erfarne advokater, og her ser vi 
litt færre kvalifiserte søkere de gan
gene vi annonserer, forteller HRsjef 
Christian Winsnes. 

Winsnes sier de også til enhver 
tid er på jakt etter gode advokater. 

– Vi benytter nettverket vårt 
aktivt, har følere ute om hvem som 
kan være interessert i å ta steget inn 
til oss, og vi opprettholder og ivaretar 
en god relasjon og dialog. Ofte starter 
slike prosesser med en kartlegging av 
kandidater som vi mener er gode 
profiler for oss, ut fra hvilke behov vi 
har og hvilke kompetanser vi ønsker 
inn i teamene. Her ansetter vi ofte 
via nettverk, ved at vi kontakter kan
didaten direkte eller at kandidaten 
tar kontakt med oss, sier han. 

Nettopp det at de ofte bruker 
nettverk og ser etter gode kandida
ter selv er som regel årsaken til at de 
gjør ansettelses som ikke har vært 
utlyst i form av en stillingsannonse.

– Vi opplever også at kandidater 
kontakter oss, noe som medfører at 

Vi benytter  

nettverket vårt  

aktivt

Christian Winsnes er HRsjef i Wikborg Rein.



Fo
to

: i
st

oc
k.

co
m

/p
or

co
re

x

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for  
at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet for å få de  
rettighetene lov- og regelverket gir dem. Det er disse Juristforbundet ønsker å  
trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen 2021.

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

• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven  
innenfor sitt virkeområde.

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

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

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

Prisen er på kr 100 000,-. Den deles ut på 
Rettssikkerhetskonferansen onsdag 6. oktober 2021  
i Gamle Logen og på nett.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av: 

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

• Eirin Eikefjord, jurist, politisk redaktør i Bergens Tidende.
• Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske  

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

• Susann Funderud Skogvang, lagdommer i  
Hålogaland lagmannsrett.

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

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

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

Foreslå kandidater til 
Rettssikkerhetsprisen

Øvrige kriterier og mer informasjon på www.juristforbundet.no. Frist for nominering er 7. mai.

Rettssikkerhetsprisen 2021 - Annonse Juristen nr 2.indd   1Rettssikkerhetsprisen 2021 - Annonse Juristen nr 2.indd   1 24.03.2021   12:1224.03.2021   12:12
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Har vurdert å slutte Har søkt på andre stillinger Har byttet jobb i 2020

2019 2020

Telefon: 23 11 33 11  |  forsikring@juristforbundetforsikring.no  |  juristforbundetforsikring.no

Tryg  
Legehjelp

Trenger du henvisning,  
resepter eller en kort sykemelding?
Med Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet sparer du både tid og 
penger. Et legebesøk tar i gjennomsnitt 3 timer. Med vår online legehjelp 
kan du få løst en stor del av legebehovet gjennom en telefonsamtale. 
Spar tid og penger ved å unngå unødvendige legebesøk.

Tjenesten er åpen hele døgnet hele året og det er ingen ventetid. 
Tjenesten kan også benyttes av ektefelle/samboer og barn.
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• Andelen jurister som har vurdert å bytte jobb 
eller søkt andre stillinger siste 12 måneder er 
temmelig stabil sammenliknet med 2019.

• Andel som har byttet jobb har gått ned  
med 2%poeng.

Så mange har vurdert  
å skifte, eller har skiftet, jobb
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Realiserte  
gründerplanene  

da hun ble permittert
Men samtidig som koronapan

demien kom til Norge ble det gjort 
organisatoriske endringer som 
gjorde behovet for juridiske tjenes
ter i selskapet mindre. Loy ble per
mittert i midten av mars mai.

– Jeg bestemte meg ganske fort 
for å starte for meg selv. Jeg tenkte 
«nå gjør jeg det bare», forteller hun.

Innen mai oktober var Byjuristen 
oppe og gikk.

– Det er klart det var litt skum
melt å starte for seg selv, men jeg vis
ste jo at oppdragene ville fortsette, 
spesielt innen regulering, som er mitt 
kjernefelt. Oppdragsmengden har 
vært ganske stabil, forteller hun.

Vil satse etter utdanning
For Loy var også et ønske om å ta 
en master i konfliktmeglingløsning 
i København en av drafaktorene. 
Som selvstendig næringsdrivende 
ville hun kunne styre dagene mer 
selv og enklere kombinere jobb og 
studier.

– Det hele har gått ganske bra. 
Jeg har ikke brukt noen midler på 
markedsføring, og der har jeg en del 
å lære. Oppdragene er stabile, men 
jeg tar det med fatning at det ikke 
har tatt helt av, sier Loy.

til byplanlegging. Gode løsninger 
krever samarbeid. Man ser at advoka
ter ofte brukes i slike saker, men de 
kommer ofte inn sent og har ikke den 
dialogiske kompetansen for å skape 
samarbeid fra start, mener hun.

– Jeg vil være det konfliktavver
gende alternativet og finne løsninger 
som alle vinner på.

Permittert
Loys ferd mot eget firma startet 
noen år tilbake, da hun fikk beskjed 
om at de ansatte i Bergen kommune 
skulle over i åpent kontorlandskap. 
Hun syntes ikke løsningen fungerte 
for henne.

– Jeg la ut en CV på Finn, nær
mest litt i affekt, og jeg var lite for
beredt på å bli kontaktet allerede 
dagen etter, forteller hun.

– Jeg er litt eventyrer, så jeg 
bestemte meg for å gripe sjansen. 
Jeg kom inn i et litt mer hektisk 
miljø. Det var en helt ny og spen
nende hverdag.

Etter en stund gikk ferden videre 
igjen for Loy, og hun begynte et 
samarbeid med et kollektiv med alt 
fra arkitekter, byplanleggere, desig
nere og prosjektutviklere for sosial 
bærekraft og jurister.

Tanken om å starte for seg 
selv hadde sakte grodd seg 
frem over lengre tid, men da 
koronapandemien kom og 
Lene Kjemphol Loy ble 
permittert kastet hun seg  
ut i det. 

  Tuva Bønke Grønning

Tidligere hadde Loy jobbet i 
offentlig sektor i mange år og med 
byplanlegging i Bergen og omegn 
siden 2012.

– Jeg hadde funnet mitt felt, et 
spennende krysningsfelt hvor jussen 
møter marked, politikk og etikk 
sammen med mange andre fagfelt 
og løsningene ikke alltid er åpen
bare. Det er utstrakt bruk av skjønn 
og mange kolliderende hensyn som 
skal tas, sier hun.

Hun forteller at hun har hatt det 
hun kaller en «langvarig identitets
krise som jurist i dette fagfeltet».

– Jeg så fort at to streker under 
svaret passer dårlig når det kommer 



Det er viktig med  

et kritisk søkelys på  

eget fagfelt. Hva kan 

gjøres annerledes,  

hva kan være din rolle?
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– Det er vanskelig å være genera
list i dag. Hvis man skal klare seg på 
egenhånd tror jeg det går mot mer 
spesialisering. Jussen må bli et bedre 
konflikthåndteringsverktøy. 

– Det er viktig med et kritisk 
søkelys på eget fagfelt. Hva kan gjø
res annerledes, hva kan være din 
rolle? Jussen er et godt verktøy å ha i 
bunn, men det kan bygges på og 
utvides med mer forståelse, sier hun.

Nå er planen å bygge seg opp 
sakte og satse mer for fullt når hun 
har fullført masteren. En langsiktig 
drøm er å koble på flere innen andre 
fagfelt og bli et alternativ til advo
katmarkedet i Bergen på området.

– 80 til 90 prosent av alle bygge 
og reguleringssaker foregår i privat 
regi, og de møter forskjellige 
myndigheter på en myndighet, i 
form av kommunen, i den andre 
siden. Det bygger seg ofte opp har 
bygget seg opp steile fronter, og det 
er et problem med tillitt. Jurister 
som tenker mer dialog kan ha en 
viktig brobyggerrolle, mener Loy.

Hun forteller at tidligere kolle
gaer, venner og familie har vært 
positive og veldig interessert i pro
sessen. Til andre som går med lig
nende tanker oppfordrer hun til å ha 
et undersøkende blikk på eget fag
felt.

kundegrunnlaget, hvem er konkur
rentene dine? Hva tilbyr du som gjør 
at folk skal velge deg og ditt selskap 
kontra andre tilbydere? Og ikke 
minst lag en plan for hvordan du skal 
nå kundene. Spesielt nå i tiden vi står 
i med pandemien. Nå er det viktigere 
enn noen gang å tenke digitalt. 

Ha is i magen 
Kundene kommer ikke over natten. 
Heller ikke produktet/tjenestene du 
skal levere. Det tar tid å bygge seg 
opp, mange gir seg kanskje rett før 
de er over kneika. Hold ut, det er 
hardt arbeid, men du kommer dit 
med innsats og tålmodighet. 

Kontroll på økonomien i selskapet
Ha kontroll på økonomien i selska
pet. Dette er en av de vanligste fall
gruvene. Lag budsjett. Ha kontroll 
på inntektene og utgiftene i selska
pet. Det kan være positivt i starten, 
da man er tvunget til å følge spesielt 
med på det økonomiske livet i bed
riften selv. 

Finansiering
Å ha god kontroll på økonomien er 
viktig. Ofte kommer man til et 
punkt hvor man trenger ekstra kapi
tal for å vokse. Om det er tilfelle, 
velg eventuelle investorer eller 
samarbeidspartner med omhu. 
Trenger man finansiering av bank 
eller lignende, sørg for å etablere et 
godt forhold til banken. Ikke vent 
med å innhente kapital før det er 
helt tomt i kassa. 

Et godt team
Når du starter opp et nytt selskap skal 
du gjerne være økonomiansvarlig, 
markedsansvarlig, selger mm. Etter 
hvert som man vokser anskaffer man 
gjerne et team ansatte, regnskapsfører 
mm. Dette gjør at man som gründer 
av selskapet har mer tid til å ha fokus 
på det man faktisk er god på og 
utvikle selskapet. Sammensetning av 
team er et av nøkkelkriteriene for suk
sess. Man kan sjeldent bygge et stort 
selskap alene og da er sammensetnin
gen av team ekstremt viktig. 

God forretningsplan 
Gjør analyse av markedet ditt og lag 
en god forretningsplan. Hvor stort er 

Fem fallgruver
Sigrid Ulekleiv er oppstartslos hos DNB og hjelper personer 
som har tanker eller planer om å starte for seg selv. Hun gir 
fem viktige punkter å tenke på:

Lene Kjemphol Loy. (Foto: Privat)
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Vi søker en dyktig og inspirerende nestleder til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. Forebyggingsenheten ivaretar Norges forpliktelser etter 
tilleggsprotokollen til FNs konvensjon mot tortur og umenneskelig behandling. Vi undersøker forholdene for de som er fratatt friheten i fengsler, 
politiarrester, tvungent psykisk helsevern, barnevernsinstitusjoner, sykehjem og boliger for mennesker med utviklingshemninger. 
Stillingen er nyopprettet.
For mer informasjon og for å søke: www.sivilombudsmannen.no / www.headvisor.no. 
Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682, eller Sivilombudsmannen 
ved avdelingssjef Helga Fastrup Ervik, 408 44 875. 
Søknadsfrist 04.05.21. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Vil du være med og forebygge krenkelser av mennesker som er fratatt friheten? 

Sivilombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen 
og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Sivilombudsmannen 
holder til sentralt i Oslo. Virksomheten har fem fagavdelinger og en administrasjon, og har for tiden 
om lag 70 ansatte.

Assisterende avdelingssjef - menneskerettigheter

Jobbskifte 
i ulike sektorer
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Karriereskifte for 
rettshjelpsgründer

te ret. Vi øns ker fri vil li ge blant både 
jusstu den ter, ju ris ter og ad vo ka ter. 

– Hvor dan skal det ten kes nytt?
– Det skal ut vik les en mo dell 

som tar ut gangs punkt i kli en te nes 
be hov, er kost nads ef fek tiv og tar dis
trik te ne i bruk. Og ikke minst må 
man være frem tids ret tet når det 
gjel der in no va sjon og di gi ta le og 
webba ser te løs nin ger. Vi skal 
ut vik le nye mo del ler for å nå fle re 
og vi skal være et sup ple ment til 
and re til tak. Det er man ge and re 
som dri ver godt ar beid på fel tet.

– Hvil ke er fa rin ger tar du med 
deg inn i det te?

– Ga te ju ris ten ble ut vik let og 
spredt over sto re de ler av lan det. Vi 
ut vik let mo del ler for hjelp in nen 
både juss og øko no mi og laget et 
kva li tets sik rings sy stem. Er fa rin ge ne 
fra ar beid med sår ba re grup per skal 
jeg ta med vi de re og vi skal ret te oss 
inn mot in no va sjon og ny tenk ning. 
Det skal lig ge i vårt DNA. 

– Er fa rings mes sig er det slik at 
man ge ikke li ker end ring, men vi må 
hele ti den ha fo kus på kli en tens 
be hov. Jeg vi de re ut vik let også ide en 
til det te da jeg satt i Retts hjelps ut
val get.

ny ten ken de «le ve rings ap pa rat» for 
retts hjelp. Tan ke ne fra ar bei det i 
ut val get og er fa rin gen fra fem ten år 
med retts hjelps ar beid tar hun nå med 
seg inn i det nye pro sjek tet. Med 
støt te fra blant an net Sta tens si vil
retts for valt ning er ar bei det i gang.  

– Jeg har gjort meg man ge er fa
rin ger et ter å ha job bet med det te 
fel tet i man ge år. Vi øns ker å ut vik le 
et bedre retts hjelps til bud med retts
hjelp for alle. Vi har et pro fe sjo nelt 
sty re med bred og re le vant ju ri disk 
kom pe tan se og er fa ring, og selv har 
jeg lang er fa ring fra fri vil lig sek tor. Vi 
øns ker å nå ut sat te og sår ba re – både 
barn, unge, voks ne og eld re. I opp
starts å ret star ter vi med barn og unge 
i Oslo, men det lang sik ti ge må let er å 
bi dra til et bedre lands dek ken de 
retts hjelps til bud, sier hun. 

Retts hjel pen skal ytes ved å være 
til gjen ge li ge både fra kon tor, ved 
di gi ta le og webba ser te løs nin ger 
og som opp sø ken de virk som het. 
Retts sen te ret skal opp ret tes og dri
ves ut fra et «dug nads prin sipp» der 
både det of fent li ge og pri va te bi drar 
med inn sats, støt te og mid ler.

