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     Tema  Tillitsvalgtrollen 

Juristen har tatt pulsen på de tillitsvalgte

Omorganisering
Varsling

Konfliktløsing

Kompetanseheving

Engasjement

Lønnsforhandlinger



NYHET: LIVESTREAM
JUS tilbyr denne høsten livestreaming 
av alle årlige kurs. Se jus.no for mer 
informasjon.

Påmelding på jus.no

VELG BLANT 50 E-KURS PÅ JUS.NO
JUS ER LEDENDE. OGSÅ PÅ E-LÆRING.

Nedbemanning og omstilling

Tilbakehold og deponering i overleverings-
fasen etter avhl. og buofl.

Endringene i byggesaksdelen av pbl og 
byggesaksforskriften (SAK)

Utbyggingsavtaler

Krav til faste ansettelser

Innføring i erstatningsrett

Forsørgertap

Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Offentlige anskaffelser – kvalifikasjonskrav

Varemerker – hva er du beskyttet mot?

Det årlige kurset i
offentlige anskaffelser

Opphavsrett og personvern
på nett – en praktisk innføring

Sentrale emner i prosjektoppgjør

Tiltakspakker – skatt innland

Tomtefeste – bolig og fritid

Den viktige kritikken

Sentrale emner i kontraktsrett

Advokatens rolle i mekling

Tale eller tie?

Entreprisedagen 2020

Helserett – en innføring

Hvitvaskingsloven

Compliance: Sanksjoner og 
eksportkontroll

Ekspropriasjonsretten i et nøtteskall

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

Tariffavtaletolkning

Pensjon – viktige ting å huske på

Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Diskrimineringsrett – 
utvalgte emner

Fordypningskurs i yrkesskade

Lojalitet i kontraktsforhold

Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Menneskerettigheter og barnevern

Innføring i immaterialrett

Personvern i praksis

Personvern etter GDPR

Personvernombudskurs – I

Sikkerhetsloven

Ansvar for overvannsskader på fast eiendom

Aktørportalen og digitalisering
av rettssaksarbeidet

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven 
§§ 3-8 og 8-10

Advokatetikk – noen problemstillinger

Den gode prosess – advokatenes ansvar
med sivile rettssaker

Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Det nye testament

Vederlagskrav i ekteskap og samboerforhold

Arv og dødsboskifte

En oversikt over legalitetsprinsippets
hjemmelskrav

Utkast til ny forvaltningslov – 
en gjennomgang

EØS-rett i praksis: Digitalt kurs

Offentleglova i et nøtteskall

Reglene om offentlig støtte – 
en 360 graders innføring

Påbyggingskurs i IT-rett

Forhandlinger – slik gjør du det

Introduksjonskurs i fiskeri- 
og havbruksrett

Oppgjørsoppdrag for advokater

Den vanskelige samtalen

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

ARBEIDSRETT

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

LEDELSE

ALTERNATIV TVISTELØSNING

BARNERETT

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

HELSE- OG TRYGDERETT

OPPHAVSRETT

EKSPROPRIASJONS- OG SKJØNNSRETT

BYGNINGS- OG REGULERINGSRETT

ERSTATNINGSRETT

KONTRAKTSRETT

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MENNESKERETTIGHETER

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

PERSONVERN

SKATTERETT

TINGSRETT

SIVILPROSESS

SELSKAPSRETT

ETIKK

ETIKK

IKT-RETT

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

FORVALTNINGSRETT OG STATSRETT

KONKURRANSE- OG STATSSTØTTERETT

FORHANDLING

FISKERI- OG HAVBRUKSRETT

COMPLIANCE

NYHET: LIVESTREAM
JUS tilbyr denne høsten livestreaming 
av alle årlige kurs. Se jus.no for mer 
informasjon.

Påmelding på jus.no

VELG BLANT 50 E-KURS PÅ JUS.NO
JUS ER LEDENDE. OGSÅ PÅ E-LÆRING.

Nedbemanning og omstilling

Tilbakehold og deponering i overleverings-
fasen etter avhl. og buofl.

Endringene i byggesaksdelen av pbl og 
byggesaksforskriften (SAK)

Utbyggingsavtaler

Krav til faste ansettelser

Innføring i erstatningsrett

Forsørgertap

Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Offentlige anskaffelser – kvalifikasjonskrav

Varemerker – hva er du beskyttet mot?

Det årlige kurset i
offentlige anskaffelser

Opphavsrett og personvern
på nett – en praktisk innføring

Sentrale emner i prosjektoppgjør

Tiltakspakker – skatt innland

Tomtefeste – bolig og fritid

Den viktige kritikken

Sentrale emner i kontraktsrett

Advokatens rolle i mekling

Tale eller tie?

Entreprisedagen 2020

Helserett – en innføring

Hvitvaskingsloven

Compliance: Sanksjoner og 
eksportkontroll

Ekspropriasjonsretten i et nøtteskall

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

Tariffavtaletolkning

Pensjon – viktige ting å huske på

Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Diskrimineringsrett – 
utvalgte emner

Fordypningskurs i yrkesskade

Lojalitet i kontraktsforhold

Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Menneskerettigheter og barnevern

Innføring i immaterialrett

Personvern i praksis

Personvern etter GDPR

Personvernombudskurs – I

Sikkerhetsloven

Ansvar for overvannsskader på fast eiendom

Aktørportalen og digitalisering
av rettssaksarbeidet

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven 
§§ 3-8 og 8-10

Advokatetikk – noen problemstillinger

Den gode prosess – advokatenes ansvar
med sivile rettssaker

Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Det nye testament

Vederlagskrav i ekteskap og samboerforhold

Arv og dødsboskifte

En oversikt over legalitetsprinsippets
hjemmelskrav

Utkast til ny forvaltningslov – 
en gjennomgang

EØS-rett i praksis: Digitalt kurs

Offentleglova i et nøtteskall

Reglene om offentlig støtte – 
en 360 graders innføring

Påbyggingskurs i IT-rett

Forhandlinger – slik gjør du det

Introduksjonskurs i fiskeri- 
og havbruksrett

Oppgjørsoppdrag for advokater

Den vanskelige samtalen

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

ARBEIDSRETT

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

LEDELSE

ALTERNATIV TVISTELØSNING

BARNERETT

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

HELSE- OG TRYGDERETT

OPPHAVSRETT

EKSPROPRIASJONS- OG SKJØNNSRETT

BYGNINGS- OG REGULERINGSRETT

ERSTATNINGSRETT

KONTRAKTSRETT

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MENNESKERETTIGHETER

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

PERSONVERN

SKATTERETT

TINGSRETT

SIVILPROSESS

SELSKAPSRETT

ETIKK

ETIKK

IKT-RETT

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

FORVALTNINGSRETT OG STATSRETT

KONKURRANSE- OG STATSSTØTTERETT

FORHANDLING

FISKERI- OG HAVBRUKSRETT

COMPLIANCE

NYHET: LIVESTREAM
JUS tilbyr denne høsten livestreaming 
av alle årlige kurs. Se jus.no for mer 
informasjon.

Påmelding på jus.no

VELG BLANT 50 E-KURS PÅ JUS.NO
JUS ER LEDENDE. OGSÅ PÅ E-LÆRING.

Nedbemanning og omstilling

Tilbakehold og deponering i overleverings-
fasen etter avhl. og buofl.

Endringene i byggesaksdelen av pbl og 
byggesaksforskriften (SAK)

Utbyggingsavtaler

Krav til faste ansettelser

Innføring i erstatningsrett

Forsørgertap

Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Offentlige anskaffelser – kvalifikasjonskrav

Varemerker – hva er du beskyttet mot?

Det årlige kurset i
offentlige anskaffelser

Opphavsrett og personvern
på nett – en praktisk innføring

Sentrale emner i prosjektoppgjør

Tiltakspakker – skatt innland

Tomtefeste – bolig og fritid

Den viktige kritikken

Sentrale emner i kontraktsrett

Advokatens rolle i mekling

Tale eller tie?

Entreprisedagen 2020

Helserett – en innføring

Hvitvaskingsloven

Compliance: Sanksjoner og 
eksportkontroll

Ekspropriasjonsretten i et nøtteskall

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

Tariffavtaletolkning

Pensjon – viktige ting å huske på

Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Diskrimineringsrett – 
utvalgte emner

Fordypningskurs i yrkesskade

Lojalitet i kontraktsforhold

Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Menneskerettigheter og barnevern

Innføring i immaterialrett

Personvern i praksis

Personvern etter GDPR

Personvernombudskurs – I

Sikkerhetsloven

Ansvar for overvannsskader på fast eiendom

Aktørportalen og digitalisering
av rettssaksarbeidet

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven 
§§ 3-8 og 8-10

Advokatetikk – noen problemstillinger

Den gode prosess – advokatenes ansvar
med sivile rettssaker

Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Det nye testament

Vederlagskrav i ekteskap og samboerforhold

Arv og dødsboskifte

En oversikt over legalitetsprinsippets
hjemmelskrav

Utkast til ny forvaltningslov – 
en gjennomgang

EØS-rett i praksis: Digitalt kurs

Offentleglova i et nøtteskall

Reglene om offentlig støtte – 
en 360 graders innføring

Påbyggingskurs i IT-rett

Forhandlinger – slik gjør du det

Introduksjonskurs i fiskeri- 
og havbruksrett

Oppgjørsoppdrag for advokater

Den vanskelige samtalen

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

ARBEIDSRETT

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

LEDELSE

ALTERNATIV TVISTELØSNING

BARNERETT

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

HELSE- OG TRYGDERETT

OPPHAVSRETT

EKSPROPRIASJONS- OG SKJØNNSRETT

BYGNINGS- OG REGULERINGSRETT

ERSTATNINGSRETT

KONTRAKTSRETT

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MENNESKERETTIGHETER

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

PERSONVERN

SKATTERETT

TINGSRETT

SIVILPROSESS

SELSKAPSRETT

ETIKK

ETIKK

IKT-RETT

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

FORVALTNINGSRETT OG STATSRETT

KONKURRANSE- OG STATSSTØTTERETT

FORHANDLING

FISKERI- OG HAVBRUKSRETT

COMPLIANCE

NYHET: LIVESTREAM
JUS tilbyr denne høsten livestreaming 
av alle årlige kurs. Se jus.no for mer 
informasjon.

Påmelding på jus.no

VELG BLANT 50 E-KURS PÅ JUS.NO
JUS ER LEDENDE. OGSÅ PÅ E-LÆRING.

Nedbemanning og omstilling

Tilbakehold og deponering i overleverings-
fasen etter avhl. og buofl.

Endringene i byggesaksdelen av pbl og 
byggesaksforskriften (SAK)

Utbyggingsavtaler

Krav til faste ansettelser

Innføring i erstatningsrett

Forsørgertap

Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Offentlige anskaffelser – kvalifikasjonskrav

Varemerker – hva er du beskyttet mot?

Det årlige kurset i
offentlige anskaffelser

Opphavsrett og personvern
på nett – en praktisk innføring

Sentrale emner i prosjektoppgjør

Tiltakspakker – skatt innland

Tomtefeste – bolig og fritid

Den viktige kritikken

Sentrale emner i kontraktsrett

Advokatens rolle i mekling

Tale eller tie?

