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I den ne ut ga ven pre sen te rer vi ju ris ter som har star tet 
opp sin egen virk som het. Det fin nes spen nen de mu lig-

he ter in nen man ge retts om rå der – som Lene Har ling 
Nilsens og Hei di Langseths råd giv ning i an buds pro ses ser. 
Også har vi den unge ad vo ka ten som star tet eget fir ma 
al le re de da gen et ter at han fikk ad vo kat be vilg nin gen - 
han sy nes fle re unge bur de kaste seg ut i det og star te 
noe eget. El ler ad vo ka ten som ang rer på at hun ikke star-
tet for seg selv mye tid li ge re. Og sier at man ge øns ker 
seg mer fri het enn ram me ne et stort fir ma set ter.

Der som du går med en gründerdøm og tan ker om å star te 
ditt eget fir ma hå per vi his to ri e ne kan være til in spi ra-

sjon og at du sam ti dig kan få noen tips. Selv for er far ne ju ris-
ter med lang ar beids er fa ring kan opp start av egen virk som-
het by på helt nye ut ford rin ger. En av dem er å tør re å 
pro mo te re seg selv, sier «opp starts los» Mads Andersen. Det 
hjel per jo ikke å være flink på det du dri ver med hvis in gen 
vet at du fin nes. Men det stør ste hin de ret for å star te opp 
er na tur lig nok inntektsusikkerhet, vi ser en rap port ut ar bei-
det av Me non Bu si ness Economics i 2015. For man ge be tyr 
gründervirksomhet at man må gi fra seg en sik ker inn tekt, 
uten noe ga ran ti om at opp star ten blir en suk sess og 
pålitelig inn tekts kil de. Det nest stør ste hin de ret er at man 
ikke har kom pe tan se på hvor dan man skal drive en be drift. 
Et an net hin der for opp start er til gang på ka pi tal. Alt det te 
kan være tem me lig tøft og der for trengs en kul tur for å heie 
frem dem som sat ser. Rap por ten pe ker på at grün der men-
ta li te ten blir vik tig i de om stil lin ge ne sam fun net står over for. 
Det gjel der også for ju ri disk sek tor.

De to unge ju ris te ne som har star tet med ju ri dis ke råd-
giv ning i an buds pro ses ser opp ford rer fle re stu den-

ter og unge ju ris ter til å føl ge en drøm om å star te for seg 
selv og me ner det ikke nød ven dig vis tren ger å være et 
mål å kom me inn hos et av de sto re ad vo kat fir ma ene. Og 
som de sier: I ste det for å fo ku se re på det som kan gå galt 
har vi hele ti den prøvd å ten ke; «Tenk om det te går skik-
ke lig bra!»

Ole-Martin Gang nes
re dak tør

Vi lan se rer juristen.no
• Midt i sep tem ber lan se rer vi et ny oppus set  

og for bed ret nett sted – juristen.no. Det be tyr 
mer ak tu elt stoff på nett.

• Samtidig endrer papirmagasinet navn 
til Juristen – magasinet Juristkontakt.

• Re dak sjon en er også styr ket med en ny 
jour na list: Tuva Bøn ke Grøn ning. Hun har 
tid li ge re job bet i Hus og Bo lig, E24 Dine 
Pen ger og Dagbladet. Nå skal hun ha  
spe si elt an svar for juristen.no  

Inspirerende oppstartere



Tilfeldige gründere

Fra skolebenken     
til bedriftseiere 
Da de oppdaget et «hull i markedet» bestemte 
Lene Harling Nilsen (26) og Heidi Langseth (28) 
seg for å starte eget firma etter kort tid 
i arbeidslivet. Les oppstartsekspertens råd  
til jurister og advokater som vil starte noe eget. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning 
Foto: Hampus Lundgren



Tilfeldige gründere

Fra skolebenken     
til bedriftseiere 
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I syv en de eta sje i et kon tor ho tell midt i 
Oslo sent rum har Lene Har ling Nilsen 
og Hei di Lang seth i over et halvt år 
job bet på spreng frem mot lan se rin gen 
av «An buds ju ris ten», som til byr ju ri
disk råd giv ning i an buds pro ses ser.

De to unge ju ris te ne for tel ler at de 
ofte får kom men ta rer som går på at de 
er tøf fe som star ter eget fir ma i så ung 
al der. Selv sy nes de pro ses sen har gått 
vel dig fint, men kan for tel le at det hele 
skjed de gan ske brått og uven tet. 

– Had de noen for talt meg at jeg 
skul le drive eget fir ma bare ett år et ter 
stu di e ne så had de jeg nok ikke trodd 
på dem. Det har ald ri vært et mål 
un der stu di e ne, men det har nok vært 
en fjern drøm, for tel ler Har ling Nilsen. 

– I stu die ti da drøm mer man ge om 
å jobbe med straf fe rett i et stort fir ma, 
men vel dig få en der opp med å gjø re 
det. Det var helt til fel dig at vi be gyn te 
å jobbe med of fent li ge an skaf fel ser. 
Det fin nes man ge spen nen de mu lig
he ter in nen de mer utra di sjo nel le 
retts om rå de ne, og der tror vi sjan sen 
for å lyk kes med noe eget er stør re, 
sier Lang seth, og fort set ter:

– Det er helt her lig å jobbe for seg 
selv, og vi tren ger ikke stre be for å 
pas se inn i et stort mil jø. Her sit ter 
dis ku sjo ne ne løst og ide ene flyr fritt. I 
til legg føl ger vi vår egen dresscode. 

Så mu lig he ter i mar ke det
På det lil le rom met i kon tor fel les ska
pet har Lang seth og Har ling Nilsen 
brukt utal li ge ti mer de sis te må ne
de ne. På glass veg gen ut mot gan gen 
hen ger et vir var av PostItlap per i 
for skjel li ge far ger. På en rosa lapp står 
det skre vet «Lin ked In» med et hjer te 
på. De har måt tet set te seg inn i mye 
nytt, og har spart pen ger ved å gjø re 
det al ler mes te selv: de sig net logo og 
nett si de, satt seg inn i mar keds fø ring 
og be drifts øko no mi. 

– Vi sy nes hele pro ses sen har vært 
utro lig gi ven de. Bare det å ha de sig net 
vår egen logo gir et ster ke re ei er skap 
til hele kon sep tet, sier Har ling Nilsen. 

De to møt tes da de beg ge star tet i 
sel ska pet Ten ders vå ren og som me ren 

2017. Som de enes te an sat te i Norge 
så de sto re mu lig he ter i mar ke det og 
had de et ter hvert man ge ide er til 
hvor dan et slikt sel skap kun ne gjø re 
det bed re. 

I ja nu ar i år had de de spart opp litt 
pen ger, sa opp job be ne og var kla re til 
å star te opp for seg selv. En li ten tvist 
på pla ne ne ble det da de fikk for hand
let frem mu lig he ten til å kjøpe sel ska
pet de had de job bet i. 

På den må ten fikk de for de len av å 
be hol de regn skaps fø rer, da ta ut styr og 
en li ten por te føl je. Ulem pen var at de 
tok over et fir ma med røde tall. Nå 
har de snudd un der skudd til over
skudd og er kla re for lan se ring av nytt 
navn og kon sept. 

– Vi så mu lig he ter for å kutte 
kost na der og øke om set nin gen. Det 
var jo vi som var sel ve tje nes ten, for
tel ler de.  

– Blitt sel ge re
Selv om ver ken Har ling Nilsen el ler 
Lang seth vil be skri ve seg som spe si elt 

krea ti ve for tel ler de at ide ene kom på 
lø pen de bånd når de først had de tatt 
av gjø rel sen om å star te for seg selv. 

– Vi har måt tet kaste oss ut i det. 
Vi kun ne jo ikke noe om øko no mi 
el ler mar keds fø ring, og nå har vi i rea
li te ten blitt sel ge re, sier Lang seth, som 
me ner en mu lig het for å ha litt 
be drifts øko no mi på jus stu di et kun ne 
gitt fle re unge ju ris ter og ad vo ka ter 
«guts» til å star te noe eget. 

Lang seth opp ford rer fle re stu den ter 
og unge ju ris ter til å føl ge en drøm om å 
star te for seg selv og me ner det ikke 
nød ven dig vis tren ger å være et mål å få 
A i alle fag for å kom me inn hos et av de 
sto re ad vo kat fir ma ene. Hun for tel ler 
om en be drifts pre sen ta sjon i stu die ti da 
hvor de fikk høre at de bare kun ne 
glem me å søke jobb i det ak tu el le fir
ma et med mind re de had de «ren laud» 
(gam melt ka rak ter sy stem hvor 2,15 og 
bed re på jus stu di et var «ren laud», el ler 
«ros ver dig frem for and re»).

– Det sat te en støkk i meg. Jeg vil 
slå et slag for at det ka rak ter ja get ikke 
er så vik tig som alle skal ha det til. Du 
kan være utro lig god i det du dri ver 
med selv om du ikke har A i alle fag. 
Når du kom mer ut i jobb er det and re 
ting, som per son lig egen ska per, som er 
vel så vik tig, sier hun.

– I til legg fin nes det utro lig man ge 
mu lig he ter til å kom bi ne re jus sen 
med noe an net, for eks em pel jus og 
tek no lo gi. 

       Jeg vil slå et slag  
for at karakterjaget ikke  

er så viktig som alle  
skal ha det til

Lene Harling Nilsen.  Heidi Langseth.
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– Ho det ditt er tje nes ten
Selv om både Lang seth og Har ling 
Nilsen sy nes pro ses sen har vært både 
mor som og læ re rik, har de også hatt 
sine tvil un der veis. Vil det fun ge re? 
Vil det bli for mye jobb? Hva med 
pri vat li vet?

– Selv om vi har star tet for oss selv 
og er opp tatt av kar rie re skal vi også 
kun ne ha et liv ved si den av job ben. 
At vi er to kvin ner er selv føl ge lig ikke 
noe hin der for å lyk kes med eget sel
skap, me ner Lang seth.

– Det er ab so lutt in gen grunn til at 
vi skal ten ke an ner le des. I ste det for å 
fo ku se re på det som kan gå galt har vi 
hele ti den prøvd å ten ke; «Tenk om det
te går skik ke lig bra» sier Har ling Nilsen. 

De to me ner det er en for del å 
være ung når man star ter for seg selv 
for di man ofte har mind re å tape. 

– Å star te eget fir ma med ju ri disk 
råd giv ning har nok også noen for de ler 
frem for en del an net. Det er ho det ditt 

som er tje nes ten, så du slip per sto re pro
duk sjons kost na der, på pe ker Lang seth.

Ulem pe ne er mye jobb og lite sta
bi li tet i start fa sen. Det er in gen ga ran ti 
for lik lønn hver må ned. Å skaf fe nye 
kun der er en kon ti nu er lig jobb. 

– Vi tar jo med oss en del jobb 
hjem – det er klart. Men det hand ler 
om noe som er ditt eget, og det blir en 
del av livs sti len din. Du bren ner jo litt 
eks tra for det da, sier Har ling Nilsen. 

Gründerdrømmen

En av de stør ste ut ford rin ger 
for ad vo ka ter og ju ris ter som 
skal star te opp for seg selv er 
å tør re å pro mo te re seg selv. 
– Det hjel per ikke å være en 
flink på det du dri ver med hvis 
in gen vet at du fin nes, sier 
«opp starts los» Mads Andersen. 

Tekst: Tuva Bøn ke Grøn ning

Tan ken på å star te egen ad vo kat virk
som het, ju ri disk råd giv ning el ler kan
skje noe helt nytt kan vir ke spen
nen de, men for man ge blir det med 
tan ken. Slik tren ger det ab so lutt ikke 
å være, men de man ge pro blem stil lin
ge ne og spørs må le ne som duk ker opp 
kan for man ge vir ke ut ford ren de da 

Ut ford ren de å mar keds fø re seg selv

det ofte drei er seg om ting de van lig
vis ikke job ber med.  

– En ge ne rell ut ford ring er at folk 
som star ter for seg selv er gode på tje
nes ten de skal til by, men nå må bru ke 
mye tid på å ad mi nist re re en be drift 

og ting de kan skje ikke er så gode på. 
Ju ris ter har som re gel valgt å stu de re 
jus for di de er ge nu int in ter es sert i 
fa get, men når du star ter for deg selv 
er du nødt til å være litt «tu sen kunst
ner» i star ten, sier Mads Andersen.

Han job ber som «opp starts los» i 
DNB og gir dag lig råd til grün de re og 
and re som vil star te egen be drift. Han 
på pe ker at som ju rist er ti den din eks
tremt ver di full, og på sikt vil du na tur
lig nok øns ke å bru ke minst mu lig tid 
på det ikkefakturerbare ar bei det. 
Han har imid ler tid opp løf ten de sta tis
tikk for deg med en li ten opp starts
drøm i ma gen. 

– De bran sje ne hvor det er van ske
ligst å lyk kes er bran sjer det er lav 
ters kel for å gå inn i. Nett bu tik ker og 
små re stau ran ter har for eks em pel 
sky høy kon kurs rate. I bran sjer hvor 
det er et mer be gren set an tall som kan 
til by en tje nes te er det fle re som lyk

– I bransjer hvor det er et mer begrenset 
antall som kan tilby en tjeneste er det 
flere som lykkes. Jurister er helt klart i 
den siste kategorien, sier Mads 
Andersen (Foto: DNB)

– Vi har aldri følt behov for et større miljø. Man blir mer selvstendig når man må finne 
ut av ting selv, sier de to gründerne. 
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Man ge som drøm mer
In gerChris ti ne Lindstrøm er kar rie re
vei le der hos Ju rist for bun det og er ofte 
i kon takt med ju ris ter som går med en 
drøm om å star te for seg selv. Selv for 
er far ne ju ris ter med lang ar beids er fa
ring byr opp start av egen virk som het 
på helt nye ut ford rin ger. 

Fin nes det et mar ked for ak ku rat 
dine tje nes ter? Hvor dan skal du gjø re 
deg syn lig i mar ke det? Skal du star te 
opp helt ale ne el ler sam men med 
noen? Hva vil det koste og hvor dan 
skal du skaf fe ka pi tal? 

– Det er man ge spørs mål som 
mel der seg i en slik pro sess. Det ene er 
jo det rent prak tis ke som må ord nes, 
men så er det jo også det te med sel ve 
for ret nings ide en: hvem skal kjøpe tje
nes te ne dine? sier Lindstrøm. 

En ut ford ring med å ikke ha et 
aner kjent fir ma i ryg gen er at du i 
enda stør re grad er av hen gig av kun
de nes tillitt. Det er helt av gjø ren de at 
folk opp le ver at du er god på det du 
le ve rer. 

– Å star te opp for seg selv kre ver 
både tid og ut hol den het, og du bør 
nok være inn stilt på å jobbe mye og 
kan skje ikke tje ne så godt i opp starts
fa sen. Du må også være inn stilt på å 
gjø re deg selv syn lig og til gjen ge lig i 
en mye stør re grad enn når du er «van
lig an satt» et sted, sier Lindstrøm. 

Snakk med folk!
Går du rundt med en gry en de tan ke om 
å star te for deg selv ska der det i alle fall 
ikke å ut fors ke mu lig he te ne litt vi de re. 
Kar rie re vei le de ren an be fa ler i li ket med 
«opp starts lo sen» å opp sø ke men nes ker 
som har gjort noe lig nen de. Snakk med 
men nes ker og orien ter deg godt i mar
ke det. Kan skje duk ket tan ken opp i 
ut gangs punk tet for di du så et udek ket 
be hov i mar ke det el ler har en ide in gen 
and re har hatt før deg?

Ju ris ter og ad vo ka ter som star ter 
for seg selv vil i man ge til fel ler ha 
noen kli en ter fra før. 

– Det er ikke noe galt i å be kli en
te ne sen de and re med lig nen de be hov 
til deg. Vær ty de lig på hva du er in ter

fle re be sø ken de, etab le re au to ri tet og 
du får vist frem hva du kan. I til legg 
vil det si noe om din evne til å for kla re 
ting på en god måte. 

Opp starts lo sen un der stre ker at 
det er vik tig å for be re de seg godt slik 
at du har rea lis tis ke for vent nin ger. 
Sett av pen ger så du har noe å leve av 
frem til inn tek te ne kom mer, og sett 
opp gode sy ste mer for å gjø re 
ikkefakturerbart ar beid så en kelt som 
mu lig.

– Et godt da ta sy stem kan være 
dyrt og van ske lig å set te seg inn i, men 
det te er noe du kan set te deg inn i før 
du sier opp den gam le job ben. 

Før du set ter or dent lig i gang bør 
du også lage en li ten for ret nings plan 
og et bud sjett. Andersen pleier å 
an be fa le å først set te opp et bud sjett 
du me ner er rea lis tisk før du så set ter 
opp et bud sjett hvor du ser mer pes si
mis tisk på det hele. 

– Vi pleier som re gel å si at det sis
te fak tisk er det mest rea lis tis ke. Nå er 
ju ris ter kan skje litt mer kri tis ke av 
na tur enn en del and re, men det er en 
fin øv el se li ke vel, sier han. 

kes. Ju ris ter er helt klart i den sis te 
ka te go ri en, sier han. 

Hvem er kun den?
Er du ju rist el ler ad vo kat vet du gjer ne 
hva du skal hol de på med, og du vet 
kan skje al le re de at det er et be hov for 
den type tje nes ter. Andersen an be fa
ler li ke vel å ten ke godt gjen nom og få 
et kla re re bil de av hvem kun de ne dine 
er og hvor dan du skal nå dem. Tenk på 
hvem de er og hvor dan du skal snakke 
til dem. Un der søk og se hvor dan and
re pro fi le rer seg. 

For å finne ut om det fin nes et 
mar ked for dine tje nes ter bør du 
snakke med folk. Ta kon takt med eld
re og er far ne ad vo ka ter. 

– Du kan også få en pe ke pinn ved 
å søke på nett, spe si elt hvis du spe sia
li se rer deg in nen for et om rå de. 
Be gynn med å søke på re le van te ord, 
og hvis det duk ker opp man ge and re 
ad vo ka ter som dri ver med det te ty der 
det på at be ho vet er der. Fin ner du 
in gen ting kan det hen de at du er først, 
men det er kan skje mer sann syn lig at 
det ikke er noe å hen te, sier Andersen. 

Han for tel ler at man ge sli ter med 
mar keds fø ring av egne tje nes ter. 

– De sy nes det er pin lig å snakke 
med folk og å pro mo te re seg selv. Mitt 
råd er at det må du bare venne deg til. 
Husk at du har noe å bi dra med – du 
kan hjelpe folk, men det hjel per ikke å 
være flink på det du dri ver med hvis 
in gen vet du du fin nes. Det te er de si
dert den stør ste ut ford rin gen for de 
fles te som star ter for seg selv, sier han.  

Vær pe da go gisk
En god start er å skaf fe seg en god 
web si de. Den tren ger ikke å være 
kjem pe stor og om fat ten de, men den 
må være stil ren og pro fe sjo nell, på pe
ker Andersen. Den skal re flek te re 
mer ke va ren i til legg til å for tel le hvem 
du er, hva du gjør og hvor dan folk kan 
kom me i kon takt med deg. 

– Et godt tips er å skrive ar tik ler 
og blogg pos ter om ju ri dis ke pro blem
stil lin ger på en god og pe da go gisk 
måte som folk for står. Det vil gi deg 

Selv for erfarne jurister med lang 
arbeidserfaring byr oppstart av egen 
virksomhet på helt nye utfordringer, 
forteller karriereveileder Inger-Christine 
Lindstrøm (Foto: Juristforbundet)

       De synes det er  
pinlig å snakke med folk  
og å promotere seg selv

Gründerdrømmen
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Gründerdrømmen

Han av slut ter med å på pe ke at en 
fall gru ve for nes ten alle grün de re og 
folk som vil star te eget fir ma er at de 
er en smu le over op ti mis tis ke. 

– En ut ford ring er at man ge 
un der vur de res hvor lang tid det tar å 
få nok kli en ter, hvor mye man må 
jobbe og hvor mye tid man må bru ke 
på ad mi nist ra ti ve ting i start fa sen. 

på job ben, el ler ser et be hov i mar ke
det. Selv om man ge vel ger å star te 
opp for seg selv et ter noen år med 
er fa ring som an satt, ser også 
Lindstrøm at sta dig fle re kas ter seg ut 
i det helt i star ten av kar rie ren. 

– Du bør kjen ne mar ke det du skal 
inn i gan ske godt. Er det rea lis tisk for 
deg å bygge seg opp på egen hånd? 
Mitt inn trykk er at man ge star ter for 
seg selv et ter å ha job bet i stør re el ler 
mind re fir ma er en stund først. De ser 
kan skje et spe si elt be hov og vet at de 
har til gang på kun der, sier hun. 

Mads Andersen sier han har inn
trykk av at de fles te ju ris ter øns ker å 
spe sia li se re seg in nen for ett felt, men 
at du også må ten ke på hvor du skal 
star te fir ma. 

– Det er van ske lig å være god på 
alt og å kom mu ni se re ef fek tivt hvis 
du dri ver med alt. I til legg øns ker folk 
ofte spe sia lis ter. På mind re ste der vil 
det være litt van ske li ge re å spe sia li
se re seg, men til gjen gjeld er kon kur
ran sen ofte mind re og det er let te re å 
nå frem til både be slut nings ta ke re og 
kun der, sier han. 

es sert i og kan. Ta også kon takt med 
re le van te ak tø rer som kan sen de hen
vis nin ger, som in ter es se or ga ni sa sjo ner, 
fag for en in ger og lig nen de. La dem 
vite at du fin nes og hva du kan hjelpe 
med, rå der Andersen. 

Skal du star te opp helt ale ne vil 
du også være av hen gig av et nett verk 
og en mu lig het til å kun ne dis ku te re 
med and re. Å hol de kon takt med tid
li ge re stu die ven ner og kol le ga er er 
der for også vik tig. 

– Hvis du skal bru ke ju sen som 
grunn lag for å sel ge tje nes ter, og hvis 
du er en per son som skal leve av kom
pe tan sen din, så tren ger du et nett
verk. Du tren ger folk du kan spør re 
om ting –  men nes ker som kom ple
men te rer din kom pe tan se. Sjekk om 
det fin nes et mil jø du kan være en del 
av, og ikke bare tenk på hva de kan 
gjø re for deg, men også på hva du kan 
bi dra med, sier Lindstrøm.

Mye ar beid
Lindstrøm tror sta dig fle re ju ris ter vil 
vur de re å star te noe eget. Man ge opp
le ver kan skje press og sto re end rin ger 

Al le re de da gen et ter at han fikk 
ad vo kat be vilg nin gen star tet 
Pre ben Jus tin Askø (29) sitt 
eget ad vo kat fir ma i Dram men. 

Tekst: Tuva Bøn ke Grøn ning

– Jeg tror nok ikke det er vel dig man ge 
som kas ter seg rundt så raskt som jeg 
gjor de. Til syns rå det had de ikke en gang 
sy ste mer for å hånd te re en fore spør sel 
om opp start av ad vo kat virk som het én 
dag et ter be vil ling, for tel ler 29år in gen. 

Han sy nes fle re unge ad vo ka ter 
bur de kaste seg ut i det og star te noe 
eget i ste det for å vente til de har job
bet noen år. 

«Opp starts lo sens»  
6 trinn mot grün der
drøm men
1.  Test ide en din
2.  Lag et bud sjett
3.  Finn de ret te fol ka
4.  Skaff deg ka pi tal
5.  Gjør deg syn lig  

i mar ke det
6.  Kill your dar lings  

– jus ter ide en un der veis

(Kil de: DNB) 

Star tet kar rie ren med eget ad vo kat fir ma
– Det er en myte i bran sjen at du 

må jobbe i de sto re fir ma ene for å få 
spen nen de jus og van ske li ge sa ker. 
Hos oss er det en rek ke eks emp ler på 
sa ker vi har hånd tert som jeg tid li
ge re trod de at kun de stør ste fir ma
ene kun ne hånd te re. Star ter du noe 
eget får du vir ke lig gjort mye for
skjel lig, og du slip per å bare gjø re 
mind re ting som unge ad vo ka ter ofte 
må, sier han. 

– Men du kom mer deg jo ikke 
unna å være sla ven til noen i en pe ri
ode som ad vo kat full mek tig.  

Fle re an sat te
Vei en frem mot egen opp start be skri
ver Askø som litt til fel dig. Det var 
først da han be gyn te å jobbe som 

– Til syns rå det had de ikke en gang sy ste-
mer for å hånd te re en fore spør sel om 
opp start av ad vo kat virk som het én dag 
et ter be vil ling, sier Pre ben Jus tin Askø. 
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Fi nan si ell ri si ko
Det lil le ad vo kat kon to ret til byr et 
bredt ut valg av ju ri dis ke tje nes ter for 
pri vat per so ner i til legg til ei en doms
sa ker for be drif ter. Ved opp start lån te 
Askø selv inn 500.000 kro ner til 
be drif ten for å få på plass kon to re ne 
med møb ler og ut styr. Et år se ne re er 
gjel den ned be talt og drif ten god, for
tel ler han.

Askø tror man ge kvi er seg for å 
star te for seg selv på grunn av den 
fi nan si el le ri si ko en.

– Det er klart det er en ri si ko som du 
må være vil lig til å ta. Du må ha en tan ke 
om hva som skjer hvis du ikke har de 
inn tek te ne du øns ker deg i start fa sen. 
Det er ikke sik kert du får noe lønn den 
før s te ti den, og du har hele ti den ri si ko en 
for å ikke få nok å gjø re, sier han. 

Til tross for mye ar beid og høyt 
tem po har 29år in gen ikke ang ret seg 
et se kund det sis te året. 

– Jeg er så for nøyd. Det har vir ke
lig gått over all for vent ning.

be gynt å kikke på lo ka ler i Oslo med 
tan ke på ut vi del se. 

Tid kre ven de
Selv om Askø stor tri ves og sy nes det 
al ler mes te ved job ben er spen nen de, 
leg ger han ikke skjul på at det har 
vært tid kre ven de og til ti der stres
sen de. Det har blitt man ge lan ge da ger 
på kon to ret. Han me ner det har vært 
en stor for del å ha en an satt al le re de 
fra start som har hjul pet til å dra las
set. 

– Du må være inn stilt på å set te av 
mye tid. Du må rett og slet te bren ne 
for det. Men det er klart det er kje de
lig inn imel lom. Det er ikke kjem pe
mo ro å sit te i ti me vis med en regn
skaps fø rer og å hol de på med alle de 
ad mi nist ra ti ve tin ge ne, sier han, men 
pe ker li ke vel på noe po si tivt med 
ak ku rat det også:

– Det er jo vel dig læ re rikt å gjø re 
alle dis se tin ge ne. Jeg har fak tisk lært 
mye om regn skap og and re ting som 
jeg får bruk for i min råd giv ning. 

ad vo kat full mek tig at han vir ke lig så at 
det var mu lig. 

– Jeg har all tid vært flink til å 
skaf fe nye nett verk rundt meg og 
opp rett hol de kon tak ter. Det var da 
jeg et ter hvert dro inn en egen por te
føl je som ad vo kat full mek tig at jeg 
be gyn te å se mu lig he te ne, for tel ler 
han. 

Om trent ett år et ter opp start kan 
Askø nå for tel le at det har gått over all 
for vent ning. Han har am bi sjo ner om å 
bygge noe stort og had de al le re de fra 
start med seg en ad vo kat full mek tig på 
laget. I dag er de to ad vo ka ter og to 
ad vo kat full mek ti ger, og skal snart an
set te enda fle re. De har også så smått 

              Jeg har fak tisk lært  
mye om regn skap og and re 

ting som jeg får bruk for  
i min råd giv ning

– Ikke hør på de som sier «er du 
sik ker?», sier ad vo kat Jane  
Vei våg Ul set. Selv had de hun 
lang farts tid som ad vo kat da 
hun star tet sitt eget ad vo kat-
fir ma, men opp ford rer fle re 
unge til å hoppe i det. 

Tekst: Tuva Bøn ke Grøn ning 
Foto: Ham pus Lund gren

Næ rings og ener gi de par te men tet, 
Øko krim, ad vo kat fir ma et Schjødt, 
ad vo kat fir ma et Lynx og ad vo kat fir ma et 
Hjort er bare et ut drag av tid li ge re 
ar beids gi ve re på ad vo kat Jane Vei våg 
Ulsets CV. Ul set be skri ver kar rie ren sin 

Ville vekk fra de sto re
så langt som full av spen nen de job ber 
og ut ford rin ger, men for tel ler at hun 
et ter hvert har følt at noe mang let. Høs
ten 2016 hop pet hun i det og star tet sitt 
eget ad vo kat fir ma. 

– Jeg ville drive det som jeg selv 
vil, sier hun og for tel ler at hun var 
dre vet av en ide om hva som er god 
ad vo kat virk som het og hva som er en 
bra ar beids plass. Jeg ville også ha det 
mer gøy på jobb, og da må man set te 
ram me ne selv, sier hun og fort set ter:

– Hos de sto re fir ma ene er inn tje
ning i fo kus og tøf fe timesbudsjetter 
rå der grun nen. Folk job ber på spreng 
for å kla re bud sjet ter, og det blir mind re 
tid til fag lig ut veks ling og and re ting. Jeg 
har ikke noe mål om å vok se raskt og 
bygge noe stort. Stør rel se er ikke en 
kva li tet i seg selv. Jeg vil ikke lig ne på de 
sto re fir ma ene i det hele tatt.