– Vi er i gang med å re krut te re 
både an sat te og fri vil li ge til å drifte sen

Da Cathrine Moksness sluttet 
som leder i Gatejuristen, 
hadde hun hodet fullt av 
tanken om et annerledes og 
innovativt rettshjelpstilbud. 
Nå er hun i gang med et nytt 
krevende prosjekt. – Jeg 
trigges av å finne løsninger 
og blir entusiastisk når jeg ser 
muligheter til å gjøre noe bra, 
sier «rettshjelpsgründeren» 
om hva som er drivkraften.

  OleMartin Gangnes

I fjor slut tet Cath rine Moks ness i 
Ga te ju ris ten et ter fem ten år, retts
hjelps or ga ni sa sjo nen hun var helt 
sen tral i å bygge opp og som hun i sin 
tid had de ide en til. Nå er hun i gang 
med å etab le re et nytt retts hjelps til
bud, med navn «Retts sen te ret». 

Moks ness satt også i Retts hjelps
ut val get, som le ver te sin NOU i fjor, 
hvor hun øns ket et mer va ri ert og 
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ter og til gjen nom fø rings ev ne. Jeg 
trig ges av å finne løs nin ger og blir 
en tu si as tisk når jeg ser mu lig he ter 
til å gjø re noe bra. Det er vel en ind
re driv kraft.

– Hvil ke råd har du til grün de re?
– Du må be hol de en tu si as men 

og den ind re driv kraf ten. Blir du 
møtt med kri tikk skal man ta det 
kon struk tivt og se om du kan bru ke 
det til noe bra. Ikke mist fo kus og 
vær pro fe sjo nell. Det er litt som å 
være mam ma; du må ikke la deg lett 
vippe av pin nen.

Ville ikke gi slipp
– Vur der te du and re ting når det ble 
klart at du skul le ta et kar rie re skifte?

– I en pe ri ode gjor de jeg det. Det 
ble noen sam ta ler rundt kjøk ken bor
det hjem me. Jeg kun ne ha gjort noe 
helt an net. Men så klar te jeg ikke å gi 
slipp på den ne tan ken om 
Rettsenteret. Jeg så mu lig he ten til å 
bygge noe på et felt jeg vet vel dig mye 
om. Ide en om det te ville ikke gi slipp.

– Når man har det slik, blir det 
til at man be gyn ner å lage noen pla
ner, snak ker litt med folk osv. Jeg vet 
at det te har sto re sjan ser for å lyk
kes. Jeg kan vise til tid li ge re re sul ta

På gangs mot
– Hvor dan er det å skul le kom bi ne re 
mye job bing med pri vat liv? Å bygge 
opp noe nytt kre ver vel en del ener gi 
og på gangs mot? 

– Jeg har tre gut ter, men små
barns pe ri oden er over og jeg har 
fort satt mye å gi på det te fel tet. Det 
var et mo men tum for å star te det te 
nå. Jeg er full av på gangs mot og ser 
sto re mu lig he ter for å nå ut med 
retts hjelp til fle re. Men jeg har jo 
ikke barn ale ne, jeg har en mann 
som har vært der hele ti den. Det går 
an å kom bi ne re ar beids liv og fa mi
lie liv. Det er min er fa ring. Og det er 
vel dig vik tig å ha et liv ved si den av 
job ben, men i en opp starts fa se vil 
det bli ned pri ori te ring av egen tid. 

– Hva slags le der er du?
– Jeg har hatt god er fa ring og 

suk sess ved å gi and re tillitt og ved å 
de le ge re. Man kla rer ikke å opp nå 
gode re sul ta ter uten det og jeg øns
ker å ha med de som er flin ke re enn 
meg. Og jeg kla rer å finne flin ke folk 
og set te sam men gode team. På den 
må ten får man folk til å be ve ge seg 
fram over og til å strekke seg et ter 
litt hå re te mål. Man må set te del mål 
og man må mar ke re mi le pæ ler.

– Er det ut ford ren de å star te opp 
noe nytt?

– Jo, men jeg har gjort det te før. 
Jeg har etab lert fle re til tak og pro
sjek ter, i til legg til å ha ini ti ert og 
bi stått opp start av de and re gateju
ristkontorene i Norge, så jeg mye 
om hva som skal til. Men det er klart 
det må job bes mye i en opp start. 
Man ge dyk ti ge og en ga sjer te fri vil
li ge er med på den ne retts hjelps dug
na den, i til legg til et pro fe sjo nelt og 
kom pe tent sty re med lang, bred og 
re le vant er fa ring.

Cath rine Moks ness er i 
gang med å etab le re et 
nytt retts hjelps til bud 
(Foto: Ul rik ke Linge)

Det ble noen sam ta ler 

rundt kjøk ken bor det 

hjem me. Jeg kun ne ha 

gjort noe helt an net
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Personlighetstester

– Brukes fordi man har 
forstått at rekruttering er en 

profesjonell aktivitet

Kan skrem me vekk
– Bruk av tes ter er ikke et for søk på 
å av kle noen el ler ha et rønt gen blikk 
gjen nom ho det på folk, men det 
vi ser seg at en sy ste ma tisk gjen nom
tenkt til nær ming til re krut te ring og 
ut vel gel se gir mer til freds stil len de 
re sul ta ter for beg ge par ter. 

Han på pe ker også at vel dig slit
som me pro se dy rer har en ten dens til 
å skrem me vekk ten ke li ge ar beids ta
ke re. 

– Det vi ser seg at bare små ele
men ter av stan dar di se ring av pro ses
sen vil ska pe en ge vinst for beg ge 
par ter.

– Tid li ge re har per son lig hets tes
ter av ulik type blitt møtt av kri tikk 
og vært an sett for å være kon tro ver
si el le. Stiller det strenge krav til 
stan dar di se rin gen?

– Det er to lag i den de bat ten. 
Den ene er kva li te ten på tes ten, og 
den and re er den struk tu ren du bru
ker tes ten in nen for. 

– Det fin nes i dag man ge tes ter på 
mar ke det som er vel dig gode, mens 
det fin nes tes ter som har blitt av slørt 
som ikke så gode, og i ver ste fall det 
re nes te vås. Skrift ana ly ser er et skrekk
eks em pel på det siste, sier BIpro fes
so ren som pe ker på at det nå fin nes 
mye forsk ning rundt tes te ne. 

Men det er yt ter li ge re et nivå 
som er av gjø ren de sier Arn ulf:

best kva li fi ser te ar beids ta ke ren, ba
sert på en times sam ta le, er elen dig. 
Vi for mer oss jo all tid inn trykk av 
and re men nes ker, og det inn tryk ket 
vi for mer oss er det inn tryk ket vi har 
– og da tror vi at vi for står hvem den 
and re per so nen er. 

– All sy ste ma tisk un der sø kel se 
av le de res el ler and re rekrutterere
res evne til å gjet te på frem ti di ge 
pre sta sjo ner og sam ar beids for hold, 
vi ser at vi er vel dig dår li ge til det.

Han pe ker på at det er man ge 
for hold som kan gjø re at man gjør 
feil vur de rin ger.

– Vi blir lurt hele ti den: av før s
te inn trykk, av ting vi ten ker på, av 
egne re fe ran se ram mer, av våre egne 
pre fe ran ser. Vi blir lurt trill rundt, 
for di det er vel dig van ske lig å spå 
om noe så pass dy na misk som frem
ti di ge sam ar beids for hold og frem ti
dig fag lig ut vik ling, frem ti dig inn sats 
og den type ting, sier Arn ulf som 
li ke vel me ner at det ikke er helt 
kom plett umu lig å spå.

– Vi kan gjø re bedre valg, og det 
gjel der ikke bare ar beids gi ve ren, det 
gjel der jo like mye kandida ten. Det å 
prø ve å lage en struk tu rert platt form 
som gjør at kandida ten og ar beids gi
ver kan mø tes for at beg ge par ter skal 
ha så mye in for ma sjon som mu lig, gir 
en for ut set ning for at det te skal bli et 
vel lyk ket ar beids for hold. 

Vår evne til å velge ut den best 
kvalifiserte arbeidstakeren, 
basert på en times samtale, er 
elendig, sier Jan Ketil Arnulf. 
Han tror mer standardiserte 
prosesser vil være veien å gå.

  Tore Letvik

Psy ko log og pro fes sor ved Han dels
høy sko len BI, Jan Ke til Arn ulf, for
tel ler at per son lig hets tes ter ved 
an set tel ser bru kes i sta dig stør re 
om fang i Norge.

– En av grun ne ne til at slike tes
ter bru kes i øken de grad er at man 
har for stått at re krut te ring er en 
pro fe sjo nell ak ti vi tet. For å få gjort 
det te for svar lig, må man in ves te re i 
tid og kref ter og en ve sent lig del av 
en kva li ta tiv og god re krut te rings
pro sess er en stan dar di sert pro sess. 
Så stan dar di se rin gen er i seg selv et 
po eng. Der for tror jeg stan dar di ser te 
pro ses ser vil være på fram marsj, sier 
Arn ulf til Ju ris ten.

– Hvor for me ner du det er å 
fore trek ke?

– Det er vel dig en kelt; vi men
nes ker er vel dig dår li ge men nes ke
kjen ne re. Vår evne til å vel ge ut den 
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eg ner deg her, sam men med oss. For 
beg ge par ter er det vik tig ste å prø ve å 
finne en som pas ser inn i job ben, noe 
som jo er en se lek sjon. 

– Hvor van lig er det å bru ke slike 
per son lig hets tes ter?

– Mitt inn trykk er at de al ler 
fles te sto re be drif ter i Norge og vel
dig man ge av de mel lom sto re gjør 
det te. Og et ter hvert også gan ske 
man ge av de små. 

Men det er ikke slik at test all tid 
er nød ven dig

– Noen gan ger så kan man jo 
blåse helt i den. Hvis eks em pel vis 
kandida ten er en man vet le ve rer og 
hånd te rer de ar beids opp ga ver ved
kom men de skal ut fø re, og man er 
sik ker på at an set tel sen vil være rik
tig, så er det ikke nød ven dig med 
test. Det blir litt som å kjøpe en fot
ball spil ler som alle vet er bra, ham
rer bal len i mål til sta dig het, og du 
kun tren ger en mål sco rer. Da har en 
slik test in gen hen sikt. 

ske lig å an set te folk, så vil jeg si at 
den pre si sjo nen ald ri er kjem pe høy, 
men stan dar di se rin gen på tvers av 
alle dis se kri te ri e ne vil bi dra til en 
for bed ring av ev nen til å for ut si 
hvor dan det te går for både kandida
ten og med ar bei der ne, sier Arn ulf 

– Lig ger det der en mu lig het for 
at man ge blir valgt bort før de kom
mer til in ter vju?

– Det er vik tig å være klar over at 
pro ses sen hand ler om å for sø ke å 
finne en match mel lom en ar beids gi
ver og en ar beids ta ker. Fra kan di da
tens side, hvis du er des pe rat et ter å 
få deg en jobb, så kan du jo finne på å 
si hva som helst bare for å kom me 
in nen for og få den job ben. Men i 
bunn og grunn er det vik tig å ikke se 
på det te som en kon kur ran se, da det, 
der som ar beids mar ke det fun ge rer, 
bur de være plass til de fles te. Og 
spørs må let ditt som ar beids ta ker er 
da – hvem er du best tjent med å 
jobbe sam men med? Fra det per
spek ti vet vil or ga ni sa sjo ner ofte bru
ke test i et for søk på å finne ut om du 

– Det er hva du har tenkt å bru
ke det te til. Vi som er fag folk på det
te om rå det, sier at tes te ne i seg selv 
ikke er så ver di ful le. Ver di en lig ger i 
den slut nin gen du med stør re el ler 
mind re rett kan trek ke ut av en test. 
Spørs må let er alt så hva du har tenkt 
å bru ke tes ten til der som du skal an
set te folk. Vi ten ker at en stan dar di
sert til nær ming all tid er å fore trek ke 
frem for en synsetilnærming.

Kva li tets kri te ri er
De al ler fles te tes te ne som er gode 
er laget av psy ko lo gis ke fors ke re, 
sier han. 

– Det te er en svær in du stri som 
har på gått i man ge år, og re pre sen te
rer in gen syn sing.  Det er sto re sta
tis tis ke kva li tets kri te ri er som lig ger 
til grunn for dis se tes te ne. Det te er 
ikke å spå i hån den. Man sam ler på 
en stan dar di sert type in for ma sjon, 
noe som gjør det mu lig å kom me 
med be stem te ty per pre si se for ut si
gel ser om hva slags per son det te er. I 
er kjen nel sen av at det er vel dig van

Professor Jan Ketil Arnulf. (Foto: Torbjørn Brovold)
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Ubehagelige temaer på jobbintervju

Hva skal jeg si på jobbintervjuet    når jeg har fått sparken?
Eller kanskje vært uten jobb en stund?  
Hva om jeg har sagt opp på grunn av konflikt 
og ikke har referanser fra forrige arbeidsgiver? 

  Tuva Bønke Grønning

Illustrasjon: iStock
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Ubehagelige temaer på jobbintervju

Hva skal jeg si på jobbintervjuet    når jeg har fått sparken?
– Du skal aldri lyve, men det er stor 
forskjell på å ikke lyve og å ikke for
telle hele sannheten, sier karrierev
eileder Kristin Ølberg.

Hun jobber i Econa, og opplever 
at mange er usikre på hvordan de 
skal forholde seg til ting de synes er 
ubehagelig i en CV eller på et job
bintervju. 

Det kan variere hva man synes 
er ubehagelig, og det er ikke nød
vendigvis slik at det du synes er ube
hagelig er viktig eller relevant for en 
eventuell ny arbeidsgiver. 

– Det handler om historien du 
lager rundt det. Det er din historie 
og du må eie den, sier Ølberg. 

Hun påpeker at det i noen stillin
ger er vanligere å ha mistet jobben 
eller måttet gå på grunn av konflikt, 

Ølberg understreker viktigheten 
av hjelp fra gode arbeidsrettsjurister 
hvis du havner i en situasjon hvor 
du får sparken. Mange får gode 
sluttavtaler.

– Får du sluttpakke på 18 måne
der for eksempel, så gjelder sluttda
toen først når sluttpakken er ferdig 
sier Ølberg.

– Det er også mulig å gjøre 
avtale med bedriften om at man 
snakker pent om hverandre.

Konflikt på arbeidsplassen
Er du på utkikk etter ny jobb eller 
har valgt å si opp på grunn av kon
flikt kan det kanskje hende at du 
ikke har referanser fra arbeidsgiver 
eller har lyst til å spørre om attest. 

– Har du gått på grunn av uenig
heter, så stå i det og si det. Det er 
faktisk ganske vanlig. Du bør heller 
legge vekt på hva du har lært av det 
og hva du nå ser etter, sier karriere
rådgiveren.