Entreprisedagen 2020

Helserett – en innføring

Hvitvaskingsloven

Compliance: Sanksjoner og 
eksportkontroll

Ekspropriasjonsretten i et nøtteskall

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

Tariffavtaletolkning

Pensjon – viktige ting å huske på

Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Diskrimineringsrett – 
utvalgte emner

Fordypningskurs i yrkesskade

Lojalitet i kontraktsforhold

Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Menneskerettigheter og barnevern

Innføring i immaterialrett

Personvern i praksis

Personvern etter GDPR

Personvernombudskurs – I

Sikkerhetsloven

Ansvar for overvannsskader på fast eiendom

Aktørportalen og digitalisering
av rettssaksarbeidet

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven 
§§ 3-8 og 8-10

Advokatetikk – noen problemstillinger

Den gode prosess – advokatenes ansvar
med sivile rettssaker

Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Det nye testament

Vederlagskrav i ekteskap og samboerforhold

Arv og dødsboskifte

En oversikt over legalitetsprinsippets
hjemmelskrav

Utkast til ny forvaltningslov – 
en gjennomgang

EØS-rett i praksis: Digitalt kurs

Offentleglova i et nøtteskall

Reglene om offentlig støtte – 
en 360 graders innføring

Påbyggingskurs i IT-rett

Forhandlinger – slik gjør du det

Introduksjonskurs i fiskeri- 
og havbruksrett

Oppgjørsoppdrag for advokater

Den vanskelige samtalen

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

ARBEIDSRETT

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

LEDELSE

ALTERNATIV TVISTELØSNING

BARNERETT

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

HELSE- OG TRYGDERETT

OPPHAVSRETT

EKSPROPRIASJONS- OG SKJØNNSRETT

BYGNINGS- OG REGULERINGSRETT

ERSTATNINGSRETT

KONTRAKTSRETT

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MENNESKERETTIGHETER

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

PERSONVERN

SKATTERETT

TINGSRETT

SIVILPROSESS

SELSKAPSRETT

ETIKK

ETIKK

IKT-RETT

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

FORVALTNINGSRETT OG STATSRETT

KONKURRANSE- OG STATSSTØTTERETT

FORHANDLING

FISKERI- OG HAVBRUKSRETT

COMPLIANCE

NYHET: LIVESTREAM
JUS tilbyr denne høsten livestreaming 
av alle årlige kurs. Se jus.no for mer 
informasjon.

Påmelding på jus.no

VELG BLANT 50 E-KURS PÅ JUS.NO
JUS ER LEDENDE. OGSÅ PÅ E-LÆRING.

Nedbemanning og omstilling

Tilbakehold og deponering i overleverings-
fasen etter avhl. og buofl.

Endringene i byggesaksdelen av pbl og 
byggesaksforskriften (SAK)

Utbyggingsavtaler

Krav til faste ansettelser

Innføring i erstatningsrett

Forsørgertap

Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Offentlige anskaffelser – kvalifikasjonskrav

Varemerker – hva er du beskyttet mot?

Det årlige kurset i
offentlige anskaffelser

Opphavsrett og personvern
på nett – en praktisk innføring

Sentrale emner i prosjektoppgjør

Tiltakspakker – skatt innland

Tomtefeste – bolig og fritid

Den viktige kritikken

Sentrale emner i kontraktsrett

Advokatens rolle i mekling

Tale eller tie?

Entreprisedagen 2020

Helserett – en innføring

Hvitvaskingsloven

Compliance: Sanksjoner og 
eksportkontroll

Ekspropriasjonsretten i et nøtteskall

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

Tariffavtaletolkning

Pensjon – viktige ting å huske på

Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Diskrimineringsrett – 
utvalgte emner

Fordypningskurs i yrkesskade

Lojalitet i kontraktsforhold

Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Menneskerettigheter og barnevern

Innføring i immaterialrett

Personvern i praksis

Personvern etter GDPR

Personvernombudskurs – I

Sikkerhetsloven

Ansvar for overvannsskader på fast eiendom

Aktørportalen og digitalisering
av rettssaksarbeidet

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven 
§§ 3-8 og 8-10

Advokatetikk – noen problemstillinger

Den gode prosess – advokatenes ansvar
med sivile rettssaker

Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Det nye testament

Vederlagskrav i ekteskap og samboerforhold

Arv og dødsboskifte

En oversikt over legalitetsprinsippets
hjemmelskrav

Utkast til ny forvaltningslov – 
en gjennomgang

EØS-rett i praksis: Digitalt kurs

Offentleglova i et nøtteskall

Reglene om offentlig støtte – 
en 360 graders innføring

Påbyggingskurs i IT-rett

Forhandlinger – slik gjør du det

Introduksjonskurs i fiskeri- 
og havbruksrett

Oppgjørsoppdrag for advokater

Den vanskelige samtalen

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

ARBEIDSRETT

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

LEDELSE

ALTERNATIV TVISTELØSNING

BARNERETT

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

HELSE- OG TRYGDERETT

OPPHAVSRETT

EKSPROPRIASJONS- OG SKJØNNSRETT

BYGNINGS- OG REGULERINGSRETT

ERSTATNINGSRETT

KONTRAKTSRETT

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MENNESKERETTIGHETER

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

PERSONVERN

SKATTERETT

TINGSRETT

SIVILPROSESS

SELSKAPSRETT

ETIKK

ETIKK

IKT-RETT

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

FORVALTNINGSRETT OG STATSRETT

KONKURRANSE- OG STATSSTØTTERETT

FORHANDLING

FISKERI- OG HAVBRUKSRETT

COMPLIANCE

NYHET: LIVESTREAM
JUS tilbyr denne høsten livestreaming 
av alle årlige kurs. Se jus.no for mer 
informasjon.

Påmelding på jus.no

VELG BLANT 50 E-KURS PÅ JUS.NO
JUS ER LEDENDE. OGSÅ PÅ E-LÆRING.

Nedbemanning og omstilling

Tilbakehold og deponering i overleverings-
fasen etter avhl. og buofl.

Endringene i byggesaksdelen av pbl og 
byggesaksforskriften (SAK)

Utbyggingsavtaler

Krav til faste ansettelser

Innføring i erstatningsrett

Forsørgertap

Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Offentlige anskaffelser – kvalifikasjonskrav

Varemerker – hva er du beskyttet mot?

Det årlige kurset i
offentlige anskaffelser

Opphavsrett og personvern
på nett – en praktisk innføring

Sentrale emner i prosjektoppgjør

Tiltakspakker – skatt innland

Tomtefeste – bolig og fritid

Den viktige kritikken

Sentrale emner i kontraktsrett

Advokatens rolle i mekling

Tale eller tie?

Entreprisedagen 2020

Helserett – en innføring

Hvitvaskingsloven

Compliance: Sanksjoner og 
eksportkontroll

Ekspropriasjonsretten i et nøtteskall

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

Tariffavtaletolkning

Pensjon – viktige ting å huske på

Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Diskrimineringsrett – 
utvalgte emner

Fordypningskurs i yrkesskade

Lojalitet i kontraktsforhold

Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Menneskerettigheter og barnevern

Innføring i immaterialrett

Personvern i praksis

Personvern etter GDPR

Personvernombudskurs – I

Sikkerhetsloven

Ansvar for overvannsskader på fast eiendom

Aktørportalen og digitalisering
av rettssaksarbeidet

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven 
§§ 3-8 og 8-10

Advokatetikk – noen problemstillinger

Den gode prosess – advokatenes ansvar
med sivile rettssaker

Innføring i IT-rett og det lokale stammespråket

Det nye testament

Vederlagskrav i ekteskap og samboerforhold

Arv og dødsboskifte

En oversikt over legalitetsprinsippets
hjemmelskrav

Utkast til ny forvaltningslov – 
en gjennomgang

EØS-rett i praksis: Digitalt kurs

Offentleglova i et nøtteskall

Reglene om offentlig støtte – 
en 360 graders innføring

Påbyggingskurs i IT-rett

Forhandlinger – slik gjør du det

Introduksjonskurs i fiskeri- 
og havbruksrett

Oppgjørsoppdrag for advokater

Den vanskelige samtalen

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

NYTT KURS

ARBEIDSRETT

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

LEDELSE

ALTERNATIV TVISTELØSNING

BARNERETT

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

HELSE- OG TRYGDERETT

OPPHAVSRETT

EKSPROPRIASJONS- OG SKJØNNSRETT

BYGNINGS- OG REGULERINGSRETT

ERSTATNINGSRETT

KONTRAKTSRETT

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

MENNESKERETTIGHETER

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

PERSONVERN

SKATTERETT

TINGSRETT

SIVILPROSESS

SELSKAPSRETT

ETIKK

ETIKK

IKT-RETT

FAMILIE-, ARVE- OG SKIFTERETT

FORVALTNINGSRETT OG STATSRETT

KONKURRANSE- OG STATSSTØTTERETT

FORHANDLING

FISKERI- OG HAVBRUKSRETT

COMPLIANCE

NYHET: LIVESTREAM
JUS tilbyr denne høsten livestreaming 
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Krav til faste ansettelser

Innføring i erstatningsrett

Forsørgertap

Obligasjonsretten på 2 x 45 minutter

Offentlige anskaffelser – kvalifikasjonskrav
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Derfor er vi engasjerte
Dette svarer tillitsvalgte  
jurister.

Omstilling
Krevende prosesser  
på jobben.

Medbestemmelse
Tar arbeidsgiver ansatte med  
på råd i tilstrekkelig grad?

Varsling
Varslingssaker er noe av  
det vanskeligste tillitsvalgte  
kan få i fanget.

Arbeidsmiljøet
Hvordan kan man få mer ut av  
arbeidsmiljøundersøkelser? 
Dette mener forskerne.

Verdifull erfaring
Du må tåle at alle ikke er  
enige med deg hele tiden,  
sier tillitsvalgt.

Faglig fellesskap
De møtes på tvers av  
arbeidsplasser til fagprat  
og hygge.

På skolebenken
Tillitsvalgte lærer om  
forhandlinger, taktikk  
og påvirkning.

Dette er vi opptatt av nå
Sverre Bromander
Tor Egil Viblemo
Benedicte Gram-Knutsen
Kirsten Bleskestad
Sondre Christoffer Karlsen Lie
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I be gyn nel sen av no vem ber (i Oslo 6.–7. no vem ber) 
ar ran ge rer Ju rist for bun det sitt lands mø te og de le ga
ter fra hele lan det, og fra alle sek to rer skal mø tes for 

å be stem me de nes te åre nes vei valg for for bun det. Her 
mø tes ju ris te ne som er eks tra en ga sjert i ar beids plas sen, 
ar beids vil kår og ar beids mil jø. Hvor kom mer en ga sje
men tet fra? I en spør re un der sø kel se har Ju ris ten spurt et 
hund re talls til lits valg te ju ris ter om nett opp det – og mye 
an net. Sva re ne kan du lese i den ne tema ut ga ven om de 
som er en ga sjert i til lits valgt rol len el ler på uli ke are na er 
for fag lig felleskap.