Ryd dig over gang
Tan ken om å star te for seg selv fikk vok
se og gro i godt over et halvt år før Ul set 
en de lig be stem te seg for å ta ste get. 
Hun tror den stør ste bøy gen for man ge 
er å be stem me seg rett og slett. 

– Det er klart det kan vir ke skrem
men de, men når du først har hop pet i 
det er stat ter som re gel ive ren fryk ten 
for å ikke få det til. I til legg me ner jeg at 
man ikke kan ten ke for mye på hva som 
kan gå galt i opp star ten. Du må tro på 
deg selv og kjøre på. Ikke høre så mye 
på de som sier «Er du sik ker?» sier hun.

Hun trek ker frem tid, over skudd 
og ener gi som nød ven dig he ter hvis du 
øns ker å star te noe eget. 

– Du må set te av mye tid, og du må 
ha or den fra før s te dag. Stål kon troll på 
alt fra øko no mi til da ta sy ste mer er vik
tig. Mar keds fø ring er også eks tremt vik
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Jeg tror det er en for skjell på menn og 
kvin ner i bran sjen der. Men ne ne har 
ofte am bi sjo ner om å vok se og bygge 
et stort fir ma, mens kvin ne ne ten ker 
litt an ner le des.

Hun for tel ler at hun ser sta dig fle
re kvin ner som også vel ger å star te for 
seg selv.

– Det er fle re og fle re da mer som 
kas ter seg utpå, og jeg tror unge kvin ner 
ten ker an ner le des enn da jeg star tet i 
yr ket. De vil ikke nød ven dig vis til pas se 
seg de ram me ne et stort fir ma set ter, 
men øns ker seg mer fri het, sier hun.

– Skul le jeg gjort noe an ner le des, 
så skul le jeg star tet for meg selv mye 
tid li ge re.  

Selv in for mer te hun sine da væ
ren de kli en ter om at hun skul le slut te 
og til bød seg å finne en an nen ad vo kat 
i fir ma et som de kun ne bru ke. 

– Ofte vil li ke vel kli en te ne øns ke 
om å føl ge deg, for selv om de sto re 
fir ma ene har et godt grep om mar ke
det er kli en te ne ofte knyt tet opp mot 
en en kelt ad vo kat. 

Fle re da mer
I dag har Ul set an satt en ad vo kat full
mek tig, men har in gen kon kre te pla
ner om fle re an set tel ser med det før
s te. Ei hel ler et mål om å vok se vel dig.

– Jeg an set ter fle re når ti den er 
inne, men det er ikke et mål i seg selv. 

tig. Det er fort gjort å bli litt bort skjemt 
hvis du har mye å gjø re en pe ri ode, men 
du må all tid huske at det kan kom me 
ro li ge re pe ri oder, sier hun. 

Er du an satt et sted når du be stem
mer deg for å star te for deg selv, er det 
vik tig at pro ses sen med over gan gen 
går ryd dig for seg. Alt som har med å 
knyt te kli en ter til seg må unn gås før 
man har slut tet og fir ma et er oppe og 
går, på pe ker Ul set. 

– Det er vik tig å være vel dig ryd
dig i en slik over gang. Du tar en ri si ko 
og man ge øns ker selv føl ge lig å få med 
seg kli en ter vi de re, men her er det vik
tig å være eks tremt ryd dig og ikke for
sø ke seg på det. 

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

TIMEREGISTRERING 
Med Advisor blir føring 
av timer en naturlig del 
av dagens gjøremål.

              Det er fle re og fle re da mer 
som kas ter seg utpå, og jeg tror 
unge kvin ner ten ker an ner le des 

enn da jeg star tet i yr ket

Gründerdrømmen
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Snakket om forsvarerrollen under Arendalsuka
Hvordan går en strafferettsadvokat 
frem for å håndtere forsvaret av gjer-
ningspersoner som har begått forbrytel-
ser som vekker  sterk  avsky og  forakt i 
befolkningen?  Det snakket advokat Ida 
Andenæs i advokatfirmaet Elden om i et 
foredrag under Arendalsuka. Foredraget 
hadde tittelen: Hvordan forsvare et 
«monster»?  

– Det er viktig å ta utgangspunkt i at ret-
ten trenger bistand til å treffe en riktig og 
rettferdig avgjørelse i saken. Det er derfor 
samfunnet sikrer seg at alle tiltalte har en 
advokat som belyser saken fra den tiltaltes 
side, sier Andenæs til Juristen. – Det er ikke 
handlingen som forsvares. Det er den tiltal-
tes interesser som ivaretas. Kanskje beteg-
nelsen «forsvarer» bidrar til en uriktig opp-
fatning av hva arbeidet består i? Ida 
Andenæs er, og har allerede vært, forsvarer 
i flere høyt profilerte saker. 

Ida Andenæs (Foto: Juristforbundet)

oppgjør
morten@weboppgjor.no  |  55 50 85 90 / 934 22 790  |  www.weboppgjor.no

ADVOKAT
PAKKEN VI TILBYR TRE SAMARBEIDS- 

MODELLER FOR ADVOKATER

Ved kontrakts-/oppgjørsoppdrag tar advokaten  
seg av kontraktsmøte og trenger ikke eiendoms-
meglerbevilling. Weboppgjør eier klientregnskap/ 
klientkonto, tar kontroll på pengeheftelser, foretar  
tinglysing og gjennomfører sluttoppgjøret.

Advokaten sørger for hele salgsprosessen til og med 
kontraktsmøte. Weboppgjør eier klientregnskap/
klientkonto, tar kontroll på pengeheftelser, foretar 
tinglysing og gjennomfører sluttoppgjøret.

Ordinær systemleveranse fra websystemer 
med eller uten oppgjørstjeneste fra Weboppgjør.  
Weboppgjør vil da foreta oppgjør i advokatens  
klientregnskap og benytte advokatens klientkonto.

1

2

3

INNOVATIVT
SAMARBEID OM 

EIENDOMS- 
OPPGJØR

FRIGJØR 
RESSURSER 
OG KAPITAL

ØKT 
FORTJENESTE
OG MINDRE 

ANSVAR
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50 år si den

«For ung mannlig jurist med 
laud er ledig stilling som 
sekretær.»

(Stillingsannonse)

40 år si den

«Stilling som dommerfullmektig 
er ledig. Hybelleilighet 
disponeres.»

(Stillingsannonse)

30 år si den

«Underdirektøren tilstås 
uniform mot slikt fradrag i lønn 
som til enhver tid er bestemt.»

(Stillingsannonse)

20 år si den

«Erfaring i bruk av EDB vil 
være en fordel.»

(Stillingsannonse) 

– Snart overvekt av de som ønsker å skille politi og påtale
– Flere og flere 
stemmer hos oss 
er så fortvilet 
over situasjonen 
og det systemet 
som ikke fungerer 
lenger. Det er nok 

snart en overvekt av de som ønsker å skille 
mellom politi og påtale, sier Sverre 
Bromander, leder for Politijuristene  til 
NRK. – Påtalemyndigheten får ikke ressur-
ser og blir rett og slett glemt, sier 
Bromander. 

Riksadvokaten sier til NRK:  – Jeg 
registrerer at det er flere som snakker 
om det nå. Jeg tror det er feil medisin. Det 
er veldig mange fordeler med den ordnin-
gen vi har i dag etter mitt syn.  – Å skille 
politi og påtalemyndighet er et spørsmål 
som kommer opp med ulike mellomrom. 
Vi i Politidirektoratet mener det tospo-
rede system, hvor påtalemyndigheten er 
en del av politietaten, er den beste løsnin-
gen for befolkningen og samfunnet, sier 
fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i POD til 
NRK. 

Tok farvel med Tor Erling Staff

Under bisettelsen i Frogner kirke fredag 3. 
august tok familie, venner og kollegaer av 
Tor Erling Staff et verdig farvel med man-
nen som beskrives som en av landets 
beste forsvarsadvokater.  Gjennom flere 
tiår satte han sitt preg på norsk rettspleie 
som aktiv forsvarer i «skranken» og ikke 
minst som debattant for ulike temaer i 
debatter på tv, i radio og i aviser. Tor Erling 
Staff døde 22. juli, 85 år gammel. 

Blant de tilstedeværende under biset-
telsen var hans to sønner, Trygve og Tor 
Christian.  Trygve Staff holdt minnetalen 
og la ikke skjul på hvilken betydning deres 
far hadde for sønnene. – Forholdet til ham 
var nært og ekte, han var en inderlig kjær 

mann. Tor Erling var ekte og oppriktig opp-
tatt av mennesker, og skilte ikke mellom 
den enkeltes utseende eller status, sa 
Trygve Staff.  Blant flere beskrivelser av 
sin far trakk han fram hans valg av skjor-
ter. – Generelt sett var han meget forfen-
gelig. Når det gjaldt skjorter så likte han å 
gå i smårutete skjorter, og gjerne med noe 
blått i. Og det kan jeg forsikre om at han 
også har på seg inn i den siste reisen, sa 
Trygve Staff som beskrev sin far som 
ærbødig og korrekt i retten.  – Og alltid 
med et glimt i øyet. I tillegg til å kunne sin 
juss var han – de gangene jeg så ham i ret-
ten – svært god til å eksaminere vitner, sa 
Trygve Staff som også er advokat. 

Tor Erling Staff ble bisatt i Frogner kirke fredag 3. august (Foto: Tore Letvik)
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Neste magasin  
kommer 31. oktober. 

Annonsefrist  
19. oktober

Ring: 918 16 012 eller  

e-post: perolav@07.no
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An dré Lil le hov de  van der 
Eyn den be gyn ner som  
ad vo kat i ad vo kat  -fir ma et 
Campbell & Co i Ha mar. 

Tekst: Tore Letvik

An dré Lil le hov de van der Eyn den 
slut ter der med i sin stil ling som po li ti
ad vo kat i Inn lan det po li ti dis trikt. 

Den pro fi ler te på ta le ju ris ten har 
hatt det øver ste ju ri dis ke an sva ret for 
et ter forsk nin gen av dra pet på Jan ne 

Profilert påtalejurist blir advokat

André Lillehovde van der Eynden 
begynner i sin nye jobb som advokat i 
september. (Foto: Tore Letvik)

Ditt testamente – en gave til livet!

F
o

to
: P

aal A
u

d
estad

En testamentarisk gave til forskning er en gave til fremtidige generasjoner. 
Du etterlater deg en investering i livene til dem som kommer etter deg.

Du setter igjen varige spor ved at du 
bidrar til ny og bedre behandling for dem 
som rammes av hjerte- og karsykdom eller 
demens. Å planlegge for tiden etter deg 
sikrer at din arv brukes slik du ønsker det.

Du velger selv hvilken sak som står ditt 
hjerte nærmest. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på tlf. 23 12 00 00. Vi hjelper deg gjerne!
www.nasjonalforeningen.no/testamente

Annonse-testamente_165x111.indd   2 23.05.2017   12.35

Jemt land i Bru mund dal. En opp ga ve 
han har høs tet aner kjen nel se for, og 
som Juristen tid li ge re har om talt.

van der Eyn den, har tid li ge re vært 
ju rist i Ut len dings nemn da, og ju ri disk 
råd gi ver for feng sels le del sen ved Ila 
feng sel og for va rings an stalt, før han 
be gyn te som po li ti full mek tig i El ve rum 
i 2013. Der et ter ble han po li ti ad vo kat i 
Ha mar. 

van der Eyn den be gyn ner i sin nye 
jobb som ad vo kat i Campbell & Co i 
sep tem ber.
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Justisministeren takket de 
frivillige i Gatejuristen da han 
kom på rettshjelptiltakets 
høststart.  

Tekst: Ole-Martin Gangnes 
Foto: Tuva Bønke Grønning

Det var mot tak av et re kord stort 
an tall fri vil li ge da Ga te ju ris ten i Oslo 
tok imot stu den ter som gjør en inn
sats for retts hjelp. 

Man dag 20. au gust ble fem ti nye 
fri vil li ge jusstu den te ne øns ket vel
kom men un der et møte i Juss hu set i 
Skip per ga ta. 

Mø tet mar ker te også av slut nin gen 
på Gate ju ris tens som mer pat rul je. 

Ga te ju ris ten had de in vi tert jus tis
mi nis ter Tor Mik kel Wara til mø tet. 
Han ros te inn sat sen som had de blitt 
lagt ned i som mer. I som mer har 
Ga te ju ris ten gjen nom ført en som
mer pat rul je for å fan ge opp fle re unge 
rus av hen gi ge. 

– Jeg vil takke dere for den inn sat
sen som er gjort. I jus tis sek to ren er det 
mye fo kus på po li ti og an net som er 
vel dig syn lig i me dia, og det kan være 
lett å glem me dem som ikke er så syn
li ge – selv om vi ser man ge av dem på 
gata. Inn sat sen som gjø res her er nyt tig 
for sam fun net, i til legg til at det er nyt
tig for dere å ta med den ne er fa rin gen 
vi de re i alle mu li ge job ber som ju ris ter, 
sa Wara til de nye fri vil li ge stu den te ne. 

– Dere har lært mye på de ut dan
nings in sti tu sjo ne ne dere har gått på, 
og da plik ter dere på man ge må ter å 
dele noe av kunn ska pen dere har som 
jusstu den ter og ju ris ter, sa Wara. 

Retts hjelps ord nin gen
Han vis te til at re gje rin gen skal i gang 
med å vur de re retts hjelps ord nin gen. 
Det skal set tes ned et ut valg som i 

lø pet av 2020 skal kom me med for
slag til en ny retts hjelps ord ning. 

Ord nin gen har ikke vært gjen
nom gått si den 20082009. I man dat
utkastet skri ver Jus tis de par te men tets 
si vil av de ling blant an net føl gen de:  

«Er fa rin ger vi ser at det er et udek
ket be hov for retts hjelp i be folk nin
gen. Økt retts lig gjø ring og økte øko
no mis ke og so si a le for skjel ler i 
sam fun net un der stre ker vik tig he ten 
av å ut vik le retts hjelps ord nin gen i 
takt med sam funns ut vik lin gen og bor
ger nes be hov.”  

– Det er vik tig at retts hjelps ord
nin ge ne tref fer de som er mest sår
ba re. Sam fun net end rer seg og der for 
er det nød ven dig å eva lu e re en gang i 
blant. De er fa rin ge ne Ga te ju ris ten 
gjør er vik ti ge. Dere kan hjelpe oss i 

det ar bei det vi skal i gang med, sa 
Wara. 

Mø tet mar ker te også av slut nin gen 
på Gate ju ris tens som mer pat rul je. 
Gjen nom sis te del av juni og hele juli 
har Ga te ju ris ten gjen nom ført pat rul
je rin ger i sen trums om rå de ne. 

Team le der Cait lin DoanTran, 
som har le det som mer pat rul jen, for
tel ler at det ble gjen nom ført vei led
nings sam ta ler med 175 unge rus av
hen gi ge. 

– Vi har dre vet vei led ning og råd
giv ning om ret tig he ter in nen hel se, 
bo lig, gjeld, utledningsrett og so si a le 
tje nes ter. Vi nåd de man ge av de unge 
bru ker ne  fle re enn vi trod de vi skul le 
nå. De fles te spørs må le ne drei de seg 
om bo lig, gjeld og so si a le yt el ser, 
 for tel ler hun til Juristen.

Roste innsatsen for rettshjelp

F.v. Gatejuristens leder Cathrine Moksness, justisminister Tor Mikkel Wara  
og Caitlin Doan-Tran.
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Valg ko mi te en har to kan di da ter 
til pre si dent ver vet.  

Tekst: Ole-Martin Gang nes

Ju rist for bun dets pre si dent Curt A. 
Lier går av i no vem ber og ny le del se 
av for bun det skal da vel ges på lands
mø tet. Ju rist for bun dets valg ko mi té 
le ver te i juni sin inn stil ling til valg av 
blant an net pre si dent, vi se pre si dent 
og to sty re med lem mer. 

Det har knyt tet seg spen ning til 
hvem som ville fore slås til pre si dent
ver vet. Her har valg ko mi te en delt seg 
i et fler tall og et mind re tall. 
• Fler tal let fore slår lag dom mer 

Hå vard Holm som pre si dent. 
• Mind re tal let fore slår ad vo kat Sig

urd Knudt zon som pre si dent. 
• Det er enig het om å fore slå Kat

ri ne Brat te berg som vi se pre si dent. 
Når det gjel der det te ver vet pe ker 
ko mi te en på at vi se pre si den tens 
rol le ikke er av klart og at den kan 
være de fi nert an ner le des et ter 
lands mø tet i no vem ber. 

Valg ko mi te en har be stått av Han ne Gil
le boBlom (le der og valgt av lands mø
tet), Be ne dik te Rør vik Nilsen (ut nevnt 
av sek sjon kom mu ne), Stein Arne 
Ham mers land (ut nevnt av sek sjon stat), 
Nils As bjørn Eng stad (ut nevnt av Dom
mer for en in gen) og Lu cie Christensen 
Ber ge (ut nevnt av sek sjon pri vat) frem 
til mars 2018 og der et ter av Jørn H. 
Hammer fra mars 2018. 

Fler tal let, som be står av Gil le bo-Blom, 
Ham mers land og Eng stad, har inn stilt 
føl gen de kan di da ter: 
Hå vard Holm – pre si dent 
Kat ri ne Brat te berg – vi se pre si dent 
Anet te Fjeld – sty re med lem 
LarsMa ri us Hegg ber get – sty re med lem 
Ka ro li ne Dys te bak ken – va ra med lem 

Mind re tal let, som be står av  
Hammer og Rør vik Nilsen,  
har inn stilt føl gen de kan di da ter: 
Sig urd Knudt zon  pre si dent 
Kat ri ne Brat te berg – vi se pre si dent el ler 

va ra med lem 
LarsMa ri us Hegg ber get – sty re med lem 
Tor stein Frant zen – sty re med lem 
Anet te Fjeld – va ra med lem

I sin pre sen ta sjon av de uli ke kan di da-
te ne skri ver valg ko mi te en om Hå vard 
Holm (62 år):
Han avla sin ju ri dis ke em bets eksa men 
i 1983, og har i til legg be fals sko len, 
be drifts øko nom stu di et og mø te rett 
for Høy es te rett. Holm har en va ri ert 
yr kes bak grunn, fra blant an net mi li
tæ ret, po li ti et, bank sek to ren, ad vo kat
fir ma, Øko krim og fra 2004 som lag
dom mer i Bor gar ting lag manns rett. 
Holm har i hele sin kar rie re vært 
en ga sjert i til lits valgt og or ga ni sa
sjons ar beid, og har i fle re år vært sty
re med lem i og fra 20102014 le der av 
Den nors ke Dom mer for en ing. Han 
har i den an led ning også sit tet 4 år i 
Ju rist for bun dets ho ved sty ret som 
Dom mer for en in gens re pre sen tant. 

«Som per son er han tro ver dig, 
ty de lig og in klu de ren de, med gode 
le der egen ska per samt ev ner som vil 
kun ne få ho ved sty ret til å fun ge re 
godt som et stra te gisk og over ord net 
or gan. Valg ko mi te ens fler tall me ner 
Holm vil frem stå som en sam len de 
pre si dent som vil fav ne hele for bun
det. Et ter fler tal lets opp fat ning vil 
han være en ty de lig og trygg le der for 

Dommer eller advokat 
kan bli ny president i 

Juristforbundet
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oder i sek sjons sty ret til Ju rist for bun det 
kom mu ne, og har fra 2016 vært le der av 
sek sjo nen. 

Ka ro li ne Dys te bak ken (32 år) job ber i 
Ar beids til sy net. Dys te bak ken har hatt 
til lits verv i hele sin yr kes ak ti ve kar
rie re, og har vært le der av Ju rist for
bun det i Ar beids til sy net fra 2012, i 
til legg til at hun er ho ved til lits valgt 
for Aka de mi ker ne. 

Tor stein Frant zen (49 år) har dok tor grad, 
har vært pro fes sor i Bergen og har fra 
2013 ar bei det som lag dom mer i Gu la
ting. Frant zen har vært til lits valgt i dom
sto len, og har sit tet i Dom mer for en in
gens lov ut valg for pri vat rett. Han er 
også va ra med lem i sty ret i JUS.   

Les også Susanne Eliassens leserinnlegg 
på side 57.

De and re kan di da te ne: 
Anet te Fjeld  (36 år) har bak grunn 
ho ved sa ke lig fra pri vat sek tor, her un der 
fra for sik ring, men har også vært dom
mer full mek tig og le der av dom mer full
mek tig grup pen. Fjeld har til trådt stil
ling som part ner i pro sess av de lin gen for 
skatt og av gift i De loit te. Fjeld har det 
sis te året le det «Fo rum for pri vat an sat te 
ju ris ter», et fo rum un der sek sjon Pri vat 
som ar bei der med lønns og ar beids vil
kår for pri vat an sat te med lem mer av 
Ju rist for bun det. 

Lars-Ma ri us Hegg ber get (45 år) har i fle
re år ar bei det hos Kom mu ne ad vo ka ten 
i Oslo, og har vært en ga sjert som til lits
valgt der si den 2005. Hegg ber get har 
søkt om per mi sjon fra Oslo kom mu ne, 
og til trer i lø pet av kort tid stil ling som 
ad vo kat i Sands ad vo kat fir ma i 
Trondheim. Han har sit tet fle re pe ri

alle i sy ste met, uav hen gig av fag lig til
knyt ning», skri ver ko mi te en. 

Om Sig urd Knudt zon (62 år): 
Han avla sin ju ri dis ke em bets eksa men 
i 1982, har en MBA i in ter na tio nal 
ma na ge ment fra Ari zo na, USA og har 
gjen nom ført «Pro gram of negotiati
ons» ved Havard law school, USA. 
Knudt zon har ar bei det som ad vo kat/
part ner i uli ke ad vo kat fir ma er i hele 
sitt yr kes ak ti ve liv. Han har blant 
an net ar bei det med sel skaps rett, virk
som hets trans ak sjo ner, sty re ar beid og 
pro se dy re –  med be ty de lig grad av 
in ter na sjo nalt ar beid. 

Knudt zon ser for seg pre si dent
ver vet som et del tids verv, kom bi nert 
med å drive en be gren set ad vo kat
prak sis, iføl ge inn stil lin gen. 

«Mind re tal let har vekt lagt at Knudt
zon vil re pre sen te re en for ny el se og re vi
ta li se ring av for bun det. Knudt zon har 
bak grunn fra pri vat sek tor og ad vo kat
virk som het, en sek tor som tren ger Ju rist
for bun dets opp merk som het. Sam ti dig 
frem står Knudt zon som en ga sjert også i 
and re sek to rer og på over ord net sam
funns mes sig plan. Knudt zon er spe si elt 
en ga sjert i di gi ta li se ring og ut vik ling av 
for hand lings løs nin ger / mek lings in sti tut
tet, noe som valg ko mi te ens mind re tall ser 
som po si tivt for vi de re ut vik ling av for
bun det», he ter det i inn stil lin gen. 

Om Kat ri ne Brat te berg (53 år): 
Ar bei der i NAV. Hun har vært til lits
valgt lo kalt i fle re år og job ber nå som 
til lits valgt på hel tid med en kom bi na
sjon av til lits valgt for Aka de mi ker ne i 
NAV og nest le der i Ju rist for bun det 
Stat. 

«Valg ko mi te en har lagt vekt på hen
nes til lits valgt er fa ring og en ga sje ment 
for å få til mer ak ti vi tet på tvers av sek
sjo ne ne. Vi de re at hun har bi dratt til 
ny ska pen de ar beid i Ju rist for bun det 
stat, samt hen nes fo kus på ju rist pro fe
sjo nen som fel les for alle med lem mer. 
Valg ko mi te ens fler tall me ner også Brat
te berg og Hå vard Holm vil fun ge re godt 
som et team og ut fyl le hver and re», 
he ter det i inn stil lin gen. 

Lag dom mer Hå vard Holm (t.v.) el ler ad vo kat Sig urd Knudt zon kan bli ny pre si dent 
i Ju rist for bun det (Foto: Thomas Hau ger sve en / Foto: Si mon sen Vogt Wiig) 
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– Be nyt tes av alle
Fo rum for pri vat an sat te ju ris ter har 
blant an net laget webcaster med 
ad vo ka ter som er dyk ti ge in nen for
hand lin ger om in di vi du el le lønns for
hand lin ger  og det ar ran ge res fag kvel
der for å øke kom pe tan se ni vå et på 
om rå der som er sær lig vik tig i det pri
va te. 

– Blant an net skal vi til høs ten 
ar ran ge re fo rumskvel der om kom
mu ni ka sjon og nett verks byg ging og 
en techkveld om mor gen da gens 
ar beids mar ked for ju ris ter, sier Fjeld. 

– Til bu de ne vi la ger skal kun ne 
be nyt tes av alle med lem me ne, når det 
pas ser dem best. Det in ne bæ rer at vi 
der vi kan tar i bruk tek no lo gis ke hjel
pe mid ler for å in klu de re med lem mer 
som ikke er ba sert i Oslo. For eks em
pel skal alle fag kvel der strea mes til 
and re byer og se ne re leg ges ut på nett, 
for tel ler hun. 

– Webcastene ble laget for di 
lønns for hand lin ger i det pri va te skjer 
på svært uli ke tids punk ter, og det er 
ulikt når med lem me ne har be hov for 
å til eg ne seg kunn ska per for å for be
re de seg best mu lig til lønns for hand
lin ger. 

Hun me ner Ju rist for bun det må få 
økt re le vans for pri vat an sat te ju ris ter. 

– Man ge ju ris ter er ikke med lem
mer i dag for di de har et inn trykk av at 
Ju rist for bun det er et fag for bund, sier 
hun. 

Dess uten vil hun øke for bun dets 
re le vans for med lem mer som ikke har 
til hold i Oslo  ved å øke bruk av tek
no lo gi slik at alle med lem mer in klu
de res i Ju rist for bun det til bud. 

te gi en nå er å parre den kom pe tan sen 
med sær skilt pro se dy re kom pe tan se. 
Sat sin gen in ne bæ rer å til by kli en te ne 
våre det bes te fra to ver de ner når vi 
pro se de rer sa ke ne for ret ten.   

Anet te Fjeld er le der av Fo rum for 
pri vat an sat te ju ris ter i Ju rist for bun
det. For an for bun dets lands mø te i 
no vem ber er hun inn stilt til sty re verv 
i Ju rist for bun dets ho ved sty re. 

– I ar bei det jeg gjør i Ju rist for bun
det er jeg opp tatt av å gjø re for bun det 
re le vant også for ju ris ter som ikke er 
an satt på ta riff av ta le. 

– En stilling og utfordring  
jeg ikke kunne si nei til
Lederen for Forum for 
privatansatte i Juristforbundet 
er blitt ny partner i Deloitte. 
Og til høsten kan hun få plass 
i forbundets hovedstyre.  

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Anet te Fjeld er le der av Fo rum for 
pri vat an sat te ju ris ter i Ju rist for bun
det. Dess uten er hun inn stilt til sty re
verv i Ju rist for bun dets ho ved sty re 
for an for bun dets lands mø te i no vem
ber. 

Nå har hun gått inn i ny jobb som 
part ner i De loit te Ad vo kat fir ma AS. 

– De loit te sat ser yt ter li ge re på 
skatte og av gifts pro se dy re og har der
for opp ret tet en ny stil ling som le der 
for skatte og av gifts pro se dy re. Jeg ble 
an satt 1. juni for å bygge opp og lede 
sat sin gen på pro se dy re for dom sto
le ne, for tel ler Fjeld. 

Hun har er fa ring fra beg ge si der av 
dom mer bor det, som kon sti tuert lag
dom mer i Bor gar ting lag manns rett, 
dom mer full mek tig i Oslo ting rett og 
som pro se dy re ad vo kat. 

– Jeg har er fa ring med pro se dy re 
for alle retts in stan ser, og fra beg ge 
si der av dom mer bor det i lag manns
rett og ting rett. Det te er en stil ling og 
en ut ford ring jeg ikke kun ne si nei til.     

– Det er sjel den man får kom me 
inn et sted å star te og bygge noe. Pro
se dy re er et fag jeg le ver og ån der for 
så det te sy nes jeg er vel dig spen nen de, 
sier hun.   

– De loit te har mas se skatte og 
av gifts kom pe tan se og har over tid fått 
en le den de po si sjon i mar ke det. Stra

Deloitte-partner Anette Fjeld er innstilt til 
styreverv i Juristforbundets hovedstyre. 
– I arbeidet jeg gjør i Juristforbundet er 
jeg opptatt av å gjøre forbundet relevant 
også for jurister som ikke er ansatt på 
tariffavtale, sier hun. (Foto: Deloitte)
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20 000 hen ven del ser fra pub li kum på 
Ju rist da gen 

– Det er dess ver re for skjell på 
å ha rett og få rett. Langt fra alle vet 
hvor de kan få hjelp til ju ri dis ke 
spørs mål el ler har råd til å søke tra di
sjo nell ju ri disk bi stand. Man ge vet 
ikke hvil ke ret tig he ter de har. Det te 
be kym rer oss sterkt, sier pre si dent, 
Curt A. Lier i Ju rist for bun det.

