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     Tema  Rettssikkerhet i kommunene 

Stor kommuneundersøkelse:

Nesten halvparten av norske kommuner  
mangler jurister – utfordringer i kø



ABONNEMENT – JUS DIGITAL
TO ÅRLIGE KURS INKLUDERT!

Nå ligger mange av høstens årlige kurs ute på jus.no. Som abonnent kan 
du melde deg på to livestreamer av årlige kurs kostnadsfritt! Du får også 
opptak av kursene i etterkant. I tillegg inngår alle e-kurs, webinarer og 
digilunsjer i ditt abonnement.

97,5 % 
er tilfredse eller 

svært tilfredse med 
abonnementet på 

JUS Digital!

Prisen er knallgod for medlemmer!  

Deltar du på to livestreamer, så tilsvarer det omtrent abonnementsavgiften. I tillegg kan 
du gratis melde deg på over 50 e-kurs (nye kurs utvikles fortløpende) og alle webinarer 
og digilunsjer! Bli abonnent, det lønner seg.

Påmelding på jus.no
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Jurister i kommunene
Benedicte Gram-Knutsen er  
bekymret for funn i undersøkelse.

Kommunedirektør
Trine Myrvold Wikstrøm  
i Lillestrøm kommune satser  
på intern juridisk kompetanse.

Rapport om barnevernet
Fjeld-rapporten tar for seg  
konfliktfylte barnevernsaker.

Sitter i utvalg
Karl Harald Søvig sitter i utvalg 
som ser på rettssikkerhet  
i barnevernet.

Meldeplikt
Bente Ohnstad mener  
meldeplikten til barnevernet  
tolkes feil.

Utdanningsrett 
Jo han Sver re Ri vertz er en  
kapasitet innen utdanningsrett.

Etterlyser kompetanse
Rik tig ju ri disk saks be hand ling  
styr ker inn byg ger nes til lit til  
kom mu nene, sier Håvard Holm.

Undersøker sykehjem
Sivilombudsmannen har funnet 
manglende kvalitetssikring av 
vedtak og tvangsbruk.

Ansatte jurist
Sunndal kommune styrker  
tildelingsenheten med egen jurist.

Ønsker gode vedtak
Statsforvalter Per Arne Olsen  
peker på de kommunale  
juristenes viktige rolle.

KS-advokater
KS skal lokalisere advokater fast 
i Nord-Norge.
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Sjekk lønnskalkulatoren på juristforbundet.no/lonnskalkulator

Hva tjener de du kan 
sammenligne deg med?
Hvordan er din lønnsutvikling? Og hva er det vanlig å tjene i en jobb 
som ligner på din?  Over 6 000 jurister og advokater svarer årlig på 
Juristforbundets store lønnsundersøkelse – sjekk hva de tjener!

Juristforbundets lønnskalkulator viser resultater fra både  
statlig, kommunal og privat sektor. Kalkulatoren kan bistå  
deg i lønnsforhandlinger og er et unikt verktøy for både  
deg som er ny og erfaren jurist.

Har du  
riktig lønn?

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/c
ig

de
m

hi
za

l

Hva tjener andre - Annonse Juristen.indd   1Hva tjener andre - Annonse Juristen.indd   1 04.06.2021   14:0504.06.2021   14:05



Kommunal sektor fatter vedtak og beslutninger av 
stor betydning for innbyggerne, og juristdekningen i 
kommune-Norge er et tema Juristen har tatt for seg 

tidligere. I 2002 omtalte vi blant annet en rapport fra 
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) som tok 
utgangspunkt i små kommuners evne til å ivareta innbyg-
gernes rettssikkerhet. Forskerne pekte den gang på at 
lovgivningen gikk i stadig retning av individuelle rettighe-
ter og at det juridiske aspektet grep inn på mange områ-
der. Men at det var varierende kunnskap om dette ute i 
kommunene. Samtidig viste undersøkelser at juristdek-
ningen ikke var god og at det manglet juridisk kompetanse 
i egen administrasjon.

I årene etterpå har ikke utfordringene blitt færre og retts-
sikkerhet i kommunene har vært tema i flere undersøkelser. 
Det er også tema i denne utgaven av Juristen. Utgangs-
punktet er en undersøkelse Rambøll har utført på vegne av 
Juristforbundet. Det er sett på status for juridisk kompe-
tanse i kommuneadministrasjonene, hvordan man dekker 
for behovet og hvilke vurderinger kommunene gjør på dette 
området. Funnene i undersøkelsen kan du lese mer om len-
ger ut i denne utgaven, men stikkord er at bare litt over halv-
parten av kommunene har ansatt jurister – og at i de kom-
munene som har jurister, brukes de fortrinnsvis som støtte 
for ledelse og stab og på fagområdet plan og bygg. De 
bidrar i mindre grad innenfor fagområder som retter seg 
mot ressurssvake grupper av innbyggere – som barnevern, 
helse og omsorg, personvern, og oppvekst og utdanning.

At det er stort behov for juridisk kompetanse i kommu-
ne-Norge, kan det ikke være tvil om. I denne utgaven skra-
per vi bare i overflaten på store kommunale tjenesteområ-
der som barnevern, helse og omsorg og oppvekst og 
utdanning. Det kommunale selvstyret forutsetter at man 
skal forvalte et ganske omfattende regelverk om rettighe-

ter for innbyggerne og plikter for kommunen, påpeker jus-
professor Bente Ohnstad om barnevernsfeltet i denne 
utgaven. 

Johan Sverre Rivertz, som er en kapasitet innen utdan-
ningsrett, snakker om alle de kommunale oppgavene innen 
skole og oppvekst. Og når det gjelder helse og omsorgs-
feltet, bør alle lese om Sivilombudsmannens undersøkelse 
av sykehjem. 

Det er krav om minimumsdekning på flere områder innen 
kommunal tjenesteyting, men når det gjelder rettssikker-
het kan det virke som tankegangen ikke er den samme. 
Jurister i denne utgaven etterlyser derfor en juridisk 
minste bemanning, for å sikre innbyggerne kvalitet i saks-
behandlingen og kvalitet i kommunens generelle drift. 
Benedicte Gram-Knutsen, leder for Juristforbundet 
–  Kommune påpeker at kommunal sektor er omfattende, 
og at feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan få 
store konsekvenser for innbyggerne. Det gjelder uansett 
geografisk plassering og innbyggertall. 

Leserne bør også få med seg kronikken skrever av 
 Domstoladministrasjonens styreleder Bård Tønder 
i  denne utgaven. Også der er temaet «lokal rettssikker-
het», om enn i et videre og noe annet perspektiv. Tønder 
skriver om Domstoladministrasjonens tanker om lokale 
rettssentere og hvordan man slik kan samle en del justis-
oppgaver som er spredt på ulike sektorer til ett sted på 
lokalt nivå. 

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god sommer!

Ole-Martin Gang nes
re dak tør

Den lokale rettssikkerheten
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– Da kan det vir ke som om man ge kom mu ner ten ker at de rett  
og slett ikke tren ger ju ris ter. De ser ikke be ho vet. At man kan ten ke det,  

med tan ke på den retts lig gjø rin gen vi har hatt i sam fun net,  
er be kym rings fylt, sier Be ne dic te Gram-Knutsen. (Foto: Privat)

Det handler om folks rettssikkerhet,  
sier Benedicte Gram-Knutsen. Lederen 

for Juristforbundet – Kommune, som 
arbeider ved Byombudet i Bergen, 
ønsker å bevisstgjøre innbyggerne.

  Ole-Martin Gangnes

Undersøkelse om  
juridisk kompetanse

– At bare litt  
over halvparten av 

kommunene har  
jurister bekymrer  

oss sterkt
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fryk te at tillitt pul ve ri se res og der
med at de mo kra ti et svek kes.

– Un der sø kel sen vi ser at nes ten 
alle kom mu ner be nyt ter seg av eks
tern ju ri disk bi stand, uav hen gig av 
om de har an satt ju ris ter el ler ikke. 
Er det ikke greit at man bare leier 
inn ju ri disk hjelp ved be hov? 

– Pro ble met er at det da mang ler 
for stå el se for når man er inne i en ju ri
disk vur de ring el ler pro blem stil ling. 
Det må du ha kom pe tan se for å vite. 
Ju ris te ne vil til fø re kom mu ne ne be stil
ler kom pe tan se, slik at det even tu elt 
kan hen tes inn eks tern ju ri disk kom pe
tan se der som det er be hov for det.

GramKnutsen sier også at ju ris
ter an satt i kom mu nen kan re du se re 
om fan get av res surs kre ven de tvis ter 
og spa re res sur ser ved å unn gå unød
ven di ge om gjø rin ger av ved tak i 
over ord net for valt nings or gan el ler i 
dom sto le ne. 

– I til legg til å sik re ret tig he te ne 
til inn byg ger ne, kan ju ri disk kom pe
tan se fo re byg ge at sa ker blir unød
ven dig dyre. Ved å ha ju ri disk be stil
ler kom pe tan se, kan ju ris ten peke 
kom mu nen i rik tig ret ning og inn
hen te eks tern hjelp de gan ge ne det 
be hø ves. 

Vei led ning 
De fles te om rå der hvor kom mu nen 
ut ø ver myn dig het er re gu lert i lov 
og for skrif ter og inn byg ger ne har 
der for et stort be hov for ju ri disk vei
led ning fra kom mu nen på pe ker 
le de ren for Ju rist for bun det – Kom
mu ne. 

– Hvem som helst kan ikke gi 
den ne vei led nin gen. Opp ga ven kre
ver so lid ju ri disk kom pe tan se. 

– Det hand ler om å styr ke inn
byg ger nes retts sik ker het. Kom mu
nal sek tor er om fat ten de. Feil i saks
be hand lin gen og feil lov for stå el se 
kan få sto re kon se kven ser for inn
byg ger ne, sier GramKnutsen og 
frem hol der at rett til vei led ning, kla
ge og over prø ving må sik res uav hen
gig av geo gra fisk til hø rig het.

disk kom pe tan se, men gjer ne da 
in nen byg ge sak, HR og le del se. 

– Byg ge sak er et vik tig om rå de 
og det er bra at ju ris ter job ber med 
det. Men ju ri disk kom pe tan se som 
støt te for le del se og stab er jo ikke 
noe som kom mer inn byg ger ne 
di rek te til gode og som di rek te styr
ker kva li te ten på tje nes ter og ved
tak. Vi ble også over ras ket over å se 
at per son vern ikke er høy ere pri ori
tert med ju ri disk kom pe tan se, sier 
hun.

– To tal bil det som teg nes be kym
rer oss sterkt. Vi spør oss om hvor for 
kom mu ner ikke har ju ris ter. Er det 
øko no mi? Kla rer man ikke å re krut
te re? Un der sø kel sen vi ser at det 
ikke først og fremst er øko no mi. Og 
de som sø ker et ter ju ris ter får sø
ke re. 

– Da kan det vir ke som om man
ge kom mu ner ten ker at de rett og 
slett ikke tren ger ju ris ter. De ser 
ikke be ho vet. At man kan ten ke det, 
med tan ke på den retts lig gjø rin gen 
vi har hatt i sam fun net, er be kym
rings fylt. Man kan bli mørk redd av å 
ob ser ve re en slik hold ning, sier hun.

Un der sø kel sen vi ser at be ho vet 
for ju ri disk kom pe tan se vur de res 
ulikt fra kom mu ne til kom mu ne. 
Kom mu ner med over 50 000 inn
byg ge re ten de rer of te re til å ha pla
ner om å an set te ju ris ter i frem ti den, 
mens kom mu ner med 2 000 – 4 999 
inn byg ge re sjeld ne re plan leg ger å 
an set te ju ris ter de nes te 12 må ne
de ne. 

Be visst gjø ring
– Vi øns ker å be visst gjø re inn byg
ger ne i kom mu ne ne om at det te 
hand ler om de res retts sik ker het, 
kva li tet på tje nes te ne og kva li te ten 
på ved tak kom mu nen gjør, sier hun.

GramKnutsen pe ker spe si elt på 
bar ne vern, men også på vik ti ge 
om rå der som sko le, hel se og om sorg.

– De mo kra ti et byg ger på tillitt. 
Og da må inn byg ger ne ha tillitt til at 
kom mu nen be hand ler sa ker på en 
retts sik ker og kom pe tent måte. 
Mang ler det te, er det grunn til å 

Bare 55 % av 254 kom mu ner som 
har svart på en un der sø kel se Ram
bøll har ut ført for Ju rist for bun det, 
har an satt én el ler fle re ju ris ter. Sær
lig i de mind re kom mu ne ne er det få 
som har ju ri disk kom pe tan se i egen 
ad mi nist ra sjon. Un der sø kel sen vi ser 
også en klar ten dens til at de stør re 
kom mu ne ne of te re har an satt ju ris
ter. 

– Det for tel ler at kva li te ten i saks
be hand lin gen vil kun ne va ri e re mye fra 
kom mu ne til kom mu ne. Alle inn byg
ge re bør kun ne føle seg tryg ge på at de 
får de ret tig he te ne lo ven gir dem, uan
sett hvil ken kom mu ne de bor i, sier 
Be ne dic te GramKnutsen, le der av 
Ju rist for bun det – Kom mu ne. 

– Det hand ler om folks retts sik
ker het, sier hun.

Kom mu ne un der sø kel sen vi ser 
også at de kom mu ne ne som har an
sat te ju ris ter, for trinns vis bru ker 
ju ris te ne som støt te for le del se og 
stab, dess uten ofte på fag om rå det 
plan og bygg. Ju ris ten får i langt 
mind re grad bi dra in nen for fag om
rå der som kan be rø re res surs sva ke 
grup per av inn byg ge re – som bar ne
vern, hel se og om sorg, per son vern, 
og opp vekst og ut dan ning.

– Al vor lig
GramKnutsen me ner det er uhold
bart at an sat te uten til strek ke lig 
ju ri disk ut dan ning job ber med ju ri
dis ke pro blem stil lin ger i kom mu ner 
over hele lan det – og at det kan lede 
til in ha bi li tet, rol le blan ding og man
gel full hånd te ring av alt fra byg ge sa
ker til bar ne vern. 

– Ju rist tett he ten er dår lig, sær lig 
i små kom mu ner. Sam ti dig skal alle 
kom mu ner, uan sett stør rel se, løse 
hele spek te ret av kom mu na le opp
ga ver. Det er in gen ting som til si er at 
små kom mu ner har mind re kom pli
ser te ju ri dis ke opp ga ver enn de sto
re. I vårt sam funn, med stor grad av 
retts lig gjø ring, er det eks tremt 
al vor lig når kom mu ne ne mang ler 
ju ri disk kom pe tan se.

Un der sø kel sen vi ser at de sto re 
kom mu ne ne som pri ori te rer ju ri
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Kommuner med ansatte jurister
• 55 % av norske kommuner har ansatt jurister. 

Flest kommuner med jurister finner vi i 
Viken, Vestland og Rogaland. De fleste 
av kommunene med mer enn 10.000 
innbyggere har ansett egen jurist. Andelen 
kommuner med jurister øker i takt med både 
innbyggerantall og antall ansatte i kommunen.

• I kommuner som har ansatt jurister, er det flest 
som jobber med «plan og bygg». Få jobber 
med «sosial og utdanning», «oppvekst og 
utdanning» og «personvern».

• Viken skiller seg ut ved å ha jurister på mange 
fagfelt. I Agder er få fagfelt dekket av jurister. 
Det samme gjelder også for kommuner i 
Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland og 
Vestland.

• 9 av 10 mener behovet for juridisk 
kompetanse har økt, og 17 % planlegger 
å ansette jurister i nærmeste framtid. 
Nyansettelser vil primært være innen «plan 
og bygg» og «ledernivå», samt «kontrakter 
og avtaler», «HR/personal» og «offentlige 
anskaffelser».

• 92 % benytter ekstern bistand. Mest brukt 
er bistand til «HR/personal» og «ledernivå». 
Nesten halvparten bruker eksterne til 
«barnevern». Svært få bruker eksterne til 
«sosial og bolig» og «personvern». De 
fleste har benyttet organisasjonsadvokat/
jurist (f.eks KS). Mange har også benyttet 
privatpraktiserende advokat. 

Kommuner uten ansatte jurister
• 45 % av norske kommuner har ikke ansatt 

jurister. Det er særlig kommuner i Nordland og 
Troms og Finnmark vi finner kommuner uten 
ansatte jurister. Majoriteten av disse er små 
kommuner.. 

• Nesten 4 av 10 kommuner som ikke har ansatt 
jurister oppgir at det er økonomiske årsaker til 
det. Det gjelder særlig for kommuner i Troms 
og Finnmark, Vestland og Møre og Romsdal. 
Mange oppgir at de kjøper inn tjenester ved 
behov.

• 2 av 3 mener behovet for juridisk kompetanse 
har økt, men kun 3 % planlegger å ansette 
egen jurist. 

• 95 % benytter ekstern bistand. Mest brukt 
er bistand til «HR/personal» og «ledernivå». 
Svært få bruker eksterne til «sosial og bolig» 
og «personvern». Kommuner i Nordland 
bruker mye ekstern bistand til ledernivå, 
mens Troms og Finnmark bruker eksterne på 
mange områder, og aller mest til barnevern. 
De fleste har benyttet organisasjonsadvokat/
jurist (f.eks KS). Mange har også benyttet 
privatpraktiserende advokat.

Kilde: Rambølls kommuneundersøkelse
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I kommuner som har ansatt jurister,  
er det flest som jobber med plan og bygg.  

Få jobber med sosial, oppvekst  
og utdanning og personvern.

Hvilke fagfelt juristene i kommunen jobber på: (N=139, de som har jurist). Tall i %

I kommuner som har ansatt jurister, er det flest som jobber med «plan og bygg». 
Få jobber med «sosial og utdanning», «oppvekst og utdanning» og «personvern»
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Kilde: Rambølls kommuneundersøkelse



Bruk medlemsfordelene dine
Som medlem i Juristforbundet har du tilgang  
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de and re på av de lin gen har, selv om 
man ge av in gen iø re ne er gode på 
lov an ven del se. 

– Vi vet at det gjø res en del saks
be hand lings feil i kom mu ner for di vi 
ikke har sam let over blikk og over
sikt over for valt nings lo ven og plan 
og byg nings lo ven. En kelt sa ker kan 
være tun ge og ut ford ren de selv for 
tren te ju ris ter.

I et ter kant av kvikk lei re ra set på 
Gjerd rum for snart et halvt år si den 
og med viss he ten om at det også fin
nes kvikk lei re om rå der i Grim stad, 
valg te kom mu nen også å an set te en 
geo log. 

Va ri er te da ger
Selv om Raa el pe ker på lønn som en 
av mu li ge år sa ker til høy gjen nom
trakk av ju ris ter, har de sett at fle re 
har søkt seg til kom mu nen un der 
pan de mi en.  

– Det er også spen nen de job ber 
for ju ris ter i kom mu ne ne, med va ri
er te da ger. I for ri ge uke var det en 
som lur te på om na bo en måt te sen
de na bo var sel om en elek trisk gress
klip per, en kla get på en le ke stue, 
mens vi også så på en sak hvor et 
sen trums bygg har 30 me ter ed 
kvikk lei re un der seg. 

Han pe ker på at Grim stad kom
mu ne har en lang kyst lin je med 
man ge be mid le de bo lig og hyt te ei
e re som gjer ne bru ker ad vo kat. 

I til legg har Grim stad ver net tre
hus be byg gel se i sent rum. 

– Det er godt å ha ju ris ter til de 
kre ven de sa ke ne, sier Raa el.

– De blir fort at trak ti ve et ter 
noen år i det of fent li ge, spe si elt på 
fel tet plan og bygg. Spe si elt i de 
mind re kom mu ne ne, hvor det ikke 
er noe sær lig ju ri disk mil jø er det 
van ske lig å hol de på folk, sier han. 

Ju ris ter og in gen iø rer 
Raa el trek ker frem løn nin ge ne som 
en av ho ved grun ne ne til at ny ut dan
ne de ofte sø ker seg til kom mu ne ne, 
men for svin ner et ter noen år.

– Si gjen nom snitts løn nen for en 
saks be hand ler i kom mu nen er 
580.000 – det blir noe helt an net enn 
løn nin ge ne i det pri va te, sier han.

– Det gjør det na tur lig at man ge 
bru ker en slik jobb som et spring
brett. Er du ju rist med er fa ring 
in nen for plan og bygg i det of fent
li ge blir du for at trak tiv i det pri va te. 

Raa el opp le ver midlertid at 
man ge sø ker seg be visst til kom mu
ne ne på grunn av god opp føl ging, 
flek si tid, at det ikke er noe inn tje
nings krav og et øns ke om bred er fa
ring i tryg ge ram mer. 

Da de søk te et ter ju rist tid li ge re 
i år fikk de inn 85 søk na der. 

I av de lin gen er i dag to av åtte 
ju ris ter, en er geo log, mens res ten er 
bygg in gen iø rer. 

– Det utro lig vik tig å ha beg ge 
de ler, sier han.

– Ju ris te ne ser de ut ford rin ge ne 
lov ver ket gir og kan gi gode og ty de
li ge svar og vei le de godt i søk nads
pro ses ser, men ber du er ju rist fikse 
en bunn svill er det kan skje ikke så 
man ge som vet hva det er. 

Raa el me ner ju ris te ne har med 
seg en er fa ring og en ba ga sje fra stu
di et og et ter ar beids li vet som ikke 

Enhetsleder Marius Raael 
i Grimstad kommune ansatte 
nylig en jurist og en geolog. 
Han er opptatt av å ha riktig 
kompetanse i miljøet, men 
opplever at det kan være 
utfordrende å holde på 
juristene.

  Tuva Bønke Grønning

– Min er fa ring er at man tren ger 
ju ris ter i kom mu nen. Kom mu ne nes 
jobb er å for val te re gel verk, og min 
jobb er å sør ge for god kva li tet i 
bygg verk. Jeg ten ker det er åpen bart 
at det er vik tig med folk som kan 
re gel ver ket. I til legg har må ten man 
av dek ker brudd på, ved til syn, sto re 
krav til do ku men ta sjon og lov for stå
el se, sier Ma ri us Raa el.

Raa el er le der for byg ge saks en
he ten i Grim stad kom mu ne, og har 
tid li ge re job bet i kom mu ner som 
Kris tian sand, Rak ke stad og Man dal. 

Ny lig fikk han an set te en eks tra 
ju rist til tea met, i til legg til en geo
log. Han for tel ler at det kan være 
ut ford ren de å finne ju ris ter, spe si elt 
ad vo ka ter.

– Vi har for søkt fle re gan ger tid
li ge re å an set te ad vo ka ter, men har 
opp levd at de ikke en gang får star tet 
før de har tak ket ja til en an nen jobb 
i det pri va te, for tel ler han.

Raa el har er fa ring med at det 
ofte er stor ut skift ning av ju ris ter i 
kom mu ne ne, og at man ge for svin
ner til det pri va te et ter noen år.

– Det er godt å ha ju ris ter  
til de kre ven de sa ke ne

PLAN OG BYGG



14   |   Juristen  3|21

Etter at Lillestrøm kommune ble «født» 
1. januar 2020, har antall jurister i kommunens 
dekningsområde økt fra under 20 til over 30. 
– Dette gir økt kvalitet i saksbehandling og 
vedtak, og vi regner med å spare penger 
gjennom etableringen av et eget advokat
kontor, sier kommunedirektør Trine Myrvold 
Wikstrøm.

   Tore Letvik

Lil le strøm kom mu ne be står av tre sam men slåt te kom
mu ner, Skeds mo, Fet og Sør um. Før sam men slåin gen var 
de 20 ju ris te ne for delt på Sør um og Skeds mo. Fet had de 
in gen an satt ju rist. Myrvold Wik strøm, som selv er ut dan
net ju rist, så raskt et be hov for å styr ke den ju ri dis ke kom
pe tan sen i Lil le strøm kom mu ne, som nå har an sat te ju ris
ter på alle de vik tig ste fag fel te ne in nen kom mu nen.

– Vi an set ter fle re og fle re ju ris ter for di vi ser at det 
sik rer økt kva li tet på man ge av kom mu nens kjer ne om
rå der. Et ter at Lil le strøm kom mu ne ble en rea li tet så 
opp ret tet vi et kom mu ne ad vo kat kon tor rett un der meg, 
med to an sat te ad vo ka ter. Nå gjør vi det til en egen 
en het, med egen le der. In nen au gust må ned vil det bli 

an satt yt ter li ge re to ad vo ka ter der. Ved å ha i alt fire an
sat te ad vo ka ter reg ner vi vil få ned kost na de ne til inn
kjøp te ad vo kat tje nes ter, som år lig har lig get på seks til 
syv mil li o ner. Vi ser stor nyt te av å ha egne ad vo ka ter 
in ternt, sier Myrvold Wik strøm til Ju ris ten. 