I un der sø kel sen har vi også spurt til lits valg te om ut ford
rin ger de ser –  og om til lits valgt rol len i frem ti dens 
ar beids liv. Sva re ne vi ser både op ti mis me og be kym ring, 
men det blir ikke mind re be hov for hver ken til lits valg te 
el ler fag li ge are na er i frem ti dens ar beids liv er gjen nom
gangs to nen. Forsk ning vi ser li ke vel at tillitvalgtmodellen 
ut ford res av end rin ge ne i ar beids li vet. I en FAFO
rap port fra i fjor pe kes det på at tillit og med be stem
mel se har vært svært vik tig for sta bi li te ten og kul tu ren 
i norsk ar beids liv. Der som til lits valgt rol len svek kes, vil 
det på vir ke kli ma et mel lom le del sen og ar beids ta ker ne. 
Gode, kom pe ten te og tryg ge til lits valg te kan for eks em
pel gjø re om or ga ni se rin ger let te re, sier fors ker ne. Men i 
Ju ris tens un der sø kel se sva rer man ge at de ikke opp le ver 
god iva re ta kel se av med be stem mel se. Mer om det len
ger ut i den ne ut ga ven.

Ju ris ter er ikke en ens ar tet grup pe og sva re ne i un der
sø kel sen un der stre ker det. Vår un der sø kel se ty der på at 
de til lits valg te i pri vat sek tor har en an nen opp le vel se 
av rol len enn sine «til lits valgt kol le g er» i stat lig og pri vat 
sek tor. Er det and re ut ford rin ger med å være til lits valgt 
ju rist i pri vat sek tor, der den tra di sjo nel le «fag for en ings
rol len» kan skje står sva ke re? Er det mer fo kus på det fag
li ge fel les ska pet i pri vat sek tor? Lønn for hand les an ner
le des i pri vat sek tor enn i of fent lig sek tor – hvil ke be hov 
i den for bin del se? Her er det man ge spørs mål å dykke 
ned i, men som le der for Ju rist for bun det – Pri vat skri
ver i den ne ut ga ven: I ut gangs punk tet er det få som er 
tarifforganiserte i pri vat sek tor og lønn for hand les of test 
in di vi du elt. Li ke vel er det gode grun ner for å være til lits
valgt i pri vat sek tor for å ska pe med lems ver di og frem me 
rettsikkerhet. 

Som til lits valgt må du tåle å stå i det ube ha get det in ne
bæ rer at alle ikke er enig med deg, sier Ma ry am Iq bal 
Ta hir, som de ler sine er fa rin ger i den ne ut ga ven. «Jeg ble 
til lits valgt for di jeg brenner for det. Jeg har vært ty de lig 
på rol len min, som er å iva re ta med lem me nes in ter es ser. 
Da er du ikke all tid po pu lær. Du stil ler ube ha ge li ge spørs
mål, og noen gan ger står du ale ne», sier hun. Men til and
re som vur de rer å stil le seg til dis po si sjon som til lits valgt, 
sier hun: «Gjør det! Du kom mer ikke til å ang re». Hun har 
opp levd at man får vel dig mye igjen for å være til lits valgt 
og sier det blant an net er en fin måte å ut vik le seg på som 
le der, lære for hand lings tek nikk og å ten ke stra te gisk.
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De ekstra  
engasjerte

Hva får jurister til å ta på seg tillitsvalgt
arbeid? Hvem er juristene som er 
ekstra engasjert i arbeidsplassen, 
arbeidsvilkår og arbeidsmiljø?

Juristen har spurt tillitsvalgte i Juristforbundet om dette 
i en undersøkelse og rundt hundre har svart. I under
søkelsen er tillitsvalgte på alle nivåer spurt – enten de er 
sentrale tillitsvalgte, sitter i et lokalt styre eller forening 
eller har varaplass.

De aller fleste i undersøkelsen – 84 prosent – sitter i 
et styre. Resten er varamedlemmer eller har andre verv.

Det er flest tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor 
i undersøkelsen. Vår undersøkelse tyder på at de tillits
valgte i privat sektor har en annen opplevelse av rollen 
som tillitsvalgt enn sine tillitsvalgtkolleger i statlig og 
privat sektor. Flere svar tyder også på at man oppfatter 
at det er mye fokus på offentlig virksomhet og for lite på 
privat når man snakker om tillitsvalgte jurister. Les der
for også innlegget fra leder av Juristforbundet – Privat, 
Tor Egil Viblemo, lenger bak i bladet.

Tillitsvalgtarbeid tar tid, forteller mange av respon
dentene. Flere forteller at tiden ikke strekker til alltid. 

Hvilken sektor arbeider du i?

93 svar

Hvor mye tid bruker du på tillitsvalgtarbeid pr. måned?

92 svar

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver tar tillitsvalgte med på råd?

92 svar

Når tillitsvalgte tas med på råd; er det ditt inntrykk at tillitsvalgte
får gjennomslag hos arbeidsgiver?

91 svar

Gjennomføres det arbeidsmiljøundersøkelser på din arbeidsplass?

92 svar

Er arbeidsmiljøundersøkelser nyttige?

90 svar

Hva slags saker har du eller ditt styre arbeidet mest med det siste året?
Flere alternativer kan velges

91 svar

Hva slags saker er det mest krevende å arbeide med som tillitsvalgt?
Flere alternativer kan velges

88 svar

Hvordan har koronapandemien påvirket tillitsvalgtarbeid?

92 svar

Hvilken rolle har du som tillitsvalgt? (evt. hatt tidligere)

93 svar

Stat
Kommune
Privat
Annet

21,5%

5,5%

73%

0 - 2 timer
2 - 5 timer
5 - 10 timer
10 - 20 timer
Over 20 timer

15,2%

18,5%

10,9%

25%

30,4%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte saker,
men ikke i tilstrekkelig grad
Ja, når det et nødvendig
Svært ofte
Alltid

18,5%41,3%

37%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte tilfeller
Ofte
Svært ofte14,3%

24,2%

60,4%

Ja
Nei
Vet ikke

8,7%

5,4%

85,9%

Svært lite eller lite
I noe grad
Nyttige eller svært nyttige

16,7%

22,2%

61,1%

0 20 40 60 80

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker
Saker om fysisk

arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

4 (4,6 %)4 (4,6 %)4,4 %

3 (3,4 %)3 (3,4 %)3,3 %

0 20 40 60

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker

Saker om fysisk
arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

56,6 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

23 (26,1 %)23 (26,1 %)26,1 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

10 (11,4 %)10 (11,4 %)10,9 %

6 (6,8 %)6 (6,8 %)6,5 %

8 (9,1 %)8 (9,1 %)8,7 %

Det har blitt flere eller andre
oppgaver
Det er flere henvendelser fra
medlemmer
Det er færre hendvendelser fra
medlemmer
Det er lite endringer
Vet ikke

42,4%

19,6%

7,4%

25%

5,6%

0 20 40 60 80

Sitter i et styre

Er varamedlem i et styre

Annet

78 (83,9 %)78 (83,9 %)83,9 %

15 (16,1 %)15 (16,1 %)16,1 %

7 (7,5 %)7 (7,5 %)7,5 %

12,1 %

67 %

79,1 %

53,8 %

47,3 %

50,5 %

33 %

48,9 %

31,5 %

Hvor mye tid bruker du på  
tillitsvalgtarbeid pr måned?



Du trenger ikke lete etter 
en bank som passer
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Se alle fordelene på handelsbanken.no/juristforbundet

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

Dine fordeler i Handelsbanken:

 Gode og konkurransedyktige betingelser

 En personlig rådgiver som du kan ringe direkte

 Din ektefelle/samboer får de samme gode betingelsene

Du slipper å  
følge med på  

renten, det gjør  
vi for deg

Bank som passer - Annonse Juristen nr 5.indd   1Bank som passer - Annonse Juristen nr 5.indd   1 19.10.2020   10:1119.10.2020   10:11
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Hvorfor har du valgt 
å engasjere deg  

i tillitsvalgtarbeid?

For å arbeide for 
juristers synlighet Kan ikke overlate dette 

til Fagforbundet

Det gir god innsikt 
i organisasjonen og 

arbeidsrett

Mangel på nettverk

Det er spennende 
arbeid, man blir kjent 

med mange innen 
samme sektor, og som 
jurist er det også svært 
relevant arbeid og en 

viktig erfaring å ta med 
på CV-en Jeg liker å forhandle

Et utvalg av svar fra Juristens tillitsvalgtundersøkelse
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Et genuint ønske om å 
gjøre arbeidsplassen 
og vilkårene bedre

Fordi noen må 
gjøre det!

Stoler ikke på 
arbeidsgiver og jeg er 
interessert i arbeidsrett

Fordi det er interessant å være 
med på prosesser og komme 

med de ansattes syn. I 
ansettelsessaker har jeg konkret 
innvirkning på annonsetekst og 

utvelgelse av kandidater

Jeg synes trepartssamarbeidet 
er avgjørende for velferden i 

Norge og på den enkelte 
arbeidsplass, og ønsket å bidra 
positivt til dette, samt fremme 
mine medlemmers meninger 
ovenfor ledelsen. Dessverre 
viser det seg at alt faller på 
stengrunn, men man kan  

ikke gi opp.

Les flere svar på 
neste side

Muligheten til å 
påvirke, bidra positivt 
til relasjonsbygging 

mellom juristene, 
bygge egen 
kompetanse.
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For å få gjort noe med 
lønnsnivået

Ble oppfordret til det. 
Lærerikt.

Det gir en bredere 
horisont inn i 

organisasjonen og  
det er givende

For å bidra etter mange 
år som vanlig medlem 
og for å få bidrag fra 

mitt ståsted i 
organisasjonen

Fordi vi er sterkere når vi 
er mange sammen. Det er 

viktig å være med å 
opprettholde rettigheter 

som er jobbet frem over år 
og å jobbe med nye 

endringer som man ønsker

Det er spennende og lærerikt, man 
blir kjent med virksomheten og 
sine kolleger på en helt annen 

måte, og det oppleves verdifullt å 
kunne arbeide for å oppnå gode 

løsninger for medlemmene.

Jeg blir motivert av å kunne 
hjelpe andre og ønsker å 

bidra til at arbeidsplassen min 
blir en best mulig arbeidsplass 

og virksomhet. Liker også 
veldig godt å lære nytt, om 

bl.a. arbeidsrett og 
forhandlingsteknikk.
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Det er mange ting  
å ta tak i på egen 

arbeidsplass

Ønske å gjøre en innsats 
for fellesskapet. Var litt 

frustrert over egen 
forening. Ønsket også 
nye arbeidsoppgaver

Jeg liker å ha oversikt og innflytelse 
ut over egen arbeidsplass og 

arbeidsoppgaver – og synes jeg har 
mye å bidra med.

Arbeidslivet trenger 
«vaktbikkjer» selv om mye 
er gjennomregulert. Viktig 
å ha tillitsvalgte som følger 
opp arbeidsgiversiden, at 
de rent faktisk følger opp 

sine forpliktelser.