Den som har du lyst til å stå på 
stand el ler å få Ju rist da gen til sin 
hjem by kan kon tak te Ju rist for bun det 
på: juristdagen@juristforbundet.no 

– Advokater og jurister  
i Tønsberg, hvor blir det  
av dere?, spør Yasue Lee.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Lør dag 15. sep tem ber fra klok ken 11 
ar ran ge res Ju rist da gen 2018. Da gen, 
som ar ran ge res av Ju rist for bun det 
hvert år, sam ler en ga sjer te ju ris ter på 
stands over hele Norge for å sva re på 
ju ri dis ke spørs mål. 

I år er det at ten byer som del tar. 
En av dem er Tøns berg, der ju rist og 
retts hjel per Yasue Lee er pro sjekt le
der for Ju rist da gen. 

Men in ter es sen i Tøns berg er så 
langt la ber for tel ler hun. Nå hen ven
der hun seg til by ens ad vo ka ter og 
ju ris ter for å få fle re til å del ta – slik at 
hun ikke blir stå en de på stand ale ne. 

– I fle re år har jeg prøvd å få and re 
ju ris ter og ad vo ka ter til å stil le på 
stand på ju rist da gen, men uten hell. I 
Tøns berg har det ikke vært ar ran gert 
den ne type dug nad si den 2010, mens 
det i de mind re na bo by ene, som San
de fjord og Lar vik, sta dig er blitt ar ran
gert stands, sier hun til Ju rist en. 

Be hov
– Tid li ge re ar ran ge men ter be kref ter at 
det er stort be hov for retts hjelp blant 
be folk nin gen i Norge, så hvor for 
skul le be ho vet for det te være mind re i 
Tøns berg?, spør hun. 

– Her i byen er det rundt 160 ad vo
ka ter og ju ris ter. Men hvor er dere? 

Lør dag 15. sep tem ber fra klok ken 
11 til 14 skal hun uan sett stå på stand 
på Carl E. Paulsens plass, uten for Far
mand stre det mot tor vet. 

– Og det selv om jeg blir stå en de 
ale ne. Men om jeg får med minst to 
ju ris ter el ler ad vo ka ter til, har Curt A. 
Lier, pre si den ten i Ju rist for bun det 
lo vet meg å stå på stand med oss. Så 
brett opp er me ne og bli med, opp
ford rer hun. 

Gjen nom mer enn 10 år har fri vil
li ge ju ris ter og ad vo ka ter be svart over 

Etterlyser flere deltakere til Juristdagen 
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in spi ra sjon og et ter føl gel se», skri ver 
ju ry en for pri sen. 

– Bry ter ned rettstaten
Ju ry en me ner både retts sta ten og 
men nes ke ret tig he te ne er un der 
øken de press  også på vårt eget kon ti
nent. 

«Selv i land vi li ker å sam men lig ne 
oss med, byg ges grunn leg gen de retts
sik ker hets in sti tu sjo ner ned el ler om 
for å til pas ses po li tis ke re gi mer med 
am bi sjo ner som er ufor en li ge med 
retts stat li ge ram mer», skri ver ju ry en.

Nils As bjørn Eng stad er enig i 
be skri vel sen.

– Vi har eks emp ler fra Un garn, 
Po len og Tyr kia, men det er ten den ser 
også i and re land hvor vi ser at en po li
tisk frak sjon el ler et po li tisk par ti 
kom mer til makt gjen nom po pu lis
tis ke valg kam per og at de der et ter set
ter i gang med å bry te ned rettstaten 
in nen fra for å få mer po li tisk kon troll 
over dom sto ler, på ta le makt, me di er 
og si vil sam fun net, sier han.

– I Un garn skjed de det raskt. Par
ti et Fi desz fikk grunn lovs fler tall ved 
val get i 2010 og end ret grunn lo ven. 
Le der av Høy es te rett ble av satt. Det te 

i Domstolkommisjonen, som ut re der 
dom sto le nes or ga ni se ring her i lan det.

– Det te var jeg helt ufor be redt på 
og jeg er tem me lig over vel det, sier en 
glad pris vin ner til Juristen. 

– Jeg er en yd myk og stolt mot ta
ker av pri sen. Det er en aner kjen nel se 
av et ar beid som ikke bare er mitt, 
men også dom sto le nes, Dom mer for
en in gens og Eu ro pa rå dets. Pri sen er 
en stor in spi ra sjon til å hol de fram 
med ar bei det. Det er en pris som 
be tyr mye for å ret te opp merk som het 
mot vik ti ge retts sik ker hets spørs mål, 
sier han.

I ju ry ens be grun nel se he ter det 
blant an net:  

«I en tid retts sta ten er un der press 
også i våre nære om gi vel ser, sy nes 
ju ry en det er pris ver dig at re pre sen tan
ter for dom mer stan den bru ker egen tid 
og res sur ser på å ar bei de ak tivt for å 
fo re byg ge den ne ut vik lin gen og for å 
bi dra til å ska pe opp merk som het hos 
po li ti ke re og blant allmenheten om 
be tyd nin gen av uav hen gi ge dom sto ler, 
som retts sta tens fun da ment. 

Nils As bjørn Eng stads sær li ge inn
sats over man ge år gjør ham, et ter 
ju ry ens syn, til et ly sen de eks em pel til 

Rettssikkerhetsprisen til lagdommer Nils Asbjørn Engstad

– Selv om rettsstatskulturen 
er god i Norge må vi løfte 

regelverket til samme nivå

Rettstatskulturen er sterk 
i Norge, men vi må løfte regel-
verket og styrke dommernes 
uavhengighet også her i landet, 
mener vinneren av Retts-
sikkerhetsprisen.

Tekst: Ole-Martin Gangnes 
Foto: Tore Letvik

Retts sik ker hets pri sen for 2018 til de
les Nils As bjørn Eng stad for hans 
«lang va ri ge, fri vil li ge ar beid for dom
sto le nes uav hen gig het, både na sjo nalt 
og in ter na sjo nalt.”

Eng stad er til dag lig dom mer i Hå lo
ga land lag manns rett, og le der av 
Ut marks dom sto len for Finnmark. Han 
har tid li ge re blant an net ar bei det som 
ad vo kat og vært stats sek re tær i Jus tis de
par te men tet. Si den 2004 har han vært 
Nor ges re pre sen tant i Eu ro pa rå dets kon
sul ta ti ve råd av dom me re (CCJE), og var 
rå dets pre si dent i 20162017. CCJE har 
en sen tral rol le i vur de ring og ut for ming 
av an be fa lin ger og ret nings lin jer for 
retts sy ste me ne i Eu ro pa. Han sit ter også 



– Pri sen er en stor in spi ra sjon til  
å hol de fram med ar bei det. Det er en  

pris som be tyr mye for å ret te  
opp merk som het mot vik ti ge  

retts sik ker hets spørs mål,  
sier Nils As bjørn Eng stad.
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ring i Eu ro pa. Men si den har vi sett en 
ut vik ling der rettstaten an gri pes in ne fra, 
me ner Eng stad. 

Re gje rin gens rol le
Han ser re gje rin gens sam le de og 
ster ke rol le ved ut nev ning av dom
me re i Norge som pro ble ma tisk. 
Re gje rin gen har kon troll over sam
men set nin gen av de for mel le in sti tu
sjo ne ne som ut gjør ram me ver ket 
rundt dom sto le ne og dom mer nes vir
ke, det vil si Inn stil lings rå det for dom
me re, til syns ut val get for dom me re 
samt Domstoladministrasjonens sty re. 

Det er i dag Kon gen i stats råd som 
ut nev ner dom me re et ter for slag fra 
Inn stil lings rå det for dom me re. Re gje
rin gen er ikke bun det av Inn stil lings
rå dets for slag. Og det er  Kon gen i 
stats råd som opp nev ner samt li ge 
med lem mer i Inn stil lings rå det, her
un der også Inn stil lings rå dets le der. 

Dess uten be stem mer Re gje rin gen 
hvil ke dom me re som skal være med
lem mer av Domstoladministrasjonens 
sty re. 

– Ut nev nel ser av dom me re, også 
av Høy es te retts jus ti tia ri us, må gjø res 
mer uav hen gig. Vi bør vur de re en 
form for dom stols råd. De tal je ne er jeg 
åpen på, men uav hen gig he ten må 
styr kes. Re gje rin gen har for sterk inn
fly tel se i dag.

– Når det gjel der dom sto le nes 
struk tur, er jeg skep tisk til fel les dom
stolledelse. Det kan bli for lang 
av stand mel lom le del se og de ut øv
en de dom mer ne.

Stats sek re tær
Eng stad, som opp rin ne lig kom mer fra 
Stor fjord i NordTroms, stu der te i 
Bergen og har vært ad vo kat full mek tig 
der og ad vo kat i Tromsø. Han ar bei det 
også en pe ri ode som av de lings di rek tør 
på Norsk Polarinstitutt. 

Dess uten har han vært po li tisk 
ak tiv i Ar bei der par ti et med va ra plass 
på Stor tin get, po li tisk råd gi ver for 
da væ ren de uten riks mi nis ter Thor vald 
Stoltenberg og stats sek re tær un der 
jus tis mi nis ter Gre te Faremo. 

sterk retts stats kul tur. Men vi mang ler 
vik ti ge uav hen gig hets ga ran ti er i lov 
og re gel verk. Selv om retts stats kul tu
ren er god i Norge må vi løf te re gel
ver ket til sam me nivå. Det er i ti der 
med ro og sta bi li tet at vi har mu lig he
ter til å tryg ge dom sto le nes uav hen
gig het på lang sikt. Vi le ver i en ver
den som er mind re for ut sig bar og vi 
ser at end rin ger kan skje ras ke re enn 
tid li ge re. 

Eng stad, som len ge vært en på dri ver 
for å eva lu e re det retts li ge ram me ver ket 
for å sik re dom sto le nes uav hen gig het, 
sit ter i den nye Dom stol kommisjonen. 
Man da tet om fat ter blant an net å vur
de re om det bør gjø res end rin ger i sy ste
met for sty ring av dom sto le ne – blant 
an net hvil ket for hold det bør være mel
lom  Stor tin get  og  re gje rin gen  på den 
ene si den, og dom sto le ne som  stats
makt  og  Dom stol ad mi nis tra sjo nen  på 
den and re. 

Ut val get ble ned satt i fjor høst 
skal le ve re sin ut red ning in nen au gust 
2020. 

– Den for ri ge Domstolkommi
sjonen le ver te et im po ne ren de ar beid i 
1999. Vik tig he ten av uav hen gi ge dom
sto ler med stor til lit i sam fun net ble 
ty de lig gjort. Kom mi sjo nen gikk så langt 
som det var mu lig den gang i å for sky ve 
makt og å etab le re et nytt in sti tu sjo nelt 
ram me verk rundt dom sto le ne. Jeg har 
all tid rost ar bei det som ble gjort. Nå må 
vi gå vi de re i det te ar bei det. Sy ste met 
som ble etab lert den gang er ikke godt 
nok for en mer usik ker frem tid, sier han.

– At den nye domstolkommisjonen 
er opp ret tet er gle de lig. Man ge gode 
kref ter har job bet len ge for å få det til. 
Den for ri ge kom mi sjo nen var i ar beid 
for over 20 år si den. Det var i en tid der 
mu ren had de falt for ti år si den og man 
så at de mo kra ti et var i en opp blomst

ble tatt til EMD, der Un garn ble dømt 
for kren kel ser. Og i Po len er Lov og 
rett fer dig hets par ti et i gang med å ta 
kon trol len over dom sto le ne. 

– I Po len ble det først tatt po li tisk 
kon troll over den vik ti ge grunn lovs
dom sto len, og der et ter over dom stols
rå det, or ga net som inn stil ler dom
me re. Så ble det ved tatt en lov som 
sen ket pen sjons al de ren for høy es te
retts dom me re, noe som ga mu lig het 
til å skyve ut nær 40 pro sent av dom
mer ne. Så kom det reg ler som gjor de 
det mu lig for jus tis mi nis te ren å av
set te domstolledere i de al min ne li ge 
dom sto le ne. Alt det te før te til sto re 
pro tes ter i Po len, noe jeg fulg te tett 
som le der av CCJE. Pro tes te ne før te 
til noen kos me tis ke end rin ger, men de 
nye lo ve ne ble stort sett ved tatt med 
det opp rin ne li ge inn hold, sier han.

I som mer skul le lan dets høy es te
retts jus ti tia ri us vært fjer net, men hun 
vis te til at av set tel sen kren ket grunn
lo ven og nek tet å gå av. 

– Det har endt med at lan dets 
høy es te rett har ret tet en hen ven del se 
til EUdom sto len for å få en vur de ring 
og si tua sjo nen er spent, sier Eng stad.

– Jeg tol ker det te som at re gje
rings par ti et øns ker å gjen nom fø re 
dypt gå en de end rin ger i sam fun net 
uten å bli pla get med retts sta tens 
dom stols kon troll. 

Uav hen gig hets ga ran ti er
I fjor mot tok han det pols ke dom
stols rå dets me dal je «Bene Merentibus 
Iustitiae» for sitt ar beid for dom me res 
uav hen gig het i Po len og Eu ro pa. 

– Jeg var fle re gan ger i Po len i fjor 
høst, i mø ter med le der for lan dets 
høy es te rett og le der for domstolrådet. 
Vil jen til å stå opp for rettstaten 
im po ner te meg. De bru ker nå de sis te 
vir ke mid le ne de har i den kam pen.

– Men vi har jo ikke en slik si tua
sjon her i Norge – hvor for me ner du 
dom mer nes uav hen gig het må styr kes 
her i lan det?

– I Skan di na via har vi kan skje de 
ster kes te de mo kra ti ene i ver den og en 
sterk retts stat. Vi har i det hele tatt en 

             Re gje rin gen har for 
sterk inn fly tel se i dag
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den opp. Det er der for en gle de å 
kun ne til de le årets retts sik ker hets
pris til en per son, ka na ri fugl og 
ar beids hest som ved si den av sitt dag
li ge vir ke som dom mer, har ut vist et 
helt sær lig en ga sje ment for dom sto
le ne hjem me og ute, og der med for å 
styr ke retts sik ker he ten og de mo kra
ti et i Eu ro pa.» 

Pri sen de les ut un der Retts sik ker
hets kon fe ran sen i Oslo 26. sep tem ber.

le ne og vi ser at ar bei det som gjø res 
har en be tyd ning.

Ju ry en for Retts sik ker hets pri sen 
be skri ver inn sat sen hans slik:

«Når dom me res fag li ge in te gri tet 
og dom sto le nes uav hen gig het trues, 
kve les de mo kra ti et. Vi tren ger ka na
ri fug ler som vars ler oss når uav hen
gig he ten svin ner, og vi tren ger 
ar beids hes ter som utret te lig job ber 
for å for kla re den, verne den og bygge 

Han ga seg i par ti po li tik ken for 
mer enn tyve år si den, men har be
holdt en ga sje men tet på and re are na er 
og tar seg tid til inn sats uten for det 
dag li ge vir ket som lag dom mer. I til
legg til ar bei det i CCJE har han på tatt 
seg eks pert opp drag for vur de ring av 
dom stols re for me ne i 

Uk rai na. Han har også vur dert pro
se dy re ne for ut nev ning og eva lue ring 
av dom me re i Bos nia og Her ce go vi na. 

Eng stad har vært med lem av Den 
nors ke Dom mer for en ings men nes ke
ret tig hets ut valg som job ber med 
hø rings ut ta lel ser, kurs og un der vis
ning om men nes ke ret tig he ter, na sjo
nalt – og også in ter na sjo nalt gjen nom 
Den In ter na sjo na le Dom mer uni on 
(IAJ). 

I men nes ke ret tig hets ut val get ar bei
der dom me re på fri vil lig ba sis for å 
frem me retts stat li ge ver di er i land der 
domstolsuavhengigheten er tru et. For 
ti den job ber ut val get med 

dom me res uav hen gig het i Gua te
ma la og dom mer nes si tua sjon i Tyr kia. 

– Alt slikt ar beid tar tid og man får 
jo ikke noe mind re å gjø re i den dag
li ge job ben som dom mer. Men det er 
vik tig å en ga sje re seg i dis se spørs må

Retts sik ker hets pri sen 
• Retts sik ker hets pri sen er opp ret tet av Nor ges Ju rist for bund og ble 

før s te gang ut delt i 2006. Pri sen er i 2018 et sti pend på kr 75 000,. 
• Ju ry en for Retts sik ker hets pri sen 2018 har be stått av Anine Kier ulf 

(le der), ph.d, fag di rek tør i Nor ges na sjo na le in sti tu sjon for men nes
ke ret tig he ter, Anders Anundsen, ad vo kat full mek tig i Ad vo kat fir ma et 
Løn num DA, tidl. jus tis mi nis ter, Sven Ole Fa ger næs, nest le der i 
Gjenopptakelseskommisjonen, tidl. re gje rings ad vo kat og sys sel mann 
på Svalbard, Guri Hjelt nes, dr. philos, di rek tør ved Senter for stu di er 
av Ho lo caust og livs syns mi no ri te ter, pro fes sor II ved Han dels høy sko
len BI, Jon WesselAas, part ner/ad vo kat (H) i Bing Hod ne land ad vo
kat sel skap DA, med lem av ho ved sty ret i Den nors ke ad vo kat for en
ing og sty re med lem i den nors ke av de lin gen av Den in ter na sjo na le 
ju rist kom mi sjon (ICJ)  

Engstad har vært opptatt av dommernes uavhengighet i mange 
år. Her fra en dommerkonferanse i 2016. (Foto: Fartein Rudjord)

I fjor mottok Engstad det polske domstolsrådets medalje for 
sitt arbeid for dommernes uavhengighet i Polen og Europa.
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Chat bo ten slet ter au to ma tisk de tal
je ne fra sam ta len når skje ma et er sendt 
inn, skri ver The Law Society Ga zet te. 

Hus leie og nabo kon flik ter
Hus ei er nes «Lucy» er be ty de lig min
d re avan sert, men er fort satt un der 
opp læ ring. I fle re uker i for kant av 
lan se rin gen satt to ad vo ka ter og en 
an satt fra med lems ser vi ce og ma tet 
hen ne med in for ma sjon de men te 
med lem me ne ville ha. 

– På et tids punkt måt te vi bare gå 
«live». Det er in gen be grens nin ger på 

I Dan mark har flyhjælp.dk hjul pet 
over 70.000 pas sa sje rer med å kla ge 
på for sin ke de og inn stil te fly. 

I fjor kom DoNotPay med nok en 
chat bot, den ne gan gen en som hjel per 
flykt nin ger med im mi gra sjons søk na
der i USA og Ca na da, og asyl søk na der 
i Eng land. Chat bo ten, som er inter
grert i Face book Mes sen ger, stil ler 
bru ke ren en rek ke spørs mål for å 
finne frem til det ret te søk nads skje
ma et før den der et ter stil ler enda fle re 
spørs mål og fyl ler inne skje ma et for 
sø ke ren. 

Advokat har fått ny
robotkollega

Chat bo ten «Lucy» til byr ju ri disk 
råd giv ning på enk le bo lig spørs-
mål, og rundt om i ver den får   
sta dig fle re for bru ke re hjelp av 
kuns tig in tel li gens til å sen de  
kla ger på par ke rings bø ter  
og kan sel ler te fly. 

Tekst: Tuva Bøn ke Grøn ning

Sta dig fle re be drif ter tar i bruk så kal te 
chatboter for å ras ke re og enk le re 
kun ne til by kun de ne sine den hjel pen 
de tren ger. Før s te mann ut i Norge til å 
til by ju ri dis ke tje nes ter ved hjelp av 
en slik chat bot var Hus ei er nes 
Landsforbund (HL) da de i juni lan
ser te «Lucy». 

– Det er vel dig man ge som bru ker 
den al le re de. Vi opp le ver at man ge av 
med lem me ne våre kas tet seg over 
den, og det er im po ne ren de hva den 
kla rer sva re på al le re de, sier Mor ten 
Fæs te, ad vo kat i HL og le der for pro
sjek tet. 

Rundt om i ver den har det duk ket 
opp fle re in ter es san te «di gi ta le ad vo
ka ter» de sis te åre ne. Et eks em pel er 
DoNotPay, som er ut vik let av 
Stanfordstu dent Jos hua Brow der. 
Chat bo ten hjel per kun den å kla ge på 
par ke rings bø ter og for sin ke de og inn
stil te fly. 

– Det er imponerende hva den klarer svare på allerede, sier advokat Morten Fæste 
i HL om chatboten «Lucy» (Foto: HL)
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ten ar bei der i be drif tens IT sy ste mer på 
sam me måte som en van lig an satt, sier 
Myr stad. 

– Er det snakk om et fir ma som 
har man ge prak ti kan ter kan kan skje 
en chat bot læ res opp til å sva re på alle 
de «dum me» spørs må le ne som ofte 
mel der seg i star ten. 

Myr stad for tel ler at de for en tid 
til ba ke fikk en hen ven del se fra et 
ad vo kat fir ma som had de spar ket sek
re tæ ren sin og men te at job ben var så 
ba nal at den kun ne gjø res av en ro bot. 
De kun ne fore lø pig ikke hjelpe dem 
med å er stat te alle ar beids opp ga ve ne 
til en sek re tær. 

– Det er fort satt fryk te lig mye 
som ikke kan au to ma ti se res, og det te 
gjel der i høy es te grad også i ju ri disk 
sek tor. For at bru ker ne skal bli for
nøy de er det vik tig at det er en myk 
over gang fra ma skin til men nes ke 
– alt så at chat bo ten opp da ger når den 
ikke strek ker til el ler når kun der tren
ger mer avan sert hjelp og hen vi ser vi
de re til en ju rist. 

Kuns tig in tel li gens i retts sa len 
Mor ten Good win er før s te ama nu en sis 
ved Uni ver si te tet i Agder og nest le der 

– Kon ser va tiv bran sje
Bård Myr stad er ad mi nist re ren de 
di rek tør i Simplifai, som job ber med 
chatboter og kuns tig in tel li gens for 
ar beids plas ser. Han for tel ler at de ser 
på ju ri disk sek tor som en bran sje med 
sto re mu lig he ter.

– Det har vært en vel dig kon ser va
tiv bran sje, som nå be gyn ner å åpne 
seg litt mer for ny ut vik ling. En chat
bot vil ikke kun ne ta job ben fra en 
ju rist el ler en ad vo kat, men kan være 
et godt sup ple ment. Jeg me ner at de 
sel ska pe ne som er flin ke til å im ple
men te re sli ke sup ple men ter vil kun ne 
opp le ve både økt lønn som het og 
ef fek ti vi tet, sier han. 

Han me ner en chat bot i man ge til
fel ler vil kun ne være god til å sva re på 
enk le ju ri dis ke spørs mål. En chat bot 
kan også kob les opp mot bakenlig
gende sy ste mer, og kan fun ge re som 
en slags re sep sjo nist.

– I et stort ad vo kat fir ma kan kan skje 
en chat bot rute hen ven del ser til rik tig 
ledd. På den må ten kan man unn gå te le
fon kø og eks tra ar beid, og kun den får 
ras ke re hjelp. Kan skje kan chat bo ten 
finne rik tig per son og set te opp tid til en 
av ta le, sjek ke sta tus på en sak, el ler sva re 
på et spørs mål om fak tu ra, ved at ro bo

hvor god vi kan lage den og det er en 
kon ti nu er lig pro sess, sier ad vo kat 
Mor ten Fæs te. 

Fore lø pig har det vært mye spørs
mål om hus leie, nabo kon flik ter, trær 
og lig nen de, te ma er HLs ad vo ka ter er 
godt vant til å hjelpe folk med.  

– En ut ford ring er rett og slett 
hvor dan spørs må le ne stil les. Na tur
lig nok er ikke folk flest vant til å 
snakke med chatboter. En del prø ver 
seg med kor te stikk ord som man 
ty pisk ville valgt når man goog ler, 
mens and re skri ver lan ge av hand lin
ger. 

– Et spørs mål kan jo stil les på uen
de lig man ge må ter, og vi må bygge 
opp en da ta ba se som gjør det enk le re 
for «Lucy» å for stå hva folk spør om, 
sier Fæs te. 

– Hva er en god måte å snakke til 
en chat bot på? Har du et eks em pel?

– Bruk gjer ne en set ning el ler to, 
og ikke legg igjen per son li ge opp lys
nin ger. For eks em pel «Jeg har opp da
get fukt på ba det. Hva er mine ret tig
he ter?» 

Øko no misk og tek nisk råd giv ning
På sikt øns ker HL at «Lucy» også skal 
kun ne gi øko no misk og tek nisk råd
giv ning til med lem me ne. 

– Vi øns ker at chat bo ten skal bli 
med lem me nes pri mær kil de. Det te 
blir en al ter na tiv kom mu ni ka sjons
måte på et om rå de hvor vi opp le ver 
vel dig stor på gang, og med lem me ne 
vil kun ne få svar ras ke re og til en hver 
tid på døg net. Det er li ke vel vik tig å 
un der stre ke at vi ikke fjer ner en kom
mu ni ka sjons måte –  vi bare leg ger til 
en ny. «Lucy» vil ikke kun ne er stat te 
en ad vo kat, sier Fæs te. 

For det er en del ting chat bo ten 
ikke kan sva re på. Den skal også kun
ne iden ti fi se re ting den ikke skal sva re 
på. Hvis bru ke ren leg ger ut om en 
kon kret sak de tren ger hjelp til skal de 
hen vi ses til en ad vo kat. 

– Chat bo ten kon klu de rer ald ri i 
sa ker. Det er vik tig for oss at in gen tar 
ut søks mål på bak grunn av noe en 
chat bot har sagt, sier Fæs te. 

– Det har vært en veldig konservativ 
bransje, som nå begynner å åpne seg litt 
mer for ny utvikling, sier direktør Bård 
Myrstad i Simplifai om juridisk sektor.

– Mulighetene er enorme, spesielt rettet 
mot forbrukere, sier førsteamanuensis 
Morten Goodwin ved Universitetet i 
Agder og nestleder ved Senter for 
forskning på kunstig intelligens.

Digitalisering



30 JURISTEN   5 / 2018

skrev ProPublica om hvor dan et slikt 
verk tøy of te re plas se rer far ge de ame
ri ka ne re i ka te go ri en «høy ri si ko» for 
til ba ke fall. 

– Verk tøy et ba ser te seg på tid li ge re 
dom mer og bak grunns in for ma sjon, og 
selv om det med vil je ikke var lagt inn 
in for ma sjon om hud far ge var det lagt 
inn både inn tekt og hvor i byen døm te 
og til tal te bod de. Så det er mas se fall
gru ver, for tel ler Good win. 

Han tror vi er et godt styk ke unna 
å bru ke lig nen de for mer for kuns tig 
in tel li gens i retts sy ste met i Norge.

– Men mu lig he te ne er enor me, 
spe si elt ret tet mot for bru ke re. Det er 
man ge fag felt van li ge men nes ker ikke 
kan så mye om, og jus er helt klart et 
sånt eks em pel, sier han.

at også ro bo ter gjør feil, og gjer ne feil 
vi men nes ker ikke all tid kan for ut se. 

Good win trek ker frem at en dom
mer i Wis con sin i 2016 døm te en 
mann til seks års i feng sel del vis ba sert 
på hjelp fra kuns tig in tel li gens som 
skal for ut si mu lig til ba ke fall av vol de
lig kri mi na li tet i lø pet av to år med en 
nøy ak tig het på 73 pro sent. I 2016 

ved Senter for forsk ning på kuns tig 
in tel li gens. Også han pe ker på at ju ri
disk sek tor tra di sjo nelt har vært kon
ser va ti ve og ikke de før s te til å kaste 
seg over ny tek no lo gi. Han me ner 
li ke vel det er man ge mu lig he ter der 
ute som bør ut fors kes. 

– Chatboter kan ab so lutt bli en 
god løs ning og gi god ju ri disk råd giv
ning, spe si elt når det gjel der enk le 
spørs mål som man ge tren ger svar på, 
som for eks em pel hjelp med selv an gi
vel se el ler reg ler rundt sy ke mel din ger 
og lig nen de, sier han. 

Han trek ker frem Ross In tel li
gen ce i USA som til byr hjelp med for 
eks em pel ar beids kon trak ter og leie
kon trak ter ba sert på kuns tig in tel li
gens. Det er imid ler tid vik tig å på pe ke 

Hun sa opp ad vo kat job ben for å 
star te «le gal tech»-fir ma. Nå vil 
Me re te Nygaard re du se re 
be ho vet for ju ri disk hjelp til 
enk le ut fyl lin ger av kon trak ter 
og skje ma er. 

Tekst: Tuva Bøn ke Grøn ning

«Skal hus lei en in klu de re strøm?» Det 
kan være et spørs mål i en do ku ment
ge ne ra tor som skal hjelpe en ten deg 
el ler dine kun der å skred der sy ju ri
dis ke do ku men ter. Hvis sva ret er nei, 
kan kan skje nes te spørs mål være «Skal 
leier teg ne eget strøm abon ne ment?» 

– Ho ved for skjel len fra å fylle ut et 
van lig skje ma på nett og å bru ke vårt 
verk tøy er at vi til byr en selv be tje
nings løs ning hvor du kan leg ge inn 
mer lo gikk og al ter na ti ver i løs nin gen. 
Alt det te hen ger sam men med hvor
dan av ta len vil bli se en de ut til slutt, 
sier Me re te Nygaard.