Man ge av de stør ste ut gif te ne til eks tern ad vo kat bi
stand har vært knyt tet til Brånåsdalen av falls de po ni, 
som var i drift mel lom 1970 – 1991. De po ni et var eid av 
tid li ge re Skeds mo kom mu ne eide, som re gu ler te og 
solg te man ge av tom te ne der. 14 hus ei e re i rand so nen 
krev de se ne re er stat ning fra kom mu nen for ver di tap på 
grunn av gassinnsig i bo li ger og skjev he ter i hu se ne. 

De vant i ting ret ten og i mars må ned i år også i lag
manns ret ten, som kon klu der te med at hus ei er ne skal ha 
dek ket et ver di tap på ei en dom me ne sine på 50 pro sent, 
noe som ut gjør om lag 35 mil li o ner kro ner sam let for de 
14 bo li ge ne, noe Lil le strøm kom mu ne ble dømt til å 
be ta le. Kom mu nen må også dekke be bo er nes saks om
kost nin ger på 4,7 mil li o ner kro ner fra lag manns ret ten 
og 7,6 mil li o ner fra ting ret ten. Lil le strøm kom mu ne 
be stem te seg for å ikke anke dom men vi de re.

Egne ad vo kat kon to rer
Brånåsdalsa ken var en av sa ke ne som krev de inn kjøp av 
eks ter ne ad vo kat tje nes ter, noe det tro lig vil bli mind re 
be hov for i ti den som kom mer.

– Må let med å ha egne an sat te ad vo ka ter er alt så å 
kjøpe mind re eks ter ne ad vo kattje nes ter, og at vi da vil 
spa re pen ger på det te i det lan ge løp. Jeg har sett på and

Ny kommune brukte millioner  
på ekstern juridisk bistand. 

Nå vil de spare penger  
ved å etablere eget  

advokatkontor   
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mu ne ne an set ter ju ris ter på plan og 
bygg. 

– Hvor dan ser du på be ho vet for 
ju ri disk kom pe tan se i ti den som 
kom mer?

– Jeg me ner at be ho vet er øken de, 
og det sier de som job ber på ut dan
nings fel tet hos oss også, at det er et 
fag om rå de som er re gel styrt. Det er 
mye myn dig hets ut øv el se der også, 
hvor man til de ler tje nes ter, og hvor vi 
må tolke re gel ver ket. Ikke minst 
in nen bar ne ha ge myn dig he ten. 

– Så vi har stor nyt te av våre 
ju ris ter på det om rå det, og jeg ten
ker at ju ris ter stort sett er gode saks
be hand le re som er godt dril let gjen
nom stu di e ne til å se man ge si der av 
en sak og til å ut vi ses god skjønns ut
øv el se. Det å ha saks be hand ler og 
råd gi ve re som er gode på skjønns ut
øv el se er vik tig for kom mu ne sek to
ren. Og ikke minst for di vel dig mye 
nå er re gel styrt, noe som gjør det 
vel dig vik tig med god skjønns ut øv
el se, sier Myrvold Wik strøm.

– Hva med ju ris ten i deg da, får 
du brukt fa get i en hek tisk hver dag 
som kom mu ne di rek tør?

– Ja, jeg gjør jo det til en viss 
grad, men det er klart at jeg nå job
ber vel dig over ord net. Må ten jeg 
bru ker fa get på er vel mer at jeg 
kan skje har litt ju ri disk teft som gjør 
at jeg ser når vi er oppe i van ske li ge 
sa ker, og at det er noen ju ri dis ke 
pro blem stil lin ger som vi må gå inn i. 
Og det er jo en for del. Jeg vel dig 
glad for den bak grun nen jeg har, selv 
om jeg vel må inn røm me at jeg har 
blitt en litt rus ten ju rist med ti den. 
Men så har jeg jo vel dig man ge gode 
ju ris ter rundt meg som jeg kan spille 
på når jeg opp da ger de van ske li ge 
sa ke ne, sier Myrvold Wik strøm. 

Re gu le rings sa ker
Hun for tel ler at Lil le strøm kom
mu ne til en hver tid har gå en de 
re gu le rings sa ker in nen for plan og 
bygg, og at det der kan være kre
ven de opp ga ver.

– Også kan det ofte være 
ut ford rin ger knyt tet til at vi gjør 

nei på den gang, og ti den har be kref
tet at be ho vet for ju ris ter bare har 
økt, til tross for at tre kom mu ner ble 
til én.

Og kom mu ne di rek tø ren i Lil le
strøm er selv langt fra noen no vi se i 
ju rist sam men heng. Da hun be gyn te 
i et ett års vi ka ri at som ju ri disk råd
gi ver i Skeds mo kom mu ne i 1997 
var hun den enes te an sat te ju ris ten. 
Nå tel ler Lil le strøm kom mu ne i 
over kant av 30 ju ris ter. 

Et ter vi ka ri a tet i 1997 had de 
hun fle re uli ke le der stil lin ger i kom
mu nen, og var råd mann i Fet kom
mu ne før hun i mai 2017 ble an satt 
som råd mann i Skeds mo. I Fet var 
hun enes te ju rist. Da hun be gyn te i 
Skeds mo kom mu ne, for svant den 
ju ri dis ke kom pe tan sen fra den lil le 
kom mu nen.

– Fet kom mu ne had de da in gen 
ju ris ter, så den ju ri dis ke kom pe tan
sen in ternt had de ikke de. Den måt
te de kjøpe når de treng te det. Nå er 
jo dis se kom mu ne ne blitt ett, og nå 
de ler vi selv føl ge lig på all ju ri disk 
kom pe tan se. Så den del en av kom
mu nen som var Fet tid li ge re har fått 
en helt an nen til gang på ju ri disk 
kom pe tan se nå, sier, sier ju ris ten og 
kom mu ne di rek tø ren som snart har 
25 års er fa ring i kom mu ne sek to ren.

Ut dan nings sek to ren
I un der sø kel sen som Ram bøll har 
gjort for Ju rist for bun det går det 
frem at kom mu ne ne an ser at det er 
svært li ten sann syn lig het for at de 
an set ter ju ris ter på ut dan nings fel tet, 
og størst sann syn lig het for at kom

re sto re kom mu ner også, og de fles te 
av dis se har eget in ternt ad vo kat
kon tor i kom mu nen, og det er nok 
den vei en det går for fle re kom mu
ner, sier Myrvold Wik strøm, som 
for tel ler at ju ris te ne som job ber 
el lers i or ga ni sa sjo nen i Lil le strøm 
kom mu ne mer job ber som saks be
hand le re in nen for de for skjel li ge 
fag fel te ne.

– Vi har ju ris ter an satt som sit ter 
som saks be hand ler på plan og byg
ge sak, og man ge ju ris ter in nen for 
inn kjøp og an skaf fel ser, saks be hand
len de råd gi ve re i nav, og in nen sko le 
og ut dan ning.  Det er hvis vi kom
mer i pro sess med noen, som for 
eks em pel at det er ak tu elt for oss å 
stev ne noen, el ler det van lig ste, at 
noen stev ner kom mu nen, så vil vi jo 
bru ke ad vo kat kon to ret først og 
fremst til å pro se de re. 

– Ad vo ka te ne der pro se de rer 
også alle bar ne verns sa ke ne våre for 
nemn da, og vi bru ker dem også for 
øv rig i or ga ni sa sjo nen ved at de gir 
ju ri dis ke ad vo kat råd inn ad i or ga ni
sa sjo nen. De ut gjør slik sett også en 
kom pe tan se ba se for kom mu nen, 
sier kom mu ne di rek tø ren som for
tel ler at kom mu ne ne opp le ver stor 
in ter es se når de ut ly ser le di ge ju rist
stil lin ger.

– Da vi had de an non se ute for å 
an set te de to ad vo ka te ne som skal 
til tre på ad vo kat kon to ret i som mer 
had de vi svært man ge sø ke re, sier 
Myrvold Wik strøm.

Lil le strøm kom mu ne har egne 
an sat te ju ris ter in nen hel se og 
om sorg, og et per son vern om bud 
som er ju rist.

I kom mu ne di rek tø rens le der
grup pe er vi to ju ris ter, og beg ge 
stabs le der ne in nen for opp vekst og 
ut dan ning og hel se og mest ring, er 
også ju ris ter.

Sam men slå ing 
Ju ris ten in ter vju et Myrvold Wik
strøm i 2018, godt i for kant av kom
mu ne sam men slå in gen. Ett av spørs
må le ne vi stil te var om 
sam men slåin gen ville føre til mind re 
be hov for ju ris ter. Det svar te hun 

Det å ha saksbehandler  

og rådgivere som er  

gode på skjønnsutøvelse 

er viktig for kommune

sektoren
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vi har et ju ri disk mil jø. At vi har det 
blir satt pris på, og det er et fel les
skap mel lom ju ris te ne hos oss.

– Det te vet du jo litt om, som 
var ens lig ju rist i tid li ge re Fet kom
mu ne?

– Ja, men det har skjedd vel dig 
mye si den den gan gen, og det har 
vært en stor ut vik ling. Og det er 
klart at det er vik tig å ha and re ju ris
ter å dis ku te re sa ker med. I til legg til 
at det te er kom pe tan se som jeg ser 
at vi får vel dig mye igjen for å ha i 
or ga ni sa sjo nen, gir det ju ri disk mil jø 
også grunn lag for et godt fag lig og 
kol le gi alt mil jø, både på jobb, men 
også et ter jobb, selv om de som tok 
fre dags pils og mid dag sam men et ter 
jobb før ko ro na en, nå har måt tet 
set te det på pau se en stund. Men, 
med mind re smit te i sam fun net og 
øken de vak si ne ring så kom mer nok 
den ne mu lig he ten til ba ke igjen. 
Hel dig vis.

gan ske man ge sto re inn kjøp hvor 
vi inn går kon trak ter. Inn kjøps jus 
og kon trakts jus er van li ge om rå der 
som kre ver ju ri disk kom pe tan se. 
Vi har da også man ge an sat te ju ris
ter in nen for inn kjøp, hvor det er 
fle re og fle re sa ker, og hvor en 
kom mu ne skal trå for sik tig for å 
over hol de lov om of fent li ge 
an skaf fel ser, hvor det vik tig å ha 
kom pe tan se på. Det te er et fag felt 
som jeg per son lig me ner det er 
vik tig at alle kom mu ne ne bør ha 
ju ris ter på, sier Myrvold Wik strøm 
som er sjef i en kom mu ne hvor 
inn byg ger an tal let har krø pet over 
87.000, og som i dag er lan dets 
ni en de stør ste kom mu ne. 

Hun me ner det er vik tig at kom
mu ner rundt om i lan det sø ker et ter 
ju ri disk kom pe tan se.

– Vi får man ge sø ke re når vi går 
ut for å an set te ju ris ter, og de som 
sø ker er ofte opp tatt av nett opp om 

Vi får mange søkere når vi 

går ut for å ansette jurister, 

og de som søker er ofte 

opptatt av om vi har et 

juridisk miljø



18   |   Juristen  3|21

Barn var kil de i 13 pro sent, mor/
far i 35 pro sent, fos ter for eld re i 6 pro
sent, an nen pri vat per son i 8 pro sent 
og ad vo kat i 11 pro sent av sa ke ne.

Ju ri disk kom pe tan se
GramKnutsen me ner en ryd dig 
pro sess er en for ut set ning for kva li
tet i tje nes ten og et mid del til å opp
nå rik tig ved tak. 

«De pro ses su el le reg le ne og bar
ne verns lo ven skal være en for sik ring 
mot vil kår lig saks be hand ling og 
myn dig hets mis bruk. En ny bar ne
verns lov ale ne lø ser dess ver re ikke 
pro ble met. Hva hjel per det med en 
ny lov hvis det mang ler ju ri disk 
kom pe tan se til å for stå den?»

Hun me ner det må fle re res sur
ser og mer kom pe tan se inn i tje nes
ten, og at det hand ler om barn og 
for eld res retts sik ker het. 

«De fles te bar ne verns pe da go ger 
er sam vit tig hets ful le, de di ker te og 
opp tatt av å gjø re en god jobb. De er 
trent i å vur de re «bar nets beste», 
men har ikke den ju ri dis ke for ank
rin gen som skal til for å for stå lov
ver ket og drive retts an ven del se. Når 
lov brudd fore kom mer i bar ne ver
net, skyl des det ofte man gel på ju ri
disk kom pe tan se. Sva ret er der for 
tverr fag lig kom pe tan se, der ju ris
te ne inn går som en vik tig res surs» 
skri ver GramKnutsen. 

47,6 pro sent av kom mu ne ne 
med egne ju ris ter har be nyt tet seg 
av eks tern bi stand in nen for bar ne
vern, mens tal let er 30 pro sent hos 
kom mu ne ne uten ju rist. 

Lov brudd i til syns sa ke ne
Be ne dic te GramKnutsen, le der for 
Ju rist for bun det Kom mu ne, skri ver 
at gjen tat te dom mer i EMD gjør det 
le gi timt å stil le spørs mål ved retts
an ven del sen i bar ne verns tje nes ten. 

«En rek ke til syns rap por ter fra 
Stats for val te ren (tid li ge re Fyl kes man
nen) og Hel se til sy net, som av dek ker 
brudd på lo ver og for skrif ter, un der
byg ger vår be kym ring for tje nes tens 
ju ri dis ke kom pe tan se. Vi må spør re 
oss hvor dan det te kan skje i et for valt
nings or gan med et sær de les vik tig 
sam funns opp drag?» skri ver hun. 

I 2020 opp ret tet stats for val ter ne 
564 sa ker, noe som er en ned gang fra 
718 i 2019. Det pe kes på en an be fa
ling fra Hel se til sy net om å heve ters
ke len for å opp ret te sa ker grun net 
be hov for å om pri ori te re res sur se ne 
un der ko ro na pan de mi en som en 
mu lig år sak til ned gan gen. 

Det ble kon sta tert lov brudd i 53 
pro sent av de vur der te sa ke ne. 

Hel se til sy net skri ver at i til syns
sa ke ne var 86 pro sent av vur de rin
ge ne ret tet mot den kom mu na le 
barneverntjenesten, de øv ri ge mot 
in sti tu sjo ner og Buf etat.

40 prosent  
av norske kommuner  

henter inn ekstern juridisk 
bistand på barnevern

De største kommunene 
har større sannsynlighet for 
å ha ansatt jurister på alle 
fagfelt, mens de minste 
kommunene har lavere 
sannsynlighet for å benytte 
seg av ekstern kompetanse 
på flere fagfelt; helse og 
omsorg, barnevern. HR/
personal, offentlige 
anskaffelser og 
erstatningssaker. 

  Tuva Bønke Grønning

Nes ten alle kom mu ner be nyt ter 
imid ler tid eks tern bi stand, uav hen
gig av om de har an satt ju ris ter selv 
el ler ikke. 

Bar ne vern hav ner som num mer 
fire på lista over om rå der hvor kom
mu ne ne har be nyt tet eks tern ju ri disk 
bi stand, bak HR/per so nal, le der ni vå, 
og kon trak ter og av ta ler. 40 pro sent 
av kom mu ne ne har be nyt tet slik 
bi stand in nen bar ne vern. 

Det er imid ler tid kom mu ne ne 
som har an satt egne ju ris ter som har 
stør re sann syn lig het for å be nyt te 
seg av eks tern bi stand. 

BARNEVERN
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Nesten alle kommuner benytter ekstern juridisk 
bistand, både de som har egne jurister og de 
som ikke har det. Mest brukt er bistand til  
HR/personal og ledernivå. Svært få bruker 
eksterne til sosial og bolig og personvern.

Har din kommune benyttet ekstern juridisk bistand? Fordelt på de som har og ikke har ansatt jurister

I alt Ansatt jurist Ikke ansatt

Ja, til juridisk rådgivning 32 % 24 % 43 %

Ja, til prosessoppdrag i fylkesnemnda og/eller domstolene 6 % 10 % 2 %

Ja, til både rådgivning og prosessoppdrag 55 % 58 % 50 %

Nei 7 % 8 % 5 %

93% av kommunene benytter seg av ekstern bistand, uavhengig av om de har ansatt jurister selv eller ikke. 

Hvilke områder man har benyttet ekstern bistand. Fordelt på de som har og ikke har ansatt jurister: 

I alt Ansatt jurist Ikke ansatt

HR/personal 67 % 63 % 73 %

Ledernivå (rådmann, kommunalsjef o.l.) 64 % 55 % 74 %

Kontrakter og avtaler 44 % 45 % 42 %

Barnevern 40 % 48 % 30 %

Plan og bygg 32 % 29 % 35 %

Helse og omsorg 31 % 28 % 35 %

Offentlige anskaffelser 31 % 35 % 26 %

Erstatningssaker 28 % 32 % 22 %

Oppvekst og utdanning 16 % 18 % 14 %

Personvern 4 % 4 % 3 %

Sosial og bolig 2 % 1 % 2 %

Andre områder 8 % 8 % 8 %

Totalt sett har flest benyttet seg av ekstern rådgivning på HR/personal og ledernivå. Det er noe variasjon avhengig av om en har 
ansatt jurister fra før eller ikke: Kommuner som ikke har ansatt jurister har større sannsynlighet for å benytte seg av ekstern bistand for 
ledernivå og HR/personal. Kommuner som har ansatt jurister fra før, har større sannsynlighet for å benytte seg av ekstern bistand 
innen barnevern

Kilde: Rambølls kommuneundersøkelse
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Ut val get skri ver vi de re at det er 
«ve sent li ge mang ler når det gjel der 
for valt nings kom pe tan se og for stå
el se på et om rå de hvor det er av gjø
ren de å ha kjenn skap til og prak ti
se re grunn leg gen de krav til 
retts sik ker het, pro ses su elt og ma te
ri elt, for sa kens par ter». 

– Det som er al vor lig i de sa ke ne 
vi har sett på, er at barn og for eld re 
er unn dratt vik ti ge retts sik ker hets
ver di er, og slik kan vi ikke ha det, sa 
Fjeld til NRK.

Vi de re har ut val get fun net det 
de kal ler «ve sent li ge mang ler» ved 
av gjø rel ses pro ses sen, med uklar het 
om hvil ket fak tum bar ne verns tje
nes ten har lagt til grunn og hvil ke 
vur de rin ger den har fore tatt. 

«Det er yt terst al vor lig at bar ne
verns tje nes ten i fle re sa ker en ten 
ikke har in vol vert bar net el ler tatt 
på al vor det bar net har for klart, til 
tross for in for ma sjon som til sa at 
bar net had de en sterkt be kym rings
full om sorgs si tua sjon.» 

I den ene sa ken hvor ut val get 
me ner det var fore tatt til freds stil
len de be hand ling av sa ken drei de 
kon flik ten seg om uenig het om vur
de ring av bar nets om sorgs si tua sjon, 
og ikke om bar ne ver nets be hand ling 
av sa ken.  

«Sa ken vi ser at med en kom pe
tent saks be hand ler og ty de lig sty ring 
og opp føl ging i sa ken, lar det seg 
gjø re å få til en be hand ling av sa ken 
som iva re tar par te nes in ter es ser, 

hjel pe rol len frem står som sen tral 
ved ut øv el sen av ar bei det som 
hjelpe bar ne vern. 

«I slike si tua sjo ner har kra ve ne til 
myn dig hets ut fø rel se, f.eks. i form av 
å et ter le ve sen tra le retts sik ker hets ga
ran ti er, en ten dens til å bli prak ti sert 
sva ke re enn når det gjel der ved tak av 
mer al vor lig ka rak ter og virk ning for 
for eld re ne» skri ver de.

Ut val get me ner det te sy nes å 
ska pe en uklar rol le for stå el se hos 
saks be hand ler ne ved at «det blir en 
svak el ler mang len de for stå el se av 
rol len som myn dig hets ut ø ver, med 
skjer pe de krav til saks be hand ling 
når det opp står uenig het og kon flikt 
med for eld re ne.» 

Ut val get me ner det kan vir ke 
som saks be hand ler ne for blir i det de 
kal ler en hjeperolle også i sa ker hvor 
det er vik tig å «opp fyl le grunn leg
gen de krav il retts sik ker het».

Rap por ten pe ker på fle re mu li ge 
år sa ker til at det te skjer, blant an net 
mang len de kunn skap og be visst het. 
At det er slik de har lært å jobbe 
pe kes også på som en mu lig år sak. 
Rap por ten trek ker frem at det er mer 
be ha ge lig og kon flikt fritt å være i en 
hjel pe rol le enn i en ty de li ge re myn
dig hets rol le som en mu lig for kla ring. 

For valt nings kom pe tan se 
Fjeldrap por ten vi ser også «med ty de
lig het at bar ne verns tje nes ten i be ty
de lig grad ikke har til freds stilt kra ve ne 
til å drive myn dig hets ut øv el se.» 

En granskningsrapport  
av ti særlig konfliktfylte 
barnevernssaker i Bergen 
kommune, konkluderte i 2020 
blant annet med manglende 
etterlevelse av krav til 
myndighetsutøvelse i ni av  
de ti undersøkte sakene. 

  Tuva Bønke Grønning

Den så kal te Fjeldrap por ten var re sul
ta tet av at by sty ret i Bergen i 2018 
be stem te seg for å ned set te et ut valg 
som skul le se på ti kon flikt fyl te bar ne
verns sa ker med for mål om å se på hva 
som kun ne vært gjort an ner le des for å 
re du se re kon flikt ni vå et. Ut val get ble 
le det av Rune Fjeld. 

Ho ved kon klu sjo nen er at «det er 
sy ste ma tis ke pro ble mer i norsk bar
ne vern som det has ter med å løse.» 

– De mest al vor li ge ut ford rin
ge ne er at vi fin ner barn som ikke 
har fått hjelp. De har ikke blitt lyt tet 
til, og det har ikke blitt fore tatt 
un der sø kel ser når de for tel ler at de 
le ver un der al vor li ge livs for hold, sa 
Rune Fjeld til NRK da rap por ten ble 
lan sert i fjor.

Ut val get spør om det er grunn
leg gen de svak he ter ved rol le for stå
el sen i bar ne ver net, og pe ker på at 

Sterk kritikk av  
barnevernet i rapport

BARNEVERN
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«Ut val get har også er fart at i de 
fles te sam ta ler med re pre sen tan te ne 
for bar ne verns tje nes ten frem kom 
det en mang len de for valt nings for
stå el se og kunn skap. Det te sam sva
rer med Bergen kom mu nes, v/ Etat 
for barn og fa mi lie, egen rap port av 
28.11.2019 fra egen kon troll med to 
av bar ne verns tje nes te ne i kom mu
nen. I et fler tall av sa ke ne som er 
un der søkt, er kom men tert at det i 
jour na len er spar somt med bar ne
verns fag li ge vur de rin ger.»

– Alar me ren de
Benedticte GramKnutsen, le der av 
Ju rist for bun det Kom mu ne, har kalt 
fun ne ne i Fjeldrap por ten «alar me
ren de». 

– I Fjeld-rap por ten på pe kes det at 
bar ne verns pe da go ge ne job ber utfra 
en te ra peu tisk me to de, med svak 
el ler mang len de for stå el se av rol len 
som myn dig hets ut ø ver. Saks be
hand ler ne har ikke vært seg be visst 
at som myn dig hets ut ø ver er det 
skjer pen de krav til saks be hand lin
gen.

– Fjeldut val get kon klu der med 
at fra væ ret og mang ler i for valt
nings ut øv el sen har ført til at både 
for eld re og barn har lidd retts tap og 
vært unn dratt vik ti ge rettsikkerhets
garantier.

Hun me ner ju ris ter bør være 
ob li ga to ris ke ute i tje nes ten.

– Ju ris ter i for valt nin gen er inn
byg ger nes rettsikkerhetsgarantister 
og en svært vik tig fak tor for å øke 
kva li te ten i det nors ke bar ne ver net.

gan gen ikke gir kon kret in for ma sjon 
om den ge ne rel le si tua sjo nen i bar
ne verns tje nes te ne i Bergen kom
mu ne. 

Det pe kes imid ler tid på en rek ke 
un der sø kel sen som har hatt lig
nen de funn, og ut val get me ner rap
por ten pe ker på for hold som «sann
syn lig vis er re le van te ut over de 
ak tu el le sa ke ne som har vært vur
dert.»

 Ut val get trek ker frem at noen 
av pro blem stil lin ge ne de har sett på 
lig ger noe til ba ke i tid og at det kan 
ar gu men te res for at si tua sjo nen ikke 
er den sam me i dag. 