Jurister i kommune har en 
sentral samfunnsfunksjon, 

jeg er tillitsvalgt da jeg 
ønsker å fremme jurister, 

rettsikkerhet og 
anerkjennelse i samfunnet.

I utgangspunktet ønsket jeg å utvide horisonten og 
gjøre noe annet enn «bare» mine ordinære 

arbeidsoppgaver. I og med at ingen vil ta over vervet 
har det imidlertid resultert i at tillitsvalgtvervet nå er 

en tvangstrøye jeg ikke kommer ut av.

For å arbeide for 
juristers synlighet
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i virk som he te ne, og et vik tig ta le rør 
for an sat te ju ris ter i alle ar beids li
vets kriker og kro ker.

Har du inn trykk av at til lits valg te blir 
hørt, og blir inn spill tatt hen syn til? 
Godt sko ler te til lits valg te, som både 
ev ner å lyt te og gi kon struk ti ve inn
spill, og som tar seg tid til å for be re de 
seg, blir hørt. Er man ikke mo ti vert, 
bør man for sø ke å finne en mer mo ti
vert kol le ga til å ta ver vet.   n

re i virk som he ten, etab ler en be drifts
grup pe og velg et sty re. Sek re ta ri a tet 
kan kon tak tes for å hjelpe med inn
kal ling til stif tel ses mø te.

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar beid for deg? 
Det va ri e rer vel dig, men i ut gangs
punk tet trefire ti mer, an nen hver 
må ned til sty re mø ter, og så adhoc
opp ga ver ut over det. 

Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len? 
Til lits valg te er sje len i en fag for en
ing. De er en stra te gisk lyt te post ute 

Hva gjor de at du ble  
en ga sjert i til lits valgt ar beid? 
Et ter stu di e ne job bet jeg i HRav de lin
ge ne på en høg sko le og i et hel se fo re
tak, og jeg så hvor vik tig og nyt tig et 
vel fun ge ren de til lits valgt ap pa rat er. Da 
det gikk mot mek ling i lønns opp gjø ret 
i hel se fo re ta ket, end te jeg opp som til
lits valgt, og i lo kalt konfliktutvalg, og 
det gav meg nyt ti ge er fa rin ger. 

Hva gir til lits valgt ar bei det deg? 
Jeg er opp tatt av et ryd dig ar beids liv, 
og fag for en in ge ne i Norge har en vik
tig rol le å spille, men da må noen 
en ga sje re seg, og jeg er en per son som 
får ener gi av å en ga sje re meg.

Hva er kre ven de  
ved å være til lits valgt? 
Si den jeg ikke er til lits valgt på en 
ar beids plass, men sit ter i sek sjons sty
ret for pri vat, er per spek ti vet mitt 
pre get av det. Jeg sy nes det er frust re
ren de at vi ju ris ter i pri vat sek tor ikke 
ev ner å etab le re be drifts grup per, og 
kjem pe for pro fe sjo nen. Lønns po li tik
ken til Ju rist for bun det skal være en 
an nen enn det LO og Fi nans for bun
det for fek ter, men uten til lits valg te og 
be drifts grup per i virk som he ter der 
med lem me ne våre er an satt, har vi 
in gen fel les stem me. Min opp ford ring 
til deg som job ber i pri vat sek tor og 
le ser det te; Er dere to ju ris ter, el ler fle

Jon Ole Bjørk lund Whist – Norges Farmaceutiske Forening 

Ønsker flere bedriftsgrupper 
i privat sektor

n  TILLITSVALGT
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Hva er kre ven de  
ved å være til lits valgt? 
Å være in vol vert i kon flik ter. Det kan 
være kre ven de i uli ke si tua sjo ner. 
Samt at det ikke all tid er mu lig å 
finne den op ti ma le løs nin gen for 
med lem met. 

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar beid for deg? 
Det va ri e rer, men i ut gangs punk tet 
inn til et par ti mer i uken. I pe ri oder 
med lønns for hand lin ger el ler sær lig 
kre ven de sa ker går det mer tid.

Hva gjor de at du ble  
en ga sjert i til lits valgt ar beid? 
Jeg kom inn som vi kar da en kol le ga 
skul le i per mi sjon. Jeg skul le bare 
være mid ler ti dig, men har et ter hvert 
vært til lits valgt i over 10 år.

Hva gir til lits valgt ar bei det deg? 
Får mer per spek tiv på job ben. Får 
bedre re la sjon til an sat te og le del sen. 
Samt at man får kom pe tan se ut vik
ling i form av ver vet i seg selv samt 
ved å få del ta på kurs med videre.

Be ne dik te Rør vik Nilsen – Tromsø kommune

– Ikke all tid mu lig å finne 
op ti ma l løs nin g i konflikter

  TILLITSVALGT  n

Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len? 
Det er nød ven dig med fle re til lits
valg te for å få til en god sam hand
ling mel lom de an sat te og ar beids gi
ver til beste for den ar beids plas sen 
hvor man er an satt.

Har du inn trykk av at til lits valg te blir 
hørt, og blir inn spill tatt hen syn til? 
Jeg har inn trykk av at de til lits valg te 
hø res og at inn spil le ne er med på å 
gi bedre ar beids plas ser.   n
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vel re gel styr te, men de inn ser gjer ne 
at fall høy den er stor når ikke pro ses
ser el ler saks be hand ling er for ank ret 
i ju ri disk kom pe tan se, kor rek te og 
dek ken de hjem ler og så videre. 

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar beid for deg? 
Til lits valgt ar bei det tar den ti den 
som er nød ven dig. Det lig ger i grunn 
litt i nav net «til lits valgt». Det er en 
rol le man er gitt ba sert på at med
lem me ne har til lit til deg. Jeg job ber 
så å si dag lig sto re de ler av året med 
til lits valgt ar beid en ten det gjel der 
in ter ne for hold på min fas te ar beids
plass, el ler om det gjel der inn spill til 
sa ker og dis ku sjo ner i sen tral sty ret i 
Ju rist for bun det Stat. Noen gan ger 
er det tale om ras ke av kla rin ger, og 
and re gan ger kre ver ar bei det fle re 
ti mer el ler da ger i strekk.  Jeg for sø
ker også å hol de meg opp da tert og 
del tar på ett og an net kurs når jeg 
har an led ning. Det å møte and re til
lits valg te, lære av and res er fa rin ger, 
bygge nett verk og dis ku te re uli ke 
pro blem stil lin ger er svært vik tig.  

Hva er dine tan ker  
om hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len? 
Til lits valgt rol len er et bin de ledd 
mel lom yr kes grup pen og le del sen, 
og mel lom yr kes grup pen og for bun

aka de mi ker sty ret og de uli ke pro fe
sjo ne ne ut fyl ler hver and re på en god 
og kon struk tiv måte med gjen si dig 
re spekt for hver and re. 

I sen tral sty ret i Ju rist for bun det 
Stat, har jeg gle den av å jobbe sam
men med en grup pe me get de di ker te 
og po si ti ve men nes ker på et mer 
over ord net nivå med blant annet sty
ring, kon troll og po li tisk ar beid i stat
lig sek tor. Ar bei det gir en unik mu lig
het til å bli kjent med bred den av 
ar beids opp ga ver inn ad i for bun det, 
og bli kjent med en rek ke flin ke til
lits valg te som gjør et vik tig ar beid 
lo kalt på sine ar beids plas ser.  Selv om 
ar bei det tid vis kan være tid kre ven de, 
og det kan bli en del eks tra ar beid, så 
vei er det jeg får ut av ar bei det og det 
so si a le mye tyng re.

Hva er kre ven de  
ved å være til lits valgt? 
Stort sett så er det spen nen de og 
hyg ge lig å være til lits valgt, men 
noen gan ger kan det også være kre
ven de. Lo kalt gjel der det te sær lig i 
per so nal sa ker, i for bin del se med 
end rings og om stil lings pro ses ser 
el ler in ter ne stri dig he ter. I en kom
pe tan se be drift der ju ris te ne ut gjør 
en li ten mi no ri tet så er det ikke all
tid lett å få de and re pro fe sjo ne ne til 
å se ver di en av ju ri disk kom pe tan se. 
For noen opp fat tes nok ju ris ter som 

Hva gjor de at du ble en ga sjert  
i til lits valgt ar beid? 
Omtrent ett år et ter at jeg be gyn te i 
Riks re vi sjo nen så øns ket den tid li
ge re til lits valg te et skifte, og plut se
lig var jeg blitt til lits valgt et ter en 
for ank rings run de hos med lem me ne. 
Jeg har all tid vært en en ga sjert per
son og tenk te at er fa ring fra 
tillitvalgt arbeid både ville være 
in ter es sant og nyt tig å ha med seg, 
og sam ti dig knyt tes tet te re på og få 
inn sikt i drift, virk som het og in ter ne 
pro ses ser på ar beids plas sen. Det var 
også en god mu lig het for meg til å 
syn lig gjø re ju ris tens rol le og ver di en 
av ju ri disk kom pe tan se i en kom pe
tan se virk som het der ju ris te ne ut gjør 
en li ten men spe sia li sert grup pe på 
om lag 20 an sat te in nen blant annet 
re vi sjons og kon troll ar beid.

Hva gir til lits valgt ar bei det deg? 
Som både lo kal til lits valgt på min 
fas te ar beids plass og som sty re med
lem i sen tral sty ret i Ju rist for bun det 
Stat, sy nes jeg til lits valgt ar bei det er 
me get gi ven de og in ter es sant. På 
ar beids plas sen knyt tes man tet te re 
på le del sen og in ter ne pro ses ser, og 
har mu lig het til å på vir ke på uli ke 
må ter. I Riks re vi sjo nen er det et 
Aka de mi ker sam ar beid, og Aka de
mi ker ne ut gjør den stør ste grup pen. 
Det er et godt sam ar beid in ternt i 

Fred rik Ma ri us Wold – Riks re vi sjo nen

– Rol len in ne bæ rer å være 
et ta le rør beg ge vei er

n  TILLITSVALGT
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det. Rol len in ne bæ rer så le des å være 
et ta le rør beg ge vei er, være en ko or
di na tor og en støt te spil ler. Rol len 
syn lig gjør yr kes grup pen og er svært 
vik tig for å iva re ta yr kes grup pes 
in ter es ser, men kan også in ne bæ re å 
være en sparrepartner og råd gi ver 
for le del sen om uli ke for hold. Der
for er det vik tig at man tar opp ga ven 
se ri øst når man først er gitt den ne 
til li ten fra sine med lem mer.   

Har du inn trykk av at til lits valg te blir 
hørt, og blir inn spill tatt hen syn til? 
Stort sett har jeg inn trykk av at til
lits valg te blir hørt, og at inn spil le ne 
blir tatt hen syn til. Men det er nok 
en god del va ria sjon fra ar beids plass 
til ar beids plass. For hå pent lig vis inn
ser ar beids gi ver at det å ar bei de på 
lag både med de an sat te og de til lits
valg te gag ner ar beids plas sen og sam
spil let med de an sat te og le del sen. 
På min egen ar beids plass be nyt tes 
de til lits valg te i stor grad som spar
repartnere for le del sen.  n

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

Få morgen-
dagens løsning
i dag 

Advisor247 Advokat 
håndterer hele klientreisen. 