       Det er fortsatt 
 fryktelig mye som ikke  

kan automatiseres, og dette 
gjelder i høyeste grad  
også i juridisk sektor

Vil bruke mindre tid på juridiske skjemaer

Det er snart to år si den hun sa opp 
ad vo kat job ben og star tet «le gal tech»
fir ma et Lawbotics. Si den den gang har 

hun an satt fle re og job bet på spreng 
frem mot lan se rin gen av en ny softwa
retjeneste for do ku ment hånd te ring. 
Må let er å gi ju ris ter et verk tøy hvor 
de selv be stem mer reg le ne, og å re du
se re be ho vet for ju ri disk hjelp til blant 
an net ut fyl ling av ju ri dis ke kon trak ter 
og skje ma er. 

– Først må du gjø re job ben med å 
de fi ne re lo gik ken på en av ta le. Med 
vårt pro dukt skal det være så en kelt 
som mu lig å lage dis se ma le ne, så kan 
du der et ter leg ge inn så mye lo gikk du 
øns ker, for kla rer Nygaard. 

Mind re feil
Tje nes ten be står av to ho ved funk
sjo ner: en malbygger og en do ku
ment ge ne ra tor. Man skal kun ne 
bygge egne dy na mis ke ma ler, og der
et ter til pas se de do ku men ter på 
ma le ne. Bru ke ren skal også kun ne 
for hind re men nes ke li ge feil og in di
vi du ell for ma te ring i de fer di ge 
do ku men te ne ved å de fi ne re 
be grens nin ger.   Et vik tig po eng er 
også at hjelpe tekst skal kun ne guide 

Det er snart to år si den Me re te Nygaard 
sa opp ad vo kat job ben og star tet  
«le gal tech»-fir ma et Lawbotics  
(Foto: Lawbotics)
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Kon trakt ut fyl ling 
I slut ten av au gust lan ser te Lawbotics 
det nye sy ste met et ter å ha latt fle re 
pi lot kun der prø ve det en stund. De 
fles te kun de ne bru ker det in ternt, mens 
Hus ei er nes Landsforbund skal bru ke 
pro duk tet til å re du se re be ho vet for 
ju ri disk hjelp hos de res med lem mer. 
Ad vo kat Mor ten Fæs te for tel ler at de 
har man ge uli ke kon trak ter og at de 
bru ker mye tid på å hjelpe med lem
me ne med å fylle ut dis se rik tig. 

Han for tel ler at pro gram met skal 
gjø re det mye enk le re for med lem
me ne å både for stå og fylle ut kon
trak te ne rik tig. 

– Bru ke ren skal egent lig bare sva re 
på noen spørs mål. Sy ste met vil så bru
ke in for ma sjo nen til å fylle inn de uli
ke punk te ne i kon trak ten, for tel ler 
han. 

– Vårt mål er selv føl ge lig at fær re 
skal rin ge og spør re om hjelp med 
kon trak te ne. Det skal bli nes ten umu
lig å fylle ut feil, sier han. 

bru ker ne til å fylle ut do ku men ter 
kor rekt og der for re du se re be ho vet 
for ju ri disk hjelp. 

– Det te vil være nyt tig i sto re sel
ska per som har inhouse av de lin ger, 
men også hos sto re og små ad vo kat fir
ma er og of fent lig sek tor, sier Nygaard, 
som ser sto re mu lig he ter i ak ku rat 
of fent lig sek tor.

Hun for tel ler at de fore lø pig bare 
har solgt til de som kon tak ter dem, 
men at de også har vært i dia log med 
of fent li ge ak tø rer. 

– Jeg skul le nok øns ke det var mer 
til ret te lagt for at det of fent li ge kun ne 
bi dra til in no va sjon og at grün der sel
ska per lyk kes ved å bru ke sin inn
kjøps kraft. For eks em pel kun ne et for
slag være at det of fent li ge måt te 
de di ke re 1 % av inn kjøps bud sjet tet 
sitt til å kjøpe nye løs nin ger av opp
starts sel ska per. Det te ville kan skje bi
dratt til at det of fent li ge fikk et stør re 
in cen tiv til å ten ke nytt og ta i bruk 
nye løs nin ger, sier hun. 

Job ber pa pir løst

Fryk ter for  
ar beids  opp ga ve ne sine 
I møte med ny tek no lo gi duk ker nes ten all tid 

spørs mål om hvor dan det te vil på vir ke 
hver da gen og job be ne til men nes ke ne i 
den ak tu el le sek to ren opp. 

Det sis te ar beids livs ba ro me te ret fra YS 
vi ser at fire av ti er redd for at ro bo ter og 
di gi ta li se ring vil kun ne ta job ben fra dem. 

43 pro sent sier de tror ny tek no lo gi kan 
ta over de ler el ler mes te par ten av ar beids
opp ga ve ne de res. Det er 13 pro sent po eng 
fle re enn for bare to år si den, skri ver NTB.

– Det er ty de lig at vi be gyn ner å få øy ne ne 
opp for kon se kven se ne av tek no lo gi ut vik lin
gen. Norge har en avan sert øko no mi, og ti den 
for de enk le og ma nu el le ar beids opp ga ve ne er 
for lengst for bi, sier le der i Yr kes or ga ni sa sjo
ne nes Sen tral for bund (YS), Jo runn Ber land, til 
NTB.

Digitalisering

Hos BAHR blir sta dig fle re av 
ad vo ka te ne pa pir lø se. Det er  
et ele ment av ar ro gan se i å  
ikke ville prø ve nye di gi ta le  
løs nin ger, me ner ad vo kat  
Jon Chris ti an Thaulow.

Tekst og foto: Tuva Bøn ke Grøn ning

– Vi er opp tatt av å være frem over lent 
når det gjel der di gi ta le løs nin ger. Vi 
tes ter mye nytt gitt at det er sik kert og 
trygt, og er åpne for å la an sat te prø ve 
nye di gi ta le løs nin ger om de øns ker, 
sier Hen rik Fa ger holt. 

Han er CTO i dat ter sel ska pet til 
ad vo kat fir ma et BAHR, BAHR LEAP, 
som ble opp ret tet i ap ril i år. Sel ska pet 

skal sør ge for at ad vo kat fir ma et lig ger i 
for kant av den tek no lo gis ke ut vik lin gen, 
som kom mer til å på vir ke kon kur ran se
si tua sjo nen i be ty de lig grad.

– Å set te seg inn i nye ting i en hek
tisk hver dag er van ske lig og for ad vo ka
te ne vil all tid kli en te ne og ad vo kat virk
som he ten kom me først. BAHR LEAP 
ble opp ret tet for å kun ne set te av både 
tid og folk for å jobbe spe si fikt med 
di gi ta le løs nin ger, sier han.

Alt på iPa den
Tid li ge re i år inn gikk sel ska pet en 
av ta le med det nors ke tek no lo gi sel
ska pet Ayfie om pro gram va re som 
skal gi smar te re søk. En av mål set nin
ge ne er at ad vo ka te ne skal få bru ke 
mer tid på ju sen og mind re tid på å 
finne frem i do ku men ter og tra di sjo
nelt «pa pir ar beid». 

Hen rik Fa ger holt for tel ler at han 
opp le ver at de al ler fles te med ar bei
der ne hos BAHR er po si ti ve til nye di gi
ta le løs nin ger og at man ge også en ga sje
rer seg mye i mu lig he te ne som fin nes. 

En av de mest iv ri ge er ad vo kat 
Atle Skal de bøRød, som i ho ved sak 
job ber med tvis te løs ning. Skal de bø
Rød for tel ler at han nær mest ald ri har 
med seg fy sis ke pa pi rer i ret ten len ger 
og at han har job bet mer el ler mind re 
pa pir løst si den 2013. Han har all tid 
med seg en iPad hvor han har alle 
saks do ku men te ne. 

– Jeg kun ne ikke klart meg uten 
iPa den. Å ha alle do ku men ter elek tro
nisk gjør det enk le re å be ar bei de no ta
ter og søke opp ting, sier han. 

Å møte i ret ten uten pa pir do ku men
ter er ikke noe ho kus po kus, me ner 
tviste ad vo ka ten, som har brukt Ak tør
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– Det er helt klart en ut ford ring at 
alle na tur lig nok har sin egen måte å 
jobbe på. Vi gjør ikke ting helt likt, og 
det job bes med man ge for skjel li ge 
ju ri dis ke om rå der hos oss, sier han. 

Fa ger holt me ner at det ikke nød
ven dig vis er de yng ste som er mest 
po si ti ve til nye løs nin ger, mens de eld
re kvi er seg.

– Det er ofte å set te seg inn i nye 
ting i en vel dig hek tisk hver dag som er 
ut ford rin gen, sier han. 

Han for tel ler vi de re at det er kjøpt 
inn iPa der til alle an sat te som de kan 
ha med seg i ret ten, og at de øns ker å 
leg ge til ret te for at alle ad vo ka te ne 
skal kun ne bli helt pa pir lø se. 

– Det er så man ge for de ler. Alle 
saks do ku men te ne mine lig ger der. 
Det er enk le re å søke, set te bok mer
ker, jobbe hjem me fra og kom mu ni
se re med både kol le ga er, kli en ter og 
dom sto le ne, sier Skal de bøRød.

sam men. Det nyt ter ikke å ha en hel 
haug med uli ke ap per for alt du skal 
gjø re, sier han. 

Både Skal de bøRød og Thaulow 
er opp tatt av ny tek no lo gi og prø ver 
gjer ne nye løs nin ger. De opp le ver 
beg ge at kol le ga ene i BAHR er po si
ti ve og vil li ge til å set te seg inn i nye 
di gi ta le løs nin ger. Også i ret ten er det 
sta dig fle re ad vo ka ter som job ber på 
iPad, selv om man ge fort satt har med 
seg den gam le pa pir bun ken. 

– Det er vik tig å fak tisk set te seg 
ned å prø ve før du av fei er noe nytt, 
sier Skal de bøRød.

– Du må ut ford re din egen ar ro
gan se litt. Det er et ele ment av ar ro
gan se i å ikke ville, me ner Thaulow. 

Hek tisk hver dag
Hen rik Fa ger holt for tel ler om po si ti ve 
med ar bei de re som hel ler ikke blir 
de mo ti vert hvis noe ikke fun ge rer så 
godt. Det er ikke alt som pas ser alle 
like godt.

por ta len i fle re år. Nå som den i lø pet av 
sep tem ber blir ob li ga to risk for alle er det 
nes ten in gen grunn for noen ad vo ka ter å 
ha med seg pa pi rer len ger, me ner han.

– En ut ford ring kan mu li gens være 
at det ikke fin nes så gode løs nin ger for 
å teg ne på iPad som pas ser inn i vår 
in fra struk tur, og det kan man jo ha 
be hov for.

– En an nen ut ford ring kan være at 
in for ma sjons til gan gen svul mer litt 
opp. Du har så sto re meng der med 
do ku men ter og no ta ter til gjen ge lig at 
det kan være van ske lig å finne frem, 
på pe ker Skal de bøRød. 
 
– Ar ro gant å ikke ville
Også ad vo kat Jon Chris ti an Thaulow 
har de sis te åre ne blitt glad i iPa den 
sin, og for tel ler at be ho vet han tid li
ge re føl te på for å lese el ler jobbe på 
pa pir i dag er helt bor te. 

– Det vik tig ste er at verk tøy ene vi 
har pas ser vår måte å jobbe på, og at 
pro gram mer og sy ste mer snak ker 

Jon Chris ti an Thaulow, Hen rik Fa ger holt og Atle Skal de bø-Rød for tel ler om man ge for de ler ved å slip pe do ku men ter på pa pir.

Digitalisering
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Konflikthåndtering

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer 
 
Fra: Onsdag 5. desember 2018 kl. 10.00
Til: Torsdag 6. desember 2018 kl. 14.00
Sted: Clarion Hotel Bergen Airport
 
Kursnummer: 2018681
Påmeldingsfrist:  1. oktober 2018

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

På dette kurset lærer du:

• De juridiske spillereglene i konflikter, herunder hvilke  
aktører som plikter å gjøre hva i disse sakene.

• Hva er konflikter – årsaker og utviklingsforløp, hvorfor er 
konflikter vanskelige, og hvilke holdninger har vi til konflikter?

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

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

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

 
Kurslederne: Harald Pedersen er advokat og spesialist på 
arbeidsmiljørett. Ståle Einarsen er professor i arbeids- og 
organisasjonspsykologi. Han er psykolog med doktorgrad  
om mobbing i arbeidslivet. 

Kurs for tillitsvalgte

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

Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Konflikthåndtering - Annonse JUKO nr 5.indd   1 24.08.18   11.07
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Cruisesjefen

       Jeg bruker min  
jusbakgrunn i nesten  

alt jeg gjør
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skal vi lan se re ett nytt skip hvert 
enes te år de nes te ti åre ne. Vi de re sat
ser vi stort på å til by gode opp le vel ser 
også på land, sier hun.

Også Norge og norsk na tur er noe 
cruisetu ris te ne et ter spør.

– Vi har en del sei lin ger som går til 
Norge hvert enes te år – med fle re uli
ke skip. Dis se sei lin ge ne er vel dig 
po pu læ re og nor malt ut solgt.

Tid li ge re i år lan ser te re de ri et ver
dens stør ste cruise skip, Sym pho ny of 
the Seas. 

– Det te er et svært po pu lært pro
dukt, både i Mid del ha vet og Karibien.

– Vil bran sjen måt te om stil le seg 
mye til økte mil jø vern krav?

– Vi har en stor in ter es se av å iva
re ta mil jø et og spe si elt mil jø et i ha vet. 
Uten ha ve ne, in gen cruise virk som het. 
Der for har vi i man ge år vært de di kert 
i for hold til hva vi kan gjø re om bord 
og hva vi kan bi dra med på land og i 
ha ve ne, sier Øde gaard og vi der til fle
re til tak og tek nisk in no va sjon for å 
re du se re ener gi for bru ket.

– Går det bra å kom bi ne re den ne 
job ben med fa mi lie liv?

– Ja, men det kre ver sam ti dig noen 
pri ori te rin ger. Jeg har en flek si bel 
hver dag, hvor jeg også har mu lig het til 
å jobbe om kvel den, hvil ket ofte kan 
være en for del med tan ke på sam ar
beid med and re re gi o ner og spe si elt 
ho ved kon to ret i Mia mi. To talt sett til
brin ger jeg an ta ge lig noen fær re ti mer 
med søn nen min i lø pet av en uke enn 
man ge and re, men jeg er opp tatt av å 
ha kva li tets tid sam men.

– Har den var me som me ren på vir
ket an tall be stil lin ger?

– Som me ren har vært spe si ell på 
man ge må ter, men i cruise næ rin gen 
har vi et book ingvin du som lig ger litt 
len ger fram i tid, og book in ge ne for 
2019 har lig get godt an. Min er fa ring 
er at folk har en ten dens til å ten ke 
len ger fram i tid når de plan leg ger å 
dra på cruise, sier Ju lie Øde gaard, som 
er sjef for 35 an sat te i RCL Nor den, 
for delt på ho ved kon to ret i Oslo, og 
salgs kon to re ne i de and re nor dis ke 
ho ved ste de ne.

de sem ber tok hun over som kon sti
tuert Nor densjef et ter Mats Ja cobs
son. Hun for tel ler at hun hen ter in spi
ra sjon fra å jobbe med flin ke 
men nes ker, og at hun har vært hel dig 
som har hatt gode le de re som har hatt 
tro på hen ne.

– På hvil ken måte får du brukt jus
sen i job ben din? 

– Jus sen er en aka de misk ut dan
nel se som jeg fø ler jeg be nyt ter mer 
el ler mind re hver enes te dag. Både når 
det gjel der me to de og til nær ming til 
pro blem stil lin ger, men også mer spe
si fikt ved for eks em pel kon trakts inn
gå el ser. Med an svar for en re gi on og 
an sat te har jeg na tur lig vis også god 
bruk for inn sikt i ar beids ret ten. 
Un der stre ker at jeg imid ler tid sy nes 
det er vik tig å be nyt te eks ter ne par ter, 
med kom pe tan se in nen for de re spek
ti ve om rå de ne, men jeg har god nyt te 
av å ha litt inn sikt og det bed rer sam
ar bei det og for stå el sen.

– Hvor rei ser du og fa mi li en når 
dere skal slap pe av og ha fe rie?

– Jeg har reist med fa mi li en på 
cruise fle re gan ger. Min før s te cruise
opp le vel se var un der stu die ti den, da 
fa mi li en fei ret mam ma sin 50 års dag. 
Hele fa mi li en var med, in klu dert bes
te for eld re og helt ned til den yng ste 
på et halvt år. En per fekt fe rie form 
når man er man ge et ter som man får 
mye tid sam men, men man også får 
tid og an led ning til å kun ne være ale
ne og gjø re uli ke ak ti vi te ter. Har reist 
fle re gan ger et ter det også, se nes te var 
i fjor som mer langs Amalfikysten. I 
hver da gen el lers har vi kjøpt en hyt te 
på Hal lan gen, uten for Drø bak, sam
men med bro ren min. Her er jeg fak
tisk opp vokst og det er mitt som mer
pa ra dis, hvor vi bru ker tid sam men 
med fa mi li en i hel ger og øv rig fe rie.

Nye skip
Hun for tel ler om en bran sje i vekst

– Cruise er fort satt ver dens hur
tigst vok sen de fe rie form og bran sjens 
frem tid er po si tiv. Fle re re de ri er, 
in klu dert RCL, in ves te rer i man ge 
nye skip i ti den som kom mer. Ale ne 

Hun tok master i rettsvitenskap 
i Oslo i 2009, men har ikke 
jobbet som jurist. Likevel har 
utdannelsen og juridisk 
kunnskap bidratt sterkt i Julie 
Ødegaards karriere. Hun er nå 
en av få kvinner i toppstilling i 
ett av verdens største rederier - 
cruiserederiet Royal Caribbean 
International Ltd, som 
konstituert sjef for RCL i 
Norden.

Tekst: Tore Letvik

Ju lie Øde gaard (33) voks te opp ved 
Drø bak og kun ne som barn se cruise
ski pe ne pas se re på sin vei til og fra 
Oslo. Hun stu der te juss, men ble ver
ken ad vo kat, på ta le ju rist el ler ju ri disk 
saks be hand ler, og er klok ke klar på at 
det å ha en ju ri di kum kan by på man
ge mu lig he ter i yr kes li vet.

– Å ha ju ri di kum gir man ge mu lig
he ter og er en god bak grunn. Det er 
vel dig man ge som au to ma tisk tror at 
man skal bli ad vo kat hvis man tar 
mas ter i retts vi ten skap. Det te er noe 
jeg har blitt møtt med fle re gan ger 
et ter endt stu die og jeg tror også det 
er en opp fat ning blant man ge stu den
ter. Man le ser jevn lig ar tik ler om 
ka rak te rer og press på jus sen, og jeg 
tror det er man ge som fø ler at de må 
ta de tra di sjo nel le val ge ne for å lyk
kes. Man ge set ter egne be grens nin ger 
og det sy nes jeg er synd, for det fin nes 
så utro li ge man ge mu lig he ter, sier 
Øde gaard, som un der stu di e ne, og i 
ti den et ter, job bet i ALS Scan di na via 
AB, som er et fir ma in nen ana ly se av 
kje mis ke stof fer. 

Der job bet hun med fi nans og 
øko no mi, som fi nans di rek tør fra 
2010. Før hun i en al der av 29 år 
be gyn te som fi nans di rek tør for Royal 
Ca rib be an International i Nor den. En 
stil ling hun had de i 3,5 år før hun sist 



– Hos oss betyr haster – nå! Det kan være 
avgjørende i sikringssaker, sier sorenskriver 
Inga Merethe Vik ved Oslo byfogdembete. 
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Som mer i «Vællers»
Man ge er kan skje ikke klar over stør
rel sen på dom sto len, men Oslo 
by fogd em be te er lan dets tred je stør
ste før s te in stans dom stol, bare «slått» 
av ting ret te ne i Oslo og Bergen. Med 
rundt 60 an sat te, hvor av 12 dom me re 
og tre dom mer full mek ti ger, er den 
slett in gen lett vek ter, og Inga Me re the 
Vik er so ren skri ver for lan dets enes te 
spe si al dom stol i sitt slag i Norge.

Dom sto len har en va ri ert saksam
mensetning. I til legg til sik rings sa ke ne 
er vik ti ge saks felt kon kurs, døds bo
skifte, fel les eie skifte og tvangs full byr
del se, som fra vi kel ser, kla ge over 
nams man nens av gjø rel ser, uten
lands ke tvangs grunn lag og gjelds ord
ning. Oslo by fogd em be tes saks om rå
der ut gjør om lag en fjer de del av 
sa ke ne i lan dets full fag li ge ting ret ter 
og saks meng den er mer kom pleks. 

– Vi har fle re sa ker i Oslo, både på 
grunn av an tall inn byg ge re, at man ge 
sto re virk som he ter har sitt ho ved se te 
her og for di dom sto len er ver ne ting 
for sta ten, sier Vik. 

Hun for tel ler at det te er fak to rer 
som gjør at dom sto len har opp ar bei
det lang er fa ring og kom pe tan se på 
dis se saks fel te ne, og at den reg nes som 
et kom pe tan se sen ter for and re dom
sto ler. Et eks em pel på det te er at Oslo 
by fogd em be te står bak fag si de ne på 
domstol.no.

So ren skri ve ren leg ger ikke skjul 
på at det er godt å få sen ket skuld re ne 

enn pen ger. Sa ke ne rei ser spørs mål 
in nen for hele det si vil retts li ge om rå
det.

Ved å kon ti nu er lig trim me sine 
sy ste mer og å sik re kva li tet og kom pe
tan se til å avsi vel be grun ne de kjen nel
ser raskt, kla rer dom mer ne å hol de 
pul sen un der kon troll til tross for en 
sta dig kamp mot klok ka.

Et ferskt eks em pel på mid ler ti dig 
for føy ning er tvis ten som Ju risten 
tid li ge re har om talt, hvor Lov data 
gikk til sak mot nett ste det rettsprak
sis.no, som vil gjø re til gan gen til 
retts prak sis åpen og gra tis for hele 
be folk nin gen. Over 40.000 høy es te
retts av gjø rel ser ble gjort fritt til gjen
ge lig for alle et ter lan se rin gen av 
nett ste det den 17. mai år. Den 31. 
mai sak søk te Lov data to av per so
ne ne som har job bet med rettsprak
sis.no og krev de nett ste det stengt 
med på stand om at of fent lig gjø rin
gen av dom me ne kren ket Lov datas 
da ta ba se vern et ter ånds verk lo vens § 
43. Lov data sel ger abon ne men ter 
som gir til gang til retts kil de ne og 
ju ri dis ke verk tøy. 

Al le re de da gen et ter be gjæ rin gen 
fra Lov data kom Oslo by fogd em be te, 
den 1. juni, med sin av gjø rel se hvor rett
spraksis.no ble på lagt å fjer ne dom mer 
som nett ste dets ini tia tiv ta ke re had de 
lagt ut. Sa ken gikk vi de re til be hand ling 
i retts sa len. Rettspraksis.no har be nyt tet 
sin rett til å be gjæ re munt li ge for hand
lin ger.

Der dommerne slåss 
mot klokka

Hun er sjef i en domstol hvor 
hastesakene dominerer. Oslo 
byfogdembetes 15 dømmende 
må være i besittelse av lynrask 
og sikker juridisk fingerspitz-
gefühl. Ikke sjeldent avgjøres 
krav i krevende tvistesaker 
samme dag som tvisten er brakt 
over dørstokken. Avgjørelser 
som kan få store konsekvenser 
for minst en av partene. Men 
sorenskriver Inga Merethe Vik 
er likevel rolig.

Tekst: Tore Letvik 
Foto: John Vige Pedersen

– Vi vet ofte ikke hva da gen brin ger og 
er vant til å slip pe det vi har i hen de ne 
når has te sa ke ne kom mer inn. Hos oss 
be tyr has ter – nå! Det kan være av gjø
ren de i sik rings sa ker, for eks em pel når 
en part be gjæ rer ar rest i en bank kon to 
for å sik re seg å få dek ning for et krav, 
sier Vik til Ju risten.

Sik rings sa ke ne be står av ar rest og 
mid ler ti dig for føy ning. Ar rest gjel der 
sik ring av pen ge krav, mens mid ler ti dig 
for føy ning er sik ring av krav på an net 
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Hele 1500 bor ger li ge vigs ler ble 
hvert år fore tatt av dom sto len, og da 
sær lig i som mer halv å ret. Vik har 
sam men med fle re i Oslo by fogd em
be te bi stått Oslo råd hus med råd og 
vei led ning for å få til en god over
gang.

Kun 130 of fent li ge skif ter
Dom sto len har om kring 500 sik rings
sa ker i året, noe som ut gjør en tre del 
av alle sli ke sa ker her i lan det. Eks
emp ler på sa ker er alt fra kran gel om 
nabo hekk, stans av bok ut gi vel ser, krav 
om å stoppe ut sen del ser i ut len dings
sa ker, pa tent sa ker og tvist om of fent
li ge an skaf fel ser.

Oslo by fogd em be te be hand ler 
også om kring 2400 be gjæ rin ger om 
kon kurs i året, av dis se om lag 1700 
rene kon kur ser. Det åp nes kon kurs i 
omlag halv par ten av sa ke ne, om lag 
800 hvert år. Skat te eta ten står bak 60 
pro sent av dis se kon kurs be gjæ rin ge ne. 
Vik pe ker på vik tig he ten av å ha en 
strøm lin je for met saks av vik ling og at 
tem po i saks be hand lin gen er vik tig for 
å sik re ver di ene i boet.  Bo sty rer korp
set i Oslo be står av så man ge som 45 
ad vo ka ter.

Om lag 200300 per so ner be fin
ner seg i dom sto lens eks pe di sjons lo
ka le hver dag, hvor det gjen nom fø res 
rundt 100 dag li ge eks pe di sjo ner. Det 
er i ho ved sak notarialbekreftelser, 
nes ten halv par ten av de om kring 
55 000 notarialsakene på lands ba sis. 

Også et ter lat te kom mer til eks pe
di sjo nen for å få bi stand. Dom sto len 
be hand ler alle døds fall sa ker i Oslo, i 
tal let rundt 4500 i året. Er fa rin ge ne 
fra Oslo by fogd em be te er at nes ten 
alle skif ter pri vat. Kun rundt 130 
of fent li ge skif ter be gjæ res år lig. 
So ren skri ver nev ner også at Jus tis og 
be red skaps de par te men tet nå har 
kom met med for slag til ny lov om arv 
og døds bo skifte. 

– Vi har gitt en rek ke inn spill 
un der hø rin ge ne, og er gla de for at vi 
nåd de frem med en god del av våre 
sen tra le for slag, for tel ler so ren skri ver 
Vik.

om ju ris dik sjon og lov valg, og vi har 
der for valgt in ter na sjo na li se ring som 
årets fag tema for 2018, sier Vik.

Før s te år uten vigs ler
Mu lig he te ne for di gi tal sam hand ling 
mel lom dom stol og ad vo ka ter ble en 
rea li tet med Ak tør por ta len, som grad
vis er blitt rul let ut i dom sto le ne. Oslo 
by fogd em be te har kom met på et ter 
hvert, se nest med sik rings sa ke ne i 
mars 2017. 

– Vi opp le ver et stort en ga sje ment 
blant våre med ar bei de re til å se på 
mu lig he te ne for di gi ta li se ring i blant 
an net sa ker som skifte, kon kurs, 
tvangs salg og mid ler ti dig sik ring. Vi 
har også del tatt i et pro sjekt i regi av 
Jus tis og be red skaps de par te men tet 
om di gi ta li se ring i jus tis sek to ren. 
Høs ten 2018 star ter ut rul lin gen av 
di gi ta le dødsfallsmeldinger. Det vil bli 
inn ført di gi ta le skif te at tes ter i lø pet av 
få år. Den ne inn fø rin gen vil få stor 
be tyd ning for ar vin ger og for eks em
pel også ban ker, sier so ren skri ve ren. 

2018 er det før s te året Oslo 
by fogd em be te ikke har gjen nom ført 
vigs ler. Det er en opp ga ve som nå lig
ger på kom mu na le hen der, og fin ner 
sted i Råd hu set i Oslo. 

– Det var med et visst ve mod vi 
gjen nom før te den sis te bor ger li ge vig se
len i Oslo ting hus i rom ju len. Oslo 
by fogd em be te har stått for de bor ger
li ge vigs le ne si den de ble inn ført i 1845. 
Da vigs le ne gikk over til kom mu ne ne 
ved års skif tet, var det 170 år si den den 
før s te vig se len fant sted i Oslo, sier Vik 
som ikke leg ger skjul på at inn slaget av 
lyk ke og be geist ring fra de som ble 
smidd i hy mens len ker i ting hu set var et 
inn slag av triv sel og hyg ge – inn imel lom 
ar rest og sik rings sa ke ne. 

litt eks tra i fe rie ti den, selv om som
mer fe rie ikke be tyr retts fe rie for Oslo 
by fogd em be te.

– Vi opp le ver ikke retts fe rie over
ho det og har nød ven dig be man ning 
gjen nom hele som me ren, sier Vik som 
rø per at hun – når vakt pla ner har sik
ret drif ten av dom sto len for som me
ren, sø ker seg til hyt ta i Vald res som 
ble byg get i 1887, og til den svenske 
skjær går den ved Strømstad. Da får 
be gjæ rin ger om mid ler ti di ge for føy
nin ger gå sin gang i ting hu set i Oslo, 
mens so ren skri ve ren ny ter still he ten 
og roen på lan det.  
 