«Ut val gets ana ly se an ty der imid
ler tid at det er noen grunn leg gen de 
ut ford rin ger i bar ne ver net som også 
gjel der for Bergen kom mu ne» skri
ver de.

Det pe kes igjen på tid li ge re 
un der sø kel ser og til stands rap por ter. 
Det vi ses blant an net til en rap port 
ved rø ren de 1123 barn fra 16 bar ne
verns tje nes ter, hvor det blant an net 
kom frem at det var «en stor an del 
barn som det ikke var snak ket med.»

«Saks be hand ler ne had de snak
ket med bar na kun i 60 pro sent av 
sa ke ne, og alt så ikke snak ket med 
barn i 40 pro sent av sa ke ne.»

sam ti dig som ho ved fo ku set er på 
bar nets beste» he ter det i rap por ten. 

Vi de re på pe kes det at bar ne
verns tje nes ten sjel den fan ger opp at 
for eld re el ler barn er mis for nøy de 
med de res be hand ling av sa ken. Tje
nes ten har også i li ten grad brukt 
kon flik te ne til å vur de re sitt eget ar
beid. 

Lig nen de funn 
Fjeldrap por ten trek ker også frem at 
det for ut val get har blitt pre sen tert 
som at det i stor grad er opp til saks
be hand ler å ta opp det ved kom
men de øns ker vei led ning av le der 
om.

«Når det er opp til saks be hand
ler å ta opp for hold det er be hov for 
vei led ning om, er det en ri si ko for at 
vik ti ge for hold li ke vel ikke fan ges 
opp» på pe ker de. 

«Ut val get vil vi de re un der stre ke 
at mang le ne vi har på pekt hel ler 
ikke er fan get opp ved den over ord
ne te sty rin gen. Det er grunn til å 
spør re om den del en av sty rin gen 
der ved har rik tig inn ret ning slik at 
ve sent li ge feil og svak he ter blir fan
get opp» står det i rap por ten. 

Ut val get på pe ker at de kun har 
un der søkt ti sa ker, og at gjen nom

Rune Fjeld ledet evalueringen av ti 
konfliktfylte barnevernsaker i Bergen 
kommune. (Foto: Fredrik Hagen / NTB)  
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– Arbeidet kommunene 
gjør er helt avhengig av 
hvilke saker de får inn og 

det er veldig stor variasjon 
mellom kommunene

Professor Karl Harald Søvig 
ved det juridisk fakultet ved 
Universitetet i Bergen sitter 
i et ekspertutvalg som skal 
foreslå tiltak for å bedre 
kvaliteten og rettssikkerheten 
i barnevernet.   

  Tuva Bønke Grønning

Det er Barne og familiedeparte
mentet som har satt ned utvalget, 
som vil levere sin rapport mot slut
ten av 2022. Søvig har tidligere 
blant annet jobbet med ulike former 
for tvangs inngrep i barnevernet. 

– Det jeg har sett tidligere er at 
arbeidet kommunene gjør er helt 
avhengig av hvilke saker de får inn 
og at det er veldig stor variasjon 
mellom kommunene, sier Søvig.  

Han understreker at han ikke 
har noe grunnlag for å si at det er for 

få eller ingen jurister i noen kom
muner som gjør at disse forskjellene 
oppstår.

– Men det man kan si er at Stor
tinget bruker rettslige virkemidler for 
å styre samfunnet, også kommunene. 
Og den rettslige reguleringen har en 
tendens til å bli mer og mer omfat
tende og med hyppigere endringstakt. 
Og sånn sett er det jo behov for juri
disk kompetanse i kommunene, på 
alle områder, sier han. 

Han fortsetter:
– Og så er det mange måter å 

skaffe seg juridisk kompetanse på. 
Må du ha egne jurister? I barnever
net er det særpreget av at kommu
nene ofte kjøper inn tjenester. Det 
er store anskaffelser fra spesialiserte 
advokatfirmaer, og det er ikke alltid 
gitt at det er riktig å ha egne. Jeg har 
ikke noe grunnlag for å si hva som er 
best av ekstern eller intern kompe
tanse. 

Han trekker blant annet frem at 
det i forslag til ny barnevernslov 
foreslås krav til større juridisk kom
petanse innen masterutdanningen i 
barnevern. 

Må gjøre flere ting
Søvig er positiv til departementets 
forslag til nasjonal eksamen i juss i 
de barnevernsfaglige masterutdan
ningene, men mener det er viktig å 
huske på at jussen bare er en del av 
utfordringene i barnevernet. 

– Jussen er et virkemiddel her, 
og ikke et mål i seg selv. Det viktig
ste er å gi rett hjelp til rett barn til 
rett tidspunkt. Jeg mener jussen er 
en bit, en viktig bit, men ikke den 
eneste biten, sier han.

– Så skal man få til endring på 
feltet må man gjøre flere ting samti
dig. Vi kan ikke tenke at det er jus
sen som skal løse alt, selv om det 
utvilsomt er en viktig bit. 

– Hvor er det skoen trykker i 
barnevernet?

– Jeg tror jeg skal være forsiktig 
med å si noe bastant der, for det har 
jeg ikke noe klart svar på. Barne
vernet er jo spesielt fordi det er grøf
ter på begge sider av veien. Man skal 
ikke gripe inn når det ikke er grunn
lag for det, men det er også feil å la 
være å gripe inn når man burde ha 
grepet inn, sier dekanen.

BARNEVERN



Foto: André Kvalvågnes
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Forbausende lite kunnskap
Søvig forteller også om et prosjekt 
det juridiske fakultetet ved UiB skal 
i gang med i samarbeid med sam
funnsvitenskapelig og psykologisk 
institutt om tvangsvedtak i barnev
ernssaker.

– Fylkesnemndene fatter jo 
tvangsvedtak i barnevernssaker, men 
vi har forbausende lite kunnskap om 
disse vedtakene, sier han. 

De har derfor fått midler til et 
prosjekt som skal samle inn slike 
vedtak, gå gjennom, systematisere 
og analysere vedtakene for å se på 
utviklingstrekk gjennom de siste 20 
årene. 

– Det er forbausende lite juri
disk forskning som er gjort på barne
vern hvis du tenker på hvor store 
beslutninger dette er for de barna og 
foreldrene som er involvert. Det har 
også vært begrenset interesse fra 
samfunnets side, vil jeg påstå. 

– Enkelthistorier får for mye 
medieoppmerksomhet, og det er de 
også verdt, men vi må også sørge for 
en mer systematisk innhenting av 
kunnskap, sier han

kommunene som det er grunn til å 
se nærmere på, sier han. 

Pågår mye på feltet
Utvalget hadde sitt første møte i 
mai, og Søvig forteller at de starter 
med å skaffe seg oversikt og 
innhente informasjon, noe han 
beskriver som krevende.

– Barnevernet har fått mye opp
merksomhet i det siste, og det pågår 
veldig mye på feltet. Det er bra, men 
gjør det krevende å få oversikt. Det 
er det nye lovforslaget, dommene fra 
EMD, Bufdir har igangsatt arbeid – 
generelt mye som er på trappene. 

Utvalgets rapport vil være klar 
omtrent halvannet år etter at den 
nye barnevernsloven vedtas. 

– Sånn er det blitt. Jeg har sittet i 
flere lovutvalg hvor man vedtar lover 
parallelt med lovutvalgets arbeid. 
Det er kanskje ikke helt ønskelig, 
men endringstakten i lovgivningen er 
en helt annen enn for bare 2030 år 
siden. Det gjør det vanskeligere å la 
et lovutvalg holde på helt i fred, sier 
Søvig. 

– Dette er heller ikke et rent lov
utvalg og primæroppgaven er ikke å 
lage en barnevernlov, men å se på 
tiltak for å styrke rettssikkerheten. 

– Og det gjør at man skal være 
litt varsom. Det har blitt et kompli
sert regelverk etter hvert, delvis på 
grunn av den nasjonale styringen, 
men også fordi vi har fått disse dom
mene fra EMD. Det gjør at det er et 
materiale som kan være overvel
dende å sette seg inn i, selv for tre
nede jurister. 

Søvig peker på at det i tillegg til 
rett å vite når det er rett å gripe inn, 
også er viktig med oppfølgingen 
etterpå.

– Det har dommene fra EMD 
vist oss. De har ikke først og fremst 
gått på omsorgsovertakelsen, men 
de har konstatert krenkelse når det 
kommer til oppfølgingen etterpå. 

Søvig trekker likevel frem varia
sjonen i tilbudene rundt om i landet, 
fra kommune til kommune, som en 
utfordring. 

– Det er mange kommuner som 
gjør det bra, mens i andre kommu
ner er det mer å hente. 

– Og det ser man jo på tvangs
tall. Nå kjenner jeg rusbiten best, 
men der var det klare forskjeller 
mellom kommunene. Jeg skal ikke 
være like bastant når det gjelder bar
nevernstjenesten, men mye tyder på 
at det også der er forskjeller mellom 

Det har blitt et komplisert 

regelverk etter hvert,  

delvis på grunn av den 

nasjonale styringen,  

men også fordi vi har fått 

disse dommene fra EMD

BARNEVERN



Nytt rentekutt fra 
Handelsbanken 

Se alle fordelene på handelsbanken.no/juristforbundet

Det skal lønne seg å være medlem av Juristforbundet. Som medlem  
får du nå boliglånsrente til 1,29 %* hos Handelsbanken. I tillegg får du  
og ektefelle/samboer en rekke gode betingelser over tid.

Du kan ringe direkte til rådgiveren din som finner de  
beste løsningene for deg og økonomien din.

* Priseksempel boliglån: Nom.rente 1,29 %. Eff. rente 1,35 %. 2 millioner 
nedbetalt over 25 år med månedlig termingebyr kr 45. Totalt kr 2 354 457.

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/m
ar

ch
m

ee
na

29

Boliglånsrente

1,29 %*

Nytt rentekutt fra Handelsbanken - Annonse Juristen nr 3.indd   1Nytt rentekutt fra Handelsbanken - Annonse Juristen nr 3.indd   1 02.06.2021   14:2802.06.2021   14:28



26   |   Juristen  3|21

Mener det er vanskeligere å nå 
frem til hjelpetrengende barn 
fordi barnevernet får mange 

grunnløse meldinger

– Min til nær ming har vært å se på mel de prak sis i lys 
av per son opp lys nings ver net, der de som inn gir mel din
ger har taus hets plikt. Mel de plik ten er et unn tak fra 
taus hets plik ten, men då må lo vens vil kår være opp fylt. 
Hvor dan fun ge rer det i prak sis? 

Kon klu sjo nen er at be stem mel se ne om mel de plikt 
vel dig ofte tol kes feil, me ner hun. 

– Slik det ble tenkt da lo ven ble inn ført var jo at ters
ke len skul le være høy for å sen de mel ding til bar ne ver
net når den som får til gang til opp lys nin ger har taus
hets plikt. Da skal du ha grunn til å tro at om sor gen er 
al vor lig svik ten de og at bar net blir ut satt for svikt fra 
for eld re nes side, sier pro fes so ren.

– Ters kel skal være høy, men hvis man først er kjent 
med at et barn mis hand les, ut set tes for al vor lig om sorgs
svikt el ler det er and re al vor li ge mang ler ved om sor gen– 
da skal man ha lav ters kel i den for stand at da skal man 
ikke nøle med å sen de mel ding. 

Pro fes so ren pe ker på at den som for eks em pel opp
sø ker hel se tje nes ten skal kun ne ha til lit til at opp lys nin
ger som er gitt i be hand lings øye med ikke bru kes til et 
helt an net for mål.

Man ge hen ven del ser
Da Ohn stad be gyn te å se nærmere på en rek ke mel din
ger som ble sendt til bar ne ver net og dyk ket ned i hvor
for mel din ge ne var blitt sendt, ble hun først over ras ket 
over hva hun fant. 

Jusprofessor Bente Ohnstad har skrevet bok 
om at meldeplikten til barnevernet ofte 
tolkes feil, og mener barnevernet må bruke 
unødvendige ressurser samtidig som familier 
føler seg invadert og mister tilliten til dem. Og 
kanskje hindrer dette at de barna som virkelig 
trenger hjelp får det. Flere jurister i kommunen 
kan være noe av løsninger, tror hun. 

  Tuva Bønke Grønning

Ohn stad har blant an net job bet med hel se rett i So si al 
og hel se de par te men tet før hun ble pro fes sor i retts vi
ten skap ved Høy sko len i Inn lan det på Lillehammer. 

– Jeg skrev i sin tid en NOU om fel les lov for hel se
per so nell og har job bet mye med taus hets plikt, opp lys
nings plikt og mel de plikt, for tel ler hun.

Ohn stad for tel ler at da det ble job bet med lov for
slaget til bar ne vern lo ven av 1992 satt hun også i en 
grup pe som skul le vur de re taus hets plikt, mel de plikt, og 
opp lys nings plikt til bar ne ver net. I dag un der vi ser hun 
og dri ver et helserettstudium på Lillehammer, og skrev i 
2019 boka «Mel de plikt til bar ne ver net – er det nok å 
være be kym ret?». 

BARNEVERN
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for å kan skje nå frem til den ret te, 
sier hun. 

Ohn stad un der stre ker at man ge 
fa mi li er kan få god hjelp av bar ne
ver net, men at det kun er i sjeld ne 
til fel ler per so ner med taus hets plikt 
skal sen de en mel ding til bar ne ver
net i ste det for å snakke med for eld
re ne og bli eni ge om å søke hjelp, 
even tu elt fra bar ne ver net. 

– Det skal være lav ters kel for å 
hjelpe, men hjelp be ror på sam
tyk ke, med virk ning og fri vil lig het. 
Da må du snakke med fa mi li en. Du 
kan ikke hjelpe folk bak ryg gen på 
dem.

– Og jeg tror sjan se ne er mind re 
for å nå frem til de vir ke lig hjel pe tren
gen de bar na når bar ne ver net får så 
enormt man ge grunn lø se mel din ger. 

– Men er det snakk om hjelp, må 
man jo in vol ve re fa mi li en og sam
men med dem de fi ne re et hjel pe be
hov. Man kan ikke in ter ve ne re i en 
fa mi lie og for å hjelpe uten at fa mi
li en har bedt om hjelp, enn si vet at 
de tren ger hjelp. Skil let mel lom 
hjelp og inn grep er i man ge til fel ler 
vis ket ut, og mel de plik ten tol kes 
feil, me ner hun. 

Ohn stad me ner det har blitt 
skapt et inn trykk av at «hvis du er 
be kym ret for et barn, meld fra til 
bar ne ver net». 

– Men det er alt så ikke slik lov
giv nin gen er for dem som har lov på
lagt taus hets plikt. 

– Hvis du ryk ker ut med am bu
lan se for å hjelpe et men nes ke som 
kan skje er i nød, kan du ikke kjøre 
ned 30 styk ker på vei en og la dem 
lig ge igjen i grøfta. Tan ken om hjelp 
til den som tren ger det er god, men 
du kan ikke kjøre ned fle re fa mi li er 

– I en av sa ke ne, som jeg vil kalle 
ty pisk, had de sko len sendt mel ding 
til bar ne ver net for di et barn had de 
mye sko le fra vær. Det vis te seg at bar
net var mye sykt, noe sko len var kjent 
med, og at fra væ ret var do ku men tert 
av lege. Hva ten ker man at bar ne ver
net skal gjø re med det? spør hun. 

Den siste ti den har hun også vært 
noe in vol vert i for bin del se med for
slaget til ny bar ne verns lov, hvor hun 
har vært opp tatt av rettsikkerhets
problematikken rundt mel din ger til 
bar ne ver net og for eld re nes po si sjon 
når de først kom mer i bar ne ver nets 
sø ke lys. 

– Da jeg tok kon takt med kom
mu ne ne sy nes jeg at jeg ofte ble 
møtt mang len de kunn skap. Et ter 
hvert kom jeg over sta dig fle re sa ker 
hvor noen har opp fat tet at fa mi li en 
tren ger hjelp og sendt en mel ding til 
bar ne ver net, for tel ler Ohn stad, og 
fort set ter:
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så ro te te i hjem met da hun var på 
be søk når pa ret nett opp had de fått 
et barn. Det vis te seg raskt at de 
drev med oppus sing for å få på plass 
et hjem me kon tor, for tel ler Ohn stad.

– Man ge tror at slike his to ri er er 
anek do ter, men det skjer fak tisk 
ofte. Slike sa ker blir hel dig vis hen
lagt raskt, men det opp le ves van ske
lig for fa mi li e ne og gjør noe med til
li ten til tje nes te ne ge ne relt. 

Ohn stad har in gen me nin ger om 
hvor dan bar ne verns tje nes ten even
tu elt bør or ga ni se res an ner le des, 
men er opp tatt av at jus sen må ty de
li ge re inn, og at det må ska pes mer 
be visst het rundt når det skal mel des 
til bar ne ver net og for skjel len på 
hjelp og inn grep. 

– Når du har taus hets plikt, sit ter 
du i en po si sjon der du mot tar opp lys
nin ger som lov giv nin gen stil ler 
strenge krav til hvor dan skal be hand
les. Man kan ikke ten ke at be kym
rings mel din ger er et eget in sti tutt som 
opp he ver det kra vet på be skyt tel se 
taus hets plik ten er ment å skul le gi.. 

Ohn stad me ner kom mu ne ne 
bør ha fle re ju ris ter på fle re om rå der.

–  Kom mu ne ne har an sva ret for 
m.a. pri mær hel se tje nes ten, sko ler, 
sy ke hjem, bar ne vern, fol ke hel se – 
alt så et be ty de lig an svar.  Man må 
for hol de deg til et kom plekst re gel
verk som også kan være uover sikt lig, 
og man må ha kom pe tan se til å veie 
uli ke hen syn opp mot hver and re. 
Det for ut set ter grunn leg gen de ju ri
disk kunn skap, sier hun, og fort set
ter:

–  Man ge kom mu ner sier at de 
ikke har bruk for ju ris ter. Nei, for de 
vet gjer ne ikke at de sit ter og for val
ter et kom pli sert re gel verk som kre
ver gode kunn ska per når det gjel der 
lov for stå el se og an ven del se.

– Når jeg har tatt kon takt med 
for eks em pel sko ler og spurt hvor for 
mel din ger er sendt til bar ne ver net, 
er stan dard sva ret at «vi har ru ti ner 
for det te». Men de kan fak tisk ikke 
ha ru ti ner som er i strid med lo ven.

ut vis kes ofte. Og det me ner jeg er et 
retts sik ker hets pro blem. 

Når det gjel der bruk av eks tern 
ju ri disk bi stand in nen bar ne vern, 
me ner pro fes so ren det kan bi dra til 
at man ikke får byg get opp et fag
mil jø i kom mu nen.

– Jeg me ner det er pro ble ma tisk 
å bru ke slike ad.hocløs nin ger der 
man ber en ad vo kat se på sa ken først 
et ter at det er opp stått kon flikt uten 
å spør re seg hvor for det skjed de. 

– Det kom mu na le selv sty ret for
ut set ter at man skal for val te et gan
ske om fat ten de re gel verk om ret tig
he ter for inn byg ger ne og plik ter for 
kom mu nen. Det å for stå at man 
ut ø ver myn dig het på veg ne av fel
les ska pet og hvor for reg le ne er der 
er et stort an svar på kom mu ne ne, og 
det for ut set ter at man har nødven
digkompetanse. 

Vi ser til «ru ti ner»
Et ter å ha job bet med te ma tik ken 
en stund får Ohn stad sta dig te le fo
ner og mel din ger fra fa mi li er som 
har opp levd å bli meldt til bar ne ver
net av noen med taus hets plikt. Fel
les for dis se er at de fø ler seg in va
dert på tynt grunn lag, for tel ler 
pro fes so ren.

– Vi har jo rett til en be skyt tet 
sfæ re rundt pri vat li vet vårt. Pri vat li
vet er ver net både i grunn lo ven og 
men nes ke ret tig he te ne, og når noen 
tren ger inn i den ne sfæ ren på tynt 
el ler svik ten de grunn lag, f.eks. på 
grunn av en mel ding som ald ri skul le 
ha vært sendt, er det te pro ble ma tisk 
sett ut fra et retts sik ker hets per spek
tiv. 

– Det er dess uten en stor be last
ning for dem som ut set tes for det te. 

I man ge av sa ke ne hun har sett 
nærmere på for tel ler fa mi li e ne om 
fø lel sen av å bli ut satt for en gransk
ning og at det le tes et ter feil.

– Og du kan finne mas se «feil» i 
et hjem. I en sak jeg ny lig kik ket på 
send te hel se søs ter inn en mel ding til 
bar ne ver net for di hun men te det var 

– Kom mer inn når kon flikt har opp stått
Ju rist for bun dets «Kom mu ne rap port» 
vi ser at de kom mu ne ne som har 
an satt ju ris ter ofte har ju ris ter som 
job ber in nen plan og bygg, HR og 
per son vern. Bar ne vern er et av om rå
de ne hvor man ge kom mu ner hen ter 
inn eks tern ju ri disk bi stand. Det gjel
der både kom mu ner som har an satt 
ju ris ter og de som ikke har det. 

Ohn stad me ner man ge ube grun
ne de mel din ger og en del av un der
sø kel se ne som igang set tes kun ne 
vært unn gått med fle re ju ris ter i 
kom mu ne ne. 

– Det er for lite be visst het rundt 
det te med mel dings prak sis. Ad vo ka
ter kom mer inn først når det har 
blitt en bar ne verns sak, men man ser 
i for li ten grad på hva som varinn
gangen, me ner hun. 

Hun me ner en stor del av de 
30.000 sa ke ne som hen leg ges i året 
ald ri skul le vært sendt, og er redd 
det går kraf tig ut over ka pa si te ten.

– Det kan ta bort opp merk som
he ten ved al vor li ge til fel ler hvor det 
vir ke lig er be hov for bar ne ver nets 
bi stand. Det er klart vi skal ha bar
ne vern i de til fel le ne for eld re ne av 
uli ke grun ner ikke er i stand til å iva
re ta om sor gen for bar na. Det er 
in gen som er ueni ge i det.

– Er det bare man gel på ju ris ter i 
kom mu ne ne el ler bør det også mer 
juss inn i bar ne verns ut dan nin gen?

–  Beg ge de ler. Det er for lite 
opp merk som het på be ho vet for 
ju ri disk kom pe tan se. 

Ohn stad pe ker på at bar ne ver
net gjer ne kal ler det barnevernfaglig 
ar beid når de set ter i gang en un der
sø kel se der de opp trer som myn dig
hets per so ner og me ner be visst he ten 
rundt det at man går fra en po si sjon 
der man opp trer som myn dig hets
per son og der man opp trer som hjel
per er ut vis ket. 

– Det te skil let mel lom det bar
ne verns fag li ge, det te ra peu tis ke, og 
saks be hand ling som skjer i regi av at 
du er en of fent lig myn dig hets per son 

BARNEVERN
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Husk reiseforsikring  
– også på ferie i Norge
Skal du reise på ferie i Norge,  
er det også viktig å ha en god reiseforsikring. 

Som medlem kan du kjøpe en av markedets beste og rimeligste reise forsikringer 
hos Juristforbundet Forsikring. Forsikringen gjelder fra det øyeblikket du går ut 
av døra hjemme – uansett om du bare skal en tur på butikken.  

Velg Juristforbundets reiseforsikring for deg og din familie.

Familie
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Én person

kr 1.060
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Agder

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Rogaland

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Vestland

Viken

Under 2 000 innbyggere

Under 200 årsverk

200 til 499 årsverk

500 til 999 årsverk

1 000 til 2 999 årsverk

Over 3 000 årsverk

2 000 til 4 999 innbyggere

5 000 til 9 999 innbyggere

10 000 til 19 999 innbyggere

20 000 til 49 999 innbyggere

50 000 eller flere innbyggere

25% 50% 75% 100%

Figuren inkluderer ikke Oslo. Rødt viser andelen som har ansatt jurister, grått viser andelen kommuner som ikke har ansatt jurister. 

55% av kommunene har ansatt jurister. Viken, Vestland og Rogaland har flest kommuner med 
ansatte jurister. Nordland, Troms og Finnmark har færrest. Andelen kommuner med jurister 
øker i takt med både innbyggerantall og antall ansatte i kommunen.

55 % av kommunene har ansatt jurister.  
Viken, Vestland og Rogaland har flest  
kommuner med  ansatte jurister. Nordland,  
Troms og Finnmark har færrest. Andelen 
kommuner med jurister  øker i takt med både 
innbyggerantall og antall ansatte i kommunen.