– At du valgte å gjøre som du 
gjorde har en stor egenverdi i seg 
selv. Du trenger ikke alltid stå der 
med lua i hånda, du er mer verdt 
enn det. 

Ølberg mener altså at det er helt 
legitimt å trå feil og at det kan vise 
styrke at du velger å gå videre. Hun 
forteller også at mange er opptatt av 
hvor lenge de bør stå i en jobb før de 
søker seg videre.

– Hvis du trives og lærer noe 
tenker jeg at du som nyutdannet bør 
være i jobben i to år før du søker deg 
videre. Men hvis du ikke trives eller 
ikke lærer noe: kom deg videre, sier 
hun. 

Hun trekker frem en jobbsøker 
hun hadde inne til karrieresamtale 
som hadde hatt fire jobber et halvt 
år av gangen og som var bekymret 
for hvordan dette ville se ut på en 
CV og hva som skulle sies i inter
vjuer.

– Det er ikke gitt at man alltid 
vet hva man ønsker, spesielt ikke når 
man er ung og nyutdannet. Dette 
vet arbeidsgivere. Vær åpen og si at 
det ikke ble som du trodde, eller at 
du hadde mer lyst til noe annet.

Opphold fra arbeidslivet
Å ha fått sparken eller å søke ny 
jobb på grunn av konflikt på 
arbeidsplassen kan være ubehagelig 
å snakke om i et jobbintervju. 

Mange Kristin Ølberg snakker 
med er også bekymret for hva de 
skal fortelle om grunnen til at de vil 
bytte jobb hvis det dreier seg om 
omstruktureringer eller at de har 
mistet arbeidsoppgaver.

– Da er rådet at det er viktig å gi 
inntrykk av at du søker deg til noe i 
stedet for vekk fra noe. 

I tillegg til at hvorfor man bytter 
jobb kan være ubehagelige samtale
emner, er mange bekymret for hull i 
CVen eller at de har vært langtids
sykemeldt 

– Sykemeldinger trenger en ikke 
skrives opp på CVen når du har 
hatt samme arbeidsgiver. Dette gjel
der også kvinner som er i fødselsper
misjon – det er ingen grunn til å 
skrive det på CVen, mener Ølberg.

Har du vært ute og reist, vært 
hjemme med syke barn eller for
eldre, tatt studier, vært syk over flere 
år eller av andre grunner vært borte 
fra arbeidslivet over flere år kan det 
være nyttig å tenke gjennom hvor
dan du ønsker å snakke om dette i et 
intervju.

– Det er vanligere enn man tror 
med slike opphold i løpet av livet, 
sier Ølberg.

Hun mener at årsaken til at du 
har vært borte sjelden er det rele
vante for arbeidsgiver, men at det er 
viktigere med utviklingen og kom
petansen du kan ha mistet.

– Det beste råder er derfor heller 
å fokusere på hva du har gjort for å 
holde deg oppdatert og hvordan du 
vil ta tak i dette fremover. Har tiden 
borte fra arbeidslivet gitt deg rele
vant erfaring bør du fokusere på 
dette, råder hun. 

Vær åpen og si at  

det ikke ble som du 

trodde, eller at du hadde 

mer lyst til noe annet
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Støtter norsk eksport
– og «importerer» advokater fra de store firmaene

Til sommeren blir Garantiinstituttet 
for eksportkreditt (GIEK) 
og Eksportkreditt Norge AS 
slått sammen. Vi har besøkt den 
statlige virksomheten som 
tiltrekker seg erfarne advokater 
fra de store advokatfirmaene.  

   OleMartin Gangnes

Et ter 33 år som ad vo kat og part ner i Wik borg Rein star
tet Bern hard  Hau ka li i Ga ran ti in sti tut tet for eks port
kre ditt (GIEK) høs ten 2019. 

– En svært spen nen de ar beids plass, sier ad vo ka ten 
som tid li ge re har blitt kå ret til «Lead ing In di vid u al» i 
Le gal 500’s kå ring av beste ad vo ka ter og også er i The 
Le gal Hall of Fame. 

– Jeg lur te på om jeg var for gam mel til å søke her, og 
spur te vel Lin da om jeg ville bli vur dert, smi ler han.

Hau ka li re fe rer til sek sjons le der Lin da Aa sen, som 
har ar bei det i GIEK si den 2016 og som har bak grunn fra 
Thom mes sen.

Vi mø ter de to i GIEKs lo ka ler på Aker Brygge sam
men med Thomas Gran rud, som kom til GIEK i fjor 
høst et ter fire år i BAHR – Rolf Tju gum, som er ve te ran 
i GIEK et ter over 20 år i virk som he ten – og Ani
ta  Gerdin, som ar bei der i Eks port kre ditt Norge AS. 
Også hun kom mer fra ad vo kat bran sjen, med man ge år 
bak seg i Si mon sen Vogt Wiig.

– Kla rer en stat lig virk som het å kon kur re re på lønn?
– Det er klart at lønns ni vå et er høy ere i de ler av 

ad vo kat bran sjen, men vi kla rer jo å kon kur re re til en viss 
grad, sier Aa sen. 

– Også slip per man fak tu re rings pres set på den 
må ten det er i ad vo kat bran sjen. Det blir ikke det sam me 
time ja get. Men i pe ri oder job ber man mye her også, sier 
Gerdin. 

Skal frem me norsk eks port
Ga ran ti in sti tut tet for eks port kre ditt (GIEK)  er et for
valt nings or gan un der lagt Næ rings og fis ke ri de par te
men tet, og skal frem me norsk eks port gjen nom å stil le 
ga ran ti er på veg ne av sta ten. Ga ran ti ene hjel per uten
lands ke kjø pe re med fi nan si e ring, re du se rer ri si ko en for 
tap for nors ke eks por tø rer, og skal bety høy grad av sik
ker het for både eks por tø rer og ban ker. Ga ran ti ene stil
les der det le ve res nors ke va rer el ler tje nes te yt el ser til 
ut lan det, el ler der en eks port trans ak sjon på an net vis 
frem mer norsk ver di ska ping. 

1. juli i år blir GIEK slått sam men med Eks port kre
ditt Norge AS, det stat li ge ak sje sel ska pet som på veg ne 

Arbeidsplassreportasje
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– Vi job ber vel dig in ter na sjo nalt 
og det er et høyt nivå, sier Bern
hard Hau ka li

– Det er mor somt å jobbe med 
trans ak sjo ner og ikke minst jobbe 
mye i team. 

– Tverr fag lig he ten og nær he ten 
til be slut nin ge ne gjør at man kom
mer vel dig tett på alle pro ses se ne, 
sier han. 

Også Thomas Gran rud, yng ste
mann på laget, pe ker på team ar bei
det som spen nen de.

– Man får mye kom mer si ell for
stå el se av å jobbe her, sier Gran rud 
som star tet opp på sin nye ar beids
plass mer el ler mind re rett på hjem
me kon tor i fjor høst

Hav vind
Ko ro na året har pre get virk som he ten 
på fle re må ter – GIEK har hatt 
an svar for en del spe si el le ord nin ger 
i for bin del se med pan de mi en. Rolf 
Tju gum har ar bei det mye med det te 
– og han sit ter også i re kon struk
sjons ut val get for kri se ram me de 
Nor we gi an et ter at sta ten gikk inn 
med kri se hjelp. 

Blir 140 an sat te 
GIEK har en por te føl je på rundt 90 
mil li ar der kro ner, opp ly ser ga ran ti
in sti tut tet, som har his to ris ke røt ter 
i nær me re 100 år til ba ke. «Ga ran ti
ene fra GIEK har ut løst man ge eks
port kon trak ter som el lers ikke ville 
blitt noe av», skri ver in sti tut tet. 

Eks port kre ditt Norge for val ter 
til sva ren de en lå ne por te føl je på 
rundt 51 miliarder kro ner. Rundt 
75% av ut lå ne ne er ga ran tert av 
GIEK. 

Det er i dag tret ten ju ris ter 
i GIEK, som i snitt har 20 års er fa
ring in nen for sine fag om rå der.  

– I de siste åre ne har re krut te ring 
stort sett skjedd fra bank og fi nans av
de lin ge ne i de stør ste ad vo kat fir ma
ene. Ved sam men slåin gen med Eks
port kre ditt Norge til kom mer det 
seks ju ris ter, for tel ler Tju gum.  

Det blir to talt 140 an sat te i den 
nye eta ten.

– Det er stor va ria sjon i sa ke ne 
man ar bei der med, fra helt enk le 
kre dit ter til kom pli ser te pro sjekt fi
nan sie rin ger el ler re struk tu re rin ger i 
fjer ne ju ris dik sjo ner, sier Tju gum.  

av den nors ke stat yter lån til eks
port fi nan sie ring. Nav net på det nye 
sel ska pet er  Eks port fi nan sie ring 
Norge (Eksfin).  

Rolf Tju gum, som er til lits valgt 
for Ju rist for bun det i GIEK, for tel ler 
at det har vært noe be kym ring blant 
de an sat te an gå en de lo ka li se ring og 
ny or ga ni se ring i for bin del se med 
sam men slåin gen, men at de nå ser 
po si tivt på pro ses sen.

– Det har vært en del usik ker
het, men det ser ut til at vi blir i 
Oslo. Vi ser po si tivt på sam men
slåin gen. Det te tror vi blir bra. 
Vi  sam ar bei der  jo al le re de i dag 
tett, sier han. 

Eksfin  skal for val te stat li ge vir
ke mid ler for eks port i form av låne 
og ga ran ti ord nin ger. I til legg over
tar  Eksfin  ord nin ger som ikke har 
krav om eks port og mid ler ti di ge 
ord nin ger opp ret tet i for bin del se 
med ko ro na pan de mi en. 

Den nye eta ten skal i lik het 
med GIEK sti mu le re norsk næ rings
liv til økt in ter na sjo nal han del og eks
port ved å ga ran te re for lån, in ves te
rin ger el ler pro dukt le ve ran ser.  

F.v. Anita Gerdin, Linda Aasen, Bernhard Haukali, Thomas Granrud og Rolf Tjugum.
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ut ar bei det av Me non Economics. 
Rap por ten slår fast at stat lig eks
port fi nan sie ring fra Eks port kre ditt 
Norge og GIEK had de i 2020 en 
sam let sys sel set tings ef fekt på inn til 
10.000 ar beids plas ser. Det te ga 
grunn lag for rundt 15,5 mil li ar der 
kro ner i ver di skap ning. 

– Kjenner ju rist mil jø et til dere? 
– Kan skje ikke så mye uten for 

fag fel tet, men hvis du job ber med 
fi nans vet du nok om oss, sier Rolf 
Tju gum. 

– Jeg har ar bei det her i over 20 
år og sett en ut vik ling mot mer syn
lig het.  Det har vært en ut vik ling 
mot å være byg get opp som en van
lig bank. Tid li ge re re krut ter te vi 
man ge ny ut dan ne de, men nå er det 
gjer ne mer er far ne ju ris ter fra bank 
og fi nans som re krut te res. 

 – Hva er det ra res te dere har fått 
spørs mål om å gi stat lig ga ran ti for? 

– Tja, det har vel ikke vært så 
mye rart. Vi fikk spørs mål om eks
port av fot ball spil le re en gang. Det 
ble det ikke noe av. 

på com pli ance. Det er en sik ker het for 
eks por tø ren sam ti dig som vi også for
val ter sta tens om døm me. So si a le for
hold og mil jø as pek tet i pro sjek te ne er 
i sterkt fo kus, sier hun. 

– Sam ti dig kan man også bi dra 
po si tivt inn i pro sjek ter og om rå der 
som ikke nød ven dig vis har sam me 
stan dard som i Norge. 

Sto re be løp
  – I ar beid med å hjelpe eks por tø
re ne med å sel ge pro duk ter og tje
nes ter, går vi også noen gan ger inn i 
land de nors ke ban ke ne kan skje er 
skep tis ke til. Vi har er fa ring fra man
ge land og kan dele det te med eks
por tø re ne, sier Lin da Aa sen. 

GIEKs por te føl je er i dag på 90 
mil li ar der, men ga ran ti ram men er 
på hele 145 mil li ar der kro ner. 

– Det er sto re be løp det drei er 
seg om og det er be reg net at vi har 
bi dratt til ti tu sen ar beids plas ser i 
Norge. Når en eks por tør tren ger å 
øke ka pa si te ten på en fa brikk i Norge 
el ler skal le ve re til et stør re pro sjekt, 
får det sto re ring virk nin ger for 
un der le ve ran dø rer, på pe ker Aa sen.  

Sys sel set tings tal let Aa sen re fe rer 
til er hen tet fra en fersk rap port 

GIEK selv opp lev de også tap i 
ko ro na året – det ble et un der skudd 
på 11,4 mil li ar der kro ner et ter taps
av set nin ger og ned skriv nin ger.

– Det knyt ter seg til off shore og 
kan ikke bare re la te res til ko ro na kri
sen. Det er en leng re trend, sier 
Hau ka li. 

En an nen trend er hav vind. 
Halv par ten av GIEKs pro sjek ter i 
2020 var hav vind pro sjek ter. 

– Det er en stor end ring fra tid li
ge re, da norsk eks port var vel dig 
mye ship ping og off shore. 

– Er dere ofte ute og ser på pro sjek
te ne? 

– Ju ris te ne er ikke så vel dig ofte 
ute på «site», men det skjer, sier Rolf 
Tju gum som blant an net har vært i 
Ja pan og Sin ga po re i for bin del se 
med nett opp et stort hav vind pro
sjekt i Tai wan. 

Ju ris te ne del tar også i in ter na sjo
nalt ar beid med re gel verks ut vik ling.

– Mye av det skjer gjen nom 
OECD, sier Ani ta Gerdin i Eks port
kre ditt Norge AS, som har kom pe
tan se i ar beid mot kor rup sjon og 
hvit vas king. 

– Virk som he ten er i dag un der lagt 
hvit vas kings lo ven og vi har høyt fo kus 

Fra 1. juli blir Garantiinstituttet for eksportkreditt og Eksportkreditt Norge AS slått sammen til den nye etaten  
Eksportfinansiering Norge (Eksfin).
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Annen måte

Fra kommunal til privat sektor

Fra privat til kommunal sektor

Første jobb etter studier

Fra statlig til kommunal sektor

Fra kommunal til statlig sektor

Fra statlig til privat sektor

Fra privat til statlig sektor

Internt i samme bedrift, etat,

kommune

Innen samme sektor
Jobber nå i Stat
Innen samme sektor: 56%
Fra Privat:  22%
Fra Kommune: 12%

Jobber nå i Privat
Innen samme sektor: 56%
Fra Stat:  24%
Fra Kommune:   8%

Jobber nå i Kommune
Innen samme sektor: 40%
Fra Privat:  18%
Fra Stat:  34%

• Over halvparten bytter jobb innen samme sektor  
og/eller bedrift, men nesten 1 av 4 skifter til og  
fra privat og offentlig sektor. 