Nye pro sjek ter ven ter
Et ter endt fe rie har fer den gått til ba ke 
til Oslo ting hus, hvor ut vik ling av nye 
pro sjek ter står for dø ren. Ny og ef fek
ti vi se ren de tek no lo gi byr på nye 
mu lig he ter. Men øko no mispø kel set 
er også tilstede her.

– Digital sat sing pre ger hver da gen 
til dom sto le ne i sta dig stør re grad. 
Oslo by fogd em be te er glad for å være 
med i den ne spen nen de ut vik lin gen. 
Sam ti dig opp le ver vi be ty de li ge bud
sjett kutt, som ska per ut ford rin ger for 
dom sto len, sier Vik. 

Re gje rin gens av by rå kra ti se rings 
og ef fek ti vi se rings re form (ABEre for
men) har gjort det nød ven dig å kutte 
be man nin gen med fle re års verk. Hun 
for tel ler vi de re at en mind re saks ned
gang har bi dratt til at kon se kven se ne 
så langt ikke har blitt for al vor li ge. 

– Det te kan end re seg raskt når 
saks meng den igjen går opp. Vi er 
be kym ret for si tua sjo nen, sam ti dig 
som vi ar bei der mål be visst med spa re 
og ef fek ti vi se rings til tak for å for enk le 
og for bed re saks løp og ar beids pro ses
ser, sier hun og un der stre ker at kva li
tets og kom pe tan se ar beid står sen
tralt for Oslo by fogd em be te som 
spe si al dom stol. 

– I 2017 had de vi blant an net 
fo kus på per son vern, sik rings sa ker og 
på ut vik lings ar beid i regi av 
Domstoladministrasjonens pro sjekt 
«Di gi ta le Dom sto ler». På fle re av våre 
saks felt opp står det sta dig spørs mål 

 Det var med  
et visst vemod vi  

gjennomførte den siste  
borgerlige vigselen



Årsmøte Juristforbundet – Privat

Juristforbundet – Privat inviterer til temakveld og årsmøte 
18.september på Nasjonalgalleriet. Hvert annet år avholdes 
årsmøte for medlemmer i privat sektor. På årsmøtet velges 
blant annet seksjonens styre og delegater som skal 
representere Juristforbundet – Privat på landsmøtet. 

Vi kombinerer årsmøtet med faglig og kulturelt innhold. 
Henrik Syse holder foredrag om etikk, og det blir muligheter 
for omvisning på Nasjonalgalleriet. Vi spanderer bevertning 
før og etter Henrik Syses foredrag. 

Både årsmøtet og foredraget vil bli streamet. 

Obligatorisk etterutdanning
Arrangement i regi av Juristforbundet vil normalt  
oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning for 
Advokatforeningens medlemmer. Søknad vil bli  
sendt inn i etterkant av arrangementet. 

GRATIS
Deltakelse er gratis 

for medlemmer i 
Juristforbundet – Privat

Ingen påmelding

Spørsmål kan rettes til: eso@juristforbundet.no

Målgruppe: Alle medlemmer i privat sektor
 
Tid: Tirsdag 18. september 2018 kl. 15.30
Sted: Nasjonalmuseet, Oslo, Universitetsgata 13
 
Kursnummer: 2018969
Påmeldingsfrist:  Det er ikke påmelding til årsmøtet og 
 arrangementet er gratis for medlemmer i 
 Juristforbundet – Privat. 

Program for dagen: 
Kl 15.30: Omvisning i Nasjonalgalleriet  
 (send mail til eso@juristforbundet.no)
Kl 16.30: Tapas m/drikke
Kl 17.00: Årsmøte, Auditoriet, Nasjonalgalleriet
Kl 18.15: Foredrag om etikk v/Henrik Syse
Kl 20.00: Mingling med bevertning på Cafè Amsterdam 
 (send mail til eso@juristforbundet.no) 

Kurs 1 stk - Årsmøte privat - Annonse JUKO nr 5.indd   1 23.08.18   17.21
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Be kym ret over nors ke av hørs reg ler 
ken de in ter vju er/av hør, og gir ros for 
hvor dan det te gjen nom fø res. 

«Det er de le ga sjo nens fore lø pi ge vur-
de ring at norsk po li tis av hørs me to der 
– in spi rert av den bri tis ke PEACE-mo-
del len, er et eks em pel på bes te prak sis, 
selv uten for Nor ges gren ser». 

De le ga sjo nen vi ser til at den had
de mu lig het til å selv ob ser ve re noen 
po li ti av hør med mis tenk te og å 
snakke med per so ner som ny lig ble 
in ter vju et av po li ti et. 

«Det vis te seg fra dis se to kil de ne at 
KREA TIV-mo del len av un der sø ken de 
in ter vju er ble fulgt fullt ut i dis se ak tu-
el le til fel le ne», he ter det i den mid ler ti
di ge rap por ten. 

De le ga sjo nen er imid ler tid opp
tatt av at en kel te be stem mel ser i 
na sjo nal lov giv ning kan være i strid 
med det un der sø ken de in ter vju pa ra
dig met. 

«For det før s te er po li ti et for plik tet 
til å in for me re den mis tenk te om at 
hvis han / hun be stem mer seg for å til-
stå, så kan det te føre til re du sert straff. 
For det and re kan mis tenk te som vel-
ger å tie få be skjed om at slik still het 
kan bru kes mot dem. De le ga sjo nen 
har tvil om hvor vidt dis se be stem mel-
se ne, som kan opp ford re de be rør te 
per so ne ne til å til stå de lov brud de ne 
de mis ten kes for, er fullt kom pa tib le 
med det un der sø ken de in ter vju pa ra-
dig met. De le ga sjo nen øns ker å mot ta 
nors ke myn dig he ters kom men ta rer i 
den ne sa ken», he ter det i CPTs fore
lø pi ge rap port. 

Nye me to der
I kjøl van net av av hørs me to de ne brukt 
un der et ter forsk nin gen av dra pet på 
Bir git te Tengs, opp sto fle re end rings
pro ses ser i norsk po li tis av hør av mis
tenk te. En av fo re gangs per so ne ne på 
om rå det var og er po li ti over be tjent 
As bjørn Rach lew. Han ble gjen nom 
sine stu di er i Eng land kjent med den 
bri tis ke til nær min gen til av hør, kalt 

I den fore lø pi ge rap por ten, som er 
over sendt Jus tis og be red skaps de par
te men tet, be skri ver de le ga sjo nen sine 
ob ser va sjo ner av hvor dan norsk po li ti 
har end ret sine av hørs me to der: 

«Et ter å ha gått fra be kjen nel ses ba-
sert un der sø kel se har Norge ved tatt 
pa ra dig met av un der sø ken de in ter vju er 
(den så kal te KREA TIV-mo del len) som 
har som mål å skaf fe seg nøy ak tig og 
på li te lig in for ma sjon for å opp da ge 
sann he ten om sa ker un der et ter forsk-
ning, i ste det for å skaf fe seg en be kjen-
nel se fra noen som al le re de an tas å være 
skyl dig i av hø re nes øyne», he ter det. 

Til stå el se
De le ga sjo nen skri ver også at den har 
mer ket seg at den nors ke riks ad vo ka
ten i 2016 send te ut rund skriv hvor 
de sen tra le as pek te ne av un der sø

Eu ro pa rå dets torturforebyg-
gingskomité me ner po li ti ets 
plikt til å in for me re mis tenk te 
om at til stå el se kan med fø re 
re du sert straff kan svek ke nye 
av hørs me to der. 

Tekst: Tore Let vik

Eu ro pa rå dets torturforebyggingsko
mité (CPT) me ner po li ti ets plikt til å 
in for me re mis tenk te om at til stå el se 
kan med fø re re du sert straff, kan være i 
strid med po li ti ets nye av hørs me to der 
hvor bruk av forsk nings ba ser te, 
un der sø ken de in ter vju er skal re du se re 
ri si ko en for fals ke til stå el ser. 

Be kym rin gen frem kom mer i en 
fore lø pig rap port fra en CPTde le ga
sjon som be søk te Norge i må neds skif
tet mai/juni i år, be stå en de av i alt ni 
per so ner, der iblant le ger og ad vo ka ter. 

De le ga sjo nen ble le det av The re se 
Ryt ter. Hun er til dag lig sjefsjurist ved 
«Dansk institut mod Tor tur» (DIG
NI TY). De le ga sjo nen gjor de fle re 
uan meld te be søk i fengs ler, psy kia
tris ke in sti tu sjo ner, og for før s te gang 
også i sy ke hjem. 

Den 10. juni, umid del bart et ter at 
CPT had de be søkt Norge, sa si vil om
buds mann Aage Tor Falk an ger  til 
Dagbladet at han har stor for vent ning 
til de le ga sjo nens vur de rin ger, som til 
nå ikke har vært kjent. 

De le ga sjo nens en de li ge rap port 
vil først bli lagt fram i no vem ber. 

– Rap por ten vil få stor be tyd ning. 
At dis se per so ne ne, med uav hen gi ge 
øyne, ser på hvor dan vi i Norge hånd
te rer sli ke in sti tu sjo ner, er svært nyt
tig, sa Falk an ger, som for tal te at 

Si vil om buds man nen, som også 
selv fore tar lik nen de be søk, ak tivt 
bru ker rap por te ne fra CPT og stan
dar de ne de set ter opp. 

Utredning fra arbeidsgruppen oppnevnt av Riksadvokaten 13. juli 2012.  
Avgitt til Riksadvokaten 8. oktober 2013. Arbeidsgruppen er samlet om  
innholdet i rapporten og anbefalingene og forslagene til tiltak som fremmes.

Riksadvokatens arbeidsgruppe 

AVHØRSMETODIKK
I POLITIET

Foto: iStockphoto

Riks ad vo ka ten har gjen nom fle re år 
ar bei det for å for bed re po li ti ets  
av hørs tek nik ker, og ga i 2013 ut den ne 
rap por ten. Men Eu ro pa rå dets 
torturforebyggingskomité me ner 
en kel te nors ke lov be stem mel ser  
kan svek ke av hørs me to de ne (Foto:  
fak si mi le riks ad vo ka tens rap port)  
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ker hets rutiner for å hind re dår lig 
be hand ling av po li ti et, po li ti av hør og 
be tin gel ser for fri hets be rø vel se av 
per so ner i po li ti ets va re tekt og per so
ner i asyl mot tak, samt feng sels hel se
tje nes ten og fan ger nes si tua sjon som 
er un der lagt sær li ge sik ker hets re gi
mer. 

I til legg har det gjen nom ført et 
mål ret tet be søk til et psy kia trisk sy ke
hus for å un der sø ke de ju ri dis ke pro
se dy re ne og be skyt tel sen i sam men
heng med ufri vil lig plas se ring og bruk 
av tvangs mid ler. For før s te gang i 
Norge be søk te de le ga sjo nen også et 
sy ke hjem.

Riks ad vo ka tens ret nings lin jer for bruk 
av lyd og vi deo opp tak un der po li ti av
hør. I riks ad vo ka tens sis te rund skriv 
går det frem at et ter fors ke re som ikke 
gjør opp tak av lyd el ler film for å 
do ku men te re av hør, må be grun ne 
hvor for det te i så fall ikke gjø res. 

Vur de rin gen av av hør var imid ler
tid bare en bit av ar bei det som CPTs 
de le ga sjon gjor de un der sitt be søk i 
Norge. Ho ved må let med be søket var 
å vur de re frem drif ten i gjen nom fø rin
gen av an be fa lin ge ne fra CPT et ter 
det for ri ge be søket i 2011. 

I den ne sam men heng var de le ga
sjo nen spe si elt opp merk som på sik

In ves ti ga ti ve Interviewing, og har også 
tatt en mas ter grad på om rå det. 

Av hørs tek nikk fikk en grad vis 
stør re plass ved Po li ti høg sko lens 
grunn ut dan ning, og på bak grunn av 
Rachlews mas ter grad ut vik let Oslo 
po li ti dis trikt opp læ rings pro gram met 
K.R.E.A.T.I.V. som det før s te, na sjo
na le ut dan nings pro gram met for 
nors ke et ter fors ke re. 

Riks ad vo ka ten støt tet ut vik lin gen. 
K.R.E.A.T.I.V. ble truk ket inn i Jus tis
de par te men tets lydopptaksprosjekt. I 
tråd med grunn ver di ene i opp læ rings
pro gram met ble tan ken om «Til lit 
gjen nom åpen het» un der støt tet av 

Be kym ret over nors ke av hørs reg ler 

Juristkongress 2018

Thon Hotel Arena Lillestrøm | 20.-21. november

Påmelding: juristkongress.no

Fagspor: Teknologi

«Kommunikasjonskontroll og personvern – hvor står vi rettslig sett i 2018?» med stipendiat Ingvild Bruce

«Personvern i digital publisering» med advokat Jon Wessel-Aas 

«Implementering av GDPR – sett fra Datatilsynet» med direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon 

«Implementering av GDPR — sett fra innsiden av en gigant» med advokat Ingvild Næss fra Schibsted ASA

.. og mye mer!
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Dis sens
Det er Frosta tings sis te dom som nå er 
an ket inn for Høy es te rett. Lag manns
ret tens dom ble av sagt un der dis sens. 

Fler tal let i Fros ta ting lag manns
rett, tre lag dom me re, kom til at det er 
stor sann syn lig het for at kvin nen får 
sin til stand ve sent lig for ver ret i me get 
nær frem tid der som det tvung ne ver
net opp hø rer, og for kas tet an ken over 
ting ret tens dom – som gir med hold i 
fort satt bruk av tvun gent psy kisk hel
se vern. 

Den dis sen te ren de lag dom me ren 
ar gu men ter te blant an net med at 
«hun et ter 6 års tvun gent psy kisk hel
se vern bør få an led ning til å tes te ut 
om hun kan mak te de ut ford rin ge ne 
et liv uten tvangs me di si ne ring vil 
in ne bæ re.» 

he te ne har er klært hen ne ikkesam
tyk ke kom pe tent. 

Kvin nen ble inn lagt på sy ke hus til 
tvun gen ob ser va sjon på sy ke hus i 
de sem ber 2011, og ble da over ført til 
tvun gent psy kisk hel se vern som hun 
si den har vært un der lagt. Si den mars 
2014 har hun bodd i egen lei lig het, 
hvor hun jevn lig får be søk av et opp
sø ken de be hand lings team fra by ens 
sy ke hus. 

Hun har be gjært seg ut skre vet fra 
tvun gent psy kisk hel se vern fle re gan
ger, men kon troll kom mi sjo nen har 
ikke tatt be gjæ rin ge ne til føl ge, og 
kvin nen har krevd over prø ving av 
ved ta ke ne fle re gan ger. 

Fire gan ger, sist i mai i år, har Fros
ta ting lag manns rett av sagt dom mer 
som har kon klu dert med at vil kå re ne 
for tvun gent psy kisk hel se vern er 
opp fylt. 

Samtykkekompetanse til Høyesterett
En kvinne som er erklært  
ikke-samtykkekompetent og 
underlagt tvungent psykisk 
helsevern får nå helsevesenets 
avgjørelser vurdert av landets 
øverste domstol.  

Tekst: Tore Letvik

Kvin nens an ke sak er slup pet inn til 
be hand ling i Høy es te rett. Hun kre ver 
seg «ut skre vet» et ter å ha vært un der
lagt tvun gent psy kisk hel se vern i over 
seks år, men hel se ve se net, ting rett og 
lag manns rett me ner det ikke er bra 
for 61år in gen, på tross av at hun har 
egen bo lig, ar beid, an s es som vel fun
ge ren de og har opp drag som støt te
kon takt. Høy es te rett skal vur de re om 
vil kå re ne for tvun gent psy kisk hel se
vern er opp fylt, her un der om pa si en
ten har sam tyk ke kom pe tan se. 

Juristen har i  tid li ge re re por ta
sjer satt sø ke ly set på sa ker hvor per so
ner er blitt fra tatt rå de ret ten over eget 
liv som føl ge av at de er blitt er klært 
«ikkesam tyk ke kom pe ten te». 

Jus tis de par te men tets lov av de ling 
har også kom met med en tol kings  ut ta
lel se av §§ 20 og 33  Ver ge måls lo ven 
§§ 20 og 33 – sam tyk ke kom pe tan se. En 
tolk ning som or ga ni sa sjo nen Norsk 
Forbund for Ut vik lings hem me de 
har ka rak te ri sert som for vir ren de. 

Be gjært seg ut skre vet
Når Høy es te rett be hand ler kvin nens 
sak vil retts kil de ne på om rå det kom
me i fo kus. 

Den 61 år gam le kvin nen har hatt 
kon takt med den psy kia tris ke hel se
tje nes ten si den 1998, og har vært inn
lagt i det psy kis ke hel se ve se net fle re 
gan ger, både fri vil lig og un der tvun
gent psy kisk hel se vern. Hel se myn dig
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En av kjepp hes te ne er at Po li ti ju
ris te ne skal være en fag for en ing for 
alle ju ris ter som job ber i po li ti et 
– uav hen gig av hvor dan de job ber og 
hva de job ber med.

– Jeg vil jobbe di rek te ret tet mot 
de si vi le ju ris te ne. Jeg skal jobbe sam
men med lo kalt til lits valg te og rei se 
en del rundt og be sø ke si vi le ju ris ter 
der de job ber, sier hun, og av slut ter 
med å opp ford re med lem me ne til å ta 
kon takt med spørs mål og ak tu el le 
pro blem stil lin ger.

når noen øns ker at du skal være mer 
«flek si bel og løs nings ori en tert», sier hun.

Of fent li ge an skaf fel ser
Selv star tet Wol dmo sin kar rie re med 
jobb i tryg de eta ten, og for tel ler at 
nett opp tryg de rett har stått hen nes 
hjer te nært helt si den ti den som 
jusstu dent.

– Jeg er kan skje litt «nerd» der, 
men jeg sy nes fol ke trygd lo ven er en 
av de mest spen nen de lo ve ne vi har. 
Å jobbe med uli ke sa ker in nen tryg
de rett og for valt nings rett var drøm
me jobb for meg da jeg var ny ut dan
net. Det hand ler om at jeg er opp tatt 
av å iva re ta dem som står sva kest i 
sam fun net vårt av uli ke år sa ker, sier 
hun. 

Til fel dig he ter skul le ha det til at 
hun se ne re be gyn te å jobbe med 
of fent li ge an skaf fel ser, og et ter 13 år i 
NAV be gyn te hun for fem år si den i 
po li ti et, hvor hun også nå job ber med 
of fent li ge an skaf fel ser.

– Det er et om fat ten de re gel verk, 
og mye av re gel ver ket in nen for of fent
li ge an skaf fel ser kom mer fra EU, også 
kjent som «by rå kra ti ets vug ge». Et 
pro blem er at man ge of fent li ge opp
drags gi ve re har blitt så red de for å gjø
re feil i sine an skaf fel ses pro ses ser, at 
fo ku set på å gjø re de gode inn kjø pe ne 
blir skjø vet i bak grun nen, sier hun.

Be sø ke si vi le ju ris ter
Wol dmo star tet i Po li ti ju ris te ne i en 
50 pro sents stil ling i slut ten av mai og 
ser frem til å ta fatt på job ben. Hun 
for tel ler at hun nær mest «all tid» har 
vært til lits valgt. 

– Jeg har hatt uli ke verv, blant 
an net som til lits valgt i klas sen, le der 
av elev råd, og vi de re ut i ar beids li vet. 
Jeg har ikke vært sen tralt til lits valgt 
tid li ge re, så det te er en drøm me jobb 
for meg.

De er for få og får både for lite 
lønn og oppmerksomhet, mener 
Anne Woldmo i Politijuristene, 
om de sivilt ansatte juristene i 
politiet. 

Tekst og foto: Tuva Bønke Grønning

Wol dmo sit ter i sty ret i Po li ti ju ris te ne, 
er til lits valgt for ju ris te ne i Po li ti ets 
Fel les tje nes ter (PFT) og le der for aka
de mi ker ne i PFT. Rundt 30 pro sent av 
med lem me ne i Po li ti ju ris te ne er si vilt 
an sat te ju ris ter som job ber med alt fra 
per son vern, of fent li ge an skaf fel ser, 
tvangs sa ker, vå pen sa ker og and re for
valt nings sa ker. 

– Jeg er be kym ret for om ar beids
gi ver ne for står vik tig he ten av ju ri disk 
kom pe tan se, også på den si vi le si den, i 
po li ti et. Eta ten er satt til å for val te 
re gel verk, og det er der for eks tremt 
vik tig å ha den ju ri dis ke kom pe tan sen 
på plass. Det er den ju ri dis ke kom pe
tan sen som gjør eta ten i stand til å 
et ter le ve de uli ke lo ver og re gel verk 
som eta ten skal for val te, sier Wol dmo.

Slik si tua sjo nen er i dag me ner 
Wol dmo det er for få an sat te ju ris ter 
med for høyt ar beids press og en lønn 
som ikke står i stil til ar bei det de gjør. 

– Det er en ut ford ring å hol de på 
de gode ju ris te ne. De som har mye 
kom pe tan se i form av lang farts tid blir 
ikke all tid verd satt. Si vi le ju ris ter må 
løf tes frem som grup pe. Det te er en 
grup pe som tid li ge re har vært litt 
glemt, sier hun. 

Wol dmo tror man ge si vilt an sat te 
ju ris ter i po li ti et kan kjen ne seg igjen i 
at de til ti der ses på som en «kjepp i 
hjulet».

– Det er ikke all tid like po pu lært å 
set te ned fo ten og si at «sånn er reg le ne», 

– De sivile juristene glemmes i politiet

– Jeg skal jobbe sammen med lokalt 
tillitsvalgte og reise en del rundt og 
besøke sivile jurister der de jobber, 
Anne Woldmo.
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Svendsen søk te to job ber – job ben 
som so ren skri ver i Oslo ting rett og 
job ben som før s te lag mann i Bor gar
ting lag manns rett. Han ble inn stilt på 
før s te plass på beg ge job be ne, men 
valg te Oslo ting rett. 

– Kre ven de å lede
Til Domstoladministrasjonens in for
ma sjons blad, Rett på Sak, for kla rer 
han hvor for: 

– Det gir meg ener gi og gle de å ha 
van ske li ge opp ga ver og kre ven de mål. 
Oslo ting rett er den av de to dom sto
le ne som det over tid vil være mest 
kre ven de å lede og ut vik le. I end rings
pro ses se ne knyt tet til dom sto le ne 
frem over, vil ting ret te ne, og sær lig 
Oslo ting rett, ha en spe si ell vik tig rol
le, sa han til Rett på Sak. 

Han for tel ler også at han har valgt 
å flyt te fra Kris tian sand til Oslo av fle
re grun ner: 

– For det før s te er det å lede Oslo 
ting rett den mest spen nen de job ben 
jeg kan ten ke meg. Der nest har alle 
våre fem barn bo satt seg i Oslo, og 
et ter hvert har vi også fått fire bar ne
barn. Som føl ge av det te be stem te 
min kone oss for at vi skul le flyt te til 
Oslo, og det er jeg enig med hen ne i, 
sier Svendsen.   

– Å lyt te til and re, ha en god  
dia log og å ret te blik ket fram-
over er vik tig for meg, sier Oslo 
ting retts nye so ren skri ver,  
Yng ve Svendsen. 

Tekst: Tore Let vik

– Nå skal jeg først bli kjent med de an
sat te, og lyt te nøye til de res inn spill. 
Oslo ting rett er en vel dre vet dom stol. 
Men end rings tak ten i sam fun net er 
rask, og stil ler sta dig nye krav til dom
sto le ne. Mitt mål er å bygge en platt
form for en enda bed re og mer frem
tids ret tet Oslo ting rett, sier Svendsen 
til Juristen. 

Klok ka er så vidt sla gen åtte man
dag mor gen 20. au gust da Svendsen 
duk ker opp uten for lan dets stør ste 
dom stol for å ta over «ro ret» et ter 
dom sto lens ny li ge av gåt te so ren skri
ver, Geir En ge bret sen. Svendsen blir 
øns ket varmt vel kom men av Oslo 
ting retts di rek tør, Arn hild Olsen. Den 
nye so ren skri ve ren i Oslo ting rett har 
gjen nom fle re år vært so ren skri ver i 
Kris tian sand ting rett.   

Har du med deg noe fra Kris tian
sand som du me ner kan være til nyt te 
i Oslo ting rett, spør vi. 

– Å ja, mas se! Og noe av det vik tig
ste for meg er å iva re ta men nes ke ne. 
Det er vik tig å be hand le men nes ke ne 
rundt seg bra. Der for blir det mø ter nå, 
og run der for å bli kjent med de som 
job ber i Oslo ting hus. Der et ter skal vi 
sat se fram over på pro sjek ter som skal 
sik re god kva li tet og ef fek ti vi tet i dom
stols ar bei det også for frem ti den, for å 
iva re ta sam funns opp dra get best mu lig. 
Økt bruk av mo de rat spe sia li se ring er 
blant an net noe jeg gjer ne vil vur de re 
nær me re. Oslo ting rett skal fort satt 
være et lo ko mo tiv for ut vik lings ar beid 

og et kom pe tan se sen ter and re dom sto
ler kan dra nyt te av ved be hov, sier Yng
ve Svendsen. 

Han har gjen nom man ge år vært, 
og er fort satt, sen tral på topp ni vå i 
dom stolsNorge. Blant an net som 
le der av Domstolkommisjonen. Et 
verv han be hol der fram til kom mi sjo
nens ar beid av slut tes om to år. Han 
har også hatt ver vet som le der av Inn
stil lings rå det for dom me re inn til 
ny lig, men sa fra seg det te for å kun ne 
ha fullt fo kus på job ben som le der av 
den stør ste dom sto len i Norge. 

Lydhør sorenskriver på sin første dag

Yngve Svendsen ble ønsket velkommen 
av direktør Arnhild Olsen da han 
begynte i sin nye jobb (Foto: Tore Letvik)

Marianne Vollan  
til Borgarting
Samtidig som Oslo tingrett får 
ny sorenskriver, får Norges 
største ankedomstol, Borgarting 
lagmannsrett, ny leder i disse 
dager. Marianne Vollan blir 
Borgartings nye førstelagmann. 

Vollan kommer fra stillingen 
som direktør for Kriminalom
sorgsdirektoratet, som hun har 
ledet gjennom flere år.
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des og at dom mer nes ar beids press 
ikke blir uri me lig høyt. 

Han me ner det også er vik tig at 
dom mer ne har et in ter na sjo nalt per
spek tiv. 

– Jeg har over man ge år del tatt i 
vik tig ar beid med uav hen gig hets
spørs mål i Eu ro pean Net work of 
Councils for the Judi ci ary (ENCJ) og 
det gjø res vik tig ar beid i den in ter na
sjo na le og eu ro pe is ke dom mer for en
in gen. Det sam me gjel der Eu ro pa rå
dets råd gi ven de ko mi te, CCJE. 

Han pe ker på opp føl gin gen av ar
beid for dom mer ne i Tyr kia og Po len 
og opp føl ging av ar beid i Gua te ma la. 

– Dom mer ne i Nor den ar bei der 
godt sam men, og til le der mø tet i de 
nor dis ke dom mer for en in ge ne i høst 
har vi in vi tert den pols ke dom mer for
en in gen Ijustitia, for å gi støt te og 
opp føl ging, sier den nye le de ren av 
Dom mer for en in gen. 

Den nye le de ren av Dom mer - 
for en in gen er opp tatt av 
be hand ling av sa ker som  
gjel der barn i dom sto le ne. 

Tekst: Ole-Martin Gang nes

Wig go Stor haug Larssen tok 11. juni 
over som le der av Den nors ke Dom
mer for en ing et ter Ing jerd Thu ne. Wig
go Stor haug Larssen er lag dom mer i 
Gu la ting lag manns rett og har sit tet i 
sty ret i Dom mer for en in gen i åtte år, de 
fire sis te som nest le der. 

– En ga sje men tet har sin bak grunn i 
en ge ne rell in ter es se for at dom sto le ne 
og dom mer nes in ter es ser blir iva re tatt 
på en god måte. Jeg har sett at for en in
gen, som har hatt et høyt ak ti vi tets ni vå, 
kan gjø re en for skjell, sier han. 

– Hva blir vik tig å jobbe for frem
over? Hvil ke ut ford rin ger står dom
mer ne og dom sto le ne over for?   

– Opp føl ging av det vik ti ge ar bei det 
som nå fore går i Domstol kommisjon. 
Et vik tig fo kus for min del er på man da
tet; spørs mål som gjel der for mell sik ring 
av uav hen gig he ten, fi nan si e ring av 
dom sto le ne og ut nev ning av dom me re 
og frem ti dig domstolstruktur. Jeg er 
spe si elt glad for at ar bei det med dom
stolstruktur blir frem skyn det, og kom
mer som en del inn stil ling høs ten 2019. 

– Jeg er også opp tatt av be hand
ling av sa ker som gjel der barn i dom
sto le ne. Særdomstolsutvalget har fle re 
for slag som et ter min me ning vil bi dra 
til å svek ke dom sto le nes be hand ling 
av sa ker som gjel der barn om de skul le 
bli fulgt opp. Et ter min me ning er det 
na tur lig at Domstolkommisjonen også 
får man dat til å se på fle re av de spørs
må le ne som ble be hand let i den inn
stil lin gen, i et bre de re per spek tiv. 
De ler av særdomstolsutvalgets inn stil

ling be rø rer også domstolstruktur og 
kost na der ved drift av dom sto le ne, 
sier Larssen. 