Kilde: Rambølls kommuneundersøkelse
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87%

13%

Ansatt jurister – bydel / etat Oslo kommune 

Ja (n=27)

Nei (n=4)

Nesten 4 av 10 kommuner som ikke har ansatt 
jurister oppgir at det er økonomiske årsaker  til 
det. Det gjelder særlig for kommuner i Troms og 
Finnmark, Vestland og Møre og Romsdal.  Mange 
oppgir at de kjøper inn tjenester ved behov.

Jurister i bydeler og etater i Oslo kommune

Hva er hovedårsaken til at det ikke er ansatt jurister i kommunen: (N=124, de som ikke har jurist). Tall i %

Nesten 4 av 10 kommuner som ikke har ansatt jurister oppgir at det er økonomiske årsaker 
til det. Det gjelder særlig for kommuner i Troms og Finnmark, Vestland og Møre og Romsdal. 
Mange oppgir at de kjøper inn tjenester ved behov
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Annet

Lyser ut juriststillinger, men får ikke kvalifiserte søkere

Av økonomiske grunner har kommunen ikke prioritert å
ansatte egne jurister

Ikke vurdert som nødvendig
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Slår et slag  
for styrket kompetanse 
innen utdanningsretten

Ut dan nings sen ter. Han me ner det kan være grunn til å 
an set te fle re ju ris ter in nen ut dan nings sek to ren i kom
mu ne ne, og at det bur de til bys opp læ ring i fa get ut dan
nings rett un der jus ut dan nin gen på de en kel te fa kul te ter.

– Opp vekst sek to ren, bar ne ha ge og sko le, er en stor 
og vik tig sek tor. Den sys sel set ter over 250 000 per so ner, 
og alle men nes ker er jo inn om den i en del av li vet sitt. 
Man ge av de ved ta ke ne et men nes ke får i lø pet av li vet, 
får de fak tisk i sko len. Til de ling av sko le plass, inn vil gel se 
av gra tis sko le skyss og fast set ting av eks amens el ler 
stand punkt ka rak te rer – få ten ker vel på at alt det te er 
en kelt ved tak. Det sam me gjel der hvis ele ven får per mi
sjon fra opp læ rin gen, el ler hvis de får spe si al un der vis
ning, sier Ri vertz, som pe ker på at sko le sek to ren er gjen
nom sy ret av juss.

– Li ke vel er ikke ut dan nings rett og bar ne ha ge rett 
fag på jus stu di et. Det ut gjør en svært li ten del av fa get 
vel ferds rett, men ut over det te un der vi ses det ikke i dis se 
fa ge ne på jus stu di et. Det er også lite retts prak sis på 
om rå det, da det te er sa ker som sjel dent for ret ten. Der
som man tar sa ken for ret ten, er stort sett bar na voks ne 
før sa ken kom mer for Høy es te rett, sier Ri vertz.

Av gjø res ikke av ju ris ter
Han vi ser til den så kal te KRLdom men på be gyn nel sen 
av 2000tal let, som gjaldt spørs må let om for eld re nes 
rett til å kre ve fullt fri tak for sine barn fra fa get kris ten
doms kunn skap med re li gi ons og livs syns ori en te ring i 
grunn sko len. Hu manEtisk Forbund og syv for eld re par 

Alle blir under oppveksten berørt av vedtak 
som fattes i barnehage eller skole. Likevel er 
ikke barnehagerett og utdanningsrett på 
jusstudiet. Lærerne undervises heller ikke 
i dette under sin utdannelse.

  Tore Letvik

Jo han Sver re Ri vertz er en ka pa si tet in nen ut dan nings
rett her i lan det og set ter fin ge ren på det som ser ut til 
være et stort, udek ket be hov for ju ri disk kom pe tan se 
blant an sat te i kom mu ne ne som job ber in nen sko le og 
bar ne ha ge sek to ren. Ri vertz har man ge år bak seg som 
ju rist i stil lin ger hvor en vik tig opp ga ve er å iva re ta retts
sik ker he ten til barn og unge med et ho ved fo kus på trygg 
opp vekst og læ ring.

Ri vertz er an satt ved by råds av de ling for bar ne ha ge, 
sko le og id rett i Bergen kom mu ne. Han har sær lig ar bei
det med ju ri dis ke spørs mål in nen ut dan nings ret ten, blant 
an net ved Institutt for of fent lig rett ved UiO, hos Bar ne
om bu det, Fyl kes man nen og i Kunn skaps de par te men tet. 
Her ut ar bei det han blant an net lov be stem mel se ne om 
ele ve nes sko le mil jø i opp læ rings lo ven ka pit tel 9 A. 

Ri vertz har også bak grunn fra dom sto le ne, og er 
le der av fag ut val get for ut dan nings rett ved Ju ris te nes 

OPPVEKST OG UTDANNING
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jobbe med per son vern. Så det er en 
øken de ten dens til å an set te ju ris ter 
i kom mu nen, sier Ri vertz.

– Den gang de ring te meg, var 
det by rå den selv som had de tatt ini
tia ti vet og både by rå den og kom mu
ne di rek tø ren had de et øns ke om å 
styr ke det ju ri dis ke kom pe tan sen. 
Bak grun nen var at min gam le 
ar beids gi ver, Fyl kes man nen i Hor da
land, had de hatt en del til syn med 
spe si al un der vis ning i Bergen kom
mu ne, og da skjøn te de at de treng te 
å styr ke den ju ri dis ke kom pe tan sen, 
sier Ri vertz. 

Ret tig hets be visst
Han for tel ler at Bergen kom mu ne, 
og fle re and re kom mu ner, job ber 
mye med å sik re kva li te ten på opp
læ ring.

– Og god kva li tet på opp læ ring 
er bra, men det tren ger ikke set tes 
opp mot det å føl ge lo ven. Som tid
li ge re stats råd og nå væ ren de stats
for val ter svar te, da han ble spurt om 
hvor for vi før te til syn med lov et ter
le vel se og ikke med kva li tet: Når vi 
ved tok lo ver om opp læ rin gen 
trod de jeg at det var for å sik re god 
kva li tet? Han så ikke noe mot set
ning mel lom jus og pe da go gikk. 
Lov ver ket skal sør ge for for svar lig 
og god opp læ ring, sier Ri vertz. 

Han me ner det er vik tig at frem
ti dens ju ris ter får opp læ ring i sko le
juss og bar ne ha ge rett, og at det te 
blir egne fag un der jus ut dan nin gen. 

– En gang jeg nevn te at det te bur
de vært et fag på fa kul te tet, fikk jeg 
til svar at uni ver si te te ne skul le hol de 
på med kjer ne fa ge ne, ge ne rell for
valt nings rett og slikt, og at ut dan
nings rett og bar ne ha ge rett hør te 
hjem me på høg sko le ne. Men uni ver
si te te ne un der vi ser jo i an nen spe si ell 
for valt nings rett, så ut dan nings rett 
kun ne også være et sat sings om rå de. 
Det skal sies at Institutt for of fent lig 
rett ved Uni ver si te tet i Oslo nå har 
en egen fag grup pe for ut dan nings
rett, og de har sam ar bei det med Det 
utdanningsvitenskaplige fa kul tet om 
et forsk nings pro sjekt der de har 
un der søkt hvor dan le de re i sko len 

te ments job bing tok han tre års pau
se, hvor han job bet som dom mer
full mek tig.

– Jeg trod de da at jeg var fer dig 
med det te fel tet, men kom til ba ke 
til det, sier Ri vertz, som, i til legg til 
ju rist job ben i Bergen kom mu ne, 
un der vi ser i ut dan nings rett og for
valt nings rett ved høg sko len på 
Vestlandet, der han er fag an svar lig 
for jus del en i mas ter stu di et i ut dan
ning og hel se le del se.

– Det er vel dig gi ven de, for de 
rek to re ne som jeg har hatt på sko le
ben ken der mø ter jeg se ne re i sa ker i 
kom mu nen. Da ser jeg at de har en 
an nen for ut set ning for å løse ju ri
dis ke sa ker på sko len, enn rek to rer 
som ikke har tatt slik et ter ut dan ning, 
sier Ri vertz som har job bet som ju rist 
i Bergen kom mu ne si den 2018. 

Han job bet som ju rist hos Fyl
kes man nen, nå stats for val te ren, da 
han fikk en te le fon fra Bergen kom
mu ne med spørs mål om å være med 
på å bygge opp et ju ri disk mil jø i 
kom mu nen. Det tak ket han ja til, og 
job ber i dag ved by råds av de ling for 
bar ne ha ge, sko le og id rett. Ri vertz 
kan for tel le at det blir sta dig fle re 
ju ris ter i kom mu nen.

– I 2017 var det en an satt ju rist i 
fag av de ling sko le. I til legg var det en 
del man pow ervi ka rer som kom og 
gikk, og en trai neestil ling. I dag er vi 
ni ju ris ter – hvor av seks fast an sat te 
– fem på byrådsavdelingsnivå, tre på 
etat for sko le, og en trai nee stil ling i 
etat for bar ne ha ge og etat for spe si
al pe da go gis ke tje nes ter. Og til høs
ten kom mer det én til som skal 

tap te mot Sta ten i Høy es te rett, men 
fikk med hold av men nes ke ret tig
hets dom sto len i Stras bourg, i 2007.

– Da var ele ve ne i 20åre ne. Så 
da de fikk med hold var de jo litt sent 
for dem. El lers er det lite ju ri disk lit
te ra tur og lite forsk ning på fel tet. 
Selv om det nå er en del ju ris ter an
satt i noen kom mu ner, så blir de 
al ler fles te retts li ge av gjø rel ser i sko
len tatt av rek to rer. 

– Det er i ut gangs punk tet in gen 
jussopplæring i læ rer ut dan nin gen. 
Noen av et ter ut dan nin ge ne for rek
to rer til byr noe juss, men de fles te av 
dis se har mer fo kus på ar beids rett 
enn på enn på bar ne ha ge og ut dan
nings rett. Så det er en del som har 
noen stu die po eng i juss, men det er 
vel dig be gren set. Det be tyr at de 
al ler fles te retts li ge av gjø rel ser i sko
ler og bar ne ha ger tas av ikkeju ris ter, 
sier Ri vertz. 

Han me ner kom pe tan se på ut dan-
nings rett bør styr kes.

– Ut dan nings ret ten er vik tig, ikke 
minst for di vi vet at hver da gen i sko
le ne er blitt mer og mer pre get av 
ret tig hets lov giv ning, sier Ri vertz som 
en ga sje rer seg sterkt på det te fel tet.

– Min inn falls port til fa get var at 
jeg skrev en spe si al opp ga ve om bar
nas rett til godt in ne kli ma i sko ler og 
bar ne ha ger, alt så i skjæ rings punk tet 
mel lom ut dan nings rett og hel se rett. 
Det var da jus sen ble spen nen de for 
al vor, og jeg opp da get at jus sen kun
ne bru kes til å styr ke bar nas retts sik
ker het og livs kva li tet – hvis bare reg
le ne ble end ret først. Jeg øns ket å 
jobbe med lov giv ning in nen for hel se 
el ler ut dan ning, så de før s te åre ne 
job bet jeg i So si al og hel se de par te
men tet, og si den i da væ ren de Ut dan
nings og forsk nings de par te men tet. 
Så har det for fulgt meg si den. 

Byg get opp ju ri disk mil jø
Som føl ge av av hand lings ar bei det 
ble han in vi tert inn i Norsk fo rum 
for bedre in ne mil jø for barn, som er 
en tverr fag lig eks pert grup pe som 
for mid ler in for ma sjon om hvor dan 
man kan opp fyl le bar nas rett til et 
godt fy sisk sko le mil jø. Et ter de par

Selv om det nå er en  

del jurister ansatt i noen 

kommuner, så blir de aller 

fleste rettslige avgjørelser  

i skolen tatt av rektorer

OPPVEKST OG UTDANNING
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– De fles te kla ge sa ker går via ju ris
te ne før de går til stats for val te ren, og i 
man ge til fel ler gir ju ris te ne kla ger ne 
med hold i kla ge ne når der ser at kom
mu nen har vært for streng mot ele
ve ne. Der med blir man ge ved tak om
gjort før det blir ak tu elt å sen de kla gen 
vi de re til stats for val te ren.

– Det lig ger vel også i stats for val te-
rens in ter es se at det er ju ris ter nok til 
å be hand le sa ke ne or dent lig i kom mu-
ne ne, slik at kla ge be hand lin gen gjø res 
grun dig, og man kan skje unn går at 
den hav ner hos stats for val te ren?

– Vi hå per at vi gjør en for skjell 
der. Må let vårt er at ved ta ke ne som 
gjø res skal være så rik ti ge og gode at 
de ikke blir på kla get – og hvis de blir 
på kla get, så skal de stå seg hos stats
for val te ren. Alle kan kla ge, og det er 
en trygg het i at folk kla ger, for det gjør 
at vi er på tå hev. Men vi øns ker at 
ved ta ke ne ele ve ne får i før s te in stans 
skal være ju ri disk rik ti ge, og så grun
di ge og gode at det ikke er noen grunn 
til å gjø re dem om. Sam ti dig er det 
mål for oss at vi opp da ger feil i ved tak 
før de går til stats for val te ren. Kva li
tets sik ring av ju ri dis ke av gjø rel ser er 
et svært sen tralt ar beids om rå de for oss 
ju ris ter i kom mu nen, sier Ri vertz.

En an nen opp ga ve når det gjel
der kva li tets sik ring, er å ut ar bei de 
ma ler, vei led nin ger og pro se dy rer 
for de uli ke saks ty pe ne.

– Mye av det te med kva li tets sik
ring hand ler om in tern kon troll, hvor 
ju ris ten har en sen tral opp ga ve i å 
ut ar bei de pro se dy rer. Kom mu ne lo
ven har nå en egen be stem mel se som 
på leg ger in tern kon troll over hele 
spek te ret. Vi har hatt det i opp læ
rings lo ven tid li ge re, men nå gjel der 
det for alt – bar ne ha ge lov og opp læ
rings lov. In tern kon troll ar beid, med 
et ter kon troll, stikk prø ver og in ternt 
til syn, er opp ga ver som ju ris te ne vil 
bli sær lig en ga sjert i, sier Ri vertz.

Fle re ju ris ter
Kom mu ne un der sø kel sen Ram bøll 
har laget for Ju rist for bun det vi ser at 
ut dan ning er det fel tet hvor det er 
sann syn lig at kom mu ne ne an set ter 
fær rest ju ris ter. 

om sten de li ge krav til for svar lig saks
be hand ling. Også hen der det at vi 
kom mer med til råd nin ger som går 
på tvers av det sko len øns ker. Noen 
gan ger kan ju ris tens svar koste sko
le ei er mye pen ger. For eks em pel når 
det er snakk om skyss ret tig he ter 
– hvis en elev skal få taxi skyss kan 
det fort koste fem sif re de be løp. Det 
er gan ske sto re ut gif ter, men det kan 
fort bli enda dy re re om man ikke 
føl ger lo ven, sier Ri vertz.

And re pro blem stil lin ger kan 
være at det frem mes et øns ke om å 
fjer ne en elev fra klas sen el ler sko
len, el ler bli kvitt en læ rer.

– I de siste åre ne har vi fått fle re 
sa ker der noen for eld re me ner at 
de res barn ikke vil få det trygt og 
godt på sko len før en med elev – 
el ler læ rer – blir flyt tet. Her er det 
ster ke fø lel ser i sving, og lov gi ver 
har pre si sert at hvis en sak bare kan 
lø ses ved sko le byt te, så er det mob
be ren, og ikke mob be of fe ret, som 
skal flyt tes. Her har ju ris te ne en vik
tig opp ga ve for å sik re at sa ken blir 
for svar lig ut re det og at av gjø rel sen 
byg ges på retts li ge ar gu men ter, og 
ikke fø lel ser. 

Kla ge sa ker
– Ju ris te ne skal sik re at retts sik ker he
ten til ele ve ne blir iva re tatt. Jeg tror 
de fles te ju ris te ne som job ber i kom
mu ne ne vil, selv om de job ber for 
kom mu ne si den, ha bar nas retts sik
ker het langt fram me i ar bei det. Min 
er fa ring er at vi sier i fra der som vi ser 
at en av gjø rel se går ut over retts sik
ker he ten, sier Ri vertz som un der stre
ker be tyd nin gen av å gjø re grun di ge 
vur de rin ger før det fat tes ved tak.

tol ker og hånd he ver lov ver ket. De to 
fa kul te te ne har også be gynt et sam ar
beid med sik te på å etab le re ut dan
nings rett som uni ver si tets fag og 
forsk nings felt, men det te er helt i 
start gro pa, sier Ri vertz.

– Er bru ker ne – for eld re og ele ver – 
mer ret tig hets be viss te i dag enn  tid li ge re?

– Ja, det er en stor grad av ret tig
hets be visst het, men det er vel dig ulikt 
og det er også en del for eld re som ikke 
er klar over ret tig he te ne. Der for er det 
en stor opp ga ve for oss å in for me re 
om ret tig he te ne de har. Vi er også 
en ga sjert i å lære opp rek to rer. Det er 
jo sær lig ret ten til trygt og godt sko le
mil jø, null to le ran se mot mob bing og 
and re kren kel ser som får mye opp
merk som het, men her er det nok også 
et stort retts sik ker hets un der skudd 
ved at man ge ikke vet om hvil ke ret
tig he ter de har, sier Ri vertz.

Sko le skyss
Han for tel ler om and re vik ti ge 
om rå der for ju ris te ne i kom mu nen.

– Et all tid ak tu elt spørs mål er 
hvil ken sko le bar net har rett til å gå 
på. Et an net tema kan være bort vis
ning, noe som er gan ske inn gri
pen de. Ut dan nings ret ten hand ler 
mye om rett til yt el ser – som rett til 
spe si al un der vis ning, rett til opp læ
ring, rett til å gå på nær sko len og 
slikt, men så er det også reg ler om 
bort vis ning og and re sank sjo ner ved 
brudd på or dens reg le men tet, og 
den ne del en har jo nes ten straf fe
retts li ge ele men ter i seg. 

– Sko len må sank sjo ne re mob
bing, vold og hær verk på sko len, 
men vi må også iva re ta ele ve nes 
retts sik ker het. Der er det vik tig at 
re ak sjo ne ne blir for holds mes si ge, og 
det er jo ikke så lett for en lek per son 
å lese ut av lo ven uten å ha en viss 
kjenn skap til for eks em pel straf fe
retts li ge prin sip per. 

– Er å iva re ta rettsikkerheten til 
ele ven, men også be ho vet til sko len, en 
van ske lig ba lan se gang?

– Når vi ju ris ter kom mer inn i en 
ver den som har len ge har levd lyk
ke li ge uten oss – så blir vi nok opp
levd som en brems med våre 

Mange av de  

vedtakene et menneske  

får i løpet av livet,  

får de faktisk i skolen



36   |   Juristen  3|21

– I noen sa ker kan det sy nes som 
om de for be re der en er stat nings sak, 
og de kre ver inn syn for å sam le 
do ku men ta sjon. Noen gan ger opp
le ver vi så om fat ten de inn syns krav 
at det kan vir ke som at hen sik ten er 
å lamme sy ste met, og at mo ti vet 
nærmest er å «ta igjen» for det de 
opp le ver som dår lig be hand ling fra 
sko lens og kom mu nens side. 

– Man ge som kla ger har også en 
god sak, og vi ser at det er noen sa ker 
der kon flik ten har gått så langt at 

– Da jeg star tet i de par te men tet 
var det stort sett bare der man had de 
ju ris ter som ar bei det med ut dan
nings rett, og knapt halv par ten av fyl
kes men ne ne had de ju ris ter på ut dan
nings si den. I 2004 ble de par te men tet 
delt i de par te ment og ut dan nings di
rek to rat, noe som før te til at det snart 
ble an satt man ge fle re ju ris ter til 
sam men på de to ste de ne. Et ter hvert 
som fyl kes men ne ne fikk til syn som 
en av sine vik tig ste opp ga ver, ble det 
også stør re be hov for ju ris ter der. Da 
jeg star tet hos fyl kes man nen i Hor
da land var vi to ju ris ter som be hand
let sko le og bar ne ha ge sa ker. Nå er 
det tal let nær tre dob let. 

– Det job ber man ge fle re ju ris ter 
nå – også i kom mu ne ne. Men når jeg 
føl ger med på ut lys nings stil lin ger av 
ju ris ter til kom mu ne ne, så er det vel
dig sjel dent at det er snakk om ju rist
stil lin ger i ut dan nings sek to ren, sier 
Ri vertz som me ner det te bør være et 
sat sings om rå de.

– Det fin nes jo kom mu ne ad vo ka
ter rundt om kring, men de har i li ten 
grad holdt på med ut dan nings rett. 
Det er stort sett når det blir er stat
nings sa ker at de kob les inn, sier han.

Av and re felt som ju ris te ne i 
Bergen kom mu ne må hånd te re, er 
krav om inn syn.

– Vi ser at det er ofte er be hov 
for ju ri disk kom pe tan se knyt tet til 
inn syns krav i sko le sa ker. Selv om 
ju ris te ne ikke tren ger å av gjø re alle 
sa ke ne, er det ofte be hov for ju ri disk 
vei led ning.  Inn syns sa ker har av og 
til tatt be slag på så mye tid at vi 
noen gan ger har måt te an set te ju ris
ter i en ga sje ment.  

Kre ver inn syn
– Hva vil være en ty pisk sak som 
ut lø ser man ge krav om inn syn?

– Sa ker om barn, og sær lig sa ker 
som hand ler om det psy ko so si a le 
sko le mil jø et, kan dess ver re lett 
ut vik le seg til en kon flikt mel lom 
sko le og hjem. Der er det mye fø lel
ser in vol vert. For eld re som ser at bar
net de res har det vondt og opp le ver 
at de blir dår lig iva re tatt når sko len 
ikke mak ter å løse sa ken fort nok. 

Vi skal ikke rettsliggjøre 

skoleverket totalt,  

men det å ta vare på 

rettssikkerheten til barna, 

som er en svak gruppe,  

er viktig

OPPVEKST OG UTDANNING
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det kan være gan ske tungt å gå inn. 
Det er for eld re som er i en vel dig sår 
si tua sjon – så ju ris te ne kan i noen 
til fel ler bi dra til å gjen rei se til li ten 
til sko len. Vi ser også at ju ris te ne 
ofte råd gir rek to re ne i dis se sko le
mil jø sa ke ne. Vi kan ikke gi råd om 
ak ku rat hvor dan sko len skal stan se 
mob bing. Der er det pe da go gis ke 
eks per ter som har kom pe tan se, men 
vi kan si noe om hva lo ven kre ver, og 
når sko le ei er har gjort nok, sier 
Ri vertz.

– Så for eld re ne ser ikke på dere 
som par tis ke, som an satt i kom mu nen?

– I ut gangs punk tet så vil de nok 
ten ke at vi er kom mu nens ju ris ter – 
så vi vil av og til høre det ja. Vi får 
nok av og til en del ka rak te ris tik ker, 
men det får læ re re og rek to rer også. 
Når det er kon flikt, ser for eld re ne 
gjer ne hele kom mu nen, sko le ei er og 
alle un der ett. Da set ter de sin lit til 
stats for val te ren, sier Ri vertz.

Av and re sa ker som ju ris te ne 
job ber med pe ker han på er stat
nings sa ker.

– Der vil vi et ter hvert kob le inn 
kom mu ne ad vo ka te ne – men også i 
slike sa ker vil også ju ris ter i bar ne
ha ge og sko le for valt nin gen kun ne 
for be re de sa ke ne før de går til kom
mu ne ad vo ka ten. En del sa ker tar vi 
stil ling til selv også. Som mind re 
er stat nings sa ker, sier Ri vertz.

Inn gri pen de til tak
I un der sø kel sen fra Ram bøll sva rer 
kom mu ne ne at sann syn lig he ten for 
å an set te ju ris ter in nen opp vekst og 
ut dan ning er li ten. Det re age rer 
Ri vertz på.

– Bar ne ha ge sek to ren er jo også 
en del av opp vekst sek to ren. Her blir 
nok de retts li ge av gjø rel se ne i stør re 
grad tatt sen tralt i kom mu nen – 
opp tak av barn gjø res sen tralt, og 
som lo kal barnevernmyndighet er 
kom mu nen også god kjen nings myn
dig het og til syns myn dig het – og her 
er det også be hov for ju ri disk kom
pe tan se. 

– Her kan det bli ak tu elt med 
gan ske inn gri pen de til tak, som for 
eks em pel å sten ge en bar ne ha ge som 
ikke dri ver lov lig el ler for svar lig. 
Mens sko le sa ker sjel dent blir ad vo
kat mat, kan det være an ner le des med 
bar ne ha ger. Ret tig hets sub jek tet i 
sko le sek to ren er ele ver – men i bar
ne ha ge sa ker er det ofte bar ne ha gen 
som så dan, og da sær lig de pri va te 
bar ne ha ge ne. Det er man ge pri va te 
ak tø rer i bar ne ha ge sek to ren, og der 
er det sa ker om kom mu nalt til skudd 
som kan hand le om mil li o ner. 