• Blant de som byttet jobb til stat i 2020, kom 56%  
fra samme sektor, mens 22% kom fra privat.

Hvor går juristene  
når de bytter jobb?



62   |   Juristen  2|21

sik re med lem me nes ar beids vil kår 
knyt tet til den nye domstolstruktu
ren som skal inn fø res 1. mai?

– Det er jo den sa ken som tar 
mest tid hos oss nå, og sel ve re for
men rei ser kom pli ser te ar beids retts
li ge pro blem stil lin ger og spørs mål. I 
ja nu ar vur der te vi sær lig spørs må let 
om ut ly sing av em be ter som dom
stolledere. Noe som jo end te med at 
de al ler fles te domstollederstillin
gene ble ut lyst, sier Bles ke stad.

Hun for tel ler at Dom mer for en
in gen i til legg er opp tatt av å un der
sø ke hvil ke ju ri dis ke og ar beids mil
jø mes si ge ram mer dom mer ne får i 
de ut vi de de retts kret se ne. Ar beids
vil kå re ne for dom mer ne i de nye 
retts kret se ne rei ser man ge uli ke 
spørs mål, sier Bles ke stad. 

Hun ut dy per:
– Vur de rin gen av om en dom

stollederstilling kan vi de re fø res som 
et rent døm men de em be te be ror 
blant an net på en tol king av Grunn
lo ven pa ra graf 22 om at dom me re 
ikke må «av set tes uten dom» og hel
ler ikke «for flyt tes mot sin vil je».  

Dom mer for en in gen kon tak tet 
ad vo kat In ge borg Moen Bor ge rud, 
som er spe sia list i ar beids rett og 
part ner i ad vo kat fir ma et Arntzen de 
Be sche for en nær me re retts lig vur
de ring. Blant spørs må le ne som Bor
ge rud skul le ta stil ling til er hvor vidt 

– Vi har un der søkt om det er 
noen ut mel din ger, og det vi har 
re gist rert er at noen helt få har re ser
vert seg mot med lem ska pet, sier 
Bles ke stad. 

Hun sier at DnD er kjent med at 
NTL har en hånd full dom me re som 
med lem mer, men at det te ikke har 
gått på be kost ning av den ek sis te re
nde med lems mas sen i Dom mer for
en in gen.

Ved tatt i de sem ber
Dom mer for en in gen stil te seg bak 
Domstolkommisjonens for slag som 
fikk fler tall i Stor tin get, og som gikk 
ut på at an tall ting ret ter re du se res 
fra 60 til 23.  DnD fikk der med en 
viss mis nøye ret tet mot seg fra de ler 
av sine med lem mer. Den end re de 
domstolstrukturen ble ved tatt av 
Stor tin get før jul i fjor. An tall retts
ste der ble ved tatt opp rett holdt, men 
end rin gen i domstolstruktur in ne bar 
at fle re enn 20 so ren skri ve re ikke 
len ger kun ne fort set te som dom
stolledere, og her et ter må gå inn i 
døm men de virk som het.

Kirs ten Bles ke stad kan for tel le 
om en hek tisk si tua sjon i den ti den 
hvor domstolstrukturens ka bal nå er 
blitt lagt. Ju ris ten kon tak tet henne 
ikke len ge før pås ke. Hun sto da 
midt i pro ses sen.

– Hvor dan ar bei der DnD for å 

Ny domstolstruktur  
reiser mange spørsmål om  

juridiske og arbeidsmiljømessige 
rammer for dommerne

– Jeg kan vel trygt si at det 
aldri har vært så mye 
møtevirksomhet mellom 
Domstoladministrasjonen og 
ulike organisasjoner, sier leder 
av Dommerforeningen.

  Tore Letvik

 
 
En kel te me di er har meldt at dom
me re har valgt å mel de seg ut av 
Dom mer for en in gen, som føl ge av 
mis nøye med at DnD i lø pet av pro
ses sen stil te seg po si tiv til for slaget 
om end rin ger i domstolstrukturen, 
den så kal te dom stols re for men.

Le der av Dom mer for en in gen, 
Kirs ten Bles ke stad, kan vit ne om en 
hek tisk epo ke i den ti den hvor dom
stolstrukturens ka bal har blitt lagt, 
men hun for tel ler til Ju ris ten at hun 
ikke har sett noen ne ga ti ve ut slag 
hva gjel der an tall med lem mer.

– Vi har fle re med lem mer nå 
enn ved års skif tet, sier hun. Til 
på stan de ne om at dom me re har 
meldt seg ut av DnD og inn i Norsk 
Tjenestemannslag, har Bles ke stad 
føl gen de å si:

Omstilling
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se ne. Vi me ner som ut gangs punkt 
at det vil være grunn lag for kom
pen sa sjon på grunn lag av økt rei se
be last ning. Vi me ner imid ler tid at 
det må ut re des nær me re hvor stor 
be last ning det vil kun ne bli. Og vi 
har også et øns ke om å se det te for 
dom sto le ne un der ett, sier Bles ke
stad. 

Ad vo kat Bor ge rud har også vur
dert de ler av dis se pro blem stil lin
ge ne.

– Det er i dag slik at man ge dom
me re har svært stor ar beids be last ning 
og det kan der for være gren ser for 
hva man kan på leg ges av rei ser, blant 
an net ut fra en for svar lig hets vur de
ring et ter Ar beids mil jø lo ven.

– Hva blir bedre et ter den nye 
domstolstrukturen?

– Det te kan li ke vel stil le seg 
an ner le des i de stør ste dom sto le ne, 
hvor le der ele men tet er det klart 
do mi ne ren de. Hen nes vur de ring var 
vi de re at dom mer ne kan på leg ges å 
set te rett ved and re retts ste der enn 
der de har sitt fas te kon tor sted 
så fremt det te ikke med fø rer en 
me get be ty de lig og om fat ten de 
øk ning av rei se virk som he ten. 

Tro lig mer rei sing 
– Er økt rei se tid mel lom uli ke retts
ste der noe som opp tar Dom mer for
en in gen? 

– Det te er også noe som vi har 
ut re det nær me re og som vi har 
syns punk ter på, men vi tren ger mer 
kunn skap om om fan get av rei se
virk som he ten i de nye retts kret

so ren skri ver ne kun ne flyt tes over i 
rent døm men de stil lin ger i de sam
men slåt te dom sto le ne.

– Vi øns ket en grun dig fag lig 
vur de ring sær lig av domstollederens 
ar beids plikt i den sam men slåt te 
dom sto len, og i hvil ken grad dom
mer ne kan på leg ges å set te rett ved 
and re retts ste der enn der de har sitt 
fas te kon tor sted. 

Bor ge rud kon klu der te med at det 
kon sti tu sjo nelt nep pe er noe til hin
der for at so ren skri ve rens stil ling vi de
re fø res som en rent døm men de stil
ling. Døm men de virk som het ut gjør 
en be ty de lig del av en so ren skri vers 
funk sjo ner i små og mellomstole 
dom sto ler, og so ren skri ve re må tåle å 
mis te sine le der opp ga ver som føl ge av 
sak lig og ge ne rell om or ga ni se ring. 

Kirs ten Bles ke stad. (Foto: Tore Letvik)
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– Det er to for hold som har vært 
sen tra le ved den ne re for men. Det 
ene er å gi bedre flek si bi li tet på å 
hånd te re saks til gan gen, alt så en mer 
flek si bel ord ning, og det and re er å 
styr ke fag mil jø ene i dom sto le ne. Vi 
tror at det vil gi mer flek si bi li tet å ha 
så få retts ste der i for hold til de fore
gå en de retts ste de ne.

– Hva er det vik tig å være på 
vakt over for for å hind re at om struk
tu re rin gen kan slå ne ga tivt ut? 

– Vi fikk den ne for skrif ten om 
den nye domstolstrukturen den 22. 
ja nu ar, og med iverk set tel se 1. mai.  
Tids mo men tet er en kre ven de fak
tor sær lig for di re for men er om fat
ten de, noe som gjør at ting kan bli 
over sett el ler ikke bli gjort grun dig 
nok, og vi har i til legg den van ske li ge 
smit te si tua sjo nen, som også kre ver 
sine res sur ser. Ut ford rin ge ne lig ger i 
å gjø re de rik ti ge tin ge ne i det som 
er en kre ven de si tua sjon, sier DnD
le de ren som pe ker på at det er vik tig 
å se hel he ten i pro ses sen.

– Jeg er ikke i tvil om at de sen
tra le for hol de ne, som å få nye le de re 
til de nye retts kret se ne og å få en 
tek no lo gisk platt form som vir ker for 
hver retts krets, vil ord ne seg, men 

når du dyk ker ned i opp ga ve ne, så er 
det fak tisk enormt man ge små ting 
som også må fun ge re. Rettstedene 
skal eks em pel vis ha en post ad res se, 
et sen tral bord, en logo, og stem pel 
og kon vo lut ter som helst bør være 
på plass for å unn gå å få for sto re 
pro ble mer i den nye hver da gen. 
Det te er ting man kan skje ikke 
umid del bart ten ker på i en så stor 
re form.

Kre ven de sam ta ler
Bles ke stad for tel ler at DA har 
ut strakt mø te virk som het for å in for
me re og in vol ve re de uli ke or ga ni sa
sjo ne ne om ar bei det som på går som 
føl ge av re for men. 

– Jeg kan vel trygt si at det ald ri 
har vært så mye mø te virk som het 
mel lom dom stol ad mi nis tra sjo nen 
og uli ke or ga ni sa sjo ner, noe som nå 
skjer ukent lig i for skjel li ge fora. I 
mø te virk som he ten inn går gan ske 
kre ven de sam ta ler med DA for å 

kart leg ge ar beids si tua sjo nen og 
hvil ke av ta ler som skal inn gås med 
dom mer ne frem over. Dia lo gen vi 
har med DA an ser vi som helt sen
tral i ar bei det for å ska pe gode 
ar beids be tin gel ser for de over tal li ge 
domstollederene og for de al min ne
li ge dom mer ne i de nye retts kret
se ne, sier Bles ke stad. 

På spørs mål om hun ser fram til å 
kun ne pas se re da to en 1. mai – da alt 
skal være på plass, og domstolstruktur
ma ra to nen til ba ke lagt, sva rer Dom
mer for en in gens le der gan ske ty de lig 
og med en tu si as me i stem men: Ja!
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Det nye domstolkartet

Dette er de nye rettskretsene  
etter at antall tingretter er  
redusert fra 60 til 23.

Illustrasjon: Domstoladministrasjonen
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Digitalintervjuer måtte til  
for å finne lederne av 
landets nye domstoler

En maraton har pågått for finne lederne i den nye 
domstolstrukturen i Norge. Arnfinn Agnalt, som er leder av 

Innstillingsrådet for dommere, kan fortelle om en krevende tid 
hvor pandemien har nødvendiggjort bruk av digitale intervjuer 

for å kunne avgjøre hvem som skal sitte i domstolenes sjefsstoler.

  Tore Letvik

Ag nalt har inn gått i in ter vju grup
pe ne som har vur dert sø ker ne til de 
le di ge domstollederem be te ne, et ter 
at an tall ting ret ter ble ved tatt re du
sert fra 60 til 23 som et ledd i dom
stols re for mens end rin ger. An tall 
retts ste der ble be holdt, men so ren
skri ver ne, med få unn tak, ble med 
ett nødt til å søke på job ben de had
de der som de fort satt øns ket å være 
em be ts le der. 

Lederen av Innstillingsrådet, sorenskriver Arnfinn Agnalt, og deltakerne i en intervjugruppe i et digitalt møte  
underveis i prosessen for å finne de nye lederne i domstolNorge. (Foto: DA)
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kan di dat, to dom me re, en ad vo kat og 
to med lem mer som ikke er ju ris ter. 
Inn stil lings rå dets med lem mer opp
nev nes av Kon gen i stats råd for en 
pe ri ode på fire år med ad gang til 
gjen opp nev ning for en pe ri ode.

Dom stol ad mi nis tra sjo nen (DA) 
er sen tral i gjen nom fø ring og inn fø
ring av den nye dom stols re for men. 
An svar lig for pro ses sen fra DAs side 
er av de lings di rek tør Sol veig Moen. 

– Inn stil lings rå det for dom me re 
har ned felt frem gangs måten ved 
re krut te ring av dom me re og dom
stolledere i sitt prak sis no tat. Kort 
opp sum mert fore går pro ses sen slik, 
for tel ler Moen:

• DA ut ly ser stil lin ge ne.
• Inn stil lings rå det for dom me re 

fore tar in ter vju er og ved tar 
inn stil ling.

• For å gjen nom fø re in ter vju ene 
for hver en kelt stil ling vel ger 
Inn stil lings rå det ut noen av sine 
re pre sen tan ter til en in ter vju
grup pe. Den ne grup pen fore tar 
ut vel gel sen av kan di da ter til 
in ter vju, og gjen nom fø rer 
in ter vju ene. 

• In ter vju grup pen la ger for slag til 
inn stil ling, som be hand les av 
Inn stil lings rå det i ple num. 

• Inn stil lin gen over sen des til 
 Jus tis de par te men tet

• Kon gen i stats råd ut nev ner 
domstollederen.

Da Juristen gikk i trykken var ikke 
ansettelsesprosessen av domstols
lederne ferdig.

Ag nalt kan for tel le at inn stil
lings rå det ikke har re gist rert noen 
sure mi ner. 

– Det er in gen som har kom mu
ni sert til oss ut ford rin ge ne med å 
måt te søke på egne em be ter på nytt. 
Selv er jeg en av so ren skri ver ne som 
ikke har søkt nytt em be te, sier han.

Pro ses sen
In ter vju grup pens ar beid har vært 
om fat ten de, i til legg til in ter vju er har 
ar bei det blant an net be stått i å inn
hen te re fe ran ser, og å ut ar bei de inn
stil lin ger. Inn stil lings rå det for dom
me re be står av syv per so ner. Ved 
inn stil ling av dom me re til de al min
ne li ge dom sto le ne be står rå det av tre 
dom me re, en ad vo kat, en ju rist i 
of fent lig sek tor og to med lem mer 
som ikke er ju ris ter. Ved inn stil ling av 
jord skif te dom me re be står rå det av 
en jord skif te dom mer, en jord skif te

Også nye le de re for jord skif te ret
te ne har blitt in ter vju et, som føl ge av 
end rin ger der. For skrift for gjen nom
fø ring av den nye domstolstrukturen 
kom først 22. ja nu ar i år. Det om fat
ten de ar bei det for å be stem me hvem 
de nye le der ne skal være har der med 
vært gjen nom ført i lø pet av en pe ri
ode på knappe tre må ne der.