Ar beids hver da gen
– Det blir også vik tig å vi de re fø re en 
kon struk tiv dia log med Dom stol ad
mi nis tra sjo nen og også med Jus tis de
par te men tet og Stortingets jus tis ko
mi te. 

– Iva re ta kel se av dom mer nes lønns 
og ar beids vil kår vil all tid stå høyt på 
agen da en. Sær lig er det vik tig at dom
mer nes ar beids hver dag iva re tas på en 
god møte ved den på gå en de di gi ta li se
rin gen i dom sto le ne. 

Larssen sier di gi ta li se rin gen in ne
bæ rer en helt ny ar beids hver dag for 
nors ke dom me re, og re pre sen te rer 
langt mer enn et iktpro sjekt. 

– Det te er et vik tig og nød ven dig 
pro sjekt, men det er vik tig at dom sto
le ne iva re tas slik at til li ten opp rett hol

Kritisk til særdomstolsutvalgets forslag

– Særdomstolsutvalget har fle re for slag som et ter min me ning vil bi dra til å svek ke 
dom sto le nes be hand ling av sa ker som gjel der barn om de skul le bli fulgt opp, sier 
lag dom mer Wig go Stor haug Larssen (Foto: Ole-Martin Gang nes) 
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for å iva re ta sine ret tig he ter enn en 
per son med ME, sto re angst pro ble
mer, dype de pre sjo ner, og om fat
ten de smer te til stan der. Da er det 
ikke like godt å kon sen tre re seg om å 
skrive en god kla ge, sier Sand vold. 

– Til lit av gjø ren de 
Kat ri ne Brat te berg, ju rist i NAV, snak
ket også til for sam lin gen et ter Sand
volds fore drag. Brat te berg sit ter også i 
Ju rist for en in gen hos Ar beids, og vel
ferds eta ten og er nest le der i sek sjo nen 
for stats an sat te ju ris ter. 

– NAV er den eta ten alle av oss 
kom mer i kon takt med gjen nom li vet, 
og til lit på fel tet er helt av gjø ren de, sa 
hun. 

Brat te berg på pe ker som Sand vold 
man gel på ju ri disk kom pe tan se, både 
med tan ke på opp læ ring, men også 
med tan ke på an tall ju ris ter. 

– Det er om trent 600 ju ris ter som 
job ber i NAV. Ikke alle kon to ret har 
ju ris ter, men de er hel ler klum pet 
sam men på noen ste der. Det te me ner 
jeg er en svak het for eta ten, sier hun. 

I foredraget «Med advokat på 
slep til NAV» under Arendalsuka 
snakket advokat Gro Sandvold 
om sin erfaring med å hjelpe 
klienter i vanskelige møter 
med NAV. 

Tekst: Tuva Bønke Grønning

Hun for tel ler at hen nes kli en ter sli ter 
med usyn li ge  syk dom mer som psy
kis ke li del ser, mus kel, og skje lett pla
ger og ut mat tel ses syn drom, og at de 
opp le ver mø tet med NAV som en 
kamp om tro ver dig het. 

– På spørs mål om man må bru ke 
ad vo kat for å få det man har krav på 
fra NAV, vil jeg sva re at det ikke bur de 
være en nød ven dig het. Men et ter 15 
år ser jeg at en rek ke en kelt til fel ler 
som for tel ler meg at det er et stort 
be hov, og det kan fak tisk være av gjø
ren de å ha en ad vo kat å støt te seg på 
for å orke og hol de ut og nå frem med 
sin rett, sa hun til for sam lin gen. 

Sand vold me ner  at lov gi ver har 
ment at det ikke bør være nød ven dig 
med ad vo kat for å vin ne frem med sin 
rett. Hun på pe ker at for valt nings lo ven 
på leg ger NAV både ut red nings plikt, 
men også vei led nings plikt over for sine 
bru ke re som hen ven der seg for hjelp.  

– Og det er ikke bare med tan ke 
på vei led ning om hvil ke yt el ser man 
kan søke om jeg ten ker på. Det gjel der 
også å få frem opp lys nin ger om hvil ke 
do ku men ter man må leg ge frem og 
hvil ke vil kår er det som skal være 
opp fylt.  

Sand vold me ner man ge kla ge sa
ker kun ne vært unn gått der som bru
ker ne fikk dis se opp lys nin ge ne tid lig. 

– Be hov for ju ris ter 
Sand vold har selv tid li ge re vært an
satt i tryg de ret ten og trek ker frem 

man gel på tid og res sur ser som en 
ut ford ring. 

– Det er et stort tids press med 
man ge sa ker som skal lø ses på kort 
tid, sier hun. 

– Folkehelsetrygdloven in ne hol
der kom pli ser te og skjønns mes si ge 
vil kår, og det er et stort be hov for god 
og grun dig opp læ ring av saks be hand
ler ne. 

Sand vold me ner det er et klart 
be hov for fle re dyk ti ge ju ris ter så bru
ker ne får for svar lig be hand ling og for 
at lo ven skal tol kes rik tig. Hun me ner 
også det er vik tig å skille mel lom de 
uli ke bru ker grup pe ne hos NAV:  

– Det kan ikke for ven tes at 
ut mat te de og re sig ner te en kelt per so
ner skal orke å stå i det te ale ne, og 
der for er det vik tig for meg at NAV 
mak ter å skille mel lom bru ker grup
pe ne. La oss ta sø ke re av dag pen ger 
som et eks em pel: de res enes te lyte er 
at de li der av ar beids le dig het men de 
er fris ke og ras ke og kla re for å gå ut i 
jobb så raskt det er en jobb de kan ta. 
Dis se har en helt an nen for ut set ning 

– Behov for flere jurister i NAV

– Det kan faktisk være avgjørende å ha en advokat å støtte seg på for å orke og holde 
ut og nå frem med sin rett, sier Gro Sandvold (Foto: Juristforbundet) 
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til re sul ta tet av en kli nisk un der sø
kel se ut ført av me di sinsk per so nell. I 
den ne sa ken in di ke rer jo også ana ly
sen av blod prø ve ne at kon klu sjo nen 
fra den kli nis ke un der sø kel sen var rik
tig», skri ver om buds man nen som vi
de re kon klu de rer med at po li ti et ikke 
fulg te saks be hand lings reg le ne for 
mid ler ti dig til ba ke kall i veg tra fikk lo
ven § 33 nr. 3. 

«Det mid ler ti di ge til ba ke kal let og 
be slaget ble ikke fore lagt på ta le myn
dig he ten «sna rest mu lig» – el ler på et 
se ne re tids punkt –  et ter at be slaget 
var fore tatt av po li ti be tjent på ste det. 
Fø rer kor tet ble hel ler ikke til ba ke le
vert in ne ha ve ren straks po li ti et mot
tok ana ly se re sul ta tet av blod prø ven 
fra Folkehelseinstituttet, som ikke vis
te funn av rus mid ler. Po li ti et opp rett
holdt be slaget ulov lig i 9 uker et ter 
det te. Om buds man nen ber Vest po li
ti dis trikt sør ge for at de på pek te fei
le ne ikke gjen tas ved be hand lin gen av 
frem ti di ge sa ker, og vur de re hva som 
bør gjø res over for kla ge ren som føl ge 
av de på pek te lov brud de ne», skri ver 
Si vil om buds man nen. 

Ju rist en har bedt om en kom men
tar fra Po li ti di rek to ra tet, som sier de 
ikke kan kom men te re på en kelt sa ken, 
men min ner om at per so ner som ikke 
er for nøyd av po li ti ets be hand ling kan 
kla ge.

Be slag la fø rer kort selv om   
blod prø ven ikke vis te funn  
av rus mid ler – og lot være  
å sen de sa ken til po li ti ju rist. 

Tekst: Tore Let vik

Vest po li ti dis trikt får sterk kri tikk av 
Si vil om buds man nen for å ha opp rett
holdt et fø rer kort be slag i lang tid selv 
om blod prø ve ana ly ser tid lig fri fant 
man nen for rus mis tan ke. 

Fø rer kor tet skul le da vært le vert 
til ba ke, men po li ti be tjen te ne stol te 
mer på egne vur de rin ger av at man
nen så ru set ut, enn på le ge un der sø
kel se og blod prø ve re sul ta ter. 

Sa ken skul le også vært vur dert av 
po li ti ju rist straks et ter be slaget, men i 
føl ge Si vil om buds man nen over send te 
po li ti be tjen te ne hel ler ikke be slags sa
ken til på ta le ju rist slik de skul le. Noe 
om buds man nen fin ner al vor lig. 

«Den mang len de frem leg gel sen av 
sa ken for på ta le myn dig he ten in ne bæ
rer en klar og al vor lig saks be hand
lings feil fra po li ti ets side. Unn la tel sen 
av å fore leg ge sa ken for på ta le myn
dig he ten in ne bæ rer at til ba ke kal let og 
be slaget var urett mes sig», he ter det 
blant an net i Si vil om buds man nens 
ut ta lel se av 7. au gust i år. 

Av an mel del sen frem går det at 
po li ti et un der sam ta len med fø re ren 
mis tenk te ham for å være «mu lig 
ru set». Po li ti et gjen nom før te en så kalt 
«tegnogsymp tomtest» på fø re ren, 
som skal ha styr ket mis tan ken. Po li ti
ets ob ser va sjo ner og tes ting med før te 
at han ble be slut tet frem stilt for le ge
vak ten. 

I den kli nis ke un der sø kel sen 
gjor de ikke le gen til sva ren de funn 
som po li ti et. Le gen kon klu der te med 
at per so nen ikke var rus på vir ket. 

På spørs mål fra om buds man nen 
om hvor for po li ti et men te det fort satt 
var skjel lig grunn til mis tan ke et ter 
den kli nis ke un der sø kel sen hos le ge
vak ten, har po li ti et svart at den kli
nis ke un der sø kel sen hos le ge vak ten 
ikke fan ger opp alle ty per rus. 

Blod prø ver
«Po li ti et leg ger der for mind re vekt på 
den ne i vur de rin gen av om det er 
skjel lig grunn til mis tan ke, og stør re 
vekt på po li ti ets egne ob ser va sjo ner. 
Om be vi se ne var til strek ke lig ster ke 
til å dan ne sann syn lig hets over vekt for 
rus på vir ket kjø ring på av gjø rel ses tids
punk tet, er en fak tisk vur de ring som 
om buds man nen har be gren set mu lig
het til å over prø ve. 

Om buds man nen fin ner det li ke
vel noe mer ke lig at po li ti et har stør re 
til tro til sine egne ob ser va sjo ner enn 

Får refs etter beslag av førerkort

Foto: Gorm Kallestad /  
NTB scanpix
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Curt A. Lier mener
Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

Her om da gen så jeg på nytt fil
men «Alle pre si den tens 

menn» fra 1976. Den hand ler om den 
så kal te Watergateskandalen som 
med før te at pre si dent Nixon måt te 
gå av. Et av bud ska pe ne i fil men er at 
man må våge å ta opp ting som vir ker 
feil el ler ska de li ge, selv om noen med 
høy sta tus står bak.

Det slår meg hvor mye ver den har 
for and ret seg si den den gan gen, fak
tisk bare de sis te åre ne. Da jeg ble 
valgt som le der av Ju rist for bun det for 
åtte og et halvt år si den, var Ba rack 
Obama fort satt ny i pre si dent em be
tet. Den før s te svar te ame ri kans ke 
pre si den ten skap te frem tids håp og 
tro på en bedre ver den. 

Se ne re har det kom met en ny 
pre si dent i Det hvi te hus. Han 

har and re ver di er og pri ori te rin ger. 
«America first», så får res ten av ver
den sei le sin egen sjø. Hans frykt for 
ter ror og sto re meng der flykt nin ger i 
be ve gel se mot den vest li ge ver den 
har også satt våre ver di er på prø ve. 

Pre si dent Do nald Trump ville 
nep pe ha følt det nød ven dig å gå av 

hvis Watergateskandalen 
had de inn truf fet i dag. 

Det går ikke en enes te 
uke uten at det frem
kom mer nye sjok ke
ren de opp lys nin ger 
om hvor dan 
Trump og kret sen 

vå ke også nors ke bor ge re. I den se ne re 
tid har vi sett at fle re per so ner som 
job ber i det of fent li ge, har mis tet sik
ker hets kla re rin gen sin, uten at det gis 
noen for kla ring på det te. Kon se kven
sen av å mis te sik ker hets kla re rin gen 
er i rea li te ten at de mis ter job ben, 
uten for kla ring el ler be grun nel se. For
kla ring blir ikke gitt av sik ker hets hen
syn, noe som gjør det umu lig å vite 
om «opp si gel sen» kan ut gjø re et 
brudd på ar beids mil jø lo vens be stem
mel ser. 

Med #metoo kam pan jen har vi 
også blitt opp merk som me på 

hvor om fat ten de sek su ell tra kas se ring 
er som sam funns pro blem. Det te har 
blitt hev det av kvin ne be ve gel sen i en 
år rek ke, men de har rett og slett ikke 
blitt tatt på al vor. De fles te, og jeg 
blant dem, har trodd at det te kun var 
et mar gi nalt pro blem i Norge. Det vi
ser seg at in gen bran sjer el ler yr kes
grup per er for skå net for det te, hel ler 
ikke vi ju ris ter. 

Ju rist for bun det er både fag for en ing 
og in ter es se or ga ni sa sjon for ju ris

ter. Jeg me ner at vi på det te grunn
laget må ta an svar for sam fun net 
rundt oss. Vi må være med å dan ne en 
mot kraft til sli ke far li ge tren der som 
jeg har nevnt her. Vår stem me er kan
skje ikke den kraf tig ste, men den er li
ke vel vik tig. 

I no vem ber er min vakt over, og 
Ju rist for bun dets lands mø te skal vel ge 
en ny pre si dent og et nytt ho ved sty re. 
Uan sett hva dis se øns ker med for bun
det i ti den frem over, hå per jeg at de 
vil fort set te å hol de retts sik ker he tens 
fane høyt. Hvis ikke, hvem skal el lers 
gjø re det? 

rundt ham har opp trådt for å vin ne 
pre si dent em be tet. Som pre si dent har 
han også ut talt seg og opp trådt på 
må ter som ville vært uten ke li ge for 
en ame ri kansk pre si dent for bare få år 
si den. Alt drei er seg om makt. 

Det har også vært skrem men de å 
se hvor li ten re spekt Trump har for 
på ta le myn dig he tens og dom sto le nes 
uav hen gig het i sitt eget land. Alt 
det te har bi dratt til at ver den fø les 
mer usik ker og ut rygg enn noen gang. 

Pa ral lelt med det som skjer i 
USA, har de mo kra ti og retts stat

li ge prin sip per blitt satt på kraf tig 
prø ve i land mye nær me re oss. Både 
Tyr kia, Po len og Un garn har be ve get 
seg vekk fra makt for de lings prin sip
pet, og makt ha ver ne opp trer i sta dig 
stør re grad som dik ta to rer. I dis se lan
de ne er det i dag van ske lig å vir ke 
som dom mer el ler re pre sen tant for 
på ta le myn dig he ten hvis du ikke er 
vil lig til å la deg in stru e re av lan dets 
myn dig he ter. 

Her i Norge er det in gen som på 
fullt al vor tror at noe til sva ren de kan 
skje hos oss. I hvert fall ikke i over
skue lig frem tid. Li ke vel er det lett å 
se at også vi er vil li ge til å gå på ak
kord med prin sip per som tid li ge re ble 
an sett som ty pisk nors ke. Et ter ter ror
an gre pet i 2011 har vi opp levd et sta
dig ster ke re press for al min ne lig be
væp ning av po li ti et. Det te til tross for 
at det fin nes lite forsk nings mes sig be
legg for at det vil gjø re folk flest tryg
ge re. 

Et ter ret nings tje nes ten og Po li ti ets 
sik ker hets tje nes te ar bei der for at det 

skal opp ret tes et di gi talt gren se for
svar, noe som i rea li te ten be tyr at 

man får mu lig he ten til å over

Alle presidentens menn
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«Vi bare skriver 25 timer i uken, 
ikke tenk på det du!»

Juss buss sin ar beids, so si al og 
tryg de retts grup pe be hand let 693 
ar beids retts sa ker i 2017. I man ge 

av ar beids retts sa ke ne ser vi at de fles te 
har en ar beids kon trakt, hvil ket er bra. 
Imid ler tid har vi av dek ket at i noen 
sa ker er kon trak ten kun inn gått for å 
ha pa pi re ne i or den og i sam svar med 
lov ver ket. Den re el le si tua sjo nen kan 
være at ar beids ta ker ikke får over tids
til legg, ikke egent lig skal få den løn
nen som er opp ført el ler for eks em pel 
skal jobbe ve sent lig fle re ti mer i uken.  
Sli ke kon trak ter kal les pro forma kon
trak ter, og kjen ne teg nes ved at de ikke 
re pre sen te rer det fak tis ke ar beids for
hol det. 

Juss buss er fa rer at det ofte er 
uten lands ke ar beids ta ke re som blir 
ut nyt tet på den ne må ten, men det te 
skjer selv sagt også med nors ke 
ar beids ta ke re. Fle re uten lands ke 
ar beids ta ke re har for talt Juss buss at 
de øns ker å jobbe i Norge for di har en 
opp fat ning om at «her er alt i or den». 
Den fak tis ke si tua sjo nen er ikke all tid 
slik de for ven tet.

Hvor for inn går ar beids ta ke ren en 
slik av ta le lu rer du kan skje på. Det 
kan være at ar beids ta ker ikke er klar 
over at av ta len ikke vil opp rett hol des 
slik den er skre vet. Det kan også være 
at ar beids ta ker fø ler seg pres set til si ja 
til en slik kon trakt for di ar beids kon
trak ten er bed re enn en de ville fått i 
hjem lan det sitt el ler på et an net 
ar beids sted. Re son ne men tet i sist
nevn te til fel le er for eks em pel; «Hvis 
jeg sier ja til den ne au pair stil lin gen så 
job ber jeg mer enn jeg egent lig må 

et ter ut len dings lo ven, men jeg får bo 
gra tis i Norge, lære meg norsk og kan
skje bed re mu lig he ter se ne re».  Spørs
må let er om vi vil stil le våre med men
nes ker i di lem ma er av den ne ty pen?

Det kan fint være at det fak tis ke 
ar beids for hol det som skju ler seg bak 
en pro forma kon trakt er bed re enn 
det ar beids ta ke ren ville fått and re ste
der. Imid ler tid end rer ikke det fak tu
met at kon trak ten for eks em pel stri
der med ar beids mil jø lo ven el ler 
ut len dings lo ven, og der for ikke er lov
lig i Norge. Juss buss har inn trykk av at 

man ge ar beids gi ve re fø ler at de kan 
tøye lo vens gren ser til sin for del på 
den ne må ten for di sann syn lig he ten 
for å bli opp da get er lav. 

Juss buss har hatt kli en ter som for
tel ler at de har hen vendt seg til 
ar beids til sy net og der har sva ret vært 
at det er lite som kan gjø res. 

Pro ble met for ar beids ta ke re som av 
uli ke grun ner har pro forma kon trak
ter er at det er van ske lig å be vi se hvor 
mye man fak tisk har ar bei det og hva 
som egent lig føl ger av kon trak ten, og 
der med hvor mye lønn man egent lig 
har krav på. 

En an nen ut ford ring er hvor dan 
man skal be kjem pe det te sam funns
pro ble met. Hvil ke vir ke mid ler er det 
som kan bi dra til en end ring? Juss buss 
har lite for stå el se for at det er så van
ske lig som man ge skal ha det til. Der
som man had de hatt gode in for ma
sjons ka na ler til ar beids ta ker ne had de 
mye vært gjort.  Det er man ge som 
sø ker om ar beids til la tel se hos UDI. Et 
til tak kan være å gi in for ma sjon, om 
reg le ne som gjel der i det nors ke 
ar beids li vet sam ti dig som man får 
inn vil gel se av ar beids til la tel se. 

Ar beids til sy net kon trol le rer 
ar beids plas ser i sær lig ut sat te yr ker. Så 
len ge det er ar beids ta ke re som ut nyt
tes i Norge er det ty de lig at det te ikke 
er til strek ke lig. Skal vi fort set te å la 
folk falle gjen nom sprek ke ne el ler er 
det noen som har tenkt til å set te en 
stop per for det te snart?

In ge borg Hjelt nes, Juss buss

Ingeborg Hjeltnes
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Rikke C. Ringsrød, 
forhandlingssjef

Annette Narverud, 
seniorrådgiver

Tid for lokale forhandlinger
Nå er tiden der hvor de lokale lønns-
forhandlingene i stat og kommune 
skal gjennomføres. Økonomi og 
avtaler er noe ulikt i de forskjellige 
tariffområdene, men noen tips til 
forhandlingene og utforming av krav 
kan benyttes uavhengig av sektor.  

I offentlig sektor er det Juristforbundets til
litsvalgte som har ansvaret for å gjennomføre 
de lokale forhandlingene på vegne av våre 
medlemmer. De tillitsvalgte går en travel tid i 
møte med forberedelser, gjennomføring og 
etter hvert evaluering av lønnsoppgjøret. Det 
er viktig at du som medlem setter deg inn i 
grunnlaget for forhandlingene og tenker 
gjennom eget lønnskrav og hvilken argumen
tasjon og begrunnelser som skal benyttes. 
Enkelte synes det er vanskelig å fremme krav. 
Her kommer noen tips om hva du bør sjekke 
og hvordan du kan utforme lønnskravet uav
hengig av hvilken sektor du jobber i:

• Delta på informasjonsmøter eller ta kon
takt med din tillitsvalgt for å forhøre deg 
om frister og prosess. Her kan du også delta 
i diskusjon om strategi og prioriteringer.

• Be om en lønnssamtale med nærmeste 
leder.

• Les den lokale lønnspolitikken på egen 
arbeidsplass, og bruk argumenter herfra 
til å underbygge eget lønnskrav.

• Bruk Juristforbundets lønnsstatistikk som 
grunnlag.

• Finn ut hvilke forhandlingshjemler som 
kan benyttes, og tilpass din argumenta
sjon til den aktuelle bestemmelsen.

• Sjekk den økonomiske rammen det skal 
forhandles om på ditt forhandlingssted. 
Undersøk pottens størrelse og hvor 
mange Akademikermedlemmer det skal 
forhandles om. 

• Få frem hva du har påtatt deg av nye opp
gaver og ansvar, kompetanseutvikling og 
hvilke resultater du har oppnådd.

• Merk at kravet kan inneholde både end
ring av stillingsbetegnelse/tittel og lønn.

Som arbeidstaker kjenner du din arbeids
hverdag, dine arbeidsoppgaver og utviklings
muligheter best, og dette danner grunnlaget 
for ditt krav i lønnsforhandlingene. Vær rea
listisk men ikke beskjeden. Et godt tips er å 
formulere kravet på en kort og konsis måte. 

Det er viktig at den tillitsvalgte har god 
oversikt over medlemmene på forhandlingsste
det. Dersom du er i tvil om du er registrert på 
riktig arbeidsplass, sjekk din medlemsinforma
sjon på våre nettsider. Hvis det er feil i disse 
oversiktene, ber vi deg gi sekretariatet og din 
tillitsvalgt beskjed om dette. Et oppdatert med
lemsregister er nødvendig for å bistå våre med
lemmer. De tillitsvalgte kan logge seg inn på 
våre nettsider for å få oversikt over alle med
lemmer i den virksomheten de representerer.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke 
Juristforbundets nettsider til å forberede seg til 
de lokale forhandlingene. Her finner du krav
skjema, tariffordbok, hovedtariffavtaler, lønns
statistikk, lønnskalkulator og forhandlingsveile
der. Hvis du ønsker råd og veiledning i 
forbindelse med forhandlingene, kan du kon
takte sekretariatet på lokaleforhandlinger@
juristforbundet.no eller direkte til kontaktper
son for ditt arbeidssted. Kontaktinformasjon 
finner du på våre nettsider.

Kommunal sektor - KS
I kommunal sektor tilhører de fleste av 
Juristforbundets medlemmer kapittel 3 eller 
kapittel 5 i Hovedtariffavtalen (HTA). Dette 
kapittelet omfatter de fleste fagstillingene 
inkludert faglige lederstillinger. Det innebærer 
at lønnsoppgjøret i sin helhet skjer gjennom 
lokale forhandlinger for disse medlemmene. 
Forhandlingene skal i utgangspunktet være 
gjennomført innen 1. oktober med mindre det 
blir enighet om noe annet lokalt. Medlem 
ansatt i kommunen pr. den 30. april i år omfat
tes av forhandlingene. Medlemmer i foreldre
permisjon og andre som er i lønnet permisjon 
skal vurderes på lik linje med de som er på 

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

Kontakt
Tlf.: 40 00 24 25
advokat@juristforbundet.no



53JURISTEN   5 / 2018

Akademikernes og de øvrige organisa
sjonenes tariffavtaler. Gjennomsnittet 
multipliseres med antall årsverk på 
hvert enkelt forhandlingssted. 

Lønnsregulering for ledere som 
omfattes av HTAs pkt. 2.5.2 skal tel
les med i årsverkene som legges til 
grunn for beregning av den lokale pot
ten, men lønnsendringen for disse 
lederne dekkes av av virksomhetens 
eget budsjett.

Som i øvrige områder skal med
lemmer i foreldrepermisjon og andre 
som er i lønnet permisjon, vurderes 
på lik linje med de som er på jobb.

Forhandlingene etter pkt. 2.5.1 
skal være gjennomført innen 31. okto
ber 2018, og virkningstidspunktet er 
1. mai 2018.

I Akademikernes avtale finnes ikke 
lenger lønnstrinn og lønnsrammer. I 
stedet er dette erstattet med kroner/
årslønn og en ny lønnsstige. 
Lønnsstigen omfatter medlemmer 
som tidligere var innplassert i en lønns
ramme, som f.eks. førstekonsulenter. 
Disse vil få en årlig lønnsvekst på 1,1 % 
i inntil 10 år basert på den enkeltes 
innplassering i stigen. Dette opprykket 
er automatisk basert på ansiennitet, og 
er uavhengig av 2.5.1 forhandlingene. 
For arbeidstakere ansatt fra og med 1. 
mai 2018 i en av disse stillingene, er ny 
minstelønn på kr. 449 400,

Akademikernes HTA gir mulighet 
til å benytte både generelle tillegg, 
gruppetillegg og individuelle tillegg. 
Det er viktig at alle våre medlemmer 
får en lønnsutvikling. Juristforbundet 
anbefaler våre tillitsvalgte å benytte 
gjeldende virkemidlene for å oppnå 
dette. I tillegg oppfordrer vi våre med
lemmer til å stille krav om juridiske 
stillingstitler i tillegg til de fastsatte 
stillingskodene. Et eksempel kan være 
en rådgiver som også får tittelen jurist 
eller juridisk rådgiver. Denne mulig
heten er presisert i HTAs pkt. 2.3.

Lykke til med årets lokale  
forhandlinger!

en slik ramme. Det viktigste nå er like
vel at jobben gjøres lokalt slik at 
Juristforbundets medlemmer får en 
solid andel av de avsatte midlene.

I de sentrale forhandlingene ble 
det etablert en ny stillingskode, jurist 
2. Koden «jurist» ble allerede innført 
ved justeringsoppgjøret i 2016, og 
juristene har nå fått en påbygging av 
denne. Den nye koden er plassert i 
6701 og har et lønnsintervall som går 
fra trinn 53 til trinn 77. Juristkoden 
som ble opprettet i 2016 går fra trinn 
31 til trinn 54. Det betyr at de to 
kodene overlapper hverandre, og at 
det er et sammenhengene profesjons
basert avlønningsløp fra ca. 445 000, 
per år til ca. 1 060 000, per år. Disse 
to kodene vil kunne fange opp alle 
medlemmene som har faglige stillin
ger. For medlemmer med lederansvar 
skal lederkoden benyttes. 

I de lokale forhandlingene kan et 
krav om økning av antall lønnstrinn 
fremmes samtidig som det kreves 
overflytting til stillingskodene jurist 1 
eller jurist 2, eller fra den ene juristko
den til den andre. Juristforbundet opp
fordrer alle sine medlemmer om å 
legge inn krav i de lokale forhandlin
gene til høsten uansett hvilken kode de 
er plassert i. De lokale forhandlingene 
vil ta utgangspunkt i lokale forhold i 
etaten, virksomheten eller bydelen.

Statlig sektor
Akademikernes Hovedtariffavtale, 
som Juristforbundet er en del av, inne
bærer at hele lønnsoppgjøret for våre 
medlemmer er flyttet ut til den enkelte 
arbeidsplass/forhandlingssted. Dette 
innebærer at hele den økonomiske 
rammen på 2,8 % for oppgjøret 2018 
skal forhandles gjennom lokale, kollek
tive forhandlinger. Rammen på 2,8 % 
er et «samletall» som viser statens økte 
lønnskostnader. Den sier ikke hvor 
mye hver enkelt arbeidstaker vil få i 
lønnsøkning. Kommunal og moderni
seringsdepartementet (KMD) bereg
ner gjennomsnittslønn for henholdsvis 

jobb. De medlemmene som er i ulønnet 
permisjon bør også vurderes, men har 
ikke samme krav på tilsvarende lønns
utvikling som de som er i fullt arbeide. 
Virkningstidspunktet for forhandlings
resultatet skal være 1. mai med mindre 
annet er avtalt. (HTA 5.1, fjerde avsnitt) 

Noen av våre medlemmer i kom
munal sektor er fortsatt plassert i 
kapittel 4. Dette bør det ryddes opp i 
innledningsvis. De sentrale partene, 
Akademikerne og KS, er enige om at 
alle våre medlemmer skal omfattes av 
enten kapittel 3 eller 5. Dersom det 
oppstår problemer, ber vi om at sekre
tariatet blir kontaktet. 