– Det de les ut i alt over 20 mil li ar
der kro ner år lig i til skudd fra kom mu

ne ne til de pri va te bar ne ha ge ne. Det 
har vært en ut ford ring å finne gode 
må ter å be reg ne dis se til skud de ne på, 
noe som tid vis har gitt et svært kom
pli sert re gel verk. Når til skudds ved ta
ke ne har blitt på kla get, har sa ke ne 
der for blitt gan ske tun ge. Kom mu nen 
fø rer også til syn med de pri va te bar
ne ha ge nes bruk av of fent li ge til skudd 
og for eld re be ta ling. I de siste åre ne 
har fle re til skudds sa ker hav net i ret
ten, og i år fikk vi den før s te Høy es te
retts dom men på det te fel tet.

Ti år på sko len
Når det gjel der ju rist be ho vet i ut dan
ning og opp vekst sek to ren, pe ker 
Ri vertz på at det er be hov for ju ris ter 
som iva re tar barns ret tig he te ne. 

– Ret tig hets be visst he ten er der 
hos noen for eld re, men ikke hos alle. 
Barna blir da i stor grad pris gitt den 
be hand lin gen de får i for valt nin gen 
og den in for ma sjo nen de får om ret
tig he te ne sine. Vi skal ikke rettslig
gjøre sko le ver ket to talt, men det å ta 
vare på retts sik ker he ten til bar na, 
som er en svak grup pe, er vik tig. I ti 
år er de jo tvun get til å være på sko
len. De er der i sam fun nets in ter es se 
– og da er det vik tig at de får den 
opp læ rin gen de har rett til, og at de 
blir tatt vare på. Sko len plik ter ikke 
bare å gi bar na opp læ ring, men også å 
gi dem god om sorg. 

– Hvor dan er mil jø et blant ju ris te ne 
hos dere?

– Det er vel dig godt. Vi har en god 
blan ding av ju ris ter med leng re yr kes
er fa ring og ny ut dan ne de med ny og 
frisk kom pe tan se. Vi er litt spredt på 
uli ke av de lin ger, men vi har jevn lig 
kon takt og har opp ret tet et eget fag fo
rum for å ha kon takt og dis ku te re 
ge ne rel le ju ri dis ke spørs mål in nen for 
fel tet. En ting som gjør det te fa get 
spen nen de, er det tverr fag li ge ele
men tet. Både bar ne ha ge lo ven og opp
læ rings lo ven bru ker retts li ge stan dar
der, der den vi ser til pe da go gis ke 
vur de rin ger. Man ge av gjø rel ser kan 
godt – og bør ofte tas – av pe da go ger, 
men med ju ris ter som kva li tets sik rer 
og ser til at man hol der seg godt 
in nen for re gel ver ket.

Foto: Elise Stople
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vei led ning for alle er vik tig, mens 
bare 42 pro sent vet at saks be hand
le re i of fent li ge eta ter har plikt til å 
gi ju ri disk vei led ning i den en kel tes 
sak (Re spons Analyse 2020). Det er 
verdt å mer ke seg at 69 pro sent 
tren ger å vite mer om ret tig he te ne 
og plik te ne lo ven gir. 60 pro sent 
tren ger å vite hvil ke lov reg ler som 
gjel der for ei en dom og na bo skap, et 
fag om rå de som er sen tralt i kom
mu ne nes por te føl je. 

Hvem som helst kan ikke gi 
den ne vei led nin gen. Opp ga ven kre
ver so lid ju ri disk kom pe tan se. Det te 
vet inn byg ger ne, for hele 75 pro sent 
vet hva en ju rist kan hjelpe med. 

An sat te ju ris ter i alle kom mu ner 
har vært en sen tral mål set ting for 

Ju rist for bun det i snart 25 år, men 
ald ri har vi ar bei det så in tenst med 
det te som i dag. Vår sek sjon for ju ris
ter i kom mu ner og fyl kes kom mu ner, 
Ju rist for bun det – Kom mu ne, har 
med sek sjons le der Be ne dic te Gram
Knutsen i spis sen de siste par åre ne 
trap pet opp inn sat sen be ty de lig. 

Inn sam ling av fakta, ut for ming 
av bud skap, kon takt mot po li tis ke 
mil jø er, sam ar beid med eks ter ne ak
tø rer og sy ste ma tisk og om fat ten de 
bruk av tra di sjo nel le og so si a le me
di er har vært de vik tig ste vir ke mid
le ne.

Vi re gist re rer nå øken de opp
merk som het rundt og for stå el se for 
bud ska pet vårt. Det lo ver godt. Og 
ar bei det fort set ter. Per son lig er jeg 
stolt over kom mu ne sek sjo nens ar
beid!

satt én el ler fle re ju ris ter. Sær lig i de 
nord nors ke kom mu ne ne og i Agder 
er det få som har re ell ju ri disk kom
pe tan se i egen ad mi nist ra sjon. 

Ju ris ter an satt i kom mu nen kan 
re du se re om fan get av res surs kre

ven de tvis ter med inn byg ge re og 
and re pri va te ak tø rer. Kom mu nen 
spa rer også res sur ser ved å unn gå 
unød ven di ge om gjø rin ger av ved tak 
i over ord net for valt nings or gan el ler 
dom sto le ne. 

Dess uten styr ker rik tig ju ri disk 
saks be hand ling inn byg ger nes til lit 
til kom mu nen. En un der sø kel se for 
Ju rist for bun det vi ser at hele 70 pro
sent av be folk nin gen har stor til lit 
til ju ris ter i kom mu ne ne (Re spons 
Analyse 2020).

I til legg til å sik re ret tig he te ne til 
inn byg ger ne, kan også ju ri disk kom
pe tan se fo re byg ge at sa ker blir 
unød ven dig dyre. In ter ne ju ris ter 
kan peke kom mu nen i rik tig ret ning 
og inn hen te rik tig eks tern hjelp de 
gan ge ne det be hø ves, f.eks. fra pri
va te ad vo ka ter. 

De fles te om rå der hvor kom mu
nen ut ø ver myn dig het er re gu

lert i lov og for skrif ter. Inn byg ger ne 
har der for et stort be hov for ju ri

disk vei led ning fra kom mu nen. 
Det te er et ve sent lig ar gu

ment for at en hver kom
mu ne bør ha minst én 

ju rist an satt.
Hele 94 pro sent av 

be folk nin gen me ner 
til gang til ju ri disk 

Juristens kommentatorer er Norges Juristforbunds president

Håvard Holm mener

Vi trenger juridisk kompetanse i alle kommuner

Kom mu ne ne fat ter ved tak og and re 
for valt nings be slut nin ger av stor 

be tyd ning for inn byg ger ne. Det er 
vik tig for inn byg ger nes rettsikkerhet 
at kom mu ne ne føl ger lo ver og reg
ler, og fat ter ju ri disk kor rek te ved
tak. Feil i saks be hand lin gen og feil 
lov for stå el se kan få sto re kon se
kven ser for en kelt per so ner. 

Det er også ve sent lig at inn byg
ger nes lov be stem te rett til vei led
ning, kla ge og over prø ving sik res, 
uav hen gig av geo gra fisk til hø rig het, 
øko no mi og egne res sur ser.

Til gang til ju ri disk kom pe tan se i 
kom mu ne ne er en for ut set ning for å 
opp fyl le dis se kra ve ne. Der for er det 
svært be kym rings fullt at bare 55 
pro sent av de 254 kom mu ne ne som 
svar te på en un der sø kel se fra Ju rist
for bun det (Ram bøll 2020), har an
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Fremmedkrigere, mediepåvirkning av straffesaker, barnebilder på nett, juristmangel i 
kommuner og Rettssikkerhetsprisen er blant temaene når Rettssikkerhetskonferansen er 
tilbake i Gamle Logen. Du velger selv om du vil følge konferansen i salen eller på skjerm.

Rettssikkerhetskonferansen 2021

Fremmedkrigere,  
krigsforbrytelser og folkerett

Innledning fra førsteamanuensis  
Sofie Høgestøl ved Universitetet i  
Oslo, kjent som fast kommentator  
under det amerikanske presidentvalget  
i NRK. Kommentarer fra advokat  
Nils Christian Nordhus og forsker/
forfatter/kommentator Asle Toje, som 
også er nestleder i Nobelkomiteen.

Rettssikkerhet for innbyggerne  
i møte med kommunen

Nesten halvparten av norske  
kommuner mangler egen jurist.  
Det går på bekostning av inn - 
byggernes rettssikkerhet, hevder  
leder av Juristforbundet – Kommune, 
Benedicte Gram-Knutsen. Vi møter 
også helse- og omsorgssjef  
Anne Berit Vullum i Sunndal kommune, 
som valgte å ansette en jurist for å  
sikre et lovmessig tjenestetilbud.

Rettssikkerhetsprisen 2020 til 
rettsstaten – bommet vi?

Førsteamanuensis Anine Kierulf,  
Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Oslo, juryleder for Rettssikkerhetsprisen 
2020 og professor Hans Fredrik 
Marthinussen, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Bergen, møtes til  
duell om spørsmålet under oppsyn  
av kommunikasjonsrådgiver  
Vegard Valestrand, Juristforbundet.

Har jeg lov til å legge ut  
bilder av barna mine på nett?

Advokat Claude A. Lenth, 
Advokatfirmaet Hjort DA, medlem av 
Juristforbundets fagutvalg for person-
vern, tar for seg et viktig spørsmål i  
vår verden av sosiale medier.

Påvirker mediene  
utfallet av straffesaker?

Spør Juristforbundets 
kommunikasjonsrådgiver  
Vegard Valestrand. Blant dem som skal 
svare på spørsmålet er politisk redaktør 
Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv, 
leder for etterretning og etterforskning 
Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt 
og advokat Marius Oscar Dietrichson, 
leder av Advokatforeningens 
forsvarergruppe.

Rettssikkerhetsprisen 2021

Prisutdeling ved juryens leder. 
Prisvinneren holder det tradisjonelle 
Rettssikkerhetsforedraget.

Konferansier er advokat Ida Andenæs, 
Advokatfirmaet Elden DA. 

Etter konferansen inviterer 
Juristforbundet deltakerne til  
baksnakk og et glass.

Programmet for Rettssikkerhets-
konferansen er under utarbeidelse  
og kan bli endret.

Rettssikkerhetskonferansen 

Onsdag 6. oktober 2021  
kl. 12.30-15.15

Gamle Logen, Oslo og  
direkte strømming 

Gjeldende smittevernregler  
i oktober vil bli ivaretatt.

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

Påmelding til fysisk eller  
digital konferanse
Påmelding innen 14. september 
på www.juristforbundet.no. 

Oppdatert informasjon om 
Rettssikkerhetskonferansen  
på juristforbundet.no,  
Facebook og LinkedIn.

Påmelding innen 14. september på www.juristforbundet.no

«Rettssikkerhet for individet og likhet for 
loven er grunnleggende forutsetninger for 
vår demokratiske rettsstat. Rettsstaten må 
kontinuerlig underbygges og utvikles»
Fra Juristforbundets prinsipprogram
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2020 og professor Hans Fredrik 
Marthinussen, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Bergen, møtes til  
duell om spørsmålet under oppsyn  
av kommunikasjonsrådgiver  
Vegard Valestrand, Juristforbundet.

Har jeg lov til å legge ut  
bilder av barna mine på nett?

Advokat Claude A. Lenth, 
Advokatfirmaet Hjort DA, medlem av 
Juristforbundets fagutvalg for person-
vern, tar for seg et viktig spørsmål i  
vår verden av sosiale medier.

Påvirker mediene  
utfallet av straffesaker?

Spør Juristforbundets 
kommunikasjonsrådgiver  
Vegard Valestrand. Blant dem som skal 
svare på spørsmålet er politisk redaktør 
Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv, 
leder for etterretning og etterforskning 
Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt 
og advokat Marius Oscar Dietrichson, 
leder av Advokatforeningens 
forsvarergruppe.

Rettssikkerhetsprisen 2021

Prisutdeling ved juryens leder. 
Prisvinneren holder det tradisjonelle 
Rettssikkerhetsforedraget.

Konferansier er advokat Ida Andenæs, 
Advokatfirmaet Elden DA. 

Etter konferansen inviterer 
Juristforbundet deltakerne til  
baksnakk og et glass.

Programmet for Rettssikkerhets-
konferansen er under utarbeidelse  
og kan bli endret.

Rettssikkerhetskonferansen 

Onsdag 6. oktober 2021  
kl. 12.30-15.15

Gamle Logen, Oslo og  
direkte strømming 

Gjeldende smittevernregler  
i oktober vil bli ivaretatt.

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

Påmelding til fysisk eller  
digital konferanse
Påmelding innen 14. september 
på www.juristforbundet.no. 

Oppdatert informasjon om 
Rettssikkerhetskonferansen  
på juristforbundet.no,  
Facebook og LinkedIn.

Påmelding innen 14. september på www.juristforbundet.no

«Rettssikkerhet for individet og likhet for 
loven er grunnleggende forutsetninger for 
vår demokratiske rettsstat. Rettsstaten må 
kontinuerlig underbygges og utvikles»
Fra Juristforbundets prinsipprogram

Rettssikkerhetskonferansen - Annonse dobbeltside Juristen nr 3.indd   All PagesRettssikkerhetskonferansen - Annonse dobbeltside Juristen nr 3.indd   All Pages 31.05.2021   13:1831.05.2021   13:18
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Koronakommisjonen:

Involverte ikke jurister 
i beslutninger om 

besøksforbud i 
omsorgsboliger

med ju ri disk kom pe tan se», skri ver 
kom mi sjo nen og me ner det ville 
vært guns tig å trek ke ju ri disk kom
pe tan se tid li ge re og mer ak tivt i 
smit te vern ar bei det.

«Vi me ner det te er et klart læ rings 
punkt for kom mu ne ne», sier ko ro na
kom mi sjo nen.

Hjem mels grunn lag
Kom mi sjo nens vur de rin ger får 
støt te fra fors ker ne  Sig rid Stok
stad  og  Mar the Ind set  ved By og 
re gi on forsk nings in sti tut tet NIBR, 
Os lo Met – i en ut red ning gjort på 
opp drag for ko ro na kom mi sjo nen.

De kon klu de rer med at ved tak 
om smit te vern i kom mu ne ne mang
let drøf tel se og vur de ring av inn grep 
i men nes ke ret tig he ter og ret tig he ter 
gitt i Grunn lo ven. 

NIBRfors ker nes ut red ning 
un der søk te kom mu ne nes prak sis 
et ter smit te vern lo ven § 41 og tok 
ut gangs punkt i en gjen nom gang av 
177 ut valg te kom mu na le ved tak 
gjort av 95 kom mu ner fra alle lan
dets fyl ker i pe ri oden mars – no vem
ber 2020.

iva re ta et le gi timt for mål og ikke 
minst være for holds mes sig, på pe ker 
kom mi sjo nen. At kom mu ne ne ikke 
har vur dert for hol det til de grunn lovs
mes si ge og men nes ke retts li ge si de ne 
ved til ta ket, er sam men fal len de med 
kom mi sjo nens funn om kom mu na le 
smit te vern ved tak mer ge ne relt. 

Har an sva ret selv
Fle re kom mu ner for tel ler at de had
de øns ket ty de li ge re de fi ni sjo ner i 
ret nings lin jer om be søk i om sorgs bo
li ger som kom fra Hel se di rek to ra tet.

Kom mi sjo nen er kri tisk til at det 
tok Hel se di rek to ra tet over fem uker 
å sen de ut pres se mel ding om at 
kom mu ne ne ikke had de an led ning 
til å inn fø re ge ne rel le be søks for bud, 
men på pe ker li ke vel at det er kom
mu ne ne selv som har an sva ret for at 
ved ta ke ne de fat ter ikke be gren ser 
ut øv el sen av grunnlovbeskyttete og 
men nes ke retts li ge ret tig he ter i 
stør re grad enn det er grunn lag for. 

«Det er der for uro vek ken de at 
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 

Urovekkende, sier korona
kommisjonen om mangel 
på juridiske vurderinger 
i kommunene.

  Ole-Martin Gangnes

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 det fram i ko ro na
kom mi sjo nens rap port som ble lagt 
frem i ap ril.

«Det er al vor lig at man ge nors ke 
kom mu ner ser ut til å ha inn
ført  be søks for bud i om sorgs bo li ger 
for eld re og/el ler per so ner med ned
satt funk sjons ev ne uten å ha hjem
mel til det el ler å ha fore tatt de nød
ven di ge ju ri dis ke vur de rin ge ne i 
for kant», skri ver ko ro na kom mi sjo
nen i sin rap port. 

Å nek te per so ner be søk i eget 
hjem er et svært inn gri pen de til tak 
som kre ver et klart lov grunn lag, må 

HELSE OG OMSORG
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nes ved tak er tvil somt el ler man gel
fullt på en del punk ter. For hol det til 
kon sti tu sjo nel le og fol ke retts li ge 
skran ker er gjen nom gå en de ikke 
vur dert, og kra ve ne til vur de ring er i 
stor grad ikke opp fylt, sier fors ker og 
pro sjekt le der Sig rid Stok stad ved 
NIBR til OsloMets nett si de.

– Mang ler ju ri disk kom pe tan se
I fors ker nes rap port he ter det i opp
sum me rin gen: 

«Det må også nev nes at det ser 
ut til å ha vært få ju ris ter med i saks
be hand lin gen i man ge av kom mu
ne ne». 

«I in ter vju ene er det påpekt at 
man ge kom mu ner mang ler ju ri disk 
kom pe tan se, og at det har gjort at de 
retts li ge si de ne ved smittevernhånd
teringen har kom met i bak grun nen. 
Sam ti dig har de også sagt at de sto re 
kom mu ne ne ikke nød ven dig vis pri
ori te rer å bru ke ju ris te ne sine til 
slikt ar beid og at de ju ris te ne som er 
an satt i kom mu ne ne (og hos fyl kes
manns em be te ne) ikke tid li ge re had
de ar bei det med smit te vern retts li ge 
sa ker. Men det ser ut til å være en 
fel les er fa ring at det ville vært guns
tig å trek ke inn ju ri disk kom pe tan se 
tid li ge re og mer ak tivt i smit te vern
ar bei det.» 

Ved ta ke ne fors ker ne har sett på 
gjel der inn rei se ka ran te ne, ved tak 
om iso la sjon ved syk dom, re strik sjo
ner på pri va te og of fent li ge sam lin
ger og re strik sjo ner på be søk til 
men nes ker som bor i in sti tu sjo ner 
som sy ke hjem og om sorgs bo li ger.

Ut red nin gen vi ser at over 60 
pro sent av ved ta ke ne er gjort av 
kom mu ne le gen. Det te gjaldt sær lig i 
den før s te pe ri oden, mens for mann
skap og kom mu ne sty re i stør re grad 
traff ved tak et ter hvert. 

– Un der sø kel sen vår vi ser at 
hjem mels grunn laget for kom mu ne

Fors ker ne sier det det ut vik let 
seg et sær egent retts kil de bil de vå ren 
2020, hvor kom mu ne ne fat tet en 
stor meng de ved tak, ofte un der stort 
tids press, for å hånd te re ko ro na vi ru
set. 

– 78 pro sent av ved ta ke ne i 
ut val get ble truf fet i må ne de ne mars 
og ap ril. Stats for val te rens rol le som 
vei le der over for kom mu ne ne ble 
akutt og fikk sterk pri ori tet. An sat te 
i Stats for val te ren be skri ver det som 
at det kom et tem po skif te «over nat
ten», for tel ler fors ker Mar the Ind set 
til OsloMets nett si de.

– Først og fremst man ge små kom mu ner som ikke har sær lig jusskompetanse 
I fors ker ne Sig rid Stok stad og Mar
the Indsets rap port om kom mu ne
nes prak ti se ring av smit te vern lo ven 
un der co vid19 pan de mi en er fle
re in for man ter hos Fyl kes man nen 
(nå Stats for val te ren) in ter vju et.

Fle re be skri ver en kri se si tua
sjon kjen ne teg net av stor usik ker
het og man gel på in for ma sjon. En 
be skri ver det slik: 

«Det har vært mye spørsmål 
om ka ran te ne og inn rei se, hvil ket 
an svar kom mu ne ne har og hvor

dan de skal tak le sånne ting. Og 
det er ikke så rart for co vid 
19for skrif ten har end ret seg fra 
uke til uke. Det er hen ven del ser 
fra noen sto re, men først og 
fremst man ge små kom mu ner 
som ikke har sær lig jusskom pe
tan se og som tren ger mer vei led
ning.» 

Fors ker ne skri ver at «Fyl kes
man nens vei le der rol le ble be ty de
lig ut ford ret og tok til dels en ny 
form i de mest in ten se fa se ne.» 

«Det vi ser seg at de for mel le 
kon troll mu lig he te ne, som lov lig
hets kon troll og kla ge saks be hand
ling, spil te en li ten rol le i pan de
mi si tua sjo nen. Det skyld tes dels at 
det var be ty de lig retts lig og fak tisk 
usik ker het på en del punk ter, men 
også at det høye end rings tem po et 
gjor de at retts lig prø ving var lite 
ak tu elt un der veis, både ad mi nist
ra tivt hos fyl kes manns em be te ne 
og i dom sto le ne», skri ver Stok stad 
og Ind set. 

Statsminister Erna Solberg og leder i Koronakommisjonen Stener Kvinnsland under 
pressekonferansen hvor Koronakommisjonen fremla sin rapport (Foto: Torbjørn 
Kjosvold/Forsvaret)
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Sivilombudsmannen 
undersøker sykehjem

kom mu nen, og det var der for in gen 
som had de over sikt over tvangs bruk 
på sy ke hjem i kom mu nen.

− Mang len de kunn skap om reg
le ne for bruk av tvang ut gjør en ri
si ko for at be bo e re ut set tes for ulov
lig tvang, for di vil kå re ne for å bru ke 
tvang ikke er opp fylt, el ler for di bru
ken av tvang ikke er do ku men tert i 
et ved tak, sier Han ne Har lem.

An sat te ble ikke gitt sy ste ma tisk 
opp læ ring i hvor dan de kan fo re
byg ge og hånd te re ut ford ren de at
ferd, og det var hel ler in gen sy ste
ma tisk opp føl ging av per so na le et ter 
van ske li ge hen del ser.

Det var også li ten grad av in di vi
du elt til pas se de ak ti vi te ter for be bo
er ne, og lite mu lig het til å være ute i 
fri luft og i fy sisk ak ti vi tet. Per so na
lets prak tis ke mu lig he ter til å bli 
med be bo e re uten for sy ke hjem met 
var svært be gren set, og om buds
man nen så også uli ke fy sis ke hind
rin ger som be gren set be bo er nes 
mu lig het til å be ve ge seg fritt.

− Til pas set fy sisk ak ti vi tet og 
mu lig het til å være ute kan gjø re 
be bo e re mer selv hjulp ne og gi dem 
en bedre hver dag. Det er vik tig at 
be bo er nes fri het ikke be gren ses mer 
enn det lo ven til la ter, sier Han ne 
Har lem. 

Uten lov lig ved tak
Den and re rap por ten som er of fent
lig gjort gjel der et sy ke hjem i Hor ten 
kom mu ne. 

Si vil om buds man nen trek ker 
fram at de an sat te til ret te leg ger for 
at be bo er ne kan ta egne valg i hver
da gen, og sy ke hjem met har en sy ste

hjem i hen holds vis Nord re Fol lo og 
Hor ten kom mu ne ble of fent lig gjort 
i be gyn nel sen av mai. 

De to sy ke hjem me ne er de før s te 
i en rek ke av sy ke hjem som vil bli 
un der søkt av om buds man nen. Un der 
be søke ne så langt har om buds man
nen sett på bruk av tvun gen hel se
hjelp, opp føl ging og iva re ta kel ser av 
grunn leg gen de be hov, be skyt tel se 
mot vold og over grep og ar beids vil
kår for an sat te

«Rap por te ne fra Si vil om buds
man nen in ne hol der funn og an be fa
lin ger som gjel der for fle re sy ke hjem 
og kom mu ner enn de som er be
søkt», skri ver Han ne Har lem. 

Den før s te rap por ten som er 
of fent lig gjort gjel der et bo og re ha
bi li te rings sen ter i Nord re Fol lo 
kom mu ne.

Si vil om buds mann Han ne Har
lem ut ta ler i for bin del se med rap por
ten at mye er bra, men at det også ble 
gjort funn som vis te mang len de 
kunn skap, opp læ ring og sy ste ma tikk.