Bransjens ledende fagsystem for 
lønnsom, effektiv og systematisk  
kjernedrift.

Book demo
på advisor.no
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Hvilken sektor arbeider du i?

93 svar

Hvor mye tid bruker du på tillitsvalgtarbeid pr. måned?

92 svar

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver tar tillitsvalgte med på råd?

92 svar

Når tillitsvalgte tas med på råd; er det ditt inntrykk at tillitsvalgte
får gjennomslag hos arbeidsgiver?

91 svar

Gjennomføres det arbeidsmiljøundersøkelser på din arbeidsplass?

92 svar

Er arbeidsmiljøundersøkelser nyttige?

90 svar

Hva slags saker har du eller ditt styre arbeidet mest med det siste året?
Flere alternativer kan velges

91 svar

Hva slags saker er det mest krevende å arbeide med som tillitsvalgt?
Flere alternativer kan velges

88 svar

Hvordan har koronapandemien påvirket tillitsvalgtarbeid?

92 svar

Hvilken rolle har du som tillitsvalgt? (evt. hatt tidligere)

93 svar

Stat
Kommune
Privat
Annet

21,5%

5,5%

73%

0 - 2 timer
2 - 5 timer
5 - 10 timer
10 - 20 timer
Over 20 timer

15,2%

18,5%

10,9%

25%

30,4%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte saker,
men ikke i tilstrekkelig grad
Ja, når det et nødvendig
Svært ofte
Alltid

18,5%41,3%

37%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte tilfeller
Ofte
Svært ofte14,3%

24,2%

60,4%

Ja
Nei
Vet ikke

8,7%

5,4%

85,9%

Svært lite eller lite
I noe grad
Nyttige eller svært nyttige

16,7%

22,2%

61,1%

0 20 40 60 80

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker
Saker om fysisk

arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

4 (4,6 %)4 (4,6 %)4,4 %

3 (3,4 %)3 (3,4 %)3,3 %

0 20 40 60

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker

Saker om fysisk
arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

56,6 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

23 (26,1 %)23 (26,1 %)26,1 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

10 (11,4 %)10 (11,4 %)10,9 %

6 (6,8 %)6 (6,8 %)6,5 %

8 (9,1 %)8 (9,1 %)8,7 %

Det har blitt flere eller andre
oppgaver
Det er flere henvendelser fra
medlemmer
Det er færre hendvendelser fra
medlemmer
Det er lite endringer
Vet ikke

42,4%

19,6%

7,4%

25%

5,6%

0 20 40 60 80

Sitter i et styre

Er varamedlem i et styre

Annet

78 (83,9 %)78 (83,9 %)83,9 %

15 (16,1 %)15 (16,1 %)16,1 %

7 (7,5 %)7 (7,5 %)7,5 %

12,1 %

67 %

79,1 %

53,8 %

47,3 %

50,5 %

33 %

48,9 %

31,5 %

Hva slags saker har du eller ditt 
styre arbeidet med det siste året?
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Hvilken sektor arbeider du i?

93 svar

Hvor mye tid bruker du på tillitsvalgtarbeid pr. måned?

92 svar

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver tar tillitsvalgte med på råd?

92 svar

Når tillitsvalgte tas med på råd; er det ditt inntrykk at tillitsvalgte
får gjennomslag hos arbeidsgiver?

91 svar

Gjennomføres det arbeidsmiljøundersøkelser på din arbeidsplass?

92 svar

Er arbeidsmiljøundersøkelser nyttige?

90 svar

Hva slags saker har du eller ditt styre arbeidet mest med det siste året?
Flere alternativer kan velges

91 svar

Hva slags saker er det mest krevende å arbeide med som tillitsvalgt?
Flere alternativer kan velges

88 svar

Hvordan har koronapandemien påvirket tillitsvalgtarbeid?

92 svar

Hvilken rolle har du som tillitsvalgt? (evt. hatt tidligere)

93 svar
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Kommune
Privat
Annet

21,5%

5,5%

73%

0 - 2 timer
2 - 5 timer
5 - 10 timer
10 - 20 timer
Over 20 timer

15,2%

18,5%

10,9%

25%

30,4%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte saker,
men ikke i tilstrekkelig grad
Ja, når det et nødvendig
Svært ofte
Alltid

18,5%41,3%

37%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte tilfeller
Ofte
Svært ofte14,3%

24,2%

60,4%

Ja
Nei
Vet ikke

8,7%

5,4%

85,9%

Svært lite eller lite
I noe grad
Nyttige eller svært nyttige

16,7%

22,2%

61,1%

0 20 40 60 80

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker
Saker om fysisk

arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

4 (4,6 %)4 (4,6 %)4,4 %

3 (3,4 %)3 (3,4 %)3,3 %
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Nedbemanninger
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Saker om fysisk
arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

56,6 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

23 (26,1 %)23 (26,1 %)26,1 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

10 (11,4 %)10 (11,4 %)10,9 %

6 (6,8 %)6 (6,8 %)6,5 %

8 (9,1 %)8 (9,1 %)8,7 %

Det har blitt flere eller andre
oppgaver
Det er flere henvendelser fra
medlemmer
Det er færre hendvendelser fra
medlemmer
Det er lite endringer
Vet ikke

42,4%

19,6%

7,4%

25%

5,6%

0 20 40 60 80

Sitter i et styre

Er varamedlem i et styre

Annet

78 (83,9 %)78 (83,9 %)83,9 %

15 (16,1 %)15 (16,1 %)16,1 %

7 (7,5 %)7 (7,5 %)7,5 %

12,1 %

67 %

79,1 %

53,8 %

47,3 %

50,5 %

33 %

48,9 %

31,5 %

Hva slags saker er mest krevende  
å arbeide med som tillitsvalgt?
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Havnet i omorganiseringsprosess 
både som tillitsvalgt og leder

Av de oppimot hundre tillitsvalgte som har 
svart på Juristens undersøkelse svarer 67 
prosent at de har jobbet med omorganisering 
det siste året. 57 prosent mener også disse 
sakene er blant de mest krevende å jobbe 
med som tillitsvalgt. 

  Tuva Bønke Grønning

En av de som svar te at han har job bet med det te og opp
levd det som kre ven de er Kay An dré B. Haugen, som 
frem til 1. no vem ber i år har job bet hos Kem ne ren i 
Bergen kom mu ne. 

Da stats bud sjet tet kom i fjor ble det klart at skat te
opp kre ver funk sjo nen som lig ger i kom mu ne ne hos 
kem ne ren skul le over fø res til Skat te eta ten med virk ning 
fra 1. juni 2020. 

– Du kan si det kom som et slag i an sik tet på alle de 
an sat te. Vi ble vel dig over ras ket, og det var man ge spørs
mål. Man ge men te da, og me ner fort satt, at det er sto re 
for de ler ved å ha kem ne ren lo kalt, sier Haugen.

– Men be slut nin gen var tatt, så det vik tig ste var å set
te inn kref ter på å gjø re ting så godt til ret te lagt som mu lig.

Til lits valgt og le der
Haugen satt som til lits valgt for ju ris te ne i Bergen kom
mu ne, sam ti dig som han var selv mel lom le der og skul le 
ikke flyt tes til Skat te eta ten, men til en ny ar beids plass i 
kom mu nen. Fra 1. no vem ber star ter han i job ben som 

av de lings le der for inn kre ving i Bergen kom mu ne. – Min 
rol le har der for vært to delt, og det har vært vel dig læ re
rikt på man ge må ter å se to si der av en slik pro sess og to 
uli ke pro ses ser, sier han.

Haugen hav net i et sen tralt sam ar beids ut valg ned
satt av re gje rin gen og Skat te eta ten som had de som for
mål å leg ge til ret te for en smi dig over gang og å bi stå 
både ny og nå væ ren de ar beids gi ver i for bin del se med 
virk som hets over dra gel sen. 

– Det var re pre sen tan ter fra Skat te eta ten, LO, YS, 
Unio, Aka de mi ker ne og Ju rist for bun det. I til legg var det 
en hel un der skog av re fe ran se grup per. Det ble vel dig 
man ge mø ter, for tel ler han. 

Haugen for tel ler at fle re an sat te har slut tet i pro ses
sen, spe si elt le de re. En av år sa ke ne var at det var langt 
fle re le de re i virk som he ten enn det skul le inn i de nye. 

For man ge av de an sat te var det spørs mål om lønn og 
stiling som meld te seg først. Haugen be røm mer Skat te
eta ten for å ha fått dis se tin ge ne på plass tid lig i pro ses sen, 
så de an sat te ikke måt te gå rundt og lure i leng re tid. 

– Skat te eta ten har gjen nom ført sto re om or ga ni se
rin ger før, og det var ikke mye som hang i luf ta. Det var 
gode pla ner som re de gjor de for når de uli ke ele men te ne 
skul le være på plass, så det ble minst mu lig usik ker het. 
Det be tyr ikke nød ven dig vis at alle var for nøy de med 
alle be slut nin ge ne, sier han.

– I Skat te eta ten bru ker de tit ler som skat te ju rist og 
se ni or skat te ju rist. Hvor dan man lan det på hvem som 
kva li fi ser te til se ni or el ler ikke var blant an net en kime 
til frust ra sjon. 

And re be kym rin ger har gått på ar beids opp ga ver, 
hvem man får som sjef, hvem som blir de nye kol le ga ene 
og åpne kon tor land skap. 
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gjen nom er det fint at det går raskt. 
Det er en tid kre ven de pro sess for 
alle par ter. 

Når det gjel der de an sat te som 
skul le over til Bergen kom mu ne 
me ner Haugen at et av gull kor te ne i 
pro ses sen var at de an sat te ble in vol
vert helt fra start.

– De an sat te fø ler at de har fått 
ta del i pro ses sen. Le de re er vik ti ge, 
men man må ald ri glem me el ler 
un der vur de re med ar bei der nes lan ge 
er fa ring og inn blikk, sier han. 

Til le de re som står i slike pro ses
ser un der stre ker han vik tig he ten av 
å ta med de til lits valg te. 

–  Og til de til lits valg te: tør å 
kom me med an grep på an ta kel ser 
og ut ford re le del sen på om det te er 
godt nok. Still spørs mål som gjør at 
pro ses sen kom mer inn på rett spor. 

Kre ven de, men læ re rikt
Selv om pro ses sen har vært in tens og 
kre ven de, me ner Haugen også at den 
har vært in ter es sant og lært ham mye, 
både som til lits valgt og som le der. 

– Som le der har jeg lært mye om 
end rings pro ses ser. Det har vært lite 
end rin ger der jeg har job bet tid li
ge re, så jeg fikk en skik ke lig opp da
te ring på end rings le del se. 