Ju ris ten ba, un der veis i pro ses sen, 
Ag nalt om en ald ri så li ten «stem
nings rap port». Vi spur te blant an net 
om det fra de over tal li ge so ren skri
ver ne kom til ut trykk noen form for 
mis nøye over å måt te søke le der job
ben de mis tet som føl ge av kut tet i 
an tall retts kret ser. Ag nalt kun ne for
tel le at både dag og kvel der har blitt 
tatt i bruk av inn stil lings rå det for å 
kom me i «havn» med in ter vju ene. 

– Rå det har gjen nom gå en de hatt 
de sam me in ter vju grup pe ne til alle 
le der stil lin ge ne. Der for har det te 
vært et svært kre ven de ar beid. Vi 
har gjen nom ført in ter vju er på dag
tid, inn hen tet re fe ran ser på kvelds
tid og le der ne av in ter vju grup pe ne 
har skre vet inn stil lin ger fort lø pen de. 
Det er også gjen nom ført lederprofi
lanalyser av samt li ge in ter vju e de sø
ke re av eks tern kon su lent. 

Alle in ter vju er har på grunn av 
ko ro na pan de mi en fore gått di gi talt. 

– Tek no lo gi en har stått oss bi og 
samt li ge av tal te in ter vju er er gjen
nom ført uten sær li ge tek nis ke pro
ble mer, kun ne Ag nalt be ret te. 

Han er selv so ren skri ver, og le det 
Fredrikstad og Halden ting rett, men 
valg te ikke å søke på stil lin gen som 
domstolleder et ter struk tur end rin gen.

Avdelingsdirektør Solveig Moen har 
vært ansvarlig for prosessen fra 
Domstoladministrasjonens side. (Foto: 
Camilla Moe Rødven/Studio Prud.)

FAGBØKER
Etter 35 år med advokat/meglervirksomhet på Stange er nå 
denne boksamlingen og lokalene (Romedalsvegen 4) ikke i bruk/
ledig etter brått dødsfall. Samlingen inneholder bl.a. innbundet 
Norsk Rettstidende fra 1910–1996, Rettens Gang 1937–1996, 
skattelovsamling 1996–2015, fagbøker i de fleste juridiske felt 
samt en rekke andre tidsskrifter. 

Ved interesse, ta kontakt på telefon 412 46 197
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Ikke tra velt
Selv om Thorsteinssons «fri år» ga 
ham re le vant er fa ring og stu die po
eng, me ner han stu den te ne ikke bør 
være for redd for å gjø re helt and re 
ting hvis de er vel dig sko le lei el ler er 
usik re på om de har valgt rik tig stu
die.

– Jeg ten ker at det må være greit 
å se om det er and re ting man hel ler 
vil. Det kan selv føl ge lig være lurt å 
veie det opp mot hvor len ge du har 
igjen. Har du bare et el ler to se
mest re igjen, kan det kan skje være 
greit å full fø re uten pau se, tror han.

– Men man har det ikke tra velt. 
Husk at du skal jobbe res ten av li vet, 
og man ge jusstu den ter er unge når 
de tar fatt på stu di et. 

– Vil du jobbe et år, gjør det. Vil 
du rei se et år, gjør det, sier han.

Ikke be grun ne i CV
Tor steins son tror man ge jusstu den ter 
er opp tatt av gode ka rak te rer og at 
CVen skal se plett fri ut, men tror det 
skal en del til for at et fri år fra stu di e ne 
på vir ker en frem ti dig ar beids gi vers 
vur de ring av søk na den din.

Det får han støt te fra kar rie re
råd gi ver In gerChris ti ne Lindstrøm 
i. Hun job ber i Ju rist for bun det og 
har kar rie re vei led ning med ju ris ter 
fle re gan ger i uka. 

– Man ge ar beids gi ve re vil nok 
spør re, så det kan være greit å for be
re de seg på å snakke om det, men å 
ha gjort noe an net un der veis i stu

vondt. Jeg ser hvor mye jus sen kan 
bi dra med, men også at den ikke all tid 
strek ker til, sier han.

– Det har vir ke lig gitt nytt giv, 
for min del. Jeg treng te nok litt tid 
på å la tan ken om å fak tisk bli ju rist 
mod nes.

Man ge bru ker mer enn fem år
Tall fra Sta tis tisk Sen tral by rå vi ser at 
om trent 52 pro sent av retts vi ten
skaps stu den te ne full fø rer det fem
åri ge stu di et på nor mert tid. Hvor 
man ge av de 48 pro sen te ne som 
full fø rer stu di et på len ger tid, og 
hvor man ge som hop per helt av, sier 
ikke tal le ne noe om.

Thor steins son for tel ler at han 
kjen ner en del som har tatt et  av
brekk fra stu di e ne, både leng re og 
kor te re. En ten for å jobbe som trai
nee, i for eks em pel Juss for mid lin
gen, el ler for å stu de re and re fag 
el ler rei se.

Selv har han vært inn om tan ken 
på helt and re stu die ret nin ger, som 
læ rer ut dan nin gen el ler psy ko lo gi, 
men end te på jus sen for di han had
de en tan ke om at det var mye for
skjel lig den kun ne bru kes tid.

Nå gle der han seg til å ta fatt på 
det fjer de stu die å ret til høs ten, og 
reg ner med å være fer dig til jul 
2022, et ter som job ben i Juss for mid
lin gen også har gitt 30 stu die po eng.

– Det var en su per ord ning for 
meg. Det ble på en måte en kom bi
na sjon av stu die og prak sis.

Etter tre år som jusstudent 
begynte Johannes 
Thorsteinsson å tvile.  
Var jussen riktig for ham?  
Hva ville han egentlig  
bruke utdannelsen til?

  Tuva Bønke Grønning

– Jeg var vel dig sko le lei. I til legg 
had de jeg følt på en usik ker het hele 
vei en. Jeg opp lev de at kar rie re mu
lig he ten det ble snak ket om var vel
dig ens ret tet, og jeg var usik ker på 
om det var noe for meg. Jeg had de 
stu die ven ner som var vel dig mo ti
ver te og føl te meg nok ikke helt der, 
for tel ler Thor steins son.

Et ter å ha tenkt litt, end te han 
opp med å fort set te i del tids job ben 
han had de, og fikk etter hvert en 
prak ti kant jobb i Uten riks de par te
men tet i Ge nève.

Da han tok som mer fe rie et ter å 
ha full ført tre år, viss te han ikke om 
han ville kom me til ba ke, el ler om 
han ville ende opp med å stu de re 
noe helt an net. Men da prak ti kant
job ben i UD måt te set tes på vent på 
grunn av ko ro na pan de mi en, be gyn te 
Thor steins son å jobbe i Juss for mid
lin gen i Bergen høs ten 2020.

– Gjen nom job ben der fikk jeg et 
møte med ekte sa ker, både på godt og 

Tok et «friår» fra jusstudiet

– Vil du jobbe et år, gjør det.  
Vil du reise et år, gjør det
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de stør ste ad vo kat fir ma ene, så det er 
vik tig å vir ke lig øns ke å jobbe med 
fa get, me ner han.

At det er en mu lig het for at de 
som tar et fri år ikke kom mer til ba ke, 
ten ker han ikke på som et pro blem.

– Ja, noen kom mer kan skje ikke 
til ba ke til jus stu di et, men hva gjør 
de i ste det? Kan skje har de fått en 
kul jobb, kan skje stu de rer de noe 
an net for di de fin ner ut at jus sen 
ikke var for dem. Det er jo tross alt 
bedre enn å slite 40 år i et yrke du 
ikke tri ves i.

te te ne å skul le ord ne kva li tets sik ret 
prak sis til så man ge stu den ter.

Han me ner, i lik het med 
Lindstrøm, at det er få ting som vil se 
ne ga tivt på CVen hvis du kan be
grun ne val ge ne dine, og opp ford rer 
stu den te ne til å ikke ten ke så mye på 
det hvis de står i en si tua sjon hvor 
stu di et vir ker uover kom me lig.

– Hvis du flyt ter et år på lan det 
for å gå tur el ler slen ger sek ken på 
ryg gen og back pack er, så gir det fak
tisk en kom pe tan se det også. Ka rak
te rer er vik tig, men alle kan ikke få 
jobb hos re gje rings ad vo ka ten el ler i 

di et vil fak tisk for man ge være po si
tivt, me ner Lindstrøm.

Hun un der stre ker at det fin nes 
utal li ge grun ner til at stu den ten ikke 
har full ført på nor mert tid: noen har 
job bet i re le vant prak sis slik som 
Thor steins son, noen har reist, noen 
har hatt noen pri va te ut ford rin ger 
som nå er et til ba ke lagt sta di um, noen 
har kan skje fått barn i lø pet av stu di et, 
mens and re har stu dert and re fag. 

– Det vik tig ste er å ha et be visst 
for hold til det og å for kla re val ge ne 
man har tatt, me ner hun. 

Det er som re gel best å vente 
med for kla rin ge ne til du even tu elt 
blir spurt i et jobb in ter vju. Det er 
sjel dent en god ide å ut bro de re og 
be grun ne i CV el ler søk nad. Der
som du ikke sto ler på at det går bra 
kan du even tu elt ta en te le fon og 
spør re dem hva de ten ker om «fri å
ret» før du sø ker.

– Når stu den te ne er på fa kul te tet 
har de ofte en vir ke lig hets opp fat ning 
av at alt skal ses gjen nom ju ri dis ke 
bril ler. Det blir en bob le. I rea li te ten 
er det man ge and re egen ska per og 
er fa rin ger som kan være svært nyt
ti ge når de skal ut i ar beids li vet. 

Vant til å være best
Johan nes Thor steins son me ner det 
bør fo ku se res mer på pre sta sjons ja
get som pre ger stu di et, og har snak
ket med man ge med stu den ter som 
opp le ver det van ske lig å ikke ha 
topp ka rak te rer.

– Man ge som kom mer rett fra 
vi de re gå en de er vant til å være best i 
klas sen. På jus stu di et kon kur re rer du 
med en haug med and re som også 
har vært best i klas sen. Det er fort 
gjort å glem me at du er dyk tig som 
har kom met inn, men for man ge er 
det ut ford ren de å ikke være blant 
topp ti len ger og man ge blir red de for 
at de ikke skal få jobb, tror han.

Han tror man ge jusstu den ter 
kun ne hatt nyt te av mer prak sis for å 
få et bedre inn blikk i hvor dan jus sen 
kan bru kes og bedre over sikt over 
mu lig he te ne som fin nes.

– Sam ti dig for står jeg at det er 
en nes ten umu lig opp ga ve for fa kul

Johan nes Thor steins son. (Foto: Privat)
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Kom til Norge med  
juridisk utdannelse fra Syria
Da den syriske juristen Ali 
Haroun syklet over grensa 
ved Nordskog i Kirkenes som 
flyktning i 2015 hadde han et 
håp om å få brukt utdannelsen 
sin i Norge. I dag jobber han 
han som byggesaksbehandler 
på byggesaksavdelingen 
i Frogn kommune og 
drømmer om å ta en norsk 
master i rettsvitenskap. 

  Tuva Bønke Grønning

– Det var van ske lig å kom me til 
Norge i star ten, det må jeg bare si. 
Det var man ge ut ford rin ger jeg 
skul le gjen nom, og den stør ste var 
det nors ke språket. Språket er nøk
ke len til alle dø rer her i Norge. Du 
kan ikke jobbe og in te gre re deg i det 
nors ke sam fun net uten språket, sier 
31år in gen. 

Ha roun har en fi re årig ju rist ut
dan nel se fra hjem lan det Sy ria og har 
job bet som ei en doms meg ler og i uli
ke ad vo kat fir ma er i Dubai og Ku wait. 

Ha roun hav net først på et asyl
mot tak i Sogn dal, hvor han be gyn te 
å set te seg inn i det nors ke språket.

– Det var vel dig van ske lig i be gyn
nel sen å lære  norsk, sær lig på Vest
landet. Jeg syn tes de tord net mer enn 
de snak ket, sier han.

Hel dig vis løs net det et ter hvert 
og da han kom til Øst lan det et ter en 
stund be gyn te han på norsk kurs i Ski. 

Et ter å ha lett et ter lei lig het i Oslo en 
god stund be gyn te Ha roun å kikke på 
om rå de ne rundt ho ved sta den og fant 
til slutt en lei lig het i Drø bak.

Et ter hvert som språk kunn ska
pe ne ble bedre job bet han på re stau
ran ter og ho tell bran sjen 

– Men jeg had de selv føl ge lig et 
øns ke om å få jobbe med jus, sier 
Ha roun.

Vil ta mas ter
Et år et ter han søk te god kjen te No kut 
(Na sjo nalt or gan for kva li tet i ut dan
nin gen) en de lig Harouns ut dan ning 
som en bache lor i jus i Norge. 

Med en god kjent ut dan ning gikk 
vei en til ar beids tre ning i byg ge saks
av de lin gen i Frogn kom mu ne. De 
før s te seks må ne de ne bruk te 
Ha roun på å set te seg godt inn i plan 
– og byg ge saks lo ven, kom mu ne pla
nen, byg ge for skrif ter (SAK 10 og 
TEK 17) og re gu le rings pla ner. 

– Drø bak er en skik ke lig som mer 
og fri tids by, sam ti dig som det bor 
man ge men nes ker her. I Frogn kom
mu ne er det ca. 3000 hyt ter, ver ne
om rå de og an tik va risk spe si al om rå de, 
strand so ne, og fle re øyer. Det er en 
vel dig spen nen de av de ling å jobbe i 
og nå be hand ler jeg for skjel li ge type 
av byg ge søk na der, sier Ha roun. 

Selv om han tri ves og har hen
de ne ful le i byg ge saks av de lin gen, har 
Ha roun en drøm om å ta en norsk 
mas ter i retts vi ten skap. Han for tel ler 
at han un der ut dan nel sen i Sy ria var 
inn om 60 for skjel li ge fag, blant an net 
ad mi nist ra ti ve lo ver, han dels lo ver og 
ge ne rell øko no mi som han gjer ne vil 
jobbe vi de re med.

Det er en vel dig  

spen nen de av de ling  

å jobbe i og nå  

be hand ler jeg   

for skjel li ge type av  

byg ge søk na der
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Forsikring til medlemspris
Som medlem 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
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Skal se på lønnssystemet  
for ledere i staten

det te har for le der lønns ut vik lin gen, 
opp ly ser de par te men tet.

Ut val get skal le ve re sin rap port i 
juni 2022.