Iføl ge un der sø kel sen mang let det 
til strek ke lig kunn skap og over sikt 
over bru ken av tvun gen hel se hjelp. 
Det var stor usik ker het om hva som 
skul le reg nes som tvang, i hvil ke 
si tua sjo ner det var hjem mel for å 
bru ke tvang, og når det skul le fat tes 
ved tak om bruk av tvang. 

Kva li tets sik ring
Sy ke hjem met had de hel ler ikke et 
sy stem for kva li tets sik ring av ved tak. 
Kom mu nen skal et ter lo ven ha en 
«over ord net fag lig an svar lig» som skal 
mot ta kopi av alle ved tak. Det fan tes 
in gen slik overordet fag lig an svar lig i 

Manglende kvalitetssikring 
av vedtak og manglende 
oversikt over tvangsbruk 
på sykehjem er blant 
funnene.

  Ole-Martin Gangnes

Tid li ge re har Si vil om buds man nen 
be søkt po li ti ar res ter, fengs ler, ut len
dings in ter nat, bar ne verns in sti tu sjo
ner og sy ke hus av de lin ger for tvun
gent psy kisk hel se vern. Den ne vå ren 
kom mer de før s te rap por te ne fra 
Si vil om buds man nens be søk til sy ke
hjem.

I en kro nikk i Kom mu nal Rapport 
skri ver si vil om buds mann Han ne Har
lem om hvor for Si vil om buds man nen 
nå be sø ker sy ke hjem.

«Det er vel kjent at pa si en ter på 
sy ke hjem kan være un der lagt om fat
ten de be grens nin ger. Alle of fent li ge 
myn dig he ter, også kom mu ne ne, er 
bun det av men nes ke ret tig he te ne. 
Be bo e re på sy ke hjem har rett til å 
bli be hand let med re spekt for sin 
ver dig het og til å få sine grunn leg
gen de be hov iva re tatt. For be bo e re 
med lang tids plass vil sy ke hjem met i 
prak sis være de res hjem i den siste 
fa sen av li vet», skri ver hun.

Gjel der fle re sy ke hjem
Høs ten 2020 be søk te Si vil om buds
man nen for før s te gang sy ke hjem 
som del av ar bei det med å fo re byg ge 
kren kel ser. Rap por te ne fra to sy ke
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Sivilombudsmann Hanne Harlem.  
(Foto: Sivilombudsmannen)
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Mang len de kunn skap om lov ver ket
Fle re til syns rap por ter og 
eva lue rin ger har do ku men tert 
mang len de kunn ska per blant 
hel se per so nell om pa si ent 
og bru ker ret tig hets lo ven.

Det skri ver Si vil om buds man nen i 
rap por ten fra et sy ke hjem i Nord re 
Fol lo.

Det pe kes blant an net på reg ler 
for be grun nel se av en kelt ved tak og 
at kra vet til be grun nel sens inn hold 
skjer pes for ved tak av inn gri pen de 
ka rak ter, slik som tvun gen hel se
hjelp. 

«Be grun nel sen må være til strek
ke lig til å av gjø re om lo vens vilkår er 
opp fylt og til å kun ne et ter prø ve 
ved ta ket. Be grun nel ses plik ten skal 
bi dra til å sik re grun dig het og nøy
ak tig het hos be slut nings ta ke re, og er 
en vik tig retts sik ker hets ga ran ti for 
den en kel te», he ter det. 

Ved sy ke hjem met i Nord re Fol lo 
kom mu ne var det skrift li ge pro se dy
rer for å fat te ved tak om tvun gen 
hel se hjelp, men pro se dy re ne var lite 
kjent blant an sat te, iføl ge rap por ten. 

Dess uten opp fat tet både an sat te 
og le del se det som kom pli sert og tid
kre ven de å fat te ved tak og det var en 
ut bredt opp fat ning at man måtte søke 

Stats for val te ren om å få et tvangs ved
tak god kjent. 

«Det te er en kjent misforståelse. 

Ved tak om hel se hjelp et ter ka pit tel 
4A skal ikke god kjen nes av Stats for
val te ren, men den ne skal mot ta kopi 
av ved ta ket og har myn dig het til å 
opp he ve ved tak som ikke mø ter 
lo vens krav. Mang len de kunn skap 
om reg le ne for bruk av tvang ut gjør 
en høy ri si ko for at be bo e re ut set tes 
for ulov lig tvang, for di vilkårene for 
å bru ke tvang ikke er opp fylt, el ler 
for di bru ken av tvang ikke er do ku
men tert i et ned teg net ved tak», 
he ter det i rap por ten. 

Tvangs bruk uten ved tak 
Funn fra be søket vis te at det var 
blitt ut øvd tvang uten at det ble 
truf fet ved tak om det te slik lo ven 
kre ver. 

«Våre funn ty der på at en av 
årsakene kan være lav kunn skap og 
mang len de sy ste ma tisk oppæring 
om lov ver ket som regulerer tvun gen 
hel se hjelp. Det te sam sva rer med 
funn fra en rek ke til syn ved sy ke
hjem», he ter det i rap por ten, som 
pe ker på at mang len de ved taks fø
ring ska per en klar ri si ko for at pa si
en ter ut set tes for tvang som ikke 
opp fyl ler lo vens vilkår. 

ma tisk til nær ming til in for ma sjon til 
på rø ren de. Det ble li ke vel fun net 
mang len de ka pa si tet til ak ti vi te ter 
som var til pas set den en kel te be
bo er, spe si elt fy sisk ak ti vi tet uten
dørs.

Når det gjel der tvangs bruk, sier 
rap por ten at de an sat te vis te en høy 
evne til fag lig og etisk re flek sjon om 
tvangs bruk, men at man ge frem sto 
som usik re på hvor dan reg le ne om 
bruk av tvang skul le prak ti se res. 

Blant an net var fle re ved tak ikke 
be grun net på en måte som do ku
men ter te at lo vens vil kår for bruk av 
tvang var opp fylt. Det kom fram at 
det i noen si tua sjo ner ble gitt hel se
hjelp til pa si en ter som mot sat te seg 
det, uten at det ble truf fet ved tak slik 
lo ven kre ver, iføl ge om buds man nen.

− Våre funn vis te for eks em pel 
at det var si tua sjo ner der sy ke hjems
be bo e re ble hind ret fra å gå ut av 
sy ke hjem met, uten at det var fat tet 

lov lig ved tak om det. Det er uhel dig 
at sy ke hjem mets ru ti ner og be man
ning gir ri si ko for at eld re blir fra tatt 
fri he ten, ut ta ler Han ne Har lem.

Si vil om buds man nen fant også 
svak he ter i do ku men ta sjo nen av 
le ge tje nes tens vur de rin ger ved gjen
nom fø ring av sy ste ma tisk le ge mid
del gjen nom gang. 

«Grun dig do ku men ta sjon er en 
for ut set ning for trygg le ge mid del
bruk», på pe ker om buds man nen. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
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er opp fylt for den en kel te pa si en ten. 
Men sy ke hjem mets prak sis skap te 
ri si ko for at fle re be bo e re ble holdt 
til ba ke uten vur de rin ger av om 
vilkårene var opp fylt og uten at det 
ble truf fet ved tak, iføl ge rap por ten. 

Be bo er nes re el le mu lig het til å 
be ve ge seg uten for sy ke hjem met var 
i stor grad av hen gig av an sat te og 
per so na lets prak tis ke mu lig he ter til 
å bli med be bo e re uten for sy ke
hjem met frem sto som svært be gren
set, for tel ler rap por ten. 

«All be gren sing i be ve gel ses fri
he ten må be grun nes kon kret og 
in di vi du elt over for den en kel te 
be bo er. Det kan for eks em pel ikke 
tref fes et ge ne relt ved tak om at 
dø re ne på et sy ke hjem el ler en av de
ling skal være låst», skri ver om buds
man nen – og un der stre ker at 

be man nings ut ford rin ger ikke er 
lov lig grunn lag for til ba ke hol del se. 

me di si ne rin gen re pre sen te rer, og 
der som vilkårene for tvangs me di si
ne ring er til ste de. Det skal i så fall 
fat tes et tvangs ved tak», skri ver 
om buds man nen. 

Det kom også fram at det i noen 
til fel ler var inn hen tet sam tyk ke fra 
pårørende for bruk av bel te i rul le
stol ved be hov. 

«Selv om det så ut til å være 
be visst het om at bel te ikke skul le 
bru kes der som pa si en te ne vis te mot
stand, er det vik tig å un der stre ke at 
en god kjen ning fra pårørende ikke er 
til strek ke lig grunn lag for å bru ke 
tvang», he ter det i rap por ten. 

Stengt inne
Rap por ten tar også for seg til ba ke
hol del se og ge ne rel le ut gangs be
grens nin ger. For at til ba ke hol del se 
skal være lov lig, må det fore tas en 
kon kret vur de ring av om vilkårene 

En vi de re kon se kvens er at tvangs
bruk un der rap por te res.

«Når bruk av tvang ikke ved taks
fø res og do ku men te res til strek ke lig 
svek kes også retts sik ker he ten til 
pa si en te ne», skri ver om buds man nen 
i rap por ten. 

Me di si ner skjult i mat 
Un der sø kel sen fant at pa si en ter i 
fle re til fel ler var blitt holdt un der 
stell el ler ved gjen nom fø ring av 
an nen hel se hjelp. I jour na ler ble det 
også fun net si tua sjo ner der det 
frem stod som at me di si ner var blitt 
skjult i mat. 

«Det at me di si ner gis uten sam
tyk ke ved å skju les i ma ten, er å reg
ne som tvangs me di si ne ring. Det er 
bare ad gang til å gi le ge mid ler som 
er skjult for pa si en ten når al ter na ti
vet er mer be las ten de for pa si en ten 
enn den kren kel se som den skjul te 

– Det te er all tid nyt tig når noen 
ser på ar bei det vårt uten fra og vi 
skal all tid jobbe for å bli bedre. Så 
for ven ter jeg at både vi og Stor
tin get bru ker kunn skaps grunn
laget i den ne rap por ten til å se på 
hvor dan vi kan styr ke sy ste mer, 
fag kom pe tan se og res sur ser 
in nen for dis se tje nes te om rå de ne, 
sier ord fø rer i Nord re Fol lo kom
mu ne, Han ne Op dan.

Nord re Fol lo har i kom mu
nens  kva li tets mel ding for hel se 
og om sorg  vars let en gjen nom
gang av ru ti ner og ar beid for å 
styr ke struk tu ren og pa si ent sik
ker he ten, mel der kom mu nen på 
sin egen nett si de. 

– De an sat te i pleie og 
om sorgs tje nes te ne står dag lig i 
kre ven de pri ori te rin ger, hvor til
ste de væ rel sen for pa si en ten vil 
være det vik tig ste å sør ge for. Sam
ti dig skal vi iva re ta do ku men ta
sjons kra ve ne, og her pe ker be søket 
fra Si vil om buds man nen på fle re 
om rå der for for bed ring, sier 
Anet te Bøen Sig tun, som skal lede 
for bed rings ar bei det et ter Si vil om
buds man nens be søks rap port.

Kom mu nal sjef for hel se og 
mest ring, Ma rit Jan ne Kron borg, 
sier på kom mu nens nett si de at 
un der sø kel sen tas på stør ste al vor. 

– Kom mu nen har fått fle re 
an be fa lin ger til for bed ring, og vil 

føl ge opp alle dis se og brin ge dem 
inn i kva li tets ar bei det. Vi har 
be slut tet at det te skal gjel de alle 
sy ke hjem me ne i kom mu nen, sier 
hun, men me ner det er vik tig å få 
frem at Si vil om buds man nen ikke 
har fun net tor tur el ler umen nes
ke lig be hand ling. 

– Be søket vi ser at an sat te på 
de mens av de lin ge ne vi ser re spekt 
og om sorg for pa si en te ne, og 
ma jo ri te ten av de på rø ren de opp
le ver at be bo er ne er godt iva re
tatt, sier hun.

– En vik tig un der sø kel se for Nord re Fol lo 
og alle sy ke hjem i Norge
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Styrker rettssikkerheten

Ansatte jurist i helse-  
og omsorgstjenesten

HELSE OG OMSORG
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I Sunndal har helse-  
og omsorgs tjenesten  
i kommunen valgt å styrke 
tildelingsenheten med  
juridisk kompetanse. – Vi  
forvalter rettigheter for  
den enkelte. Da må vi være  
sikre på at retts sikkerheten  
ivaretas. 

   Ole-Martin Gangnes

Tone Marit  
Hyldbakk (t.v.) og  
Anne Berit Vullum  

i Sunndal kommune.
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Da Anne Be rit Vul lum ble hel se og 
om sorgs sjef i Sunn dal kom mu ne i 
2014, had de hun al le re de hatt fle re 
uli ke job ber in nen tje nes ten og var 
godt kjent med opp ga ve ne og hvor
dan sy ste met for til de ling av tje nes
ter var. Den gang var det hver av de
lings sy ke plei er rundt om kring i 
tje nes te ne som fat tet ved tak.

– Det var noen ord nin ger med 
fel les mø ter og drøf tin ger om sa ker, 
men det var ikke en vel dig ut vik let 
sy ste ma tikk. Hel ler ikke en sy ste ma
tikk på opp læ ring og kom pe tan se 
for å sik re ret tig he ter også vi de re. Vi 
opp ret ter da en fag av de ling med en 
egen til de lings en het, det vil si at vi 
sam let alle til de ling i en av de ling 
med egen le der og egne saks be hand
le re. 

Det ble dis ku tert hvil ken kom
pe tan se den nye av de lin gen treng te. 

– Vi kan sy ke plei er fa get, men 
sam ti dig var det både ha bi li te ring og 
psy kisk hel se, in sti tu sjon og hjem
me sy ke pleie – alt det te skul le vi fat
te ved tak på. 

Det ble den gang an satt sy ke
plei e re i stil lin ge ne. Men da det ble 
åp ning for an set tel se i en stil ling i 
av de lin gen tid li ge re i år, end te det at 
man søk te et ter ju rist. Det har man 
nå fått på plass, og ju rist star ter i til
de lings en he ten den ne som me ren.

Anne Be rit Vul lum er glad for å 
kun ne styr ke den ju ri dis ke kom pe
tan sen in nen for et felt som kan være 
kre ven de å være i.  

– Ja, det kan kre ven de å jobbe 
in nen for det te fel tet. Også er det jo 
på man ge må ter et eget fag det te 
med saks be hand ling, til de lin ger og 
hånd te ring av lov ver ket. 

Kre ven de å stå i
Tone Ma rit Hyld bakk, le der for til
de lings en he ten, be kref ter at det kan 
være tøft å saks be hand le på et felt 
som be tyr vel dig mye for den 
en kel te inn byg ger. 

– Vi har er fart at det er kre ven de 
for den som står i det te som saks be
hand ler. Kan skje også litt for di vi er 
en li ten kom mu ne der både lek
mann, po li ti ke re, ad mi nist ra sjon og 

bru ke re har ster ke og ty de li ge 
me nin ger. Det er hel ler in gen selv
føl ge at man som sy ke plei er, el ler 
som en med so si al fag lig bak grunn, 
har trygg het nok i jus sen til å være 
trygg på at du tar de rik ti ge vur de
rin ge ne. Det skal kun ne over prø ves 
både av po li ti ke re, bru ke re og stats
for val ter.

– Opp le ver dere at det er mer 
juss på fel tet?

– Ja, ab so lutt. Alle de ler av sam
fun net er mer opp lyst om ret tig he
ter. I til legg er det te et fag der du 
skal bru ke en fag lig vur de ring som 
skal veies opp mot jus sen. Det gjør 
det gan ske kom plekst. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

HELSE OG OMSORG
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– Tan ken er å få mer tyng de på 
jus sen. Også blir det et tett sam spill 
mel lom fag her – mel lom det ju ri
dis ke skjøn net og de hel se fag li ge 
vur de rin ge ne, sier Hyld bakk.

– Vi job ber med hele om sorgs
trap pa. Alt fra til de ling av om sorgs bo
li ger, vel ferds tek no lo gi, om sorgs stø
nad, av last ning i hjem met, av last ning 
på in sti tu sjon, hjem me sy ke pleie, 
sy ke hjems plas ser, psy kisk hel se og alle 
til tak til ha bi li te ring, sier Vul lum

– Vi fat ter ved tak et ter hel se og 
om sorgs tje nes te lo ven og tje nes te ne 
som gis der. Så det er et vidt felt. 
An set tel sen av ju rist hand ler om er 
retts sik ker he ten til inn byg ger ne i 
kom mu nen. Vi vil rett og slett bli 
enda sik re re på at den iva re tas på en 
for svar lig måte, sier Hyld bakk. 

– Vi skal jo gi tje nes ter til de om 
tren ger det – og det skal være rett
fer dig for delt.

– Hvor dan har det vært å skul le 
re krut te re til stil lin gen? 

– Vi ble po si tivt over ras ket over 
re spon sen og fikk to godt kva li fi ser te 
sø ke re. Vi har også hørt fra na bo
kom mu nen vår at det der var god 
re spons et ter ut lys ning av ju rist stil
ling der. Så det er ab so lutt in ter es se 
og det er vel dig po si tivt å se, sier 
Vul lum.

også gjel der man ge yng re, også barn, 
sier Vul lum. 

Fle re med om sorgs be hov og en 
an nen øko no misk vir ke lig het får 
noen kon se kven ser,

– I den ne kom mu nen har man 
vært vant til å le ve re gan ske raust 
med tje nes ter og da er det ikke fullt 
så kre ven de å saks be hand le og til
de le. Men det te end rer seg.

– Det er jo også en vrid ning fra 
in sti tu sjons plass mot det at mest 
mu lig tje nes ter skal le ve res hjem me. 
Det er også noe som på vir ker det te 
fel tet, sier hun.

Når det gjel der alt som knyt ter 
seg til kla ge be hand ling, me ner de 
det vil være en styr ke å ha en ju rist. 

– Det er også noe vi ser det blir 
mer av enn tid li ge re. Når en kla ge 
en der hos Stats for val te ren kom
mer det jo ju ris ter inn i sa ken, men 
det vil være bra å få det inn tid li
ge re. 

Det er jo ikke uvan lig at det på pe
kes saks be hand lings feil i en kom mu ne 
når kla ger kom mer til Stats for val te
ren. Det er bra med ju ri disk kom pe
tan se for å kva li tets sik re og opp da te re 
ru ti ner også på det fel tet. 

Retts sik ker het
Vul lum og Hyld bakk ser for seg at 
an set tel sen av ju rist vil bi dra til 
kom pe tan se over fø ring. 

– I til legg kom mer det mu lig 
over prø ving av ved tak av man ge 
som ikke nød ven dig vis har de sam
me opp lys nin ge ne, el ler som har en 
an nen vink ling. Selv om det ikke 
nød ven dig vis er et vel dig uover sikt
lig lov verk vi for val ter, er det se ri øs 
og al vor lig te ma tikk. Vi for val ter jo 
ret tig he ter for den en kel te pa si ent.

– Og folk er mer be visst på ret
tig he ter?

– Ja det er de. I til legg så bru ker 
folk i stør re grad pa si ent og bru ker
om bud, po li ti ke re osv. Og man ge er 
godt opp lyst selv også. Det be tyr at 
man sjek ker ut og un der sø ker alle 
mu lig he ter som fin nes. Vi ser også økt 
bruk av ad vo kat bi stand også i kra vet.  

Pri ori te rin ger
Ofte må det gjø res en del van ske li ge 
pri ori te rin ger.

– Vi er en kom mu ne som tra di
sjo nelt har hatt en god øko no mi og 
med et sterkt po li tisk fo kus på gode 
hel se og om sorgs tje nes ter. Men det 
er jo man ge som tror at det bare er 
de eld re som får slike tje nes ter. Men 
rea li te ten er at be ho vet for tje nes ter 

Vi har erfart at det er krevende for den som 

står i dette som saksbehandler. Kanskje 

også litt fordi vi er en liten kommune der 

både lekmann, politikere, administrasjon og 

brukere har sterke og tydelige meninger



HELSE OG OMSORG

52   |   Juristen  3|21

NIM

– Menneskerettslig utfordring for myndighetene  
både på statlig og kommunalt nivå

per so ne ne som ble re gist rert med 
tvun gen hel se hjelp i 2017, var pa si
en ter ved sy ke hjem.

«At tvangs bruk i be gren set grad 
inn rap por te res, in ne bæ rer også at 
det er van ske lig å måle ut vik lin gen 
og sam men lik ne tvangs bru ken i uli
ke kom mu ner», skri ver NIM, som 
an be fa ler lands om fat ten de un der sø
kel ser, sik ring av at sy ke hjem me ne 
har til strek ke lig kunn skap om de 
men nes ke retts li ge nor me ne og at 
det er god ved taks og do ku men ta
sjons prak sis.

Rap por ten tar også for seg er næ
rings pro ble ma tikk – Hel se di rek to ra
tet har anslått at rundt en tred je del 
av eld re pa si en ter i sy ke hus og i hel
se og om sorgs tje nes ten i kom mu
ne ne er un der er nært el ler i ri si ko for 
un der er næ ring. 

Et an net tema er uhel dig le ge
mid del bruk. Her vi ser rap por ten til 
un der sø kel ser som vi ser at me di si
ne rin gen er stor uten at det nød ven
dig vis fø res god nok kon troll.

«For å unngå ska de li ge ef fek ter 
og bi virk nin ger er det vik tig at le ge
mid del bru ken hos eld re føl ges nøye 
opp med re gel mes si ge kon trol ler og 
le ge mid del gjen nom gan ger, i tråd 
med krav til fast le ger og sy ke hjem, 
fast slår rap por ten. Riks re vi sjo nen 
pek te på det sam me i 2018, i en 
rap port om kva li te ten i eld re om
sor gen hvor det sær lig er fo kus på 
un der er næ ring og feil le ge mid del
bruk.

NIM skri ver: 
«Det er en men nes ke retts lig 

ut ford ring at det er for lite kunn
skap om kva li te ten på eld re om sor
gen ge ne relt, og at man ge  eld re er 
un der er nær te og/el ler ut set tes for 
uhel dig le ge mid del bruk.» 

Pro blem stil lin ger knyt tet til 
tvun gen hel se hjelp er et av te ma ene. 
Her pe kes det på at man mang ler 
det fak tisk kunn skap, og det er 
be hov for kart leg ging av bruk av 
tvun gen hel se hjelp på sy ke hjem. 

Det sam me gjel der for hel se
hjelp, un der er næ ring og uhel dig 
le ge mid del bruk. Rap por ten vi ser til 
at det ek si ste rer for lite fak tisk 
kunn skap om både un der er næ ring 
og feil le ge mid del bruk blant eld re, 
men at det li ke vel er do ku men tert 
at det te er et pro blem. Det ut gjør 
der med en men nes ke retts lig ut ford
ring for myn dig he te ne både på stat
lig og kom mu nalt nivå, sier NIM. 

Van ske lig å sam men lik ne kom mu ner
Det er i en SSBrap port ut ar bei det 
på opp drag fra NIM fun net at bare 
halv par ten av lan dets kom mu ner 
har re gist rert sin bruk av tvang i hel
se og om sorgs tje nes ten. Det te til 
tross for at slik re gist re ring har vært 
lovpålagt si den 2009. Rap por ten 
vi ser også at om lag 80 pro sent av 

Bare halvparten av landets 
kommuner har registrert sin 
bruk av tvang i helse og 
omsorgstjenesten, ifølge 
rapport.

I en rap port fra Norges in sti tu sjon for 
men nes ke ret tig he ter (NIM) fra 2019 
kalt «Eld res men nes ke ret tig he ter – 
syv ut ford rin ger» be ly ses noen men
nes ke retts li ge ut ford rin ger som be rø
rer eld re. 

NIM har i rap por ten ana ly sert 
retts li ge og fak tis ke grunn lag på uli
ke områder, og om ta ler for hold som 
«gir grunn til be kym ring». 

SSB har anslått at an de len av 
be folk nin gen som er over 70 år vil 
dob les i ti den frem over, med en es ti
mert øk ning fra 600 000 per so ner i 
dag, til 1,3 mil li o ner i 2060. 

«Ut ford rin ge ne vi ser i dag, vil 
med and re ord ikke min ke med 
mind re det tas målrettede grep», 
skri ver NIM.

NIM-direktør Adele Matheson Mestad. (Foto: Tuva Bønke Grønning)
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Bli med på Juristdagen 
– årets store dugnad
Lørdag 18. september 2021 fra klokken 11 til 14 står 
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En eller to osteskiver på sykehjemmet

– Kanskje noe som kan  
løses direkte i en samtale  
med personellet

so nell som har an svar for tje nes
te ne,  sier sek sjons le der og ju rist 
Hil de Bøg seth.