På grunn av ut ford rin ger med 
ko ro na kri sen ble virk som hets over
dra gel sen ut satt til 1. no vem ber, 
men pro ses sen har li ke vel gått for
holdvis raskt. Det er ute luk ken de 
po si tivt for alle, me ner Haugen.

– Det er som å rive av et plas ter. 
Det er bedre å få det gjort enn å gå i 
slike pro ses ser len ge med mye usik

HR-SJEF
For mer informasjon, se compass.no  
eller kontakt vår rådgiver i  Compass 
Human Resources, Anne Marit Heber 
Nærby, på tlf. 924 49 114.  

Søknadsfrist snarest.
Søknader behandles fortløpende.

Vi søker

ker het. For til lits valg te vil det være 
seig pi ning å hol de på med slike ting 
len ge, sier han.

– Så len ge tids rom met er så pass 
at man fak tisk kla rer det man må 

Kay André B. Haugen 
(Foto: Privat)

Det er som å rive av et 

plas ter. Det er bedre å få 

det gjort enn å gå i slike 

pro ses ser len ge med  

mye usik ker het
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ar beid dei nes te åra der vi måt te jobbe po li tisk, vi gjekk 
til Stor tin get og vi gjekk til re gje rin ga. Vi snak ka og for
klar te, men opp da ga snart noko vik tig. Når bal len har 
starta å rul le kan ein nød ven dig vis ikkje stoppe bal len, 
men ein kan gjer ne end re ret nin ga på bal len.

Re gje rin ga og fleirtalet på Stor tin get ville end re oss. 
Vi be stem te oss for at vi ville påverke innhaldet i 
avgjerda til re gje rin ga. Vi ar gu men ter te med stor leik, 
avstandar, nær leik til innbyggjarane ut frå dei oppgåvene 
vi skal løyse. Om sy net til oppgåveløysinga er det vikti
gaste, og et ter som vi veit best kva vi driv med kun ne vi 
også synleggjere det te. 

Re sul ta tet vart ei end ring til ti nye fyl kes manns em
be te. Før had de stort sett kvart em be te ein kon tor stad. 
No har vi fått em be te med både to og tre sto re kontor
stadar. Vi var nøg de med at våre ar gu ment vart høyrde, 
og at det også med ver ka til at fyl kes man nen framleis har 
ein nær leik til innbyggjarane i oppgåveløysinga vår. 

Sam ti dig har det vor te stør re skil nad mel lom em
be ta. Vi har em be te som var av dei mind re før og er det 
no også, som Nordland og Møre og Roms dal. 
Samstundes har vi fått sto re em be te som Oslo og Vi ken, 
der Oslo og Akershus som frå før av var stør ste em be tet 
no er slått sam an med Buskerud og Østfold. 

Ar bei det mot ei samanslåing
Ei end ring har ber re så vidt starta når den po li tis ke 
avgjerda er tatt. Då startar det sto re ar bei det for tillits
valde lan det rundt. Først var det sig ne ring av sen tral 

Kva gjer det med ein 
organisasjon som stort sett 

har vore uendra i hundre år 
å måtte endre seg?

Fylkesmannsembeta har stort sett vore 
organisatorisk uendra i hundre år. Vi har fått 
nye oppgåver inn, og noko har gått ut.  
Men stort sett har statens lokale representant 
vore uendra i lang tid. Hausten 2014 vart  
det slutt på det. 

Av Hallvard Øren, leiar av Fylkesmannsjuristane,  
og hovudtillitsvald for juristane i Oslo og Viken

Det vart kalle inn til in for ma sjons
mø te både i Aren dal og Kris tian
sand ein dag i no vem ber 2014. 
In gen viss te kva saka gjaldt. Re gje
rin ga had de be stemt at dei to fyl
kes manns em be ta i VestAgder og 
AustAgder skul le bli eit. Det vart 
startskotet for ar bei det vi i 
Fylkesmannsjuristane har hal de på 

med si dan. For et ter de blei det raskt klart at også man ge 
av dei and re em be ta også skul le verte samanslåtte. 

Vi i Fylkesmannsjuristane var ikkje førebudde på det 
som skul le skje. Ei po li tisk avgjerd som kom ut av det 
blå.  Po li tis ke avgjerder kan ein ikkje kla ge på. Ein må 
vere på saka før avgjerda vert gjort. Der med starta vi eit 

KOMMENTAR 
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ter på også. Om stil lin ga har med ført 
at man ge kol le ga er har slutta. Kon
to ra på Ha mar og Ski en har blitt små 
filialar, og man ge fekk ny ar beids stad 
på Lillehammer og Tøns berg. Det 
same skjed de i Moss, Dram men og 
Oslo, der det nye em be tet Oslo og 
Vi ken flytta på man ge fag om rå de, og 
der med ut ra der te kom pe tan se mil jø. 
Mot sett er det i Troms og Finnmark 
der ein har vald å ha del ta fagavde
lingar med kontorstadar både i 
Tromsø og Vad sø, og så kan ein spørje 
seg kva vin nin ga er då?

Nyt tig er fa ring  
i ar bei det som til lits vald
Er fa rin ga er av vi er om stil lings dyk
ti ge, vi har våre pro ak ti ve og 
påverka. At vi har er fa rin ga med 
end rings ar beid, gjer at vi også har 
vore be tre førebudde på dei and re 
endringane vi har fått. På den rei sa 
vi har vore siste åra har også Re gje
rin ga flytta ut ar kiv, it og liknande til 
ein ei gen Fyl kes men ne nes Fel les ad
mi nist ra sjon, og  vi har som res ten 
av sta ten blitt pressa inn i opne 
land skap. Når dis se prosessane kjem 
er vi bud de på å mei ne og påverke 
dei avgjerdene som skal takast. 
Lukkast vi? Ikkje all tid, men vi gjer 
det vi kan.   

tillitsvalde for akademikarforeinin
gane hatt fel les samlingar kvart år. 
Der med kjende akademikartillits
valde kvarandre frå før og kun ne då 
stå samla i ar bei det som skjed de i 
dei lo ka le om stil lings grup pe ne.

Det gjekk over fire år frå in for
ma sjons mø tet i Agder og fram til 1. 
ja nu ar 2019, då vi var i mål med den 
for mel le samanslåingsprosessen. 
Troms og Finnmark. Trøn de lag, Vest
land, Agder, Vestfold og Telemark, 
Oslo og Vi ken og Inn lan det. Sju nye 
organisasjonar starta ein ny arbeids
kvardag. For ar beid har det vore et

om stil lings av ta le, før ein lo kalt i alle 
dei samanslåtte em be ta skul le lage 
ein lo kal om stil lings av ta le for si 
or ga ni se ring. Et ter det skul le ei lo kal 
om stil lings grup pe i kvart nye 
em be te verte samde om ny or ga ni
se ring. Då skul le tillitsvalde for
hand le om korleis det nye em be tet 
skul le sjå ut.

Vi i Fylkesmannsjuristane var 
pro ak ti ve. Vi kursa våre lo kalt tillits
valde slik at dei skul le vere best på 
re gel verk og for hand ling. Vi had de 
sam ling og dis ku ter te. I til legg had de 
vi ein annan for del. I fleire år har vi 
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Hvilken sektor arbeider du i?

93 svar

Hvor mye tid bruker du på tillitsvalgtarbeid pr. måned?

92 svar

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver tar tillitsvalgte med på råd?

92 svar

Når tillitsvalgte tas med på råd; er det ditt inntrykk at tillitsvalgte
får gjennomslag hos arbeidsgiver?

91 svar

Gjennomføres det arbeidsmiljøundersøkelser på din arbeidsplass?

92 svar

Er arbeidsmiljøundersøkelser nyttige?

90 svar

Hva slags saker har du eller ditt styre arbeidet mest med det siste året?
Flere alternativer kan velges

91 svar

Hva slags saker er det mest krevende å arbeide med som tillitsvalgt?
Flere alternativer kan velges

88 svar

Hvordan har koronapandemien påvirket tillitsvalgtarbeid?

92 svar

Hvilken rolle har du som tillitsvalgt? (evt. hatt tidligere)

93 svar

Stat
Kommune
Privat
Annet

21,5%

5,5%

73%

0 - 2 timer
2 - 5 timer
5 - 10 timer
10 - 20 timer
Over 20 timer

15,2%

18,5%

10,9%

25%

30,4%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte saker,
men ikke i tilstrekkelig grad
Ja, når det et nødvendig
Svært ofte
Alltid

18,5%41,3%

37%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte tilfeller
Ofte
Svært ofte14,3%

24,2%

60,4%

Ja
Nei
Vet ikke

8,7%

5,4%

85,9%

Svært lite eller lite
I noe grad
Nyttige eller svært nyttige

16,7%

22,2%

61,1%

0 20 40 60 80

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker
Saker om fysisk

arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

4 (4,6 %)4 (4,6 %)4,4 %

3 (3,4 %)3 (3,4 %)3,3 %

0 20 40 60

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker

Saker om fysisk
arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

56,6 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

23 (26,1 %)23 (26,1 %)26,1 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

10 (11,4 %)10 (11,4 %)10,9 %

6 (6,8 %)6 (6,8 %)6,5 %

8 (9,1 %)8 (9,1 %)8,7 %

Det har blitt flere eller andre
oppgaver
Det er flere henvendelser fra
medlemmer
Det er færre hendvendelser fra
medlemmer
Det er lite endringer
Vet ikke

42,4%

19,6%

7,4%

25%

5,6%

0 20 40 60 80

Sitter i et styre

Er varamedlem i et styre

Annet

78 (83,9 %)78 (83,9 %)83,9 %

15 (16,1 %)15 (16,1 %)16,1 %

7 (7,5 %)7 (7,5 %)7,5 %

12,1 %

67 %

79,1 %

53,8 %

47,3 %

50,5 %

33 %

48,9 %

31,5 %

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver 
tar de tillitsvalgte med på råd?
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Når tillitsvalgte tas med på råd;  
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får gjennomslag?





– Ses vi bare på som 
heft og plun der  
og stein i sko en?
Gunnar Schjønsby har vært tillitsvalgt  

i mange år. Nå synes han å se  
en utvikling han ikke liker.

  Tuva Bønke Grønning 

  Tore Letvik
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Schjøns by stem mer i:
–  De til lits valg te er en del av 

be slut nings pro ses sen, du kan si vi er 
en del av le del sen, for sa ke ne skal 
inn om oss før det tas en en de lig 
be slut ning. Men vi opp le ver nok 
 of te re enn før at be slut nin gen er 
tatt, el ler at de vet hva be slut nin gen 
blir, idet vi be gyn ner å snakke om 
det. Og det er nes ten det ver ste, for 
da fø ler du at det er en skinn pro sess 
egent lig. Når man skjøn ner at her 
kom mer det ikke til å bli noen end
ring uan sett hva vi sier, så fø ler man 
seg gan ske mak tes løs. 

Også i Ju ris tens un der sø kel se 
nev nes sam me ut ford ring:

«Le del sen kan ha en ten dens til å 
«bru ke» de til lits valg te for å utkvittere 
sa ker som bur de hatt en bre de re pro
sess blant de an sat te, og uten at de til
lits valg te har re ell inn fly tel se» skri ver 
en til lits valgt.