Rammen for årets oppgjør i kapittel 4 
ble 2,8 % på årsbasis. Dette omfatter 
overheng fra 2017 og glidning på til 
sammen 1,7 %. Rammen for oppgjø
ret i privat sektor, eller frontfaget som 
det kalles, ble også 2,8%. Inflasjon 
viser for tiden en fallende tendens og 
ligger under målet på 2%. Det betyr at 
det skal være mulig å sikre reallønn
søkning i 2018, etter at 2017 ga real
lønnsnedgang for svært mange.  

Det er viktig å understreke at for
handlingsresultatet i kapittel 4 gjelder 
kun for medlemmer som er omfattet av 
dette kapittelet. Resultatet kan ikke 
overføres til kapittel 3 eller 5 ettersom 
det her er lokale forhandlinger som skal 
gjennomføres på fritt grunnlag. 
Erfaringsvis er det likevel mange kom
muner som ser hen til resultatet i kapit
tel 4 når man forhandler i kapittel 3 og 
5. Slike sammenligninger bør avvises, 
under henvisning til hovedtariffavtalens 
forutsetninger om frie, lokale forhand
linger etter avtalte kriterier, og at lokale 
forhold skal tillegges vekt.

Oslo kommune
For første gang siden 2014 er det satt av 
midler til lokale forhandlinger i Oslo 
kommune. Potten det forhandles om er 
på 0,40% av lønnsmassen. Det betyr at 
det er en del penger til fordeling, selv 
om ikke alle utfordringene blir løst med 
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Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn. 
Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller 
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv. 
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes. 

Innlegg sendes med e-post til omg@juristkontakt.no

sert på Face book som en un der skrifts
kam pan je. 

JSU har i møte med de ka na tet gitt 
klar be skjed om at stu den ter som al le
re de har plan lagt sitt stu die løp et ter 
gjel den de be tin gel ser, vil bli mis for
nøyd med end rin ger. End rin ger i gjen
opptakskvoten kan ha be tyd ning for 
en am bi si øs og struk tu rert jusstu dent 
som kan ha plan lagt at det er hen sikts

lig ger på bor det, er at gjenopp
takskvoten skal hal ve res. Ryk te ne om 
inn skjer pin ge ne spred te seg som ild i 
tørt gress på so si a le me di er i ap ril 
må ned. Mis for nøy de stu den ter har 
for søkt å kom me med inn spill til 
le del sen gjen nom fle re ka na ler; blant 
an net via JSU (ju ri disk stu dent ut
valg), ved å sen de epost til le del sen og 
ved å skrive brev som har blitt pub li

   Av Marie Bakke, tillitsvalgt i Juristforbundet-Student Oslo og Helene Wulfsberg, tillitsvalgt i Juristforbundet-Student Oslo

UiO-studenter ønsker å bli inkludert

Jusstudiet

Våren 2018 var et urolig 
semester på Juridisk fakultet 
i Oslo, preget av opphetede 
debatter på sosiale medier 
og en frustrasjon hos 
jusstudentene. 

Uro lig he te ne har sær lig knyt tet seg til 
om leg gin ger av eks amens gjen nom fø
rin gen; her un der nye eks amens lo ka
ler, nytt di gi talt eks amens sy stem samt 
end rin ger hva gjel der gjen opp tak av 
eks amen. 

Gjen nom gangs te ma i inn spil le ne 
fra jusstu den te ne og stu dent or ga ni sa
sjo ne ne, er at de ikke fø ler seg in klu
dert i be slut nings pro ses se ne fra fa kul
te tets side. Sær lig in for ma sjons fly ten 
ved rø ren de hvil ke end rin ger fa kul tet 
plan leg ger, trek kes frem. 

Et eks em pel er inn fø rin gen av en 
re du sert gjenopptakskvote og emne
sper re, hvil ket in ne bæ rer at ad gan gen 
til å ta eks ame ner på nytt blir be trak
te lig inn skren ket. Emne sper ren, som 
trer i kraft høst se mes te ret 2019, in ne
bæ rer at det ikke vil være mu lig å ta 
opp fag der som stu den ten har meldt 
seg opp til vi de re kom ne em ner. 

For tur står for slag om en re duk sjon 
av gjenopptakskvoten. Per i dag kan 
stu den te ne vel ge å ta opp eks amen i 
opp til fire be ståt te fag. For slaget som 

– An led nin gen til å bed re sam ar bei det byr seg al le re de i an led ning den fore stå en de 
be slut nin gen om gjenopptakskvote, skri ver Ma rie Bak ke og He le ne Wulfs berg. 

     For tur står forslag om en  
reduksjon av gjenopptakskvoten
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ren de sam ar beid mel lom stu den te ne 
og le del sen, gir seg ut slag på triv sels
un der sø kel ser der Tromsø kom mer 
best ut av de ju ri dis ke fa kul te te ne. 

An led nin gen til å bed re sam ar bei
det byr seg al le re de i an led ning den 
fore stå en de be slut nin gen om gjenopp
takskvote. De bat ten rundt den fore stå
en de end rin gen har ver sert på so si a le 
me di er. På Face book ble det pub li sert et 
brev fra stu den ter til le del sen, som 407 
stu den ter kom men ter te at de øns ket å 
skrive un der før det ble sendt. Ved re vi
de ring av gjentakskvoten har le del sen 

mu lig het til å in vol ve re stu den te ne i 
ut red ning, ut for ming og inn fa sings plan, 
slik at alle kan bli mest mu lig for nøyd 
med en even tu elt ny ord ning.

Ju rist for bun detStu dent opp ford
rer le del sen ved ju ri disk fa kul tet i 
Oslo til å in vol ve re JSU i pro ses sen 
med end ring av gjentakskvoten. 
Vi de re å lage sy ste mer og ru ti ner som 
sik rer in for ma sjons flyt, trans pa rens i 
be slut nings pro ses se ne og som in vol
ve rer stu den te ne på en me nings fylt 
måte. På den må ten kan man ska pe et 
bed re sam ar beid. 

mes sig for hen ne å ta opp av lag te eks
ame ner. 

Ju rist for bun detStu dent har i det 
sam me mø tet med de ka nen, opp ford
ret til bed re in for ma sjons flyt, en mer 
trans pa rent be slut nings pro sess og et 
tet te re sam ar beid. Et eks em pel til 
et ter føl gel se er sam ar bei det mel lom 
stu den te ne og le del sen ved det ju ri
dis ke fa kul te tet i Tromsø. JSU i 
Tromsø be skri ver en si tua sjon der stu
den te ne in klu de res i be slut nings pro
ses se ne. At det fore lig ger et fun ge

I forrige nummer av Jurist-
kontakt kommenterte 
Presidenten mine tanker 
om reformbehov. 

Helt unød ven dig iføl ge ham, og hen
vi ser til at han har vært sen tral i for
bun det i 18 år. Det er som for ven tet.

Han vi ser til tid li ge re ut red nin ger, 
og nå sist end rin ge ne på sis te re pre
sen tant skaps mø te i no vem ber 2016. 
Re pre sen tant ska pet end ret navn til 
Lands mø te og an tal let de le ga ter ble 
økt fra 29 til 59. Ma te ri elt og inn
holds mes sig le det det or ga ni sa sjons ar
bei det han be skri ver til in gen re form. 
Det er rea li te ten.

Den stør ste fak tis ke end rin gen 
kom et ter inn spill fra meg sen høs tes 
2016, nem lig at sek sjo ne ne skul le få 
stør re au to no mi. Sek sjo ne ne fikk egen 
øko no mi, og har de sis te 2 åre ne kun

   Av Jørn H. Hammer, leder av seksjon Privat i Juristforbundet

Replikk til presidenten i Juristforbundet

Organisering av Juristforbundet

ne pri ori te re satsninger. Det har vært 
vel lyk ket, og i for len gel sen av det spil
ler jeg inn en yt ter li ge re styrkning av 
sek sjo ne ne. Det er mitt inn trykk at 
det er blitt godt mot tatt.   

Det er nå et stort be hov for å 
de mo kra ti se re for bun det slik at alle 
med lem mer får re ell stem me rett. Det 
er både lett og en kelt å rea li se re. 

Og det er vik ti ge re nå enn noen gang. 
Le de ren i Aka de mi ker ne, som vi er en 
del av, ut ta ler: «Me øns ker at våre til
litsvaldte ute i verksemdene skal for
hand la lønn med lo kal ar beids gi ver.» 
Det er slutt på ega li tæ re lønns opp gjør. 
Noen får lønns jus te ring. And re får det 
ikke. Da er det helt nød ven dig at våre 
til lits valg te har so lid le gi ti mi tet for de 
løs nin ger de for hand ler frem, og at de 
er ut satt for åpne og hem me li ge valg 
hvor alle som om fat tes av for hand lin
gen kan del ta.

Pre si den ten vi ser til en eks tern rap
port om bru ken av res sur se ne i Ju rist for
bun det. Ho ved sty ret har fått den til 
orien te ring, og be slut tet å sen de den på 
hø ring i or ga ni sa sjo nen før Ho ved sty ret 
tok stil ling til den. Pre si den ten over ser 
det, og mel der hardt og sterkt, men urik
tig, at rap por ten vi ser at res surs bru ken 
for de ler seg likt på de med lem me ne som 
har ta riff av ta le i bunn, og med lem mer 
uten en ta riff av ta le, i det alt ve sent li ge 
med lem me ne fra pri vat sek tor. Det blir 
en dis ku sjon i lø pet av høs ten frem til 
Lands mø tet.

Juristen har tilbudt Juristfor-
bundets president Curt A. Lier en 
imøtegåelse av Hammers replikk. 
Lier mener det ikke fremkommer 
noe nytt i Hammers replikk og 
han viser til sitt innlegg i forrige 
utgave. 
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I november i år skal vi vi for 
første gang ha Landsmøte 
i Juristforbundet. Det er for 
min del knyttet stor spenning 
og forventning til det.

For det før s te hå per jeg in der lig at 
man ge av våre med lem mer kom mer. 
Re pre sen tant ska pet be slut tet i 2016 
at mø tet skal være åpent for alle med
lem mer. Selv om man ikke har tale og 
for slags rett er det li ke vel sto re mu lig
het for å dis ku te re og på vir ke de le ga
te ne og oss i ho ved sty ret. Jeg vil tro at 
de fles te de le ga te ne vil være svært 
lyd hør over for med lem mer som vi ser 
så stor in ter es se for for bun det at de 
del tar på lands mø tet. 

Det er også and re sto re ny vin nin
ger med over gan gen til lands mø te. Nå 
skal for bun dets øver ste or gan i stør re 
grad fore ta pri ori te rin ger. De skal av
gjø re hva vi skal bru ke det mes te av 
ti den og pen ge ne på i den kom men de 
2års pe ri oden ved å ved ta ho ved sat
sin ger for for bun dets ak ti vi tet og ram
me bud sjet tet. Noe av de bat ten mel
lom pre si den ten og le der for pri vat 
den se ne re ti den har nett opp hand let 
om pri ori te ring, og den vi ser at det er 
fle re må ter og se det på. 

Vi de re vil Lands mø te på ny ta 
stil ling til spørs må let om mer fri kjøp 
av til lits valg te ved at det ned sat te 
vi se pre si dent ut val get skal frem leg ge 
sin rap port. I den frem kom mer det 
dis sens på en rek ke spørs mål slik at 
her er det du ket for gode, kon struk

   Av Susanne Eliassen, visepresident i Juristforbundet

Jeg skulle ønske vi hadde valgkamp 
i Juristforbundet

Valg i Juristforbundet

ti ve og kan skje hef ti ge de bat ter. Det te 
er i al ler høy es te grad også et spørs mål 
om pri ori te ring og vi sjo ner for for
bun det frem over. 

And re mer po li tis ke spørs mål vil 
være hvor mye av kon tin gen ten for bu
dent skal be nyt te til hu ma ni tæ re for mål 
og hvil ke or ga ni sa sjo ner el ler pro sjek tet 
skal nyte godt av det den kom men de 
pe ri oden. Skal det kun ne være or ga ni sa
sjo ner som er knyt tet til re li gi ø se el ler 
po li tis ke or ga ni sa sjo ner el ler skal det 
være en ab so lutt gren se her? 

Et spørs mål som var opp på for
ri ge re pre sen tant skaps mø te var krav 
om an del av menn og kvin ner som sit
ter i våre valg te or ga ner, el ler kvo te

ring som noen også vil kalle det. Det te 
for slaget ble truk ket et ter prø ve av
stem ning, men det er vel stor sann syn
lig het for at det kom mer opp igjen i 
en el ler an nen form. Her un der vil det 
også kan skje bli spørs mål om å opp
ret te et eget kvin ne ut valg. El ler kan
skje blir det et li ke stil lings og dis kri
mi ne rings ut valg? 

Til sist skal vi fore ta valg av nytt 
ho ved sty re. Valg ko mi te en har av le
vert sin inn stil ling og Ju rist kon takt 
har pre sen tert kan di da te ne med cv og 
valg ko mi te ens ho ved be grun nel se. 

Men her kom mer mitt øns ke inn, «jeg 
skul le øns ke vi had de valg kamp i for

– Kanskje blir det en aldri så liten valgkamp i forbundet, skriver Juristforbundets 
visepresident Susanne Eliassen (Foto: Thomas Haugersveen) 



58 JURISTEN   5 / 2018

Meninger | Fag | Debatt

Jeg fikk spørs mål fra valg ko mi te en om 
og hvor dan man skal jobbe med kunn
skap om ju ris ter og ju ris ters an se el se. 
Jeg reg ner med at de and re kan di da
te ne fikk det spørs må let og jeg skul le 
vel dig gjer ne øns ke å høre sva ret. Jeg 
me ner spørs må let er feil stilt, for det 
hand ler om den en kel te og be folk nin
gens be hov for kunn skap om ret tig he
ter og be ho vet for til gang til ju ri disk 
kom pe tan se. 

Det hand ler om sam fun nets for
plik tel se til å sør ge for at de som 
tren ger oss og vår kom pe tan se får 
det. Det hand ler om å løse sa ker med 
våre verk tøy for den en kel te og for 
sam fun net. Det hand ler ikke om 
ju ris ter men om sam fun nets be hov 
for oss  og for meg sær lig de som 
tren ger det mest. Et barn som er 
tviste tema i en bar ne for de lings sak 
el ler i en barnvernssak, en an satt som 
blir sagt opp (rik tig el ler urik tig), rus 
og psy kia tri pa si en ter som er av hen
gig av be hand lings til bud og hvor det 
er ad gang til tvangs bruk, asyl sø ke re 
og flykt nin ger, volds ut satt kvin ner og 
menn, fa mi li er som går i opp løs ning 
pga ar ve strid el ler nabo kon flik ter 
som øde leg ger livs kva li te ten til de 
in vol ver te. 

Rek ken er lang, men po en get er at 
vår pri ori tet bør hand le om de som 
tren ger at den en kel te og sam fun net 
får mer kunn skap om hva ju ris ter kan 
og bør bi dra med og vik tig het av vårt 
bi drag og av til gang til oss og ikke om 
vår an se el se og lønn. 

Jeg er sik ker på at det er man ge 
fle re spørs mål og noe som er es sen si
elt for med lem mer, for en in ger og sek
sjo ner å få svar på. Fra i alle fall fra 
pre si dent og vi se pre si dent kan di da
te ne og jeg opp ford rer fle re til å sen de 
inn spørs mål og Ju rist kon takt til å ta 
an svar for at vi får de svar vi tren ger 
for å ta valg ba sert på kunn skap. Og 
kan skje blir det da en ald ri så li ten 
valg kamp i for bun det.

for bun det kun ne re pre sen te re oss i 
ut valg i Aka de mi ker ne, skal en sek sjon 
kun ne le ve re en hø rings ut ta lel se på 
tvers av en hø rings ut ta lel se fra 
Ho ved sty ret?  Hva ten ker man om 
Advokatlovutvalgets rap port? Hvor
dan bør ad vo kat ut dan nel sen være? 
Og bør ju rist tit te len være lov be skyt
tet?  Bør kan di da ter med bache lor i 
juss kun ne bli med lem mer? Skal de i 
så fall ha sam me sta tus i for bun
det? Skal vi ha et dele mel lom po li ti 
og på ta le el ler skal vi fort set te med 
nå væ ren de ord ning? Skal for bun det 
ak tiv gå ut å være mot all menn 
be væp ning i po li ti et? Skal vi fort set te 
vårt en ga sje ment og tids bruk på sam
ar beid med kvin ne or ga ni sa sjo ner, her
un der sam ar beid med Fo kus? Skal vi 
fort set te å del ta på FNs kvin ne kon fe
ran se? Del ta i for hold til skyg ge rap
por te ring til FNs kvin ne kom mi sjon? 
Skal vi fort sett si ja til å hol de et fore
drag for SVs kvin ne ut valg, Ottars 
lands mø te, Skeiv ung dom og det som 
kan vir ke kon tro ver si elt i for hold til 
våre ved tek ter og prin sippro
gram?  Skal vi fort set te vårt en ga sje
ment for barns ret tig he ter ved blant 
an net å del ta i fo rum for bar ne kon
ven sjon? Her un der i sam ar beid med 
or ga ni sa sjo ner som er mye mer po li
tisk unøyt ra le enn oss. Del ta i uli ke 
fora, nett verk og departementsnedsatt 
ut valg? Hva ten ker man om sær dom
sto ler for barne og fa mi lie sa ker? 

bun det». Jeg skul le øns ke vi viss te så 
mye mer om kan di da te ne, hva de står 
for og hva de vil frem over. Jeg er redd 
for at uten den kunn ska pen blir det 
fort at vi vel ger ut fra hvil ken sek sjon 
kan di da te ne til hø rer ak ku rat nå og en 
el ler an nen for de lings nøk kel som skal 
gå opp  sna re re enn ut fra over be vis
ning om at den kan di da te ne er den jeg 
mest har tro på står for og vil det det 
sam me for for bun det frem over som 
meg/oss. Å være øver ste til lits valgt i 
Ju rist for bun det hand ler ikke om å ha 
den bes te CVen. I så fall ville ald ri en 
yng re kan di dat til pre si dent el ler vise
pre si dent ver vet nådd opp i for hold til 
kan di da ter som har ju ri di kum fra 
1980 og 90 tal let. 

Det er så mye jeg lu rer på og som 
jeg hå per kan skje Ju rist kon takt kan 
ut ford re kan di da te ne på el ler at de 
selv av kla rer med inn legg i bla det. 

For det før s te er det sto re spørs
må let som den nor dis ke mo del len og 
tre parts sam ar beid, over slags ef fekt for 
ta riff av ta le til de de ler og for de med
lem me ne som ikke har det. Opp står 
lønns ut vik ling og økte go der for eks
em pel fe rie, per mi sjon med lønn i et 
va kuum el ler er det slik at de kol lek
ti ve av ta le ne og for hand lin ger også 
blir gjeldene for alle og det så le des er 
ikke res surs som bare går til noen 
med lem mer når for bun det del tar hele 
året i ta riffor hand lin ger. 

I sam me sam men heng spørs må let 
om for bun det fort satt skal jobbe for å 
få ta riff av ta ler i de ler av pri vat sek tor 
hvor vi ikke har det, for eks em pel for 
ad vo ka ter og ad vo kat full mek ti ger? 
Og da kan skje med øns ke om at iall
fall sto re fir ma er blir med lem i en 
ar beids gi ver or ga ni sa sjon. 

Hvor dan skal de mo kra ti et i Ju rist for
bun det være? Skal vi ha sto re spørs
mål som pen sjons for li ket ut på ur av
stem ning, hvor man ge de le ga ter skal 
vi ha på Lands mø tet, skal an sat te i 

             Jeg oppfordrer flere  
til å sende inn spørsmål  
og Juristkontakt til å ta 
ansvar for at vi får de  
svar vi trenger for å ta  

valg basert på kunnskap
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Erik lær te oss blant an net ver di en av 
Ex cel og tall i for hand lin ger (noe vi 
ikke har mye av på jussstu di et).

Da vi kom vi de re til den in ter  na
sjo na le fi na len fikk vi to nye coa cher 
som skul le vei le de oss frem mot og 
un der kon kur ran sen i Car diff 
– Michael Rum mel hoff (Ju rist for bun-
det) og Roar Thun Wæg ger (WNI, 
Wæg ger Ne go ti a tion In sti tu te). De vei
le det oss i for hand lings tek nikk i for
kant av kon kur ran sen. Vi job bet både 
med teo ri og for hand ling oss i mel
lom. I juni var de beg ge med til Car
diff hvor de bi stod oss med stra te gi til 

del ta ke re ved den in ter na sjo na le for
hand lings kon kur ran sen (INC). 

Det har gått slag i slag med for
hand lin ger, og vi har lært utro lig mye 
gjen nom in ten se run der og gode til ba
ke mel din ger fra dyk ti ge dom me re. 

Som to fers ke stu den ter har vi hatt 
enormt ut byt te av å kom me i kon takt 
med dyk ti ge ju ris ter og for hand le re. 
Grunn kunn ska per fikk vi på kurs med 
ad vo ka ter hos Ræ der (Sti ne Eriks rød 
og Joa chim Ull tveitMoe). Un der fi na
len i den na sjo na le kon kur ran sen fikk 
vi vei led ning av SteinErik Mel lem se
ter (CEO, Alpha Negotiations). Stein

   Av Marte Reinnes og Tuva Fretheim Walle

Forhandlingskonkurranse i Cardiff

INC 2018

I feb ruar det te året meld te vi 
oss på ELSAs for hand lings- 
 kon kur ran se i Oslo. På det te 
tids punk tet had de vi ak ku rat 
be gynt på vårt and re år på  
juss-stu di et. 

Vi had de et sterkt øns ke om å lære 
mer om for hand lings tek nikk og ble 
fris tet av et gra tis kurs hos Ad vo kat fir
ma et Ræ der. Ald ri had de vi trodd, at 
vi skul le ende opp som for hand lings

Under mottakelsen ved prisoverrekkelsen med noen av deltakerne. Tuva i hvit kjole, Marte i gul og mellom dem Kaja Piene i ELSA.
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sis te run den i kon kur ran sen var en 
flerpartsforhandling. Her var det 
to talt fire lag som møt tes, der alle 
re pre sen ter te uli ke kli en ter. 

Vi syn tes flerpartsforhandlingen 
var spe si elt læ re rik. Her måt te vi 
jobbe ak tivt med dy na mikk og fle re 
mot stri den de in ter es ser. I den ne run
den for hand let vi med Ja pan, Italia og 
USA. Un der for hand lin gen opp lev de 
vi kul tu rel le for skjel ler som vi løs te 
ved å opp ar bei de til lit mel lom de uli
ke lage ne. 

Opp byg nin gen av for hand lin ge ne har 
et ty de lig pe da go gisk preg. For må let 
med den in ter na sjo na le for hand lings
kon kur ran sen er at del ta ker ne skal ha et 
stort læ rings ut byt te. Før hver for hand
ling måt te alle del ta ker ne pre sen te re en 
prene go ti a tion, der de la frem sin stra

te gi og tak tikk for den fore stå en de for
hand lin gen. I et ter kant av for hand lin
gen ble det te opp fulgt ved en 
re flek sjons run de med spørs mål fra 
dom mer ne. Her måt te del ta ker ne eva
lu e re om stra te gi fun ger te og hva som 
kun ne blitt gjort an ner le des. 

Et ter de en kel te run de ne fikk 
lage ne eva lue ring og po eng sco re fra et 
dom mer pa nel. Det te be stod av pro fi
ler te ad vo ka ter, ju ris ter og pro fes so rer 
fra de uli ke del ta ker lan de ne. På slut
ten av kon kur ran sen ble de uli ke 
po eng sco re ne lagt sam men, og laget 
fra USA ble kå ret til vin ner av kon
kur ran sen. Laget fra Norge kom på 10 
plass. 

Vi er vel dig takk nem li ge for at vi 
fikk mu lig het til å være med på INC, 
det te har vært en fan tas tisk opp le
vel se!

de uli ke for hand lin ge ne. Vi set ter vel
dig pris alle nevn tes smit ten de en ga
sje ment for for hand ling og kunn ska
pen de har vi de re ført til oss. 

Sel ve for hand lings kon kur ran sen (INC) 
ble det te året av holdt ved uni ver si te tet i 
Car diff, Wales. I kon kur ran sen mø tes 
jussstu den ter fra hele ver den, der de 
de ler læ ring, for hand ling og knyt ter kon
tak ter. Vi ret ter en stor takk til Ju rist for
bun det som spon set tur og opp hold for 
oss som re pre sen tan ter for Norge. 

Det var to talt 28 lag be stå en de av 
to per so ner som del tok i for hand lings
kon kur ran sen. Del ta ker ne had de al le
re de del tatt i na sjo na le for hand lings
run der for å kva li fi se re seg til INC. 
For hand lin ge ne i Car diff ble ar ran gert 
over 3 run der, der to lag møt tes for å 
for sø ke å kom me til en av ta le. I den 

   Av ad vo kat Siri Øv ste bø

Til ba ke mel ding fra Frøya-se mi na ret

Fo rum for næ rings dri ven de

Nor ges  Ju rist for bund, Fo rum 
for næ rings dri ven de, inviterte 
til et se mi nar på Frøya  
i Trøn de lag i ap ril i år. 

Vi i sty ret i fo ru met, var spen te på 
hvor dan del ta ker ne tenk te om både 
kur sets inn hold og plas se ring.

I til legg til fore drag og kurs med 
fo kus på hvor dan ef fek ti vi se re små og 
mel lom sto re ad vo kat kon to rer, fikk 
del ta ker ne del ta på en ut flukt til opp
dretts an legg. Rei sen gikk i flott na tur i 
stor fart med RIB (ri gid inflatable 
boat), og var et høy de punkt for man
ge av oss i vak re, vår li ge om gi vel ser. 

Fra Eng land kom Mi chel le Pe ters, 
som holdt et kurs med tit te len «Pro fi
tab le prac ti ce sec rets» som hand ler 

Del ta ker ne fikk del ta på en ut flukt til opp dretts an legg, der rei sen gikk  
i flott na tur med RIB.
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om hvor dan skaf fe fle re kli en ter og 
øke pro fit ten uten å jobbe fle re ti mer. 
Hun star tet med at hun reg net med at 
del ta ker ne al le re de job bet alt for 
man ge ti mer, og dro kurs del ta ker ne 
gjen nom fle re øv el ser med tan ke på å 
iden ti fi se re ut ford rin ger og mu lig he
ter for nett opp å gjø re be drif ten mer 
lønn som uten sam ti dig å øke ar beids
ti da. For man ge er det van ske lig å set
te av tid til nett opp å ten ke mer sy ste
ma tisk om hva vi gjør, og hvor dan 
gjø re noen jus te rin ger. Et av po en ge ne 
til Pe ters, var at ad vo ka ten må vise kli
en ten at hun for står hva kli en ten tren
ger. Kur set var lagt opp som en work
shop, slik at del ta ker ne ut veks let 
er fa rin ger med hver and re og de øv ri ge 
kurs del ta ker ne.  En av del ta ker ne 
skrev i et ter kant at det var godt at 
kur set ga del ta ker ne kon kre te red ska
per til å bru ke i egen virk som het. 

San dra Ste ner sen Hen den fra Lov data, 
med mas ter i me di er og retts in for ma
tikk, vis te oss mu lig he ter for mer avan
sert bruk av Lov data. Hun in vi ter te 
også del ta ker ne til å kom me med inn
spill om funk sjo ner de øns ker. En ny 
funk sjon var lagt inn da gen før kur set 
ble holdt. Det er nå mu lig het for å 
mar ker di rek te i do ku men te ne, og dis
se mar ke rin ge ne vil vise når do ku men
tet las tes ned. År sa ken til at funk sjo nen 
er lagt inn, er at stu den ter nå bru ker 
Lov data på eks amen. En av del ta ker ne 
ut tal te i eva lue rin gen av kur set: 

«For min egen del had de jeg best 
ut byt te av inn slaget fra Lov data. Det 
var nye gode tips, selv om jeg har vært 
på kurs hos Lov data før, og an ser meg 
som en gan ske flink bru ker.» 

Jep pe Normann, part ner i 
Normann & Bjørnsen as, had de fått i 
opp drag å si noe mer om for hol det 
mel lom ad vo kat full mek tig og prin si
pal. Det te er noe som Nor ges Ju rist
for bund har fått spørs mål om tid li
ge re. Han po eng ter te at forventinger 
til ar beids gi ver rol len i ar beids retts lig 
for stand er noe an net enn pro fe sjons
an sva ret til prin si pa len over for kli ent, 
jf. etikk reg le ne i ad vo kat for skrif ten. 

Bruk av sms i kom mu ni ka sjon med 
kli en ter ble også be lyst. Det var uli ke 
opp fat nin ger om hvor vidt det er til
strek ke lig at ju ri disk råd blir gitt pr sms. 
I noen til fel ler, er det enes te må ten å nå 
kli en ter på, ut tal te en av del ta ker ne som 
job ber mye som bi stands ad vo kat. 
Normanns evne til å le ven de gjø re og 
ska pe en ga sje ment om etikk reg ler var 
vel dig nyt tig for oss som var tilstede. 