– Bra folk kla ger
As si ste ren de fyl kes le ge Øy vind 
Alex an der sen sier kla ge be hand ling 
bi drar til at pa si en ter og bru ke re får 
det de har krav på.

– Det er bra folk kla ger når de 
ikke får opp fylt sine pa si ent ret tig he
ter el ler ikke har fått et for svar lig hel
se el ler om sorgs til bud. Gjen nom 
kla ge be hand ling og til syn er vi med 
på å sik re inn byg ger ne gode tje nes ter, 
sam ti dig med at vi bi drar til økt kva
li tet i tje nes te ne. Det tje ner vi alle på.

Men noen gan ger kan kla ger 
av kla res med enk le råd og tips, me ner 
han.

– Vi opp le ver nok at en del har 
sto re for vent nin ger til hva vi kan 
bi dra med og hvil ke for hold vi skal 
be hand le. Po en get er at spørs må let 
om og en el ler to os te ski ver til fro
kost på sy ke hjem met blir «litt 
smått». Det er kan skje noe som kan 
lø ses di rek te i en sam ta le med per
so nel let på sy ke hjem met, og ikke et 
for hold som Stats for val te ren skal 
fat te ved tak på, sier Alex an der sen.

De to un der stre ker li ke vel at alle 
hen ven del ser til av de lin gen blir 
«lest, vur dert, kon klu dert og eks pe
dert.» 

ved legg) og ut lø ser en byråkratisk 
rund rei se. 

«Kun ne det te hel ler vært løst 
ved å snakke med de an sat te på 
sy ke hjem met?», spør de i kro nik ken, 
der de gir råd om hvor dan man bør 
gå fram for å kla ge og hva som hø rer 
hjem me hvor.

Sto re for vent nin ger
«Dess ver re opp le ver vi at man ge 
har for sto re for vent nin ger til hva vi 
kan bi dra med. Det er der for vik tig 
å un der stre ke at Stats for val te ren 
ikke er en «gransk nings en het» el ler 
«et ter forsk nings av de ling». Vår rol le 
hand ler om å se til at dine ret tig he
ter til gode hel se og om sorgs tje
nes ter blir iva re tatt, og at tje nes
te ne er tryg ge og av god kva li tet», 
skri ver de. 

Til Stats for val te rens nett si de 
si der de to at kro nik ken ikke er skre
vet for di de ikke vil ta tak i kla ge ne 
som kom mer inn, men for di de vil 
jobbe med de «rik ti ge kla ge ne».

– Vi øns ker å ret te inn sat sen vår 
mot de sa ke ne der en på gå en de el ler 
inn ar bei det prak sis kan ut set te pa si
en ter og bru ke re for al vor lig ri si ko. 
Vi må bru ke mind re res sur ser på de 
sa ke ne som i li ten grad bi drar til å 
øke sik ker het el ler kva li tet i tje nes
te ne. Pa si en te nes og på rø ren des 
be hov for å få for kla rin ger og el ler 
svar på spørs mål må i ho ved sak iva
re tas av virk som he te ne og hel se per

– Pasientenes og pårørendes 
behov for å få forklaringer 
og eller svar på spørsmål  
må i hovedsak ivaretas av 
virksomhetene og helse
personell som har ansvar 
for tjenestene, sier jurist 
hos Statsforvalteren.

Sek sjons le der og ju rist Hil de Bøg seth 
ved Stats for val te ren i Trøn de lag og 
as si ste ren de fyl kes le ge Øy vind Alex
an der sen tar i en kro nikk, pub li sert 
hos Stats for val te ren, for seg kla ger og 
kla ge be hand ling in nen hel se tje nes
ter.  

Stats for val te ren i Trøn de lag (tid
li ge re Fyl kes man nen) mot tar årlig 
man ge tu sen hen ven del ser fra folk 
som kla ger på hel se tje nes ter. 

«Noen kla ger er al vor li ge og kre
ver grun dig be hand ling og mye opp
føl ging, and re kla ger kan vi av kla re 
med enk le råd og tips, og en stor del 
kla ger hav ner et sted midt imel lom. 
Fak tisk er det også slik at noen kla
ger tro lig kun ne vært løst på en 
bedre måte enn at de hav ner hos 
Stats for val te ren», skri ver de. 

Det siste gjel der et eks em pel de 
skri ver ikke er helt re pre sen ta tivt for 
alle kla ger, men et spørs mål om an tall 
os te ski ver til lunsj på et sy ke hjem 
blir li ke vel en tresi ders kla ge (pluss 

Ansettelsesprosesser

Målgruppe: Tillitsvalgte og ansattes - 
 representanter i staten
 
Fra: Torsdag 11. november 2021 kl. 11.00
Til: Fredag 12. november 2021 kl. 14.00
Sted: Son Spa, Son
 
Kursnummer: 2021670
Påmeldingsfrist:  8. september 2021  

Kurset er praktisk for våre medlemmer som sitter som 
ansattesrepresentant i innstillings- og ansettelsesråd i  
statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med  
spørsmål om ansettelser mv. oppfordres også til å delta. 
Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større 
kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten. 

Undervisningen foregår ved foredrag og aktiv deltagelse med 
tid til spørsmål og diskusjon omkring de temaer som behandles.

På dette kurset lærer du om:

• Regelverket i tilsettingsprosesser
• Rollen som tjenestemannsrepresentant. Mulighet for 

påvirkning og delaktighet ved utforming av kunngjørings -
tekst, intervju, vurdering av søkere og innstilling  

• Likebehandling ved ansettelse og ankemuligheter
• Kvalifikasjonsprinsippet

Transport
Det settes opp felles buss tur/retur fra Oslo Bussterminal  
til hotellet, kryss av for om du vil reise med oppsatt buss.

Praktisk informasjon
Kurset arrangeres i samarbeid med Samfunnsviterne 
og Samfunnsøkonomene. Du vil denne gang motta 
deltakerbekreftelse fra Samfunnsviterne.  
Denne sendes i slutten av september.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no
Spørsmål kan også rettes per tlf 40 00 24 25. Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart.
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– Gode vedtak i kommunene gir færre 
klagesaker og kortere saksbehandlingstid  
hos statsforvalteren
– Dersom kommunen 
bommer på jussen, hjelper 
det ikke at de faglige 
vurderingene er gode. 
Jurister kan absolutt bidra til 
at vedtakene i kommunene 
er riktige.

  Tore Letvik

Dette sier statsforvalter i Vestfold og 
Telemark, Per Arne Olsen, til Juristen. 
Vi har stilt ham noen spørsmål via 
epost blant annet for å få vite litt om 
hvorvidt han mener jurister i kommu
nene bidrar til å lette presset på stats
forvalterens oppgave som kommu
nenes tilsynsorgan.

– Kan du, som statsforvalter i 
Vestfold og Telemark, si noe om vik-
tigheten av gode vedtak og god 
saksbehandling ute i kommunene?

– Det fører til kortere total saksbe
handlingstid – fordi det blir færre 
klagerunder og færre saker til oss. 
Sparer det offentlige for kostnader 
(kommuner, Statsforvalteren) – ved 
at det blir færre klagesaker.

– Hvilken erfaring har du når det 
gjelder bruk av tvangsvedtak, for 
eksempel ved sykehjem, er dette 
noe som ofte ender opp hos stats-
forvalteren, som klagesaker?

– Tvang ved sykehjem og boliger for 
psykisk utviklingshemmede følges 
rutinemessig opp av statsforval

teren. Ved godkjenning og oppføl
ging av vedtakene. Svært få 
(prosentmessig) av disse ender som 
klagesaker på grunn av den tette 
oppfølgingen.

– Har du noen formening om hvor-
vidt økt bruk av jurister i kommu-
nene vil kunne føre til bedre vedtak 
og at færre saker klages videre til 
statsforvalteren?

– Kommunale vedtak består av 
faglige vurderinger (helse, skole, 
barnevern, miljø, landbruk osv.) og 
dels av juridiske vurderinger. 
Dersom kommunen bommer på 
jussen, hjelper det ikke at de faglige 
vurderingene er gode. Jurister kan 
absolutt bidra til at vedtakene i 
kommunene er riktige. 
Dispensasjonsvedtak i strandsonen 
er ett eksempel. Her er sier loven at 
to vilkår må være oppfylt før kom
munen kan vurdere om den vil gi 
dispensasjon. Om vilkårene er 
oppfylt er et rettsanvendelsesskjønn. 
Det er «juristmat». Om kommunen 
vil gi dispensasjon (etter at vilkårene 
er oppfylt) er et faglig/politisk 
skjønn. Kommuner som hopper 
bukk over den første vurderingen 
(rettsanvendelsesskjønnet), og går 
rett på den faglige/politiske vur
deringen, vil fort fatte et ugyldig 
vedtak. 

– Kan du si noe om hvordan ord-
ningen i dag fungerer når det gjel-
der statsforvalterens tilsyn med 
kommunene i Vestfold og Telemark?

– Kommunene i fylket er svært for
skjellige. Det er til dels stor variasjon 

på kompetansen som de ulike kom
munene innehar. Grad av kom
petanse vil påvirke kommunenes 
evne til å følge opp avvik/pålegg fra 
statsforvalteren.

Før han ble statsforvalter i Vest
fold og Telemark var Per Arne Olsen 
fylkesmann i Vestfold. Før dette var 
Olsen seniorrådgiver i Gambit Hill & 
Knowlton. Han har tidligere også vært 
Stortingsrepresentant og medlem av 
Stortingets helse og omsorgskomite 
og ordfører i Tønsberg. Olsen har også 
vært nestleder og generalsekretær i 
FrP. Han er medlem av Korona
kommisjonen, som er en uavhengig 
kommisjon nedsatt av regjeringen i 
april 2020 for å få en grundig og hel
hetlig gjennomgang og evaluering av 
myndighetenes håndtering av Covid 
19pandemien.
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Arbeidsrettslige temaer II

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer 
 Det er mulig for ledere å søke
 
Fra: Torsdag 28. oktober 2021 kl. 10.30
Til: Fredag 29. oktober 2021 kl. 13.45
Sted: Son Spa, Son
 
Kursnummer: 2021660
Påmeldingsfrist:  20. august 2021

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

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

Vi vil særlig se på:

• Gjennomgang av aktuelle lover og  
arbeidsrettslige rettsregler og prinsipper 

• Tillitsvalgtes rolle i de enkelte sakene
• Lederansvaret 

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

Kurs for tillitsvalgte
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GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no
Spørsmål kan også rettes per tlf 40 00 24 25. Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart.
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«Det er øken de et ter spør sel 
et ter ju ri dis ke tje nes ter, og ut vi del
sen i nord er et ledd i en lang sik tig 
stra te gi for å sik re KS og kom mu
ne ne til strek ke lig retts lig bi stand 
også frem over», he ter det i en pres
se mel ding.

Ad vo ka te ne i KS har sitt ho ved
kon tor i Kom mu ne nes hus i Oslo, og 
har også ad vo ka ter i Kris tian sand 
ved KS’ re gi on kon tor i Agder.

– Fast til ste de væ rel se av KS 
Ad vo ka te ne and re ste der enn Oslo 
sup ple rer de vik ti ge er fa rin ge ne vi 
får ved rei se virk som het og på an nen 
måte, sier All strin.

Ad vo ka te ne for tel ler at det er 
tret ten år si den KS etab ler te fast 
ju ri disk til ste de væ rel se ved Agder
kon to ret.

– Da KS valg te å ha noen ad vo
ka ter i Kris tian sand, var det i tro på 
at det ville være for de ler med å 
jobbe tett på or ga ni sa sjo nens re gi
ons ap pa rat og nærmere noen av 
med lem me ne, sier All strin.

KS-advokater skal få økt  
tilstedeværelse i nord

KS skal lokalisere advokater 
fast også i NordNorge.

KS, kom mu ne sek to rens or ga ni sa
sjon, har sitt eget ad vo kat kon tor. KS 
Ad vo ka te ne dek ker alle kom mu ner 
og fyl kes kom mu ner.

– Som or ga ni sa sjons ad vo ka ter 
på tar vi oss opp drag per son lig. 
Ad vo ka te nes kjenn skap til Kom mu
neNorge har be tyd ning for det sær
skil te til lits for hol det mel lom oss og 
våre med lem mer som kli en ter, sier 
ju ri disk di rek tør Tor All strin i KS i 
en pres se mel ding i for bin del se med 
at KS skal lo ka li se re ad vo ka ter fast 
også i NordNorge.

Juridisk direktør Tor Allstrin i KS 
(Foto: Johnny Syversen)

Det er økende  

etterspørsel etter  

juridiske tjenester
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Ny som tillitsvalgt

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor 
 (ikke Oslo kommune)
 
Fra: Torsdag 4. november 2021 kl. 10.30
Til: Fredag 5. november 2021 kl. 14.00
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
 
Kursnummer: 2021679
Påmeldingsfrist:  1. september 2021

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

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

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

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

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

Kurs for tillitsvalgte
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GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no
Spørsmål kan også rettes per tlf 40 00 24 25. Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart.
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Kronikk

Disse synspunktene ble formelt 
presentert for Justisdepartementet 
ved DAs høringsuttalelse fra okto
ber 2013 til NOU 2013: 9 
(Politireformen). Her uttalte DA 
oppsummeringsvis:

«En løsning kan stikkordsmessig 
være å etablere «lokale rettssentre» 
for å ivareta oppgaver som flyttes ut 
fra domstoler og politi, og for å sam
ordne kommende og eksisterende 
lokale funksjoner. Et slikt tilbud 
kunne i distriktene etableres med 
ansvar for flere kommuner etter en 
konkret, lokal vurdering.

Et slikt slagkraftig lokalt retts
senter vil bli en viktig lokal kompe
tansebase, og kan tenkes kombinert 
med andre offentlige oppgaver, f.eks. 
på rådgivnings/veiledningssiden, 
eventuelt også med et tilbud på (fri) 
rettshjelp. Det vil bli spørsmål om 
det administrative og faglige ansva
ret for slike lokale rettssentra. Dette 
kan det ikke tas stilling til uten å se 
på hvilke oppgaver som skal tilleg
ges sentrene.»

Siden har DA kommet tilbake 
til disse tankene ved høringsut
talelsen til Rettshjelpsutvalgets inn
stilling, der vi støttet en videre 
utredning av en alternativ retts
hjelpsordning, slik skissert av det 
dissenterende medlem, Cathrine 
Moksness.

I forbindelse med høringsut
talelsen til Domstolkommisjonens 
andre delrapport (NOU 2020: 11 
Den tredje statsmakt), har DA vide
reutviklet tankene omkring lokale 
rettssentra. Bakgrunnen for dette er 
for det første de alarmerende opp
lysningene som framkommer i 
NOUen om senere års utvikling 
mht domstolenes faktiske tilgjengelig-
het for folk flest under dagens regel
verk.

• de som betjener tilbudene må  
ha tilstrekkelig og relevant 
kompetanse

• tilbudene bør være rimelige
• Fordelene med å samordne 

justissektorens lokale tilbud 
vil være:

• at brukerne får ”én dør inn”  
til justistilbudene

• at et slikt samlet tilbud gir rom 
for å bygge opp lokal kom
petanse

• at domstoler og politi kan 
 konsentrere sine ressurser mot 
kjerneoppgavene

Både forliksrådets og konfliktrådets 
oppgaver bør kunne videreføres og 
utvikles i et nytt felles organ. En 
eventuell etablering av et førstelinjes 
rettshjelptilbud vil kunne inkorpo
reres. Man kan også se for seg at et 
slikt sammenslått/nytt organ kan få 
domskompetanse i enkelte andre 
sakstyper og overta forvaltnings
gjøremål som i dag ligger til tin
gretten. Det kan også være andre 
oppgaver av ikkepolisiær art som 
kan overføres fra politiet. 

Tanken bak lokale rettssentra er 
å samle en del justisoppgaver 
som er spredt på ulike sektorer 
til ett sted på lokalt nivå 

Av Bård Tønder, leder av styret 
i Domstoladministrasjonen

Tanken om lokale rettssentra ble 
utviklet i Domstoladministrasjonen 
(DA) for ca. 10 år siden, og da særlig 
av daværende direktør, Tor Langbach. 
(Se for øvrig hans kronikk i 
Klassekampen 11. mai 2021 om 
temaet). Ideen den gang kan i korthet 
oppsummeres som følger:

Tanken bak lokale rettssentra er 
å samle en del justisoppgaver som er 
spredt på ulike sektorer – politi, 
domstolene mv – til ett sted på 
lokalt nivå (som ikke nødvendigvis 
er på kommunenivå).

Ideen er at folk har behov for de 
tilbudene domstolene og politiet har 
et tilbud om. Noen må foreta vigsler 
(i dag kommunene), utføre notarial
bekreftelser, gi informasjon ved sepa
rasjon og dødsfall, bistå med gjelds
ordning osv. Det er neppe noen 
folkelig forventning om at disse og 
andre lignende oppgaver skal skje i 
en domstol eller hos politiet. Mange 
av disse tilbudene må være på et sted 
som folk kan oppsøke fysisk. I tillegg 
kommer de justisoppgavene som er 
lagt til forliksrådene og konfliktrå
dene.

Kravene til slike tilbud kan sies å 
være at 
• de må være relativt lett  

tilgjengelige

Domstoladministrasjonens tanker       om lokale rettssentra
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Domstoladministrasjonens tanker       om lokale rettssentra
Problemet illustreres i en repor

tasje i Rett 24 der leder for 
Advokatforeningens lovutvalg for 
sivilprosess, advokat Christian 
Reusch, ble stilt spørsmål om vi er i 
ferd med å utvikle en prosessord
ning der folk flest i mindre grad har 
tilgang. Til dette svarte han: «Det er 
klart at har du en rørleggerregning 
på 300.000, så skal du tenke deg 
godt om før du går til sak. For den 
kategorien saker kan kostnadsnivået 
ha noe å si. Det er en stor risiko for å 
bli sittende igjen med en uforholds
messig stor regning, sammenlignet 
med det du kan oppnå med saken.»

Uansett hva man måtte mene om 
nivået på advokatsalæret, er konse
kvensen av denne utviklingen at 
domstolene er i ferd med å bli min
dre aktuelle som alminnelig tvistelø
ser for folk flest. Det går ut over folks 
rettssikkerhet, noe som representerer 
et alvorlig samfunnsproblem. Men 
dette er også et alvorlig problem for 
domstolene – kanskje det største pro
blemet som domstolene står overfor i 
dag og i tida framover. Det er derfor 
noe DA må adressere.

Det er i denne sammenhengen 
DA har trukket inn «lokale rettssen
tra»modellen som en av flere 
mulige løsninger på problemet. 

Modellen for behandling av rett
stvister er temmelig standardisert 
her i landet. Det er stort sett samme 
mønster som følges uansett sakens 
karakter og størrelse. Det er en rela
tivt omstendelig prosess som både 
er dyr og tidkrevende. Spørsmålet er 
om dette i mange tilfelle er en pro
sess som svarer til det reelle beho
vet. Er det mulig å tilby befolknin
gen enklere behandlingsformer som 
ikke forutsetter bistand av advokat? 

DAs forrige direktør har ved flere 
anledninger etterlyst en profesjonali-

parters sakskostnader er på omtrent 
samme nivå, risikerer den tapende 
part å betale det dobbelte av disse 
beløpene for behandlingen i tingret
ten. Som Kommisjonen gir uttrykk 
for er det nærliggende å legge til 
grunn at den tapende part relativt 
ofte må betale mellom 150 000 og 
300 000 kroner for motpartens 
sakskostnader. Hvis begge parters 
sakskostnader er på samme nivå, risi
kerer den tapende part samlet sett å 
betale mellom 300 000 og 600 000 
kroner for tingrettsbehandlingen.

En tilsvarende undersøkelse som 
er gjort for lagmannsretten og 
Høyesterett for perioden 2007 til 
2017, viser en enda høyere økning 
enn for tingrettene (82 prosent for 
lagmannsrettene og 83 prosent for 
Høyesterett, målt ved median).    

Som kontrast til utviklingen i saks
kostnader har den tilsvarende 
økning i tvistesum målt ved median 
vært ca. 4 prosent fra 2009 til 2018. 
Sakskostnadene utgjør mao en sta
dig større andel av tvistesummen. 
Av alle alminnelige tvistesaker som 
ble behandlet i 2018, var de tilkjente 
sakskostnadene på minst halvparten 
av tvistesummen i om lag 20 prosent 
av sakene. Trenden er økende og 
synlig i alle lagdømmer og for tin
gretter av ulik størrelse.

Kostnadsøkningen har sammen
heng med en betydelig økning av 
advokatsalærene, og skyldes ikke at 
rettsgebyret er blitt så mye høyere. 
Dette må ikke oppfattes som et 
angrep på nivået på advokatenes 
salær, som er bestemt av markedet. 
Problemet er vel heller at den kli
entgruppen som bestemmer mar
kedsprisen på advokattjenester, er 
en annen enn den jeg her behandler, 
nemlig den alminnelige borger.

For det første påvises at utviklin
gen de senere årene har vist et jevnt 
fall i antallet alminnelige tvistesaker, 
en tendens som har fortsatt i 2020. 
Bare fra 2016 til 2020 viser tallene 
en nedgang i antall tvistesaker på 
20,6 prosent. I absolutte tall er dette 
en nedgang fra 16.348 til 12.976; 
det vil si 3372 saker.

Under kapitteloverskriften Dom
stolenes relevans som tvisteløser, ana
lyserer Kommisjonen mer detaljert 
hvor vi finner nedgangen i alminne
lige tvistesaker. Tallene viser at det i 
perioden 20092018 har vært en 
økning i saker med tvistesum på 5 
millioner kroner eller mer, men en 
nedgang i de øvrige segmentene. 
Kommisjonen framhever at det er en 
sterk nedgang i saker med tvistesum 
på mellom 125 000 og 500 000 kro
ner, men også en betydelig nedgang i 
saker med tvistesum under 125 000 
kroner (tidligere grense for småkrav
prosess).

Kommisjonens konklusjon: «Over
ordnet sett er utviklingen at domsto
lene har blitt mindre attraktive for tvis
ter av mindre økonomisk verdi.»

Det neste vi har merket oss er 
Kommisjonens undersøkelse av 
nivået på tilkjente sakskostnader i 
tingrettene for alminnelige tvistesa
ker (som er den største gruppen av 
sivile saker) for perioden 2009 til 
2018. Hovedfunnet i analysen er at 
det har vært en betydelig økning i 
nivået på sakskostnadene som til
kjennes i tingrettene –  54 prosent 
økning målt ved median, 92 prosent 
målt ved gjennomsnitt. For saker 
som gikk over én dag, ble det typisk 
tilkjent sakskostnader med om lag 60 
000 kroner, for saker som gikk over 
to dager, noe under 150 000 kroner 
og for saker som gikk over tre dager, 
om lag 275 000 kroner. Hvis begge 



62   |   Juristen  3|21

til å tro at det også etter pandemien 
vil bli tilrettelagt for økt bruk av 
fjernmøter, både fordi fjernmøter er 
enkelt og effektivt og letter tilgjen
geligheten til domstolene, og fordi 
det sparer miljøet.

Også i denne sammenhengen vil 
lokale rettssentra kunne ha en viktig 
funksjon. Ikke alle aktører i rett
sprosessen har tilgang til, eller erfar
ing med, bruk av digitale verktøy. Et 
lokalt rettssenter vil kunne gi den 
nødvendige bistand, noe som gir like 
muligheter for alle til digital kom
munikasjon med domstolen. I tillegg 
kommer at det i dag ikke stilles 
formelle krav til lokaliteten der slike 
forklaringer avgis, noe som kan gå ut 
over rettens verdighet. En løsning 
på dette kan være at det gjennom 
lokale rettssentra stilles egnede 
lokaler med personale til disposisjon 
for brukerne. Lokale rettssentra kan 
på denne måten bidra til å gi gode 
rammer for alle deltakere i rett
sprosessen.

I høringsuttalelsen er det også 
skissert en mulig løsning på proble
met ved å endre prosesslovgivnin
gen for tingrettene på tilsvarende 
måte som jeg her har skissert for for
liksrådene, slik at den blir mer egnet 
for selvprosederende. Et annet alter
nativ er å bygge videre på ordningen 
med småkravprosess.