SkjoldFryk holm, og Schjøns by 
kal ler det alt så en fø lel se av å ikke 
len ger ha like mye med be stem
mel se, men Schjøns by trek ker også 
frem at det er både van ske lig å set te 
fin ge ren på og å do ku men te re. 

–  Ar beids gi ver tar det på al vor 
på en måte. Vi blir kalt inn og de føl
ger reg le ne. Men spørs må let er hva 
du egent lig får ut av det te? Jeg har 
en fø lel se av at de av og til ten ker 
«hvor for skal det te inn om de til lits
valg te da? Hvor for kan vi ikke bare 
få ting gjort?», sier Schjøns by. 

Va ri e ren de og kre ven de sa ker 
Men hvor kom mer den ne «fø lel sen» 
fra? Hva kjen ne teg ner ut vik lin gen 
de snak ker om de siste åre ne? 

Schjøns by for tel ler om et økt 
an tall sa ker, stør re va ria sjon i sa ke ne, 
mer kom pli ser te te ma er å set te seg 
inn i, foi ler de til lits valg te ikke har 
fått på for hånd som le ses opp un der 
mø ter som om sa ke ne al le re de er av
gjort og kor te re tid til drøf ting og for
hand ling. 

– Det har blitt vel dig kom plekst å 
være til lits valgt. Le del se i sta ten drei er 
seg vel dig mye om om or ga ni se ring og 
le der lin jer, plan pro ses ser og pro dukt 
og pro sess le del se, og IT ikke minst. 

– Vi er for nøy de med at vi har 
en god tone, at vi er pro fe sjo nel le, 
men det siste året har vi vært flin
ke re til å hol de sær mø ter oss imel
lom hvor vi dis ku te rer gjen nom hva 
vi sy nes, sier Schjøns by, og fort set
ter:

– Det er gjen nom gå en de at vi sit
ter med en fø lel se av at vi – selv om 
det er van ske lig å set te fin ge ren på 
det og do ku men te re det – er at vi er 
mind re re le van te for ar beids gi ver. 
Tre parts mo del len som vi har i Norge 
har ført vel dig mye bra med seg og 
har sik ret at våre med lem mer har en 
mu lig het til å bli hørt. Hvis det nå 
står litt for fall el ler be gyn ner å bli ut
hula så er vi inne på en skum mel vei. 
Det tror jeg ikke er godt for ver ken 
ar beids ta ker el ler ar beids gi ver. 

– Skinn pro sess 
Også Are SkjoldFryk holm, le der for 
Po li ti ju ris te ne, er be kym ret for det 
han kal ler en øken de pro fe sjo na li se
ring av av gjø rel ses pro ses ser, og sit ter 
også med en er fa ring av at det blir 
sta dig van ske li ge re å bli hørt –  at 
be slut nin ger i rea li te ten er tatt len ge 
før de hav ner på til lits valg tes bord. 

I lø pet av sine ti år som til lits
valgt me ner han å se en ut vik ling 
hvor ar beids gi ver dis ku te rer seg fer
dig in ternt i sin le der grup pe og 
«klar gjør hele pro ses sen før de kas
ter den» til de til lits valg te. 

–  Da kan de huke av for at de 
har tatt en av sjekk, tatt det opp i 
med be stem mel ses fora. I rea li te ten 
er vel dig mye al le re de be slut tet, og 
vi opp le ver at det hav ner på vårt 
bord nes ten for syns skyld, sier han. 

Juristens undersøkelse blant tillits
valgte i Juristforbundet viser at 37 
prosent har inntrykk av at arbeids
giver tar med tillitsvalgte på råd kun 
i enkelte saker, men ikke i tilstrek
kelig grad. Vi de re sva rer 60 pro sent 
at de har inn trykk av at de til lits
valg te får gjen nom slag hos le del sen 
kun i en kel te til fel ler. 

Da vi gikk gjen nom sva re ne på 
spørs må le ne hvor de til lits valg te 
kun ne sva re mer fritt var det ty de lig 
at en fø lel se av mang len de med be
stem mel se og 

«Ser ten den ser til at ar beids gi ver i 
stort er mind re vil lig til å høre på inn
spill fra de til lits valg te. Kan skje opp
fat ning fra ar beids gi ver at med be stem
mel sen er formalbestemmelser slik at 
med virk nin gen ikke blir re ell. (…)» 
skri ver en til lits valgt.

«Sta dig mind re re ell på virk ning, 
selv om en «blir tatt med på råd». Lyt
tes ikke til av ar beids gi ver, som uan
sett gjør hva de vil» skri ver en an nen.

En tred je skri ver at hen «har inn
trykk av at ar beids gi ver si den mer og 
mer ser på med virk ning som sand i 
ma ski ne ri et.»

– Heft og plun der
Gun nar Schjøns by har vært en ga
sjert som til lits valgt i man ge år, si den 
2013 som nest le der og le der for 
Skat te eta tens ju rist for en ing med 
rundt 900 med lem mer. Han for tel
ler at det de siste åre ne sak te, men 
sik kert har vokst frem en «fø lel se av 
at ar beids gi ver ikke er så in ter es sert» 
i de til lits valg te len ger.

–  Som til lits valgt har jeg en 
fø lel se av at ar beids gi ver ikke er så 
in ter es sert i oss len ger. Det gjø res 
med et smil, men det er en ten dens 
vi ser, at vi er heft og plun der og 
stein i sko en. Det er i stor grad bare 
for ma lia at sa ker skal inn om oss, 
men vi me ner vi har en kom pe tan se 
og tyng de i våre inn ven din ger, sier 
han.

De år li ge eva lue rin ge ne av hvor
dan med be stem mel ses ret ten fun ge
rer vi ser at man ge av de til lits valg te 
er eni ge med ham.

De er mer opp tatt  

av «New Pub lic 

Management» og å være 

med på Aren dals uka
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– Det er kom pli ser te sa ker å set
te seg inn i. På alle dis se om rå de ne 
har de et eget fag språk og vi er jo 
ikke der. De al ler fles te av de til lits
valg te kom mer fra gul vet. Vi har 
job bet med en kel saks be hand ling og 
slikt og har egent lig gan ske lite for
stå el se for New Pub lic Management 
og mål sty ring og alt det te, sier han. 

Å sit te i mø ter og frem me 
me nin ger på med lem me nes veg ne i 
sa ker man knapt nok for står selv, er 
kre ven de, sy nes Schjøns by.

– I til legg er mot par ten noen som 
har det vel dig i fin ger spis se ne og du 
ser at de er su per iv ri ge – da får du ikke 
en or dent lig pro sess. Sånn sett fø ler 
jeg ofte at mot par ten ser på oss som 
litt rusk i ma ski ne ri et, at de må gjen
nom oss. Du skjøn ner at de sit ter og 
ten ker at «det te skjøn ner de ikke noe 
av så her kan jeg bare ture på uan sett». 
Alt i alt blir vi nok litt mind re re le
van te, me ner han. 

En av de til lits valg te som svar te 
på Ju ris tens un der sø kel se skri ver 
også at det er «sta dig mer ut ford ren de 
å for stå hvor dan virk som he ten er or ga
ni sert, hvor for den er or ga ni sert som 
den er, virk som he tens stra te gi er, pri ori
te rin ger, bud sjett for de ling, må ten vi 

job ber på, hvil ke pro ses ser ju ris ter bør 
del ta i, hvor for og hvor dan osv. Til lits
valg te har i stør re grad mu lig het til å 
set te seg inn i slikt og iva re ta med lem
me ne et ter beste evne.»

– Det at det er stor va ria sjon i sa
ke ne gjør det mer in ter es sant å 
jobbe, men det kre ver også vel dig 
mye mer av deg, spe si elt for di du 
skal for ank re syns punk tet ditt i sty
ret ditt og i med lems mas sen. Spe si
elt når man snak ker om de van ske
li ge sa ke ne må man være god til å 
kom mu ni se re og for kla re sa ken på 
en lett fat te lig måte, og det er ikke så 
lett all tid, sier Schjøns by. 

– Al vor lig
Fryk holm i Po li ti ju ris te ne bru ker 
ut tryk ket «hår i sup pa» om hvor dan 
han opp fat ter at ar beids gi ver ser på 
de til lits valg te. Han me ner det kun 
er i en kel te sa ker de er opp tatt av å 
ha med de til lits valg te i be slut nings
pro ses sen.

– Det er jo ho ved av ta len i sta ten 
som regulerer med be stem mel sen 
vår. Når du ut lø ser for hand lings be
stem mel se ne i det te re gel ver ket, 
kom mer de vel dig fort på til buds si
den. Hvis vi kan set te oss på bak

bei na i for hold til end rin ger de øns
ker å gjø re – når de er helt av hen gig 
av å ha oss med – da kom mer de på 
til buds si den. Da blir pro ses sen ofte 
bedre, men de hal ter litt der inn
imel lom også, sier han. 

– Det er også and re til fel ler hvor 
det er opp stått stor grad av mis nøye 
blant de an sat te, og hvor løs nin gen 
lig ger i å ha en dia log med de an sat
tes re pre sen tan ter for å finne løs nin
ger som er for ank ret langt ned. 

Schjøns by for tel ler at han ved 
fle re til fel ler har snak ket med til lits
valg te som opp le ver at ar beids gi ver 
«gjør alt rik tig», men li ke vel har en 
fø lel se av at hvis de had de kun net 
slip pe det så had de det gjort det. 

–  Hvis med ar bei der nes på virk
nings kraft sak te, men sik kert blir 
re du sert og bor te er det vel dig al vor
lig. Jeg me ner opp rik tig det te har en 
nyt te ver di for le del sen, og det er 
fak tisk sånn i sta ten at du er nødt til 
å høre på ar beids ta ker ne, men de er 
mer opp tatt av «New Pub lic 
Management» og å være med på 
Aren dals uka. Det er en ut vik ling jeg 
ikke li ker, sier han. 

Are Skjold-Frykholm. (Foto: Tuva Bønke Grønning) Gunnar Schjønsby. (Foto: Tore Letvik)
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virk som he ten, enn de som er uor ga ni
ser te. Det er for eks em pel 62 pro sent 
av fag or ga ni ser te som me ner til lits
valg te «gjør en god jobb med å re pre
sen te re an sat tes in ter es ser», mens pro
sen ten er 47 hos de uor ga ni ser te. 

«Det er li ke vel verdt å mer ke seg 
at mel lom 40 og 50 pro sent av de 
uor ga ni ser te har stor grad av til lit til 
de an sat tes re pre sen tan ter. Uor ga ni
ser tes til lit til til lits valg te er over ras
ken de høy» he ter det i rap por ten. 

Mer tillit i det of fent li ge
Un der sø kel sen vi ser også be drifts
stør rel se ikke har spe si elt stor be tyd
ning for hvor stor tillit de an sat te 
har til til lits valg te. Små, mel lom
sto re og sto re virk som he ter skå rer 
re la tivt likt. 