Ter je Svendsen, som er med i sty ret i 
fo ru met, er part ner i fir ma et Stok
holm Svendsen as og er ba sert på 
nett opp Frøya. Stok holm Svendsen as 
har opp ret tet en fi li al i Vi borg i Dan
mark. Svendsen er også god kjent 
EUad vo kat i Dan mark. Han for klar te 

om etab le ring av kon tor på tvers av 
lan de gren ser, som var upløyd mark, og 
hvor dan kli en ter fant fram til kon to
ret på Frøya. Han ut tal te «Geo gra fi er 
ikke nød ven dig vis så av gjø ren de len
ger. Det er mu lig å gjø re noe som er 
utra di sjo nelt», sa han, og vis te til at 
Frøya og na bo kom mu nen Hit ra er 
epi sen ter in nen hav bruks næ rin gen. 
Han ga også in for ma sjon om hvor vi 
var, og in for mer te om re gi o nen. Han 
opp lys te at 70 trai le re var inn om 
Frøya og frak tet ut 5 250 000 lak se
mid da ger pr døgn.

Vi i fo ru met er vel dig gla de for at 
del ta ker ne var så ak ti ve på kur set. Det 
var vel dig læ re rikt for oss. Fo ru met 
øns ket til ba ke mel ding om nye te ma er 
ved fram ti di ge ar ran ge ment. Det kom 
blant an net for slag om bruk av so si a le 
me di er, mar keds fø ring, sik ring av kli
ent opp lys nin ger, out sour cing og 
an svar samt re krut te ring.  I til legg til 
inn spill om kurs/fore drag med kon
kre te te ma er re la tert til drift av ad vo
kat kon tor, ble det også satt fo kus på 
be ho vet for coa ching, egen ut vik ling 
og mo ti va sjons se mi nar for selv sten dig 
næ rings dri ven de og ei e re av sel skap 
der de også er an satt.

Vi hå per å vi de re ut vik le kur set, og 
at vi kan in vi te re til et nytt kurs med 
fo kus på drift av små og mel lom sto re 
ad vo kat kon tor.  

Det var Ju rist for bun dets Fo rum for næ rings dri ven de som ar ran ger te se mi na ret på 
Frøya (Foto: David Mil ling ton)

Mi chel le Pe ters holdt et kurs med  
tit te len «Pro fi tab le prac ti ce sec rets»  
(Foto: David Mil ling ton)
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ver for par te ne til å inn gå for lik er ri si
ko en det med fø rer å la sa ken gå vi de re 
til av gjø rel se. Der som sa ken ikke løse 
gjen nom mek ling mis ter par te ne kon
trol len over sa kens ut fall, og det vil 
nor malt være en dom mer el ler tviste
løser som be stem mer hvor dan tvis ten 
skal lø ses. Det opp står da en ri si ko for 
at en av par te ne helt el ler del vis kan 
tape sa ken. 

Ved en retts lig pro sess er det ikke 
len ger hva par te ne me ner er ri me lig 
og rett fer dig som er av gjø ren de. Det 
er dom me rens vur de ring av sa kens 
be vis og retts reg le ne som be stem mer 
ut fal let av sa ken. Par te ne må der for i 
en meg lings si tua sjon vur de re hvor
vidt de me ner å være bed re tjent med 
å løse sa ken ved et for lik enn å la en 
uten for stå en de be stem me.  

Ri si ko en ved å la tvis ten gå til retts lig 
av gjø rel se kan være stor el ler li ten. Det 
er ikke all tid par te ne kan be vi se det fak
tum de me ner er rik tig, og det kan der
for ten kes at de, uav hen gig av sann he
ten, lø per en ri si ko for å ikke få med hold 
i sine syns punk ter. Det kan også hen de 
at retts reg le ne er ukla re og at det der for 
ska pes en usik ker het om hva det retts lig 
ut fall av sa ken vil bli. Av hen gig av stør
rel sen på ri si ko en for å ikke få med hold 
i sine syns punk ter må par te ne vur de re 
om sa ken hel ler bør lø ses gjen nom et 
for lik som de selv er mer på å be stem me 
inn hol det av.  

Et ter som mek le ren ofte vil ha 
stør re kjenn skap til retts reg le ne og 
den retts li ge pro ses sen vil det ofte bli 
na tur lig at mek le ren pe ker på ri si ko
mo men ter i sa ken. Mek le ren kan selv
føl ge lig ikke gi par te ne noen ga ran ti 
for ut fall av sa ken ved en retts lig pro

Det er spe si elt tre fak to rer jeg 
un der min prak sis som mek ler 
har opp levd at er sen tra le.

Jeg har gjen nom ført Mek lings aka de
mi et og del tatt på fle re mek lings og 
for hand lings kurs. Jeg har vært ad vo
kat mek ler, retts mek ler, prosessfullem
ktig og part i uli ke meg lings si tua sjo
ner. Et ter min me ning fin nes det in gen 
mal el ler opp skrift for hvor dan en 
mek ling skal gjen nom fø res. Det fin nes 
imid ler tid fle re teo ri er og tek nik ker 
som er ut vik let for å bi dra til en vel
lyk ket mek ling. I til legg me ner jeg at 
det fin nes noen men nes ke li ge fak to rer 
som på vir ker par te nes vil je til å løse 
sa ken i min ne lig het (inn gå for lik). 

Det er spe si elt tre fak to rer jeg 
un der min prak sis som mek ler har 
opp levd at er sen tra le og har sterk 
på virk ning på par te ne i en meg lings si
tua sjon. Dis se øns ker jeg å re de gjø re 
for ne den for. 

Par te ne har kon trol len
Den før s te fak to ren jeg vil trek ke 
frem er par te nes kon troll over meg
lings si tua sjo nen. Min er fa ring er at 
par te ne ofte ikke er be visst de res rol le 
og makt un der mek ling. De ten ker 
ikke over at det er par te ne selv om har 
kon trol len over løs nin gen. 

Ved en mek ling er det par te ne ale ne 
som be stem mer om det skal inn gås for
lik. Jeg har fle re gan ger opp levd at par
te ne kom mer til mek ling med en for
vent ning om at jeg som mek ler skal løse 
tvis ten. Slik er det ikke ved mek ling. 
Mek le rens rol ler er å bi stå par te ne 
un der en pro sess med en mål set ning 

om å løse sa ken i min ne lig het. Mek le
ren kan kom me med for slag til løs ning 
og gjø re par te ne be vist på sa kens ster ke 
og sva ke si der, men det er ikke mek le
ren som har kon troll el ler be slut nings
myn dig het over sa kens ut fall. 

I mek ling har par te ne ikke bare 
kon troll over hvor vidt det skal inn gås 
for lik. Par te ne er også selv med på å 
ut for me sel ve løs nin gen (for li ket). 
Det er ved mek ling vide ram mer for 
hvor dan en tvist kan lø ses. Det kan for 
eks em pel av ta les av drags løs nin ger, 
kom pro mis ser el ler be tin gel ser for 
løs nin gen. Par te nes spil le rom er langt 
vi de re enn ved en retts lig pro sess hvor 
ut fal let ofte en der med tap el ler sei er.

Al ter na ti vet til løs ning gjen nom mek
ling vil nor malt være en retts lig av gjø
rel se. Ved en retts lig av gjø rel se er det 
ikke len ger par te ne, men en dom mer 
el ler tvisteløser, som be stem mer ut fal
let av sa ken. Par te ne er fra tatt kon trol
len og vil bli på tvun get et re sul tat som 
de ikke selv har vært med å ut for me. 
Re sul ta tet må par te ne ak sep te re el ler 
brin ge vi de re til ny retts lig be hand ling 
om mu lig. 

Jeg me ner er det vik tig å gjø re par
te ne opp merk som me på kon trol len 
og mu lig he ten de sit ter med til selv å 
be stem me sa kens ut fall un der mek
ling. Man ge er ikke be visst den ne kon
trol len, og det er et ter min me ning 
mek le rens opp ga ve å min ne om den
ne. Min er fa ring er at par te ne ofte 
helst øns ker å være del ak tig i å be s
tem me ut fal let av egen tvist.

Ri si ko
Den and re fak to ren jeg som mek ler 
har opp levd at ut gjør en sterk på dri

   Av Dé sirée Bjør ne-Larsen

Fak to rer som på vir ker par te ne un der mek ling

Mek ling
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sess, men kan skje kan mek le ren rea li
tets ori en te re par te ne noe der som det
te er hen sikts mes sig.  

Ver di en av å løse tvis ten
Den sis te fak to ren jeg vil nev ne sy nes 
kan skje noe en kel og ba nal, men jeg 
har som mek ler fle re gan ger opp levd 
at den ne fak to ren er vel så vik tig for 
par te ne som de to oven nevn te. Ver
di en av å løse tvis ten, spe si elt på et 
tid lig tids punkt, har ofte stor ver di for 
par te ne. 

De fles te men nes ker li ker ikke å 
være del av en kon flikt. En kon flikt 
kan opp le ves som ufor ut sig bar, tid
kre ven de og kan både være øko no
misk og fø lel ses mes sig be las ten de. Er 
det ad vo ka ter in vol vert skal de ha sitt 

ho no rar be talt, og er det ikke ad vo ka
ter in vol vert er det par te ne selv som 
må ar bei de for å be vi se og re de gjø re 
for sitt syns punkt. Et for lik vil med
fø re at sa ken av slut tes, og in gen av 
par te ne tren ger å bru ke mer tid, pen
ger el ler kref ter på tvis ten. Par te ne 
slip per også å leve i uviss het om sa
kens ut fall. 

Jeg har i mek ling selv er fart at det 
un der pro ses sen kom mer frem at det 
for par te ne er vik tigst å finne en løs
ning. Det te kan skyl des ube ha get ved 
å stå i kon flikt, øko no mi el ler et sterkt 
øns ke om å an ven de ti den på noe 
an net. En gang had de jeg en part som 
vis te seg å være be ty de lig mer in ter es
sert i fugle tit ting enn tvis ten, og var 
der for mest iv rig på å kom me i mål 

med kon flik ten som tok opp unø dig 
mye tid. 

Det er som mek ler vik tig å huske på 
at det er par te ne som er i kon flikt, og 
der for par te ne som må leve vi de re 
med kon flik ten inn til den ne er løst. 
Det te kan være kre ven de og for en
kel te øde leg gen de. Mek le ren må der
for lyt te til par te ne og huske på at 
også det å kun ne finne en løs ning på 
sa ken har en ver di. 

Et ter min me ning er alle de tre 
nevn te fak to re ne nyt tig både i rol len 
som mek ler, pro sess full mek tig og 
part. Jeg hå per at mine tan ker, er fa rin
ger og synpunkter kan bi dra til å ska
pe bed re mek lings opp le vel ser og kan
skje også fle re min ne li ge løs nin ger.

Juristkongress 2018

Thon Hotel Arena Lillestrøm | 20.-21. november

Påmelding: juristkongress.no

Fagspor: Eierstyring

«Etterlevelse og god eierstyring i offentlig sektor fra et eierperspektiv» med advokat Geir Lippestad

«Gransking i offentlig sektor» med advokat Anne Helsingeng

«Varsling i offentlig sektor – rettslige rammer og utfordringer» med advokat Birthe Eriksen

«Boligbyggsaken» med DN-journalistene Kjetil Sæter og Knut Gjernes

.. og mye mer!
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Karriereråd

• Vær ærlig – skriv «ute av 
arbeidslivet» eller tilsvarende 
på CV om det er det som er 
tilfelle.

• Reflekter over hva du har erfart 
som kan ha positiv overførings
verdi til arbeidslivet.

• Forbered deg godt på å snakke 
om perioden, spesielt dersom 
du synes det er ubehagelig.

• Det kan godt være at du er 
mer bekymret for «hullet i 
CV’en» en du behøver.

• Fatt deg i korthet i CV og 
søknad når du omtaler 
perioden.

• Det er kompetansen din og 
resultatene dine du skal 
fremheve og som åpner døren 
til intervju.

Vi vet at arbeidsgivere og de 
som rekrutterer legger merke 
til «huller i CV-en» og at det kan 
føre til at du ikke kommer på 
intervju.

Av Inger-Christine  
Lindstrøm,  
karriererådgiver  
i Juristforbundet

De som skal ansette vil ha mest mulig 
informasjon om deg. Samtidig kan noe 
av denne informasjonen gjøre dem usi
kre  uforklarlige hull i en CV skaper 
usikkerhet, og dermed kan man havne 
i neibunken. Eksemplene er mange: 
Sykdom og helseproblemer (egen eller 
andres), utvidet permisjon i forbin
delse med fødsler, ute av lønnet arbeid 
for å følge partner med jobb i utlandet, 
administrere familielivet på heltid eller 
lignende. Noen tar et friår for å dyrke 
interesser eller studere «noe helt 
annet», reise, skrive, utforske osv. Eller 
kanskje har du mistet jobben uventet 
som følge av nedbemanning.

Uansett årsaken, må man ha tenkt 
ut hvordan og når en skal fortelle om 
hullet i CVen –  din potensielle nye 
arbeidsgiver vil høyst sannsynlig inter
essere seg for dem. Jo tryggere du er 
på din egen CVhistorie, desto tryg
gere blir også andre på at alt er ok nå. 

Hva kan du gjøre?
Det du selv tror er negativt på CVen 
er ikke alltid det for en arbeidsgiver. 
Har du brukt lengre tid på studiet enn 
vanlig og tenker at arbeidsgivere vil 
reagere negativt på det? Forklar hvor
for. Kort og uten detaljer. Hadde du 
mange verv i studietiden? Jobbet mye 
ved siden av studiene? Tok en pause? 
Reiste?   Hadde omsorgspermisjon? 
Gjorde noe helt annet?

Du må naturligvis aldri lyve, men 
du behøver ikke å komme med detaljer. 
Dere kan eventuelt snakke nærmere 
om det i jobbintervjuet. Det du selv 
tror er et hull i CV kan noen arbeidsgi
vere se på som god livserfaring.

Har du en lengre periode ute av 
arbeidslivet, kan det i første omgang 
være tilstrekkelig at du skriver det 
som «ute av arbeidslivet» i den 
aktuelle tidsperioden. «Ute av 
arbeidslivet» er sant og riktig også der
som årsaken er egen sykdom. 
Arbeidsgiver vil da forstå at det dreier 
seg om personlige grunner, og at du 
ikke er redd for å snakke nærmere om 
det. I et intervju vil det være lettere å 
ordlegge seg slik at det blir tydelig at 
dette er tilbakelagt historie, og at 
arbeidsgiver ikke behøver å være usik
ker på deg. Tenk gjennom på forhånd 
hvordan du vil presentere historien.

Arbeidsgiver kan ikke og skal ikke 
spørre for mye om akkurat dette, men 
vil være opptatt av det. Måten du ord
legger deg på kan derfor få stor betyd
ning for hvordan de vurderer deg og 
håndterer potensiell usikkerhet.

Innhold i CV og søknad skal gjøre 
at du kommer i intervju. Fremhev 
kompetansen din. Du øker mulighe
tene for å bli kalt inn til intervju hvis 
du er åpen og ærlig på en generell 
måte som i eksempelet ovenfor.

Tenk gjennom
Du kan også vurdere å ringe kontakt
personen for stillingen og presentere 
muntlig hva hullet i CVen handler 
om. Da bør du ha tenkt nøye gjennom 
hva og hvordan du vil legge frem 
temaet. En slik samtale kan sørge for 
at du ikke havner i neibunken (forut
satt at du er kvalifisert for øvrig).

Kan det du gjorde mens du ikke 
var i lønnet arbeid presenteres på en 
måte som gjør det til nyttig erfaring i 
en arbeidssituasjon? Har du reflektert, 

notert deg og satt ord på hva det du 
gjorde innebar for din utvikling? Har 
du vært «administrerende direktør» i 
hjemmet har du kanskje fått trent 
både administrative ferdigheter, tål
modighet og evne til improvisasjon? 
Har du reist har du kanskje fått økt 
din selvstendighet og evne til å ta 
ansvar og initiativ? Har du vært syk 
har du kanskje fått økt utholdenhet 
og tro på at du sammen med andre 
kan jobbe deg gjennom det meste?

Dersom du ikke lykkes eller synes 
det tar mye tid og krefter er det sann
synlig at du ikke har møtt den riktige 
arbeidsgiveren ennå. Det kan også være 
at du må gjøre litt mer arbeid for å bli 
tryggere på din egen historie og måten 
du presenterer den og din kompetanse 
på. Hold gjerne referansene dine opp
datert og informert underveis når du 
søker jobber. Det gjelder uansett om du 
har huller i CVen eller ikke. Det er den 
du er nå og fremover din nye arbeidsgi
ver er mest opptatt av. 

Hull i CV-en?
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inntil ett år, med ønsket tiltredelse så 
snart om mulig. Stillingen innebærer 
varierte arbeidsoppgaver på et 
interessant og viktig fagfelt.

Det vil bli lagt vekt på erfaring fra 
domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet 
og personlig egnethet for stillingen. 
Politiattest må fremlegges.

Kontorsted: Drammen.

For fullstendig stillingsutlysning,  
se www.jobbnorge.no - ID 156453.

Elektronisk søknad sendes innen  
14.09.2018 via www.jobbnorge.no
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 For mer informasjon; se  
www.regjeringen.no/BLD

Advokat ved LOs juridiske 
avdeling i Stavanger
LOs juridiske avdeling har en ledig stilling som advokat ved regionkontoret i Stavanger. 
Arbeidet som advokat i LO er selvstendig, krevende og interessant. LO juridisk er 
landets største fagmiljø i arbeidsrett og er prosesskontor for forbundene i individuelle 
tvistesaker, pensjon, yrkesskadesaker og EU/EØS-rett mv. I tillegg må det påregnes noe 
utredningsarbeid. God tilgang til saker for Høyesterett. 

For å søke på stillingen, se www.lo.no/stilling-ledig  |  Søknadsfrist 20. september

Landsorganisasjonen i NorgeLO er den ledende arbeidstakerorganisasjonen i Norge,  
og har ca. 920.000 medlemmer fordelt på 26 forbund.

fylkesnemndene for  
barnevern og sosiale saker

Nemndsleder/jurist 
1 fast stilling og 1 vikariat

Det er ledig fast 100 % stilling som 
nemndsleder. Det er også ledig et 
vikariat som nemndsleder med 
varighet frem til 20. februar 2019, 
med mulighet for forlengelse.

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

Kontorsted: Tromsø sentrum.
For fullstendig stillingsutlysning,  
se www.jobbnorge.no - ID 155521.

Elektronisk søknad sendes innen  
19.09.2018 via www.jobbnorge.no
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 For mer informasjon; se  
www.regjeringen.no/BLD

Neste magasin  
kommer 31. oktober. 

Annonsefrist  
19. oktober

Tlf.:: 918 16 012  
E-post: perolav@07.no



Ansettelser og utnevnelser
Aleksander Ryan, partner, Wahl-Larsen 

Advokatfirma AS
Alf-Anton Røst, konstituert statsadvokat, 

Nordland statsadvokatembeter
Anders Syvertsen, rådgiver, NAV Klageinstans 

Midt-Norge
Andreas Kruszewski, politiadvokat, Oslo 

politidistrikt
Anette Rambech Børge-Ask, advokat, 

Protector Forsikring ASA
Anita T. Svendsvoll, HR-sjef, Modum Bad
Anne Lise Gryte, senioradvokat, 

Advokatfirmaet Wiersholm AS
Anne Ystenes, seniorrådgiver, Bits AS
Bente Ulfsnes, seniorrådgiver, Møre og 

Romsdal politidistrikt - Kristiansund
Cathrine Møller Faaberg, advokat/partner, 

Fend Advokatfirma da
Cathrine Rosmer, utredningsleder, Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD)
Christine Elisabeth Kiste, 

administrasjonsdirektør, Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE)

Christine Solberg, politiadvokat, Oslo 
politidistrikt - Sentrum

Elin Mathisen, advokat/partner, 
Advokatfirmaet Berngaard Sandbek AS

Elisabeth Fredheim Faanes, 
advokatfullmektig, Advokatfirma DLA Piper 
Norway DA

Else Leona Mc Climans, advokat, Norsk 
Lektorlag

Even Greis Terjesønn Hansen, juridisk rådgiver, 
Fylkesmannen i Trøndelag - Trondheim

Fredrik Solem Neraker, advokatfullmektig/
manager, KPMG Law Advokatfirma AS - 
Oslo

Frode Stock, lagdommer, Hålogaland 
lagmannsrett

Giselth Alexandra Quinatoa Erikstad, 
førstekonsulent, Nordland politidistrikt - 
Bodø

Hanne Terese Støverud, advokatfullmektig/
juridisk rådgiver, Lørenskog kommune

Hege Marie Hoff, visegeneralsekretær, EFTA 
Secretariat

Håvard Fremstad, advokat, Advokat Håvard 
Fremstad

Ida Lothe, internadvokat, Veidekke Entreprenør 
AS

Ina Danielsen, personvernombud, Universitetet 
I Agder

Ingeborg Kristin Sunde, lagdommer, 
Borgarting lagmannsrett

Ingeborg Kristine Lind, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund 
(SBDL) da

Inger Roll-Matthiesen, partner, 
Advokatfirmaet Berngaard Sandbek AS

Inger Unn Olsen, advokat, fagsjef arbeidsrett, 
Tine SA

Jan-Kristian Kløkstad, partner, Bodø 
Advokathus AS

Janne Terese Sæther Talling, jurist, Monobank 
ASA

Jennifer Bjerkås, konsulent, Frostating 
lagmannsrett

Jens Daniel Vinvand, advokat, Advokatfirma 
Stray & Wåland

Johan C. Alstad-Øhren, claims & collection 
manager, Euler Hermes Kredittforsikring

Jørn Henry Hammer, advokat, Advokatfirmaet 
DAA Hammer AS

Kaja Breivik Furuseth, partner, Pacta 
Advokatfirma AS

Karianne Moen Hjeldnes, skattejurist, Skatt 
Midt-Norge

Kathrin Aarseth Haram, advokat, 
Advokatfirmaet Judicia DA

Katrine Eidslott, senior legal counsel, BNP 
Paribas Cardif

Kjetil Helvig, compliance manager, Ikano Bank 
AB (publ), Norway Branch

Lars Engebretsen, Juridisk rådgiver, Norsk 
Fysioterapeutforbund

Liv Huus-Hansen, ambassadesekretær, 
Utenriksdepartementet

Marethe Solbakken, advokat, Eika Forsikring 
AS

Mari Jarlsdatter Løvdal, seniorrådgiver, 
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Maria Hauglund Johnsen, jurist, Norwegian 
Claims Link AS

Marianne Nergaard Magnus, tingrettsdommer, 
Lofoten tingrett

Marit Follegg Paulsen, juridisk rådgiver, 
Porsgrunn kommune - Byutvikling

Marthe Kristine Fjeld Dystland, legal Officer, 
EFTA Surveillance Authority (ESA)

Morten Solvik, seniorrådgiver, Fylkesmannen 
i Rogaland

Nora Bergsjø, førstekonsulent, Justis- og 
beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Ole Botnen Eide, universitetslektor, 
Universitetet I Agder

Pia Skjørshammer Klafstad, 
dommerfullmektig, Halden tingrett

Pål Magne Ånestad, personvernombud, 
Ullensaker kommune

Ragnhild Vik, vernepliktig akademisk befal, 
Sjøforsvaret

Ragnhild With, avdelingsleder, Troms 
politidistrikt

Randi Hansen Våge, partner, Stiegler WKS 
Advokatfirma AS

Rita Kilvær, regiondirektør, Kriminalomsorgen 
Region Sør

Sadia Zaka, seniorrådgiver, Unit - Direktoratet 
for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning - Oslo

Sandra Ruud Johnsen, juridisk rådgiver, NAV 
Klageinstans Oslo og Akershus

Silje Reneè Bårdsen Semb, førstekonsulent, 
Oslo politidistrikt - Namsfogden i Oslo

Sindre Anfinsen Sandal, advokatfullmektig, 
Kluge Advokatfirma AS, Stavanger

Snorre Nordmo, chief compliance officer, 
Sector Asset Management AS

Steinar Nyrud, administrerende direktør, 
Nordisk Skibsrederforening

Stig Gunleiksrud, head of legal asia and 
pacific, Petroleum Geo-Services ASA

Stine Holbein, fagleder, NAV Klageinstans Øst
Svenn Wold Gaulen, advokat, Nasjonalt 

klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Therese Sørli Stange Fuglesang, advisor, 

Equinor ASA
Thomas Neuhold, eiendomsforvalter, Store 

Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Thorstein Vale Opdal, advokat, Advokatfirma 

DLA Piper Norway DA
Tor Henning Rustan Knudsen, specialist 

counsel, Wikborg Rein Advokatfirma AS, 
Bergen

Vegard Lauvdahl, politiadvokat, Sør-Øst 
politidistrikt - Skien

Yngve Folven, Bergesen, Rådmann, Vindafjord 
kommune

Zarah Adele Faye Boone, rådgiver, 
Finansdepartementet

Øystein Hjelmeset, advokat, Advokat Øystein 
Hjelmeset AS

Øyvind Erga Skjeseth, advokat, 
Advokatfirmaet Mageli ANS - Hamar

Øyvind Røthe, rådgiver, Tromsø kommune

Nye medlemmer i Juristforbundet
Aina Janett Tornes, advokat, Ernst & Young 

Advokatfirma AS, Stavanger
Cecilie Ruud, seniorskattejurist, Skatt Øst - 

Seksjon for grensekryssende transaksjoner
Mads Evald Joakimsen, rådgiver/jurist, Statens 

vegvesen Region nord - Harstad
Mari Aspaas Skjegstad, rådgiver, NAV Meldal
Michael Frederick Shanks, contract advisor, 

Saipem Norge AS
Nikoline Frøysa Stokkeland, Juridisk rådgiver, 

Statens vegvesen Region midt - Molde
Nora Steinsland, rådgiver, NAV Klageinstans
Saba Samina Arshad, konsulent/

saksbehandler, Oslo kommune - 
Bymiljøetaten

Silje Østgård, byggesaksbehandler/jurist, 
Røyken kommune

Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Alexander Svela, Universitetet i Oslo
André Habbestad, Universitetet i Bergen
Ingrid Sunkai Johnsen, Universitetet i Bergen
Iqra Tahir, Universitetet i Oslo
June Røberg Berntsen, Universitetet i Tromsø
Lovise Dahl, Universitetet i Bergen
Sumeet Kaur Kumra, Universitetet i Oslo
Tuva Henriksen Stave, Universitetet i Tromsø
Silje Karlson, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) - 

Campus Ringerike
Torodd Aastorp, Universitetet i Bergen
Trygve Nikolai Bjerke, Universitetet i Bergen
Ulrikke Hybel Korup, Universitetet i Bergen
Victoria Olsen Tharmalingam, Universitetet i 

Tromsø

Nytt om navn



Hovedstyret Medlemsguide

Juristforbundet  |  sentralbord: 40 00 24 25  |  www.juristforbundet.no  |  post@juristforbundet.no 
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

President
Curt A. Lier  
cl@juristforbundet.no  

Visepresident
Susanne Eliassen  
susanne.eliassen@hel.oslo.kommune.no 

Styremedlemmer valgt av representantskapet
Marta Trzcinska   
martatrz@hotmail.com 
Frank Grønås   
frank.gronas@trondheim.kommune.no 
Karoline Dystebakken (møtende varamedlem)  
karoline.dystebakken@arbeidstilsynet.no 

Styremedlemmer valgt av seksjonene
Jørn Henry Hammer (Juristforbundet – Privat)  
jorn.hammer@gjensidige.no 
Sverre J. W. Bromander (Juristforbundet – Stat)  
sverre.bromander@politiet.no
Lars Marius Heggberget (Juristforbundet – Kommune)  
lars-marius.heggberget@kao.oslo.kommune.no 
Lars Sørensen (Juristforbundet – Student)  
lars@stamsund.org
Ingjerd Thune (Juristforbundet – Dommerforeningen)  
ingjerd.thune@domstol.no

Ansattes representant (observatør)
Annette Narverud  
ann@juristforbundet.no 

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

Ny stilling eller adresse?
www.juristforbundet.no (Min side)
medlem@juristforbundet.no | sentralbord: 40 00 24 25

Forsikring – medlemstilbud
Juristforbundet Forsikring
Nettportal: www.juristforbundet.no/forsikring 
Telefon: 23 11 33 11 | e-post: forsikring@juristforbundet.no

Bank – medlemstilbud
Danske Bank
Nettportal: www.danskebank.no/juristforbundet 
Telefon: 05550 | e-post: 05550@danskebank.no 

Juristforbundets advokatkontor
advokat@juristforbundet.no
www.juristforbundet.no/advokatkontoret
Sentralbord: 40 00 24 25

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator 

Juristkontakt
www.juristkontakt.no
Redaksjonen: 
omg@juristkontakt.no | mobil 482 48 352
Annonser: 
perolav@07.no | mobil 918 16 012

Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

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

KONTAKT: POST@JURIDIKA.NO JURIDIKA.NO

Nye titler på Juridika

Nå finner du Universitetsforlagets 
jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte 

lovkommentarer på Juridika.

BESTILL GRATIS PRØVETILGANG TIL JURIDIKA PÅ POST@JURIDIKA.NO 
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