DA har i de siste åtte årene måt
tet prioritere arbeidet med å gi gode 
rammebetingelser for effektivitets 
og kvalitetsutviklingen i domstolene 
i form av en hensiktsmessig domstol
struktur og en digitalisert behand
ling. Ved de senere års bevilgninger 
over statsbudsjettet og Stortingets 
beslutning fra desember 2020 er 
dette nå plass. Kanskje bør DAs nye 
satsingsområde være å arbeide for en 
god tilgjengelighet til domstolene 
som tvisteløser for folk flest. I så fall 
bør ideen om «lokale rettssentra» stå 
sentralt i vurderingen.   

miske saker, som f.eks. tvisten om 
rørleggerregningen på kr 300 000, 
som advokat Reusch nevner.

Men dette bør også være en 
behandlingsform som vil passe for 
behandlingen av mange forvaltnings-
saker, noe som igjen kan bidra til å 
øke domstolskontrollen med for
valtningen. Også på dette området 
viser statistikken bekymringsfulle 
tall. Andelen saker som gjelder for
valtningsrett innenfor kategorien 
«alminnelige tvistesaker», har ifølge 
NOUen falt med 2 prosent fra 8 
prosent i 2016 til 6 prosent i 2018. 

Det er neppe tvilsomt at også på 
dette området har kostnadsveksten 
fått betydning for befolkningens 
mulighet til å anlegge søksmål mot 
forvaltningen. Det er altså ikke bare 
tale om et alvorlig rettssikkerhets
problem for enkeltindividet, men 
også et hinder for nødvendig kon
troll og korreksjon av forvaltningens 
praksis, noe som ytterligere under
streker behovet for å finne prosess
former som senker terskelen for å 
bringe forvaltningssaker inn for 
domstolene.

Et profesjonalisert forliksråd 
inkludert i et «lokalt rettssenter», vil 
kunne være en slik løsning.

Det andre forholdet som DA har 
pekt på i sin høringsuttalelse som 
aktualiserer temaet «lokal rettssen
tra», er de siste tiders økt bruk av 
digital kommunikasjon/fjernmøter 
ved forklaringer gitt av parter og vit
ner i rettsprosesser. Det er all grunn 

Uansett hva man måtte 

mene om nivået på 

advokatsalæret, er 

konsekvensen av denne 

utviklingen at domstolene 

er i ferd med å bli mindre 

aktuelle som alminnelig 

tvisteløser for folk flest

sering av forliksrådene ved at de blant 
annet tilføres juridisk kompetanse. I 
dag er disse i all hovedsak lekmanns
styrt. Det er vel og bra i mange min
dre saker. Men i mange saker forut
setter saken en viss grad av juridisk 
kompetanse dersom mekling med 
sikte på forlik skal bli fruktbar. Og 
særlig gjelder dette i den grad forliks
rådet skal avsi dom som kan gi en slik 
autoritet at partene vil kunne slå seg 
til ro med dommen.

Hvordan kan man tenke seg en 
annerledes domstolsbehandling knyt
tet til et profesjonalisert forliksråd? 

Det er i dag en tendens til 
– blant annet som en konsekvens av 
det økte kostnadsnivået i domsto
lene – at flere og flere sakstyper 
avgjøres av nemnder i forvaltningen. 
Saksbehandlingen i nemndene er 
langt enklere og billigere enn i dom
stolene. Da foretrekkes nemndene 
foran domstolene. Dermed blir det 
ofte nemndene og ikke domstolene 
som avgjør slike saker.

Om behandlingen i nemndene heter 
det i NOU 2020: 11, på side 68:

Et særtrekk ved nemndene er at 
saksbehandlingen i all hovedsak er 
skriftlig og følger forvaltningsloven. I 
enkelte sakstyper er det likevel åpnet 
for kortere muntlige høringer. I tillegg 
veiledes gjerne partene av egne sekreta-
riater, og de er i liten grad representert 
ved advokat. Partene har heller ikke 
samme ansvar for sakens opplysning 
som de vil ha etter tvisteloven, og de 
risikerer ikke å måtte bære motpartens 
sakskostnader. I enkelte av nemndene 
er spesialistkompetansen fremtredende.

Det bør ikke være noe i veien for 
at forliksrådet innrettes slik at en til
svarende behandling av saken kan 
gjøres der. Og her må behandlings
formen kunne variere ut fra sakens 
karakter, f.eks. med eller uten sakkyn
dig (med)dommer, skriftlig behand
ling eller også muntlig, føring av vit
ner mm. For mange parter vil dette 
kunne være fullt ut tilfredsstillende 
for å få en rask og rimelig løsning på 
et uklart rettsforhold. Det gjelder 
kanskje først og fremst i rene økono

Kronikk
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Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer
 
Fra: Torsdag 25. november 2021
Til: Fredag 26. november 2021  
Sted: Farris bad, Larvik
 
Kursnummer: 2021650
Påmeldingsfrist:  20. september 2021

Hold av datoen! Konferansen er for  
tillitsvalgte fra alle seksjoner.
 

Konferansen er en påskjønnelse og samlingsplass for tillitsvalgte 
fra alle sektorer:  Det blir varierte faglige temaer, kulturelle 
innslag og en fin arena for ideutveksling og nettverksbygging.

Invitasjon med påmelding til konferansen blir sendt ut til alle 
tillitsvalgte. Der vil det komme nærmere informasjon om 
tidspunkt og program. Påmeldingsfrist 20. september.

Begrenset antall plasser. Vi følger Folkehelseinstituttets 
anbefalinger. Konferansen gjennomføres med  
forbehold om at det er mulig ut fra  
gjeldende smittevernsregler.

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Tillitsvalgtkonferansen 2021
Kurs for tillitsvalgte
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Råd og bistand fra Juristforbundets eksperter

Juristforbundet tilbyr sine medlemmer juridisk råd givning og bistand innenfor 
arbeids rettslige spørsmål. Kommer du som medlem i en vanskelig situasjon på 
arbeids plassen, er det bare å  kontakte Juristforbundets advokater. 

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

Arbeidslivet

Taushetsplikt i varslingssaker 
Juristforbundets medlemmer 
blir med jevne mellomrom 
involvert i varslingssaker, 
både som varsler, omvarslet, 
leder og som tillitsvalgt/
verneombud. 

I en vars lings sak opp står det fort lø
pen de, retts li ge problemsstillinger 
som må hånd te res, av hen gig av var
se lets inn ret ning. Gjen nom gå en de 
for man ge av dis se pro blem stil lin
ge ne, er at de ikke er ut fyl len de, 
retts lig re gu lert, sam ti dig som 
grunn leg gen de prin sip per og in ter
es ser kom mer i kon flikt med hver
and re. Vi må der for til nær me oss 
kjer nen i dis se ved å bru ke and re 

Ragnhild Bø Raugland,  
advokat i Juristforbundet 

retts kil der og me to der, samt ulov
fes tet rett. Spørs må let om taus hets
plikt i vars lings sa ker er en slik pro
blem stil ling. 

Ar beids mil jø lo vens reg ler om vars ling
Vars lings reg le ne er re gu lert i ar beids
mil jø lo vens kap. 2A. Be stem mel se ne 
ble re vi dert og styr ket ved lov end ring 
i ja nu ar 2020. For må let var blant 
an net å klar gjø re hva som er kri tikk
ver di ge for hold som det kan vars les 
om, og frem gangs måten ved vars ling. 
Vi de re ble ar beids gi vers ak ti vi tets
plikt pre si sert ved lov end rin ge ne, 
samt at for bu det mot gjen gjel del se 
ble klar gjort og styr ket. Det sam me 
gjel der krav på er stat ning og opp reis
ning ved brudd på reg le ne. Vi de re ble 
det gitt på legg om vars lings ru ti ner 
også i mind re virk som he ter. 

Ka pit tel 2A har av slut nings vis 
en be stem mel se om «Taus hets plikt 
ved eks tern vars ling til of fent lig virk-
som het.» I før s te punkt fast set tes føl
gen de: 

«Når til syns myn dig he ter el ler 
and re of fent li ge myn dig he ter mot tar et 

eks ternt var sel om kri tikk ver di ge for-
hold, plik ter en hver som ut fø rer ar-
bei de el ler tje nes te for mot ta ker or ga-
net, å hind re at and re får kjenn skap 
til ar beids ta ker navn el ler and re iden-
ti fi se ren de opp lys nin ger om ar beids ta-
ker.»

Av be stem mel sen 2. ledd går det 
frem at taus hets plik ten også gjel der 
over for sa kens par ter og de res re pre
sen tan ter. For valt nings lo vens §§ 
1313e gjel der el lers til sva ren de. 
Her fast set tes at «En hver som ut fø rer 
tje nes te el ler ar beid for et for valt nings-
or gan, plik ter å hind re at and re får til-
gang el ler kjenn skap til det han i for-
bin del se med tje nes ten el ler ar bei det 
får vite om (…) noens per son li ge for-
hold». 

Be gre pet «noen per son li ge for-
hold» er ikke en de lig de fi nert, og det 
kan by på tvil om opp lys nin ge ne er 
un der gitt taus hets plikt el ler ikke. 
Med hen vis ning til per son vern lov
giv nin gen er det gode grun ner for å 
være sær skilt be visst på taus het om 
noens per son li ge for hold, og da i 
ut vi det for stand. 
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Som råd gi ve re i vars lings sa ker 
me ner Ju rist for bun det at de sam me 
hen sy ne ne for kon fi den sia li tet bør 
gjel de også i and re vars lings sa ker, 
uav hen gig av hvor var se let sen des. 

Det te sam sva rer også med and re 
retts reg ler, som for eks em pel reg
le ne om taus hets plikt og per son
vern lov giv nin gen. 

Ut over aml. § 2A7 fin nes det 
ikke en ge ne rell lov hjem mel som 
regulerer taus hets plikt i vars lings sa
ker. En må der for vur de re and re 
retts li ge hen syn, som lo ja li tets plikt, 
per son vern hen syn, prin sip per om et 
fullt for svar lig ar beids mil jø og sak lig
hets hen syn, og til pas se dis se til vars

sik re for ut be reg ne lig het for vars le re, 
ved at de får den sam me iden ti tets
be skyt tel sen uav hen gig av hvil ke 
kri tikk ver di ge for hold de vars ler om 
og til hvil ken myn dig het.

Be stem mel sen regulerer ikke 
krav om taus hets plikt for ar beids gi
ve re og vil der for ikke gjel de ved in
tern vars ling i en of fent lig virk som
het, eks em pel vis der som en an satt i 
en til syns etat vars ler om kri tikk ver
di ge for hold i eta ten til sin egen 
arbeidsgiver….Taushetsplikten gjel
der over for sa kens par ter og de res 
re pre sen tan ter og går der med for an 
reg le ne om parts inn syn i for valt
nings lo ven § 18..»

Be stem mel sen om taus hets plikt i 
§ 2A7 er be gren set til vars ling til 
of fent lig myn dig he ter. I hø rings run
den i 2016 ble det på pekt at sam me 
re gel bør gjel de for vars lings sa ker 
ge ne relt, uten at det te er vi de re drøf
tet i for ar bei de ne fra 2016/2017: 

«De par te men tet me ner at hen
sy net til vars le re og po ten si el le vars
le re til si er at reg le ne om taus hets
plikt i vars lings sa ker bør være like 
og til gjen ge li ge for dem det gjel der 
og at også kri tikk ver di ge for hold 
som ikke nød ven dig vis er lov brudd 
bør om fat tes. Li ke ly den de re gel verk 
for alle of fent li ge myn dig he ter som 
mot tar hen ven del ser som kan ka rak
te ri se res som eks tern vars ling, vil 
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Arbeidslivet

er ikke slik at de som har blitt in ter
vju et el ler bi dratt med inn spill til 
rap por ten, har rett til inn syn, ut over 
opp lys nin ger som kan indentifiseres 
med ved kom men de. Rap por ten bør 
be hand les av over ord net or gan, som 
et sty re el ler lig nen de. Sty re med
lem me ne har taus hets plikt om rap
por tens inn hold. Den skal ikke gis til 
me dia el ler and re or gan.  

Øv ri ge for hold 
Som nevnt over, er ikke de fak tis ke 
for hol de ne rundt taus het og kon fi
den sia li tet i vars lings sa ker ut fyl
len de re gu lert i lo ven el ler vars lings
ru ti ne ne. Man blir der for hen vist til 
and re retts kil der som ut ta lel ser fra 
Si vil om buds man nen, retts prak sis, 
for valt nings prak sis, teo ri og ikke 
minst, re el le hen syn. 

Der som det har blitt be gått et 
brudd på reg le ne om kon fi den sia li
tet, er det van ske lig å få ret tet opp 
det te. Den som har gjort fei len bør 
be kla ge i de sam me fora som der 
hvor opp lys nin ge ne har lek ket. Der
som ar beids ta ker har blitt ut satt for 
ulov lig gjen gjel del se som føl ge av 
fei len, kan det kre ves er stat ning og 
opp reis ning, jf. aml. § 2A5. 

Av slut nings vis 
Opp sum mert me ner vi det må være 
en høy grad av be visst het og pro fe
sjo na li tet ved be hand ling av vars
lings sa ker. Fø lel ses mes si ge re ak sjo
ner og per son li ge me nin ger må tre 
til ba ke for en for svar lig saks be hand
ling. Det te gjel der i alle sek to rer. 

Et ter vårt syn bør det i vars lings sa
ker være et bæ ren de prin sipp at hen
sy net til for tro lig het for vars ler, 
omvarslede og virk som he ten som 
så dan, bør veie tyng re enn hen sy net til 
mer of fent lig het og all menn he tens 
in ter es ser. Det te bør også gjel de vars
lings sa ker i of fent lige virk som he ter, 
hvor hen sy net til all menn he tens 
in ter es ser i ut gangs punk tet står sterkt.  

skal ut for mes og hva de skal in ne
hol de, er det gitt råd om på Ar beids
til sy nets in for ma sjons si der. Når det 
gjel der kon fi den sia li tet og taus hets
plikt skri ver til sy net føl gen de:  

«Hvil ke saks be hand lings prin sip
per skal ar beids gi ver ta hen syn til 
ved be hand lin gen av et var sel (for 
eks em pel kon fi den sia li tet, ha bi li tet 
og kon tra dik sjon)?»

For å kart leg ge fak tum i vars
lings sa ker, be nyt tes gjer ne en 
me to de med in ter vju er av de in vol
ver te, ved å kalle inn alle be rør te til 
kart leg gings sam ta ler («fakta un der
sø kel se»). Uav hen gig av hvil ke 
me to der som be nyt tes, bør det være 
en ge ne rell på min nel se om at alle 
som blir truk ket inn i sa ken, må 
være be visst på taus hets plik ten, 
med på legg om ikke å snakke om 
for hol det i and re sam men hen ger. 
Det te gjø res nor malt ved at det sig
ne res en taus hets er klæ ring. Opp lys
nin ger i sa ken vil imid ler tid kun ne 
brin ges vi de re til de di rek te be rør te, 
som for eks em pel omvarslede. Den 
el ler de skal da gis mu lig he ter for å 
gi sin ver sjon, i tråd med reg le ne om 
kon tra dik sjon. 

Un der sø kel se ne/in ter vju ene 
sam men fat tes nor malt i en rap port. 
Den ne skal nor malt ikke være 
of fent lig til gjen ge lig. De som er 
di rek te be rørt av rap por tens kon klu
sjo ner skal in for me res om dis se. Det 

lings sa ker. Hvil ke for hold som ty pisk 
vil være kon fi den si el le, er vars le rens 
iden ti tet, var se lets inn hold, hvem 
som er omvarslet og virk som hets re
la ter te for hold. Dis se opp lys nin ge ne 
skal be hand les for tro lig av alle in vol
ver te par ter i sa ken, og ikke gjø res til
gjen ge lig uten par te nes sam tyk ke. 
Hen sy ne ne bak reg le ne er å av gren se 
ska de om fan get av var se let. Det te 
gjel der blant an net fa ren for gjen gjel
del se oven for vars ler, plik ten til å iva
re ta ar beids mil jø et, virk som he tens 
om døm me og ska de virk nin ger for 
omvarslede. Opp lys nin ger om vars
lings sa ken må hel ler ikke frem stil les 
slik at det er mu lig å iden ti fi se re ved
kom men de, ved for eks em pel å 
om ta le vars le ren som en ju ri disk 
saks be hand ler på kom mu nens bar ne
verns kon tor. 

Kon fi den sia li tet blir sær skilt 
ut ford ren de der som var se let er 
sendt til me dia el ler at det har blitt 
offentligjort på an nen måte. Det lig
ger da et an svar for alle in vol ver te å 
be gren se ska de om fan get, for eks em
pel ved at en ikke tar ini tia tiv til, 
el ler åp ner for, en of fent lig de batt 
hvor per son vern og taus het ikke iva
re tas. Yt ter li ge re en ut ford ring får en 
der som var se let gjel der en of fent lig 
virk som het, hvor hen sy net til all
menn he tens in ter es ser står ster ke re. 
Selv i dis se til fel le ne er det vik tig at 
frem stil lin gen iva re tar taus hets plik
ten. Det te er blant an net om talt i en 
sak for Si vil om buds man nen, SOM
20112414. 

Saks be hand lings ru ti ner  
i vars lings sa ker
I vars lings sa ker er det sen tralt å få 
klar het i alle re le van te opp lys nin ger 
for å få gjen nom ført en god og grun
dig saks be hand ling av var se lets inn
hold. Ar beids mil jø lo ven gir på legg 
om ru ti ner for hvor dan et var sel skal 
be hand les i virk som he ter med mer 
enn fem an sat te. Hvor dan ru ti ne ne 

Ar beids til sy net:  

Gode vars lings ru ti ner er  

et re sul tat av skred der søm. 

De må til pas ses si tua sjo nen 

og be ho vet i hver  

en kelt virk som het Forhandlingsteknikk

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer
 
Fra: Torsdag 21. oktober 2021 kl 10.00
Til: Fredag 22. oktober 2021 kl 14.00
Kursnummer: 2021656  
 
Fra: Torsdag 11. november 2021 kl 10.00
Til: Fredag 12. november 2021 kl 14.00
Kursnummer: 2021682  
 
Sted: Thon Hotel Vettre, Asker
Påmeldingsfrist:  16. september 2021

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

Kurset veksler mellom gjennomgang av forhandlingsteori/
forhandlingsteknikk og praktiske øvelser. Det legges opp 
til mye bruk av simuleringsøvelser der deltakerne selv skal 

gjennomføre ulike typer forhandlinger. Kurset er generelt  
i formen, dvs. det fokuserer på alle typer forhandlinger.  
Det kan være en fordel å ha gjennomgått innføringskursene 
som Juristforbundet tilbyr før man melder seg på dette.

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

Kurset gjennomføres med forbehold om at det er mulig ut  
fra gjeldende smittevernsregler på de aktuelle tidspunktene.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Kari Killén: Sveket I og Undersøkelser til utsatte barns 
beste. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid

Rystende, men nødvendig, lesning

Hun skriver i forordet til Sveket I 
at hvis vi skal gi barnets bestebegre
pet innhold, kreves det kunnskap. 
Uten grundig forståelse mener 
Killén at det ikke er mulig å drive 
forebyggende arbeid eller å gripe 
inn i alvorlige situasjoner. Her er jeg 
hjertens enig og vil understreke at 
denne kunnskapen er relevant for 
alle yrkesgrupper som møter for
eldre og barn. Etter mitt skjønn fin
nes mye av denne kunnskapen i 
boka. 

Vi vet i dag at risiko og omsorgs
svikt handler om et samspill mellom 

Det er dessverre ennå slik at mange 
barn utsettes for alvorlig risiko på 
grunn av omsorgspersoners rusmid
delbruk, konfliktfylte og voldelige 
samliv, psykiske problemet og alvor
lige psykiske lidelser. Noen omsorg
spersoner utsetter barnet sitt for 
psykiske, fysisk og/eller seksuelle 
overgrep, eller vanskjøtter det så 
alvorlig at barnets fysiske eller 
psykiske helse og utvikling er i 
alvorlig fare. I tillegg er det doku
mentert at også samfunnets vern 
svikter, både når det gjelder forebyg
ging, avdekking, iretteføring og 
bistand til barna. 

Jeg ledet arbeidet med NOU 
2017:12 Svikt og svik hvor vi gjen
nomgikk et utvalg av de alvorligste 
sakene om vold, overgrep og 
omsorgssvikt. Vi avdekket så omfat
tende systemsvikt at vi kalte det svik 
mot barna. Temaet i Killéns bøker er 
derfor like aktuelt i dag som i 1988, 
da hun tok tok sin doktorgrad med 
avhandlingen Omsorgssvikt og barne-
mishandling.

Kari Killén er en nestor som 
både underviser, veileder og gir kon
sultasjon både i Norge og internasjo
nalt. Hun har klinisk erfaring fra 
arbeid i barne og ungdomspsykia
trien, familierådgivning og voksen
psykiatrien, og hun er hyppig brukt 
som sakkyndig i barnevernsaker.

Det er en begivenhet at 
dr. philos. Kari Killén, vår  
Grand old lady på barneverns
området, i år kommer med 
to nye bøker, sjette utgave av 
Sveket I og en egen bok med 
tittelen Undersøkelser til utsatte 
barns beste. Tverrfaglig 
kompetanse og samarbeid. 
Bøkene fortjener å bli lest av 
mange, også av jurister som 
på forskjellig vis er med i det 
faglige bolverket samfunnet 
har bygd opp for å 
beskytte barn.

Anmeldt av Ann-Kristin Olsen

Bokanmeldelse
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et mer solid fagligetisk grunnlag for 
samtlige profesjoner som møter for
eldre i vanskelige situasjoner. 
Domstolen har som kjent pekt på at 
sakene har vært for dårlig undersøkt 
og utredet. Hun viser til at økt 
kunnskap om konsekvensene av 
omsorgssvikt har gjort det nødven
dig med en revisjon av boka. 

Jeg tolker henne slik at hun 
håper på at mer kunnskap om kon
sekvensene, både for barnet, famili
ene og samfunnet, kan føre til at vi 
investerer mer i å se, lytte til og for
stå barnet og hjelpe både barnet og 
foreldrene. Den som leser boka, får 
dele Killéns oppsamlede kunnskap 
om hvilke omfattende og alvorlige 
konsekvenser omsorgssvikt har. Det 
er rystende lesning. Det er nødven
dig lesning.

Ann-Kristin Olsen er tidligere fylkes-
mann i Vest-Agder, sysselmann og 
 politimester i Halden og har i mange 
år arbeidet med barns rettigheter.

Et nytt og interessant kapittel 
tar utgangpunkt i at synet på opp
dragelse og hva som er «godt for 
barn» skifter fra kultur til kultur og 
fra en tidsepoke til en annen. I vår 
egen kultur har det skiftet etter 
hvert som vår forståelse av barn, 
barns behov og barns utvikling har 
økt og forholdene i samfunnet har 
gjort det mulig. Refs og ris for å 
straffe barn til bedre oppførsel har 
vært forbudt i Norge siden 1972. 
Killén spør om det er mulig å for
mulere noen foreldrefunksjoner 
som er viktigere enn andre, og som 
er avgjørende for barns utvikling 
uansatt kultur og uansett historisk 
sammenheng. 

Hun presenterer på grunnlag av 
litteraturgjennomgang, klinisk erfa
ring og egen forskning syv slike sen
trale foreldrefunksjoner og illustrerer 
sin påstand med konkrete eksempler. 
Dette er spennende lesning!

Killén skriver at hun er blitt 
motivert av de mange barnevernsa
kene som er blitt reist for Den euro
peiske menneskerettighetsdomsto
len i Strasbourg (EMD) til å bidra til 

samfunn og kulturelle forhold, 
stressfaktorer, nettverksforhold, 
samlivsforhold samt personlighets
faktorer hos både foreldre og barn. 
Da første utgave av Sveket I kom for 
nesten 30 år siden, introduserte den 
en helhetlig modell som i løpet av 
de årene som er gått, er blitt ytterli
gere bekreftet og videreført av for
skere og praktikere. Den sjette utga
ven viderefører hovedpunktene i 
denne modellen, men gjenspeiler 
også den store aktiviteten man nå 
ser for å integrere omsorgssvikt og 
overgrep, tilknytningsteori samt 
hjerne og traumeforskning. 

Boka inneholder derfor også 
nytt og aktuelt stoff, for eksempel 
beskrive hun sin HDTmodell, som 
gir en helhetlig differensiert tilnær
ming, over 16 interessante sider. 
Hun introduserer også en ny 
forskningsmetode, Care Index (CI), 
for å undersøke samspillet mellom 
foreldre og barn. Killén har selv 
benyttet CI i en større norsk under
søkelse og nevner at indeksen også 
kan være nyttig for helsesykepleiere 
og barnehagelærere. 

Synet på oppdragelse 

og hva som er «godt for 

barn» skifter fra kultur 

til kultur og fra en 

tidsepoke til en annen

Ann-Kristin Olsen. (Foto: Stig Weston)
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