Det in ne bæ rer å vur de re hvor dan 
mål og re sul tat krav for le de re på beg
ge sy ste mer fast set tes, hvor dan re sul
ta te ne vur de res, og hvil ken be tyd ning 

Et regjeringsoppnevnt 
utvalg skal se på alle sidene 
av lederlønnssystemet i 
staten. – Målet er å finne et 
lønns system som stimulerer til 
at staten kan beholde dyktige 
ledere.

– Sta tens le der lønns sy stem ble opp
ret tet for 30 år si den. Det er på tide 
gjen nom gå sy ste met for å sik re at 
det kan fun ge re godt også i frem ti
den, sier kom mu nal og mo der ni se
rings mi nis ter Ni ko lai Ast rup  (H) i 
en pres se mel ding.

– Må let er å finne et lønns sy stem 
som sti mu le rer til at sta ten kan be
hol de og re krut te re dyk ti ge, end
rings ori en ter te og sam ar beids vil li ge 
le de re – sam ti dig som løn nen skal 
hol des på et  an svar lig nivå, sier 
ut valgs le der Ing rid Fin boe Svendsen.

Sta tens lederlønssystem om fat ter 
om trent 235 le de re, hvor av ca. 100 er 
virk som hets le de re. I til legg er eks pe
di sjons sje fe ne i de par te men te ne og en 
del sær skil te stil lin ger som po li ti mest
re ne, re gje rings ad vo ka ten og riks ad vo
ka ten på le der lønns sy ste met. 

Le der lønns sy ste met dek ker 
imid ler tid ikke alle le de re i sta ten. 
Rundt 90 virk som hets le de re er løn
net et ter Ho ved ta riff av ta len i sta ten.

Ut val get skal blant an net se på 
sam men set nin gen av stil lin ger på 
le der lønns sy ste met og le de re som er 
om fat tet av Ho ved ta riff av ta len  og 
hvil ke retts li ge og prak tis ke for skjel
ler det te har. 

Kom mu nal og mo der ni se rings mi nis ter Ni ko lai Ast rup. (Foto: KMD)
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Trening i arbeidstiden

Fri med lønn til etterutdanning

Dekket bredbånd

Kontingent til foreninger o.l.
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Kommune
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Privat

• Det er mer vanlig i privat å få dekket både bærbar 
PC, mobiltelefon, kurs/etterutdanning, kontingenter 
og bredbånd enn i de øvrige sektorene. 

• Trening i arbeidstiden er mest vanlig i stat.

Hvilke goder er det 
på arbeidsplassen?
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Domspremissene og doms
slutningene i straffedommer 
er ofte for lange og for 
detaljrike. Dette er en 
utvikling som har forsterket 
seg etter at den nye 
straffeloven trådte i kraft.

Dom stol kom mi sjo nen 
and re og siste del ut red
ning har i vin ter vært 
på hø ring med frist for 
å inn gi hø rings ut ta lel
ser i slut ten av ap ril. 
Vik ti ge te ma er som 

dom sto le nes funk sjon og rol le, dom
sto le nes uav hen gig het og ar beids pro
ses ser be hand les i ut red nin gen. 
Hvor dan dom mer skal skri ves, vies 
imid ler tid svært li ten opp merk som
het. I ut red nin gen pkt. 14.4.2 slås det 
bare fast at dom me ren har fag lig 
au to no mi i kraft av uav hen gig hets
prin sip pet, og at dom me ren har fritt 
spil le rom til å for me de pre mis ser og 
de doms slut nin ger som hun el ler han 
fin ner rik tig på bak grunn av det 
ek sis te re nde kil de ma te ria let og 
sa kens be vi ser. Slik må det nød ven
dig vis være. 

Det frie spil le rom met som dom
mer ne har, med fø rer at dom me ne 
blir svært for skjel li ge, både hva gjel
der pre mis ser og doms slut nin ger. 
Sær lig når det gjel der ut for min gen av 
doms slut nin ger har vi på straf fe ret
tens om rå de sett en ut vik ling som går 
i ret ning av en over dre ven de talj rik
dom. For de av oss som le ser straf fe
at tes ter, er den ne ten den sen lett 
do ku men ter bar. Dom mer av sagt 
et ter at vi fikk den nye straf fe lo ven, 
re gist re res ofte i straf fe re gis te ret med 
alt for man ge og de tal jer te pa ra graf
hen vis nin ger.

For lan ge straf fe dom mer
I bo ken Straf fe saks be hand lin gen i ting
ret te ne (Gyl den dal 2016) gir Tor 
Lang bach man ge gode råd om hvor
dan straf fe dom mer bør skri ves. Han 
på pe ker blant an net at straf fe dom mer 
lett blir for lan ge og at det ofte tas inn 
for mye av inn hol det i for kla rin ge ne 
som til tal te og vit ner har gitt. Vi som 
har rol len som ak to rer, re gist re rer ofte 
med stor til freds het at man ge fag
dom me re flit tig no te rer ned det som 
kom mer frem i for kla rin ge ne i ret ten. 
Men det som i ut gangs punk tet er 
ment som dom me rens per son li ge 
no ta ter, fin ner litt for ofte vei en til sel
ve dom men. Det er nok en kjens gjer
ning at da gens tekst be hand lings mu
lig he ter har bi dratt til at man ge 
dom mer blir unø dig lan ge og ord ri ke.

Den tek no lo gis ke ut vik lin gen 
har også gjort at retts kil de ne i dag er 
langt let te re til gjen ge lig enn før. En 
del dom mer svøm mer i dag over av 
hen vis nin ger til av gjø rel ser fra Høy
es te rett. En kel di gi tal til gang til 
retts kil de ne har gjort ar bei det for 
oss som ar bei der i straf fe retts plei en, 
be ty de lig enk le re. Jeg ten ker med 
gru til ba ke på den tid da jeg som 
ung po li ti ju rist måt te gå inn på po li
ti kam me rets bib lio tek og lete et ter 
re le vant retts prak sis i pa ra graf re gist
re ne i fle re år gan ger av Retsidende 
hver gang jeg for be red te en ho ved
for hand ling. Stif tel sen Lov data har 
gjort en for mi da bel jobb som har 
gjort ar beids hver da gen for oss retts
an ven de re mye enk le re. Det er 
utvil somt vel og bra at vi en kelt kan 
finne frem til retts prak sis for å be
grun ne hva som er rik tig straf fe ni vå. 
Men det jeg har re gist rert de siste 
åre ne er at selv ved bru ken av aner
kjen te straf fe retts li ge prin sip per, 
vel ger dom mer ne ofte å vise til en 
av gjø rel se fra Høy es te rett. Og det 
skjer hyp pig også selv om te ma et 

ikke har vært om tvis tet un der for
hand lin ge ne i ret ten. Det ser rett og 
slett noen gan ger ut som en del 
dom me re be nyt ter doms skri vin gen 
til å vise hvor flin ke ju ris ter de er. 

Doms slut nin ge ne 
Dom sto le ne er gitt stor fri het også i 
ut for min gen av sel ve doms slut nin gen. 
I prak sis opp le ver vi en gan ske stor 
va ria sjons bred de i hvor dan doms slut
nin ge ne i straf fe sa ker skri ves.

Tor Lang bach om ta ler inn hol det 
i doms slut nin ge ne i Straf fe saks be
hand lin gen i ting ret te ne ka pit tel 44. 
Han skri ver helt kort i inn led nin gen 
av ka pit let at slut nin gen i kon sen
trert form skal angi hva av gjø rel sen 
er, mens pre mis se ne skal vise hvor for 
av gjø rel sen ble slik. Og så føy er han 
til føl gen de vis doms ord: «Jo mer 
kom pli sert man gjør det te, jo let te re 
er det å begå feil.»

Straf fe pro sess lov ut val get har i 
ut red nin gen NOU 2016: 4 ikke viet 
doms slut nin ge nes inn hold opp merk
som het. I for slaget til be stem mel sen 
om skrift lig ut for ming og inn hold av 
ret tens av gjø rel ser, ut kas tets § 328, 
he ter det bare at av gjø rel se ne skal ha 
«en nøy ak tig an gi vel se av re sul ta tet». 
Noen nær me re vei led ning om hvor
dan det te i prak sis skal gjø res, er ikke 
å finne i ut red nin gen.

Hel ler ikke i på ta le myn dig he ten 
er inn hol det i doms slut nin ger viet 
mye opp merk som het. I 2008 min
net rik tig nok Riks ad vo ka ten i et 
brev til stats ad vo ka te ne og po li ti
mest re ne om at den på stand som 
ned leg ges for ret ten, skal være for
mu lert som en doms slut ning, og i 
re ge len være led sa get av et på stands
skrift. I bre vet ble det frem holdt at 
ak tors ut for ming av på stan den er et 
vik tig bi drag for å sik re kva li tet på 
doms slut nin gen. Hvis på ta le myn
dig he ten får fullt med hold, er det 

   Av Stein Vale, statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter

Straffedommers innhold
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skul le vi de re fø re prak si sen fra den 
gam le straf fe lo ven med å ta med §§ 
62 og 63 som ak ses so rier i til ta le be
slut nin ge ne. Det har med ført at det 
nå ru ti ne mes sig spe si fi se res når § 79 
a kom mer til an ven del se. Den 
enes te in for ma sjons ver di en en slik 
spe si fi se ring har, er at til ta le be slut
nin gen be står av mer enn én post. 
Ak ku rat det er vel alle som le ser en 
til ta le be slut ning i stand til å se selv.

Et ter at lov gi ver i den nye straf
fe lo ven valg te å lis te opp en rek ke 
skjer pen de og for mil den de om sten
dig he ter i §§ 77 og 78, opp le ver vi 
fra tid til an nen at en kel te dom me re 
også tar med dis se pa ra gra fe ne med 
til hø ren de bok stav an gi vel ser i 
doms slut nin ge ne. Det te er helt 
unød ven dig og fø rer til at full sten
dig uin ter es san te opp lys nin ger fø res 
inn i straf fe re gis te ret når dom men 
re gist re res; opp lys nin ger som i sin 
tur blir å gjen fin ne i straf fe at tes te ne.

Kon for mi tet og sam ord ning
Det er vel og bra med uav hen gi ge 
dom me re med en høy grad av in te
gri tet. Men det had de utvil somt vært 
øns ke lig med en noe stør re grad av 
kon for mi tet når det gjel der noe så 
prak tisk vik tig som skri ving av doms
slut nin ger. Også i på ta le myn dig he ten 
er det be hov for å vie pa ra graf bru ken 
i fore legg, sik tel ser, til ta le be slut nin
ger og på stands skriv stør re opp merk
som het. En økt grad av elek tro nisk 
sam hand ling mel lom ak tø re ne i 
straf fe saks kje den vil nok på sikt med
fø re en be grens ning i mu lig he ten til å 
ut for me til ta le be slut nin ger og doms
slut nin ger slik den en kel te på ta le ju
rist og dom mer me ner er best. Før vi 
kom mer så langt, bør både på ta le
myn dig he ten og dom sto le ne vie et 
så pass prak tisk vik tig tema som pa ra
graf bruk i til ta ler og doms slut nin ger 
stør re opp merk som het. 

Vi ju ris ter har dess ver re en lei 
ten dens til å for ta pe oss i de tal jer og 
pa ra gra fer.  Mot to et «Det enk le er 
ofte det beste» er å fore trek ke frem
for å hol de fast ved dår lig be grun
ne de tra di sjo ner og å gjø re ting mer 
kom pli sert enn nød ven dig.  

Om man se ne re har be hov for 
nær me re de tal jer om hva en per son 
er dom felt for ut over an gi vel sen av 
straf fe be stem mel se ne som frem går 
av en straf fe at test el ler en po li ti at
test, får man den nød ven di ge in for
ma sjon ved å lese sel ve dom men. 
Ved bruk av po li ti ets og på ta le myn
dig he tens saks be hand lings verk tøy 
for straf fe sa ker er det i dag en kelt 
for oss på ta le ju ris ter å hen te inn tid
li ge re dom mer og leg ge dem inn 
som et do ku ment i en ny straf fe sak.

Straff ut må lings be stem mel ser
I bo ken Straf fe rett – Hånd bok av Finn 
Haugen og Jon Sverd rup Ef je stad 
(Cap pe len Damm 2019) lis tes det 
opp i nøk kel kom men ta ren til straf fe
pro sess lo ven § 39 hva en doms slut
ning skal in ne hol de. I opp lis tin gen 
he ter det blant an net at det skal tas 
med «hen vis ning til straf fe lo ven §§ 
79, 80, 81 og 82». Det kan se ut som 
for fat ter ne av hånd bo ken har tatt 
med et gan ske til fel dig ut valg av 
straff ut må lings be stem mel ser. Hel
dig vis fore kom mer det i prak sis svært 
sjel den at hen vis nin ger til § 80, som 
gjel der straff un der min ste straff el ler 
en mil de re straff art, el ler § 81, som 
om hand ler for hold som kan føre til 
straffe fri tak, tas med i doms slut nin
ger. I fall dis se be stem mel se ne kom
mer til an ven del se, skal det et ter min 
me ning re de gjø res for det i doms pre
mis se ne; pa ra gra fe ne er det ikke nød
ven dig å angi i en doms slut ning. Og 
er det en et ter skudds dom som av si es, 
bør det i doms slut nin gen an gis om 
det er en fel les dom el ler en til leggs
dom, men noen hen vis ning til § 82 er 
vel strengt tatt ikke nød ven dig.

Lang bach skri ver helt ge ne relt at 
slut nin gen skal vise hvil ke straff ut
må lings reg ler som an ven des, og nev
ner som eks em pel straf fe lo ven § 79. 
Om det er noe be hov for å nev ne § 
79 i slut nin gen er høyst dis ku ta belt. 
Av straf fe pro sess lo ven § 40 frem går 
det bare at an ven del sen av § 79 bok
stav a og § 78 f skal tas med i doms
grun ne ne. Pus sig nok be stem te Riks
ad vo ka ten i rund skriv nr. 2/2015 om 
ny straf fe lov at på ta le myn dig he ten 

til strek ke lig at doms slut nin gen – 
med hen syn til hva dom fel te fin nes 
skyl dig i – gjen tar de pa ra graf hen vis
nin ge ne som er inn tatt i hjem mels
rek ken for det en kel te straff ba re for
hol det.  

An gi vel sen av det  
over tråd te straf fe bu det
I straf fe lo ven av 2005 har lov gi ver i 
man ge pa ra gra fer valgt å be nyt te 
bok sta ver i opp ram sin gen av både 
for skjel li ge hand lings nor mer og ved 
an gi vel se av for hold som det sær lig 
skal leg ges vekt på ved av gjø rel sen 
av om en over tre del se er grov. Lov
gi ver kun ne i ste det ha valgt én lang 
set ning med opp ram sing av mo men
ter, slik det ble gjort i 1902lo ven, 
el ler brukt strek punk ter for de for
skjel li ge hand lings al ter na ti ve ne. En 
an nen va ri ant er bruk av tall for å 
angi led det i pa ra gra fen, slik det er 
gjort i ar beids mil jø lo ven. I de se ne re 
år har det ut vik let seg en prak sis hos 
en kel te dom me re som går ut på å ta 
med bok sta ven for det det ak tu el le 
hand lings al ter na ti vet i doms slut nin
gen. En slik de tal je rings grad er det 
ikke krav om i straf fe pro sess lo ven, jf. 
straf fe pro sess lo ven §§ 39 og 40.

I på ta le myn dig he ten er det en 
del på ta le ju ris ter som på til sva ren de 
vis vel ger å ta med bok stav al ter na ti
vet i hjem mels rek ken i til ta le be slut
nin gen. En slik de tal je rings grad ble i 
svært li ten grad be nyt tet før vi fikk 
den nye straf fe lo ven. En av til ta le be
slut nin gens funk sjo ner er å gjø re det 
klart for til tal te hva han er til talt for, 
slik at han kan for be re de sitt for svar. 
Det hen sy net iva re tas ved at på ta le
myn dig he ten gjen gir inn hol det av 
det ak tu el le straf fe bu det så langt der 
er av be tyd ning i sa ken, jf. straf fe pro
sess lo ven § 252 før s te ledd nr. 3. Ved 
ut fer di gel se av fore legg er det fast satt 
en til sva ren de re gel i straf fe pro sess lo
ven § 256. An gi vel se av bok stav al ter
na tiv i hjem mels rek ken bi drar ikke 
til å opp ly se en til talt el ler bø te lagt 
hva han an kla ges for. An kla gens inn
hold skal frem gå av lov gjen gi vel sen 
kom bi nert med en kort og nøy ak tig 
be skri vel se av for hol det.



76   |   Juristen  2|21

Meninger  |  Fag  |  Debatt

   Av Silje Emilienne Aanderud-Larsen, seksjonssjef for forretningsutvikling, kunnskap og analyse i NAV  
og Frode Preber Ettesvoll, CEO i Compose. Artikkelforfatterne er medlemmer av Juristforbundets Tech Forum.

Begrepenes ubegripelighet og 
konsekvensen for samfunnsdigitaliseringen

ter, språk bor ger ne for står, per son
vern som blir iva re tatt og at øko no
mis ke ge vins ter som tas ut i form av 
ef fek ti vi se ring og be spa rel ser og 
bru kes til yt ter li ge re gode og in no
va ti ve tje nes ter.

I til legg skal of fent lig sek tor, 
im pli sitt da også lov gi ver, bru ke et 
språk som er en kelt nok til at man 
kan for stå sine ret tig he ter. Ut ford
rin gen med lov språket er at det ofte 
en der opp hos en slutt bru ker som 
ikke har for ut set nin gen for å for stå 
rettskaudervelsk. Der som man ikke 
for står språket, set tes man na tur lig
vis hel ler ikke i stand til å iva re ta 
sine ret tig he ter og plik ter, og retts
sik ker he ten set tes i spill. Kom plek se 
retts reg ler og skjønns mes si ge vur de
rin ger leg ger også mer press på vei
led nings plik ten, som of fent lig og 
kom mu nal sek tor har. Den ne vei
led nings plik ten skul le ide elt sett 
bru kes for å bi stå i på gå en de sa ker, 
ikke for å opp kla re tid vis ba na le 
mis for stå el ser som skyl des «dår lig» 
språk. Men godt språk er ikke nød
ven dig vis nok til å ska pe pre si se 
di gi ta li se rings og au to ma ti se rings
venn li ge retts reg ler.

Be greps ar beid som del av den di gi
ta le grunn mur
Man ge ju ris ter opp le ver at be greps
ar beid er noe ad mi nist ra tivt og 
unød ven dig, som kom mer i til legg 
til dag lig drift av en virk som het. Det 
er en feil opp fat ning. Be greps ar beid 
er i man ge til fel ler en for ut set ning 
for at virk som he ten skal ha li vets 
rett; for å drive ef fek tiv for valt ning 
må du for eks em pel vite hvil ket 
be grep lo ven bru ker i en be reg
nings re gel, du må vite hvil ke da ta

inn tek ter el ler and re ver di pro du se
ren de mu lig he ter. Di gi ta li se ring er 
alt så pro ses sen med å be ve ge seg fra 
en ana log til di gi tal virk som het, og 
for man ge virk som he ter er di gi ta li
se ring noe som ska per sær li ge 
ut ford rin ger i tri an ge let juss, IT og 
se man tikk/be gre per. 

Di gi ta le vok se smer ter og de mo kra
tis ke ut ford rin ger
For vi di gi ta li se rer na tur lig vis ikke 
for di gi ta li se rin gens skyld – det te 
hand ler om å ef fek ti vi se re pro ses ser 
for å gjø re dem res surs be spa ren de 
på alle vis; både med tid, men nes ke
li ge res sur ser og øko no mi. Makt for
de lings prin sip pet går som kjent ut 
på at stats mak ten er delt i tre uav
hen gi ge og gjen si dig kon trol le ren de 
in stan ser; lov gi ven de, ut øv en de og 
døm men de, hhv Stor ting, re gje ring 
og Høy es te rett. Der som Stortingets 
fol ke valg te ved tar lo ver som er for 
kom pli ser te el ler ikke til strek ke lig 
til ret te lagt og til pas set da gens 
mo der ne, da ta drev ne sam funn slik 
at bor ger ne sik res best mu li ge tje
nes ter, er det en ut ford ring og i ver
ste fall et de mo kra tisk pro blem. Det 
er der for vik tig å se di gi ta li se rings
be ho vet i stort, for di det i vårt 
de mo kra ti sam funn og i retts sta ten 
Norge  frem de les er lo ven som opp
stil ler ram me vil kå re ne for hva 
of fent lig sek tor har lov til å gjø re.

Fol ket har til lit til at den fol ke
valg te, lov gi ven de for sam lin gen bru
ker sta tens mid ler på best mu lig 
måte, og den ras ke tek no lo gis ke 
ut vik lin gen stil ler helt nye krav til 
tje nes ter fra det of fent li ge. 

Det te in ne bæ rer gjen bruk av 
data, bru ker venn li ge verk tøy og fla

Samfunnet skal digitaliseres, 
og mye av digitaliseringen 
skjer i skjæringspunktet 
mellom juss og IT. Alle 
prosesser vi digitaliserer er 
tross alt regulert i lov eller 
forskrift. For å kunne 
digitalisere og automatisere 
rettsregler effektivt, er vi 
avhengige av å dokumentere 
og harmonisere begrepene 
som brukes i lovverket. Dette 
vil føre til store gevinster i 
statlig og kommunal sektor, 
og vil bidra til å styrke 
rettssikkerheten til borgerne. 
Hvorfor er det da så vanskelig 
å få jurister og fagfolk med på 
laget?

Hva er di gi ta li se ring?
Di gi ta li se ring de fi ne res av Det sto re 
nors ke lek si kon som «å leg ge til ret te 
for ge ne re ring av di gi tal in for ma sjon 
samt hånd te ring og ut nyt tel se av 
in for ma sjo nen ved hjelp av in for ma
sjons tek no lo gi». Di gi ta li se ring er alt
så ikke å kjøpe et sy stem for så å 
håpe at du har løst alle ut ford rin ger 
knyt tet til di gi ta li se rin gen av virk
som he ten. For å kun ne ut nyt te di gi
ta le mu lig he ter må en ha kon troll på 
virk som he tens ar beids pro ses ser og 
data, og i til legg end rings vil lig het for 
nye ar beids pro ses ser. Vi kan si at 
di gi ta li se ring er bru ken av di gi ta le 
tek no lo gi er for å end re en virk som
het el ler or ga ni sa sjon og ska pe nye 
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inn hol det er gan ske klart og der med 
også greit å au to ma ti se re som del av 
retts re gel. Men det er her det skjæ
rer seg på vei mot det hå re te di gi ta
li se rings må let. 

For bare i NAV har be gre pet 
«sam bo er» mang fol di ge vil kår og 
de fi ni sjo ner, som det fram går av 
il lust ra sjo nen til ar tik ke len – der et 
av de minst au to ma ti se rings venn li ge 
må være hvor vidt par te ne har pla
ner om å fort set te sam bo er ska pet. 
Det te be gre pet har blitt be nyt tet 
som skrekk eks em pel i man ge år, 
nett opp for di det fram står som så 
ba nalt en kelt, men vi ser seg å være 
svært kom pli sert og nær umu lig å 
hånd te re di gi talt. For å at vi skal 
kun ne ef fek tivt au to ma ti se re 
ut veks ling av si vil sta tu sen sam bo er
skap, bur de ide elt sett lo ven opp
stil le kla re, utve ty di ge vil kår som er 
like på tvers av for skjel li ge lo ver. Da 
vil man kun ne mer ke en per son som 
sam bo er i et re gis ter, og ut veks le 
den ne opp lys nin gen med and re som 

være da ta dre vet, må man føl ge lig 
også vite hva vite hva da ta ene be tyr 
og der med se for bin del sen fra retts
re gel via data el ler opp lys ning og ut 
til slutt bru ke ren.

Do ku men ta sjon av be gre per styr ker 
retts sik ker he ten
Be greps ar beid er i ut gangs punk tet 
en egen fag di sip lin, men be gre per 
kan for enk let be skri ves med 3 ele
men ter; ter men (be gre pets navn), 
de fi ni sjo nen el ler for kla rin gen (hva 
be gre pet fak tisk be tyr), og be gre
pets inn hold. Ter men er be gre pets 
navn, eks em pel vis sam bo er. De fi ni
sjo nen el ler for kla rin gen be skri ver 
hva be gre pet er, om fat ter og even tu
elt ikke er, mens øv rig inn hold kan 
være eks emp ler. Et slikt be grep vil i 
de fles te til fel ler lag res i virk som he
tens be greps ka ta log, og helst også 
eks por te res til den fellesoffentlige 
be greps ka ta lo gen. Hvis man er hel
dig og har et re la tivt greit be grep 
som sam bo er, kan man ten ke seg at 

ele men ter det te spe si fik ke be gre pet 
om fat ter, hvem som er til by der og 
sit ter med mas ter kil den her og 
hvor vidt du har hjem mel til å inn
hen te det te. På top pen av det hele er 
det ikke gitt at be tyd nin gen er den 
sam me selv om data til by der og 
data kon su men ten be nyt ter sam me 
term, selv om det kan vir ke åpen
bart at det er det. Og så bør du helst 
kom mu ni se re det te på en for ståe lig 
måte ut til mot ta ke ren som be reg
nin gen gjel der, der som du er of fent
lig sek tor.

Det te hand ler kort for talt om å 
bygge en grunn mur som hol der inn i 
fram ti den. Det ty pis ke er at man vil 
bygge Bar code og jobbe med spen
nen de sig nal pro sjek ter og pro dukt
ut vik ling, men in gen vil bygge 
grunn mur. Og en slik grunn mur er 
for ut set nin gen for at vi skal kun ne 
bru ke og ut vik le alt fra chat bo ter til 
selv be tje nings løs nin ger og verk tøy 
ba sert på ma skin læ ring og kuns tig 
in tel li gens. Hvis en virk som het skal 

(Il lust ra sjon: Sil je Emilienne Aan de rudLarsen/NAV)
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bet med det te i man ge år. Li ke vel er 
det for få ju ris ter som pri ori te rer 
ar bei det. Det te hand ler ikke om 
vond vil je, men må an tas å skyl des 
mang len de for stå el se og vil je til pri
ori te ring for di man ikke for står at 
fak tisk ut vik ling også hand ler om å 
do ku men te re og for bed re den 
grunn mu ren man har –  ikke bare 
ny ut vik le. Og den ne pri ori te rin gen 
må gjø res av le der ne der ute, der som 
man fak tisk skal lyk kes med di gi ta li
se rin gen av sam fun net. Be ho vet for 
fag mes sig ut ført be greps ar beid må 
løf tes, og det må sen des et ty de lig 
sig nal om at det te er en for ut set ning 
for å lyk kes med sam funns di gi ta li se
rin gen –  ikke en bo nus.  Frem til i 
dag har mye av fo ku set og ar bei det 
vært frem met av tek no lo ge ne, men 
vi hå per at ju ris te ne nå kan mel de 
seg på de bat ten og være med å ta 
an svar for di gi ta li se rin gen av Norge!

I prak sis er det der for vik tig at 
ved kom men de som do ku men te rer 
re gel verks be gre pe ne har svært god 
kjenn skap til fag fel tet, og det te vil i 
man ge til fel ler være en ju rist. Når 
be gre pe ne er do ku men tert må vi for
sik re oss om at inn hol det i Be greps
ka ta lo gen er pre sist og kor rekt, og at 
be gre pe ne bru kes på rik tig måte. 
Util sik te de ulik he ter i be greps bru
ken hind rer blant an net gjen bruk og 
au to ma ti se ring – sam ti dig som det er 
like vik tig å ha kon troll på de til sik
te de for skjel le ne. Det er også vik tig å 
pre si se re at au to ma ti se ring for ut set
ter re gel styr te pro ses ser og be gre per, 
og at au to ma ti se ring av skjønn ba sert 
på kuns tig in tel li gens er et helt an net 
tema.

Kon klu sjo nen
Hel dig vis og dess ver re er det te ikke 
noe nytt, og man ge ild sje ler har job

har hjem mel og tren ger det te til sin 
saks be hand ling.  

Av and re be gre per har vi blant 
an net «inn tekt», som i til legg er en 
ut ford ring for både li ke be hand ling 
og retts sik ker het da en kel te retts reg
ler ikke spe si fi se rer hvil ke data som 
fak tisk skal inn gå i «pen sjons gi ven de 
inn tekt» ved be reg nin ger. Det te vi ser 
at mang len de do ku men te ring og har
mo ni se ring av be gre per van ske lig gjør 
både di gi tal saks be hand ling og even
tu ell au to ma ti se ring, i til legg til at 
det brem ser ge vins te ne, kos ter sam
fun net pen ger og for sin ker tje nes
te ne ut til bor ger ne. 

Ikke har mo ni se ring for en hver pris
I mot set ning til hva man ge ju ris ter 
tror, er rik tig nok ikke må let med 
be greps ar bei det å tvangsharmon
isere alle re gel verk og vil kår på tvers 
av eta ter og sek to rer. Ofte er inn hol
det i be gre pe ne po li tisk styrt. Små 
for skjel ler og jus te rin ger i inholdet 
kan få sto re kost nads mes si ge kon se
kven ser, for eks em pel i for hold til 
hvem som om fat tes av en ret tig het. 
I for hol det mel lom juss og po li tikk, 
vil ofte jus sens øns ke om harmoini
sering tape kam pen mot po li tik ken 
og de øko no mis ke vur de rin ge ne av 
hva om fan get skal være av en tje
nes te. Det sen tra le er at når vi har 
fle re de fi ni sjo ner i ulikt lov verk, må 
det te være godt do ku men tert, slik at 
det er mu lig å av dek ke og hånd te re 
di gi talt. Det vik tig ste er at det te 
frem kom mer ty de lig og at for skjel
le ne er til sik te de, men best av alt er 
selv føl ge lig at vi kan har mo ni se re.

I noen til fel ler vil har mo ni se ring 
føre til at man kom mer frem til en fel
les term og de fi ni sjon for et be grep. I 
and re til fel ler vil det te ikke være lov
gi vers øns ke, og da er det vik tig at vi 
kan do ku men te re av vi ket mel lom de 
uli ke de fi ni sjo ne ne som bru ker sam
me term. Det te er av gjø ren de for å 
vur de re gjen bruk av in for ma sjon på 
tvers av fag om rå der, ved etab le ring av 
fel les re gist re, og gjør oss også bedre i 
stand til å kom me med nyt ti ge inn
spill over for lov gi ver. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox
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Den ny lig ved tat te fi nans av ta le
lo ven er en et ter leng tet lov
end ring. Fær re pri vat per so ner 

vil nå få mil li on gjeld som føl ge av 
IDty ve ri. Sam men med den nye høy
es te retts dom men HR20202021A, 
som pre si se rer an svars for de lin gen 
mel lom kun den og ban ken, på leg ger 
den nye lo ven fi nans næ rin gen stør re 
an svar. Li ke vel kan vi ikke uten vi de re 
set te lik hets tegn mel lom en ny retts
til stand og en de facto bedre be skyt
tel se for svin del ofre. For å sik re at 
svin del of re ne som har rett også får 
rett, må det til bys nød ven dig retts
hjelp og mu lig het til å få sa ken prøvd 
gra tis hos en kla ge nemnd.  

En bedre retts stil ling på pa pi ret 
Selv om an svars be grens nin ge ne i den 
nye fi nans av ta le lo ven skal be skyt te 
ofre for IDty ve ri, gjen står det å se 
hvor dan lo ven vil prak ti se res når den 
trer i kraft. Hvor vidt svin del of fe ret 
kan hol des an svar lig be ror på 
skjønns mes si ge vur de rin ger, og hit til 
har dom sto le ne satt en lav ters kel for 
de uli ke skyld gra de ne. I HR2020
2021A slo Høy es te rett fast at man i 
prak sis har lagt til grunn en for lav 
uakt som hets grad. Det ret tes et stør re 
fo kus på ban kens egne mu lig he ter 
for å for hind re svin de len. Det er li ke
vel ikke selv sagt at ban ke ne vil føl ge 
sam me akt som hets norm som Høy es
te rett når svin del ofre har be gren se de 
mu lig he ter til å imø te gå ban ke ne. 

Retts hjelps til bu det for  
svin del ofre må styr kes  
Man ge ban ker har li ten kjenn skap til 
er stat nings reg le ne ved IDty ve ri. Juss
buss er fa rer at svin del ofre ak tivt må 
be stri de krav for å unn gå an svar. For å 

ar gu men te re mot ban ke ne kre ves 
ju ri disk kom pe tan se som de fær res te 
har til gang til. Sam ti dig vil ban ke ne i 
møte med en be stri del se en ga sje re 
spe sia li ser te ad vo ka ter. Juss buss er fa
rer også at kre di to re ne ofte har fått 
tvangs grunn lag for kra ve ne før svin
del of re ne rek ker å søke hjelp. I slike 
til fel ler er det van ske lig å frem me inn
si gel ser mot er stat nings an sva ret.

Når of re ne ikke har råd til ad vo
kat vil de som re gel stå uten noen 
form for retts lig bi stand. Kun Juss
buss og en kel te and re stu dent drev ne 
rettshjelptiltak til byr retts hjelp til 
svin del ofre. Det er uhold bart at det 
er opp til stu den ter å gi nød ven dig 
retts hjelp til per so ner som er ut satt 
for IDty ve ri. Be stri del se av krav ved 
IDty ve ri er ikke om fat tet av ord nin
gen for fri retts hjelp, til tross for at 
retts lig bi stand ofte er nød ven dig for 
å unn gå urett mes si ge krav fra ban
ke ne. I Norge i dag må man uan sett 
tje ne un der 246 000 kro ner for å ha 
krav på støt te til retts hjelp. Det te lig
ger un der EUs fat tig doms gren se. Det 
er nød ven dig at inn tekts gren se ne 
økes og at sa ker om be stri del se av 

IDty ve ri om fat tes av retts hjelps ord
nin gen. Det er på tide å ta retts sik
ker he ten til svin del ofre på al vor. 

Alle svin del ofre må ha til gang  
til gra tis tvis te løs ning  
IDty ve ri kan skje på uli ke må ter. 
Der som svin de len er skjedd i form 
av at noen har inn gått en lå ne av ta le i 
ditt navn er du av skå ret fra gra tis 
tvis te løs ning.  Urett mes si ge lå ne
opp tak er en av de van lig ste for
me ne for IDty ve ri, og in ne bæ rer 
ofte mil li on tap for of fe ret. Et ter 
Fi nans kla ge nemn das ved tek ter skal 
nemn da kun be hand le «kla ger som 
gjel der tvis ter som sprin ger ut av 
kon trakts for hold med fi nans sel
skap». Av ta ler tatt opp av en svind ler 
i noen and res navn er ugyl di ge, og 
ved tek te ne prak ti se res slik at ugyl
di ge av ta ler fal ler uten for de spørs
mål nemn da kan ta stil ling til. Tvis
ter vil i slike til fel ler ikke kun ne 
be hand les av Fi nans kla ge nemn da.

Skal svin del ofre ha mu lig het til å 
hev de sin rett, må Fi nans kla ge nemn
das ved tek ter end res, el ler få et vi
de re an ven del ses om rå de. Finans 
Norge, For bru ker rå det og de and re 
ak tø re ne som fast set ter ved tek te ne 
til Fi nans kla ge nemn da har mu lig het 
til å end re ved tek te ne. Selv om 
Fi nans kla ge nemn das av gjø rel ser ikke 
er bin den de, vil et vi de re an ven del
ses om rå de bi dra til vik ti ge av kla rin
ger om en rek ke er stat nings spørs mål. 
En ut vi det prø vings ad gang vil også gi 
ban ke ne mind re frie tøy ler. 

Vik ti ge me ka nis mer må på plass 
for at svin del ofre skal set tes i stand til 
å imø te gå urett mes si ge er stat nings
krav fra ban ke ne. Noen må ta an svar 
for retts sik ker he ten til svin del ofre! 

Jenny Klem, medarbeider i Jussbuss

Noen må ta ansvar for svindelofre
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Group ASA
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rådgiver,  JAG Assistanse AS
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Caroline Heien Gjelsten,  Jurist,  
Gjensidige Forsikring ASA,  Oslo
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Advokatfullmektig,  Bing Hodneland 
advokatselskap DA
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Eiendomsmeglerforbund
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Politidirektoratet (POD)
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Utlendingsdirektoratet (UDI)
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Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS
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Statsforvalteren i Innlandet 
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Politihøgskolen (PHS)
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Kirsti Isdal,  Jurist,  Bergen kommune 
– Bymiljøetaten

Kjersti Cecilie Jensen,  Advokat,  Bull & Co 
Advokatfirma AS

Kjetil Sørensen,  Politiadvokat,  Nordland 
politidistrikt – Mosjøen

Knut S. Roald,  Seniorrådgiver/
personvern,  Vestland fylkeskommune

Kristel Manal Tonstad,  Fagdirektør,  
Utenriksdepartementet

Kristian Johansen,  Politiadvokat,  Øst 
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Oslo tingrett
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Advokatfullmektig,  Svensson Nøkleby 
Advokatfirma ANS
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Ellinor Glimsjø-Tvinnereim,  Legal 
Counsel,  Compass Group Norge AS
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Erik Hauge Danielsen,  
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Bjørge – Skaaraas & Co AS
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rådgiver,  Norske Tog AS
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Agder
Per Kristian Skogen,  Universitetet i Bergen
Rana M A Hajsaleh,  Universitetet i Sørøst

Norge – Campus Ringerike
Sara Qoshku,  Høgskolen i Innlandet 

– Lillehammer
Simon Rydland,  Universitetet i Oslo
Sondre Martin Lindaas Lie,  Universitetet i 

Bergen
Susanna J. A. Gyllensten,  Universitetet i 

Oslo
Torbjørn Fossum Vik,  Universitetet i 

Tromsø – Norges Arktiske Universitet 
Ulrik Wie-Soltvedt,  Universitetet i 

Bergen
William Bertin Skoglund,  Universitetet i 

Bergen
Yngve Kristiansen,  Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet

Roar Nygård Volden,  Seniorrådgiver,  
Fiskeridirektoratet Region Nord

Runar Hafsteen,  Seniorrådgiver/Jurist,  
Skarpe AS

Sarah Arshad,  VA jurist,  Forsvarets 
logistikkorganisasjon,  Strategiske 
anskaffelser (FLO SA)

Silje Andreassen Lind,  Seniorrådgiver,  
Kommisjonen for gjenopptakelse av 
straffesaker

Silje Christine Hellesen,  Advokat,  Elden 
Advokatfirma AS,  Avdeling 
Haugesund

Siri Mariane Bjørn,  Tingrettsdommer,  
Oslo tingrett

Sissel Bøe-Sollund,  Advokatfullmektig,  
AWA Norway AS

Susann Funderud Skogvang,  
Lagdommer,  Hålogaland 
lagmannsrett

Toqir Shaffi,  Rådgiver,  
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Toril Smenes Davis,  Rådgiver,  Justis og 
beredskapsdepartementet,  
Innvandringsavdelingen

Trine M. Skotte Høvset,  Spesialrådgiver,  
Oslo kommune – Byrådsavdeling for 
næring og eierskap

Ula Linkute-Schrooyen,  Legal Counsel,  
Horisont Energi AS

Øyvind Haaland,  Advokat/partner,  BDO 
Advokater AS – Kristiansand

Åshild Eikenes Sjøli,  Daglig leder/eier,  
Ask Tjenester AS

Åsmund Haugseth,  Underdirektør,  
Skatteetaten Innsats Oslo 
Skattekvartalet

Nye medlemmer i Juristforbundet

Bjørn Michael Ellingsen,  Supply Chain 
Lead,  Repsol Norge AS

Chris Roksvåg Pedersen,  Rådgiver/jurist,  
Landbruksdirektoratet

Geir Dalene,  Tingrettsdommer,  
Fredrikstad tingrett

Ine Birgitte Nyhus,  Advokatfullmektig,  
Elden Advokatfirma AS,  Avdeling 
Bergen

Merethe Vadder Hustveit,  
Namsfullmektig,  Innlandet 
Politidistrikt – Namsfogden i 
Innlandet

Ola Høyer,  Juridisk rådgiver,  Bergen 
kommune – Byrådsavdeling for 
finans,  næring og eiendom

Solveig Marie Meland,  
Advokatfullmektig,  Advokatfirmaet 
Wiersholm AS

Stian Lillejord,  Universitetsbibliotekar,  
Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet

Linn Sofie Gunnarsdatter,  
Advokatfullmektig,  Adjus Advokat AS

Lovise Gjerver,  Advokatfullmektig,  
Danske Bank – Oslo

Madicken Lea,  Advokat,  DNB Bank ASA,  
Konsernjuridisk,  Avd Oslo

Mads Danbolt,  Rådgiver,  NOKUT 
Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen

Mads Eriksen,  Legal counsel/Senior 
consultant,  Deloitte AS Oslo

Magnus Krogstad,  Advokatfullmektig,  
HELP Forsikring AS

Malin Carita Marie Janzon,  Eiendomssjef,  
Statsbyggs hovedkontor

Mari Lovise Marum,  Jurist,  Norges Jeger 
og Fiskerforbund

Marius Foss,  Førstekonsulent/rådgiver,  
Forsvarsdepartementet

Marius Sollund,  Group Tax Legal 
Counsel,  DNV AS

Martine Gjøsæter Storebråten,  
Advokatfullmektig,  BDO Advokater 
AS,  Moss

Merete Moseid Fauchald,  Juridisk 
rådgiver/personvernrådgiver,  Agder 
politidistrikt

Mirza Sefo,  VA jurist,  Forsvaret 
– Luftforsvarsstaben (LST)

Monica Olafsen,  Advokatfullmektig,  
Advokat Oslo

Morten Randmæl,  Spesialrådgiver,  
Helse og omsorgsdepartementet

Nanna W. Christensen,  
Advokatfullmektig,  Advokatfirmaet 
Simonsen Vogt Wiig,  Stavanger

Nina Elisabeth Wærnes Hegdahl,  
Advokat/fagsjef,  Stiftelsen Norsk Mat

Nina Helene von Hirsch,  Næringspolitisk 
rådgiver,  Energi Norge

Nina Stensbøl Da Rocha Ferreira,  
Seniorrådgiver,  Statsforvalteren i Oslo 
og Viken – Oslo

Nina Varinca Reiersen,  Seniorrådgiver,  
Pasient og brukerombudet i Østfold

Oda Loe,  Kaptein/militærjurist,  Forsvarets 
Logistikkorganisasjon – Kjeller

Odd-Arild Etterlid,  Næringsutvikler,  
Nesbyen kommune

Ole Magnus Heimvik,  Daglig leder,  
AustAgder utviklings og 
kompetansefond

Peder Wiik,  Advokatfullmektig,  Kvale 
Advokatfirma DA Avd Oslo

Per Otto Svendsby,  Seniorrådgiver,  
Statsforvalteren i Vestland – Bergen

Ragnar Thorsteinsson,  
Advokatfullmektig,  Helse SørØst 
– Sykehuspartner HF

Rita Kilvær,  Adm Dir Konsernsjef,  
Pasientreiser HF
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Hovedstyret Medlemsguide
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

Vil du være en advokat som gjør en forskjell?
Hos oss jobber vi for å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, 

og vi gleder oss over å ha blitt kåret til Norges beste arbeidsplass 

2021*. De neste årene blir de mest spennende, og nå ser vi etter 

fl ere advokater som vil bli med på laget. 

* Great Place to Work® 2021 
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