Når det gjel der sek tor har an
sat te i of fent lig sek tor «sig ni fi kant» 
høy ere tillit til de til lits valg te, på pe
ker rap por ten. 

Vi de re vi ser rap por ten at an sat te 
som sva rer ja på spørs mål om hvor
vidt ar beids plas sen prak ti se rer for
mell med be stem mel se har «høy ere 
grad av tillit til sine til lits valg te, enn 
de som sva rer nei, el ler ikke vet, om 
så er til fel let.» 

I en ar tik kel på forskerforbun
det.no pe kes det på at et av ho ved
fun ne ne for hele rap por ten er den 
po si ti ve sam men hen gen mel lom 
med be stem mel se, tillit og pro duk ti
vi tet. Økt med be stem mel se gir også 
økt tillit, mens stan dar di se ring og 
kon troll på vir ker de an sat tes tillit til 
le del sen ne ga tivt. 

– Dis se fun ne ne bur de in spi re re 
ar beids gi ve re til å styr ke in vol ve rin
gen av sine an sat te. Med be stem
mel se er en en kel og ri me lig måte å 
sik re til lit og pro duk ti vi tet på 
ar beids plas sen, til beste for hele 
virk som he ten, sier Kris tin Dæh li, 
nest le der i Fors ker for bun det. 

(12 pro sent) ofte blir gis ler for 
le del sens av gjø rel ser. 31 pro sent 
opp le ver at det te skjer «noe», mens 
37 pro sent me ner det skjer i li ten 
el ler svært li ten grad. 

Or ga ni ser te og uor ga ni ser te
I un der sø kel sen spør res det også om 
til lits grad og i hvor stor grad de 
an sat te har tillit til at fag for en in ge ne 
kan hånd te re en rek ke sa ker på 
de res veg ne. 
• 58 pro sent sto ler i stor el ler svært 

stor grad på at fag for en in ge ne 
kan hånd te re HMSsa ker

• 55 pro sent sto ler i stor el ler svært 
stor grad på at de kan hånd te re 
flek si bi li tet og ar beids tid

• 46 pro sent sto ler i stor el ler svært 
stor grad på at de kan hånd te re 
ut dan ning og opp læ ring

• 40 pro sent sva rer i stor el ler 
svært stor grad at de sto ler på at 
fag for en in ge ne kan hånd te re 
sa ker om pro duk ti vi tet 

Rap por ten kon klu de rer et ter dis se 
to før s te fun ne ne med at an sat te har 
en «ri me lig høy grad av tillit til både 
til lits valg te og til fag for en in ge ne i 
ar beids li vet». Det på pe kes imid ler
tid at sva re ne vil va ri e re fra ar beids
plass til ar beids plass. 

Med be stem mel ses ba ro me te ret 
vi ser vi de re at de ar beids ta ker ne som 
er med lem i en fag for en ing er langt 
mer po si ti ve til til lits valg tes ar beid i 

Medbestemmelsesbarometeret
Tilliten til tillitsvalgte og 
fagforeningene er rimelig høy 
hos ansatte i Norge. De 
ansatte i det offentlige har 
høyere tillit en ansatte i privat 
sektor og de som selv er 
fagorganiserte har høyere  
tillit enn de uorganiserte. 

Si den 2016 har Ar beids forsk nings
in sti tut tet AFI ved Os lo Met ut ar
bei det «Med be stem mel ses ba ro me
te ret», et ba ro me ter som 
gjen nom fø res som en kva li ta tiv stu
die av med be stem mel se i od de
talls år, og en kvan ti ta tiv re pre sen ta
tiv spør re un der sø kel se i par talls år. 

I ba ro me te ret fra 2020 ser fors
ker ne i ka pit tel 6 nær me re på fag be
ve gel sens po si sjon i ar beids li vet, og 
det har blitt stilt man ge spørs mål 
om til lits valg tes rol le i virk som he
te ne.  
• 58 pro sent er helt eni ge/eni ge i 

at til lits valg te gjør en god jobb 
med å re pre sen te re an sat tes 
in ter es ser

• 56 pro sent er eni ge i at til lits
valg te er en kri tisk stem me over
for le del sen

• 52 pro sent me ner de kan 
be grun ne av gjø rel ser som blir tatt

• 50 pro sent er eni ge i at til lits valg te 
in for me rer an sat te om re le van te 
pro ses ser i virk som he ten

• 33 pro sent er eni ge i at de til lits
valg te ofte blir gis ler for le del
sens av gjø rel ser 

• 25 pro sent er eni ge i at til lits
valg te for ofte er eni ge med 
le del sen

Un der sø kel sen vi ser også at 33 pro
sent me ner de til lits valg te i stor grad 
(21 pro sent) el ler i svært stor grad 

Endringsprosesser  
i offentlig sektor

Målgruppe: Kurset er primært tilpasset statlig sektor, 
 men interesserte fra kommunal sektor og  
 Spekter-Helse kan også delta.
 
Fra: Torsdag 11. februar 2021 kl. 10.45
Til: Fredag 12. februar 2021 kl. 13.50
Sted: Son Spa, Son
 
Kursnummer: 2021651
Påmeldingsfrist:  20. november 2020 

Offentlig sektor er i utvikling. Mange av våre medlemmer 
og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen 
virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler 
av forvaltningen. Det kommer nye politiske krav om effektivitet 
og høyere avkastning. Dagens regjering flytter stadig nye 
virksomheter ut av sentrale Østlandsområder. Håndtering av 
endringsprosesser vil stille den lokalt tillitsvalgte overfor store 

utfordringer. Det er derfor viktig at den tillitsvalgte kjenner  
til regelverket og har kunnskap om sin rolle i prosessene. 

Kurset innleder normalt med foredrag med en representant fra 
departementet.  Her blir status i statens omstillingsprosesser 
gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i 
offentlig forvaltning. 

Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte 
virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes 
interesser ivaretas. Kurset har videre fokus på samarbeidet 
internt i Akademikerne når det gjelder omstillingsprosesser.  
Det er også et nyttig foredrag om hvordan endringsprosesser 
påvirker arbeidsmiljøet.

Kurset arrangeres i samarbeid med Samfunnsviterne og 
Samfunnsøkonomene. Kurset blir både fysisk og digitalt,  
samt at det streames.

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.

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/iz
us

ek

Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Endringsprosesser i offentlig sektor - Annonse Juristen nr 5.indd   1Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Endringsprosesser i offentlig sektor - Annonse Juristen nr 5.indd   1 16.10.2020   14:2216.10.2020   14:22

Uor ga ni ser tes til lit  

til til lits valg te er  

over ras ken de høy



Endringsprosesser  
i offentlig sektor

Målgruppe: Kurset er primært tilpasset statlig sektor, 
 men interesserte fra kommunal sektor og  
 Spekter-Helse kan også delta.
 
Fra: Torsdag 11. februar 2021 kl. 10.45
Til: Fredag 12. februar 2021 kl. 13.50
Sted: Son Spa, Son
 
Kursnummer: 2021651
Påmeldingsfrist:  20. november 2020 

Offentlig sektor er i utvikling. Mange av våre medlemmer 
og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen 
virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler 
av forvaltningen. Det kommer nye politiske krav om effektivitet 
og høyere avkastning. Dagens regjering flytter stadig nye 
virksomheter ut av sentrale Østlandsområder. Håndtering av 
endringsprosesser vil stille den lokalt tillitsvalgte overfor store 

utfordringer. Det er derfor viktig at den tillitsvalgte kjenner  
til regelverket og har kunnskap om sin rolle i prosessene. 

Kurset innleder normalt med foredrag med en representant fra 
departementet.  Her blir status i statens omstillingsprosesser 
gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i 
offentlig forvaltning. 

Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte 
virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes 
interesser ivaretas. Kurset har videre fokus på samarbeidet 
internt i Akademikerne når det gjelder omstillingsprosesser.  
Det er også et nyttig foredrag om hvordan endringsprosesser 
påvirker arbeidsmiljøet.

Kurset arrangeres i samarbeid med Samfunnsviterne og 
Samfunnsøkonomene. Kurset blir både fysisk og digitalt,  
samt at det streames.

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.

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/iz
us

ek

Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Endringsprosesser i offentlig sektor - Annonse Juristen nr 5.indd   1Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Endringsprosesser i offentlig sektor - Annonse Juristen nr 5.indd   1 16.10.2020   14:2216.10.2020   14:22



30   |   Juristen  5|20

– Tillitsvalgte skremmes 
til å tone ned sin rolle 

i varslingssaker

valg te, hånd te res. Til lits valg tes rol le 
ved in tern vars ling frem går nå i 
ar beids mil jø lo vens reg ler om vars
ling.  De har der med nå en retts lig 
de fi nert rol le der der ar beids ta ke re 
vars ler om kri tikk ver di ge for hold i 
en virk som het.

– Vel dig va ri e ren de kom pe tan se
I det te spørs mål, og svar in ter vju et 
med Ju ris ten, for tel ler ad vo ka ten 
blant an net at hun har opp levd fle re 
sa ker hvor til lits valg te på vir kes til å 
tone ned egne rol ler av frykt for selv 
å bli ut satt for gjen gjel del se. 
 – Hva er din er fa ring med til lits
valg te som hånd te rer vars ler sa ker 
rundt i nors ke be drif ter og or ga ni sa sjo
ner?

– Det fin nes vel dig va ri e ren de 
kom pe tan se og res sur ser for øv rig. 
Noen til lits valg te for mid ler at de 
opp le ver seg ale ne, uten nød ven dig 
støt te fra sin fag for en ing.

– Hvor vik tig me ner du de til lits
valg te er i slike sa ker?

– Til lits valg te og de res fag for en
in ger spil ler vik ti ge rol ler i slike 
sa ker – og de bur de blitt in vol vert 

Rys ten de er fa rin ger
På spørs mål fra Ju ris ten om hvor 
vik tig hun me ner de til lits valg te er i 
vars lings sa ker, sva rer hun:

– Til lits valg te og de res fag for en
in ger spil ler vik ti ge rol ler i slike 
sa ker – og de bur de blitt in vol vert 
mye mer i hånd te ring av sa ker, og i 
ar bei det med å løse dem.

Eriksen job ber som ad vo kat, er 
spe sia list på vars ling, og ar bei der 
nes ten ute luk ken de med sa ker 
in nen ar beids rett og per son vern. 
Hun er, som ad vo kat, en ga sjert i en 
rek ke varlingssaker som hun be skri
ver som svært kre ven de, både i pri
vat og of fent lig sek tor. I 2016 tok 
hun dok tor grad i ar beids ta kers rett 
til å vars le om kri tikk ver di ge for hold 
og var i 2015 re dak tør for bo ken: «Å 
be kjem pe et sam funns on de. Om 
kor rup sjon, vars ling, grans king og 
or ga ni sa sjons kul tur. I til legg til å 
være fore le ser, og å ha skre vet og 
skri ver fag bø ker på te ma et, er hun 
før s te ama nu en sis II ved BI i Bergen.

Eriksen for tel ler om rys ten de 
er fa rin ger med hvor dan en kel te 
vars lings sa ker, og de an sat tes til lits

En av landets fremste 
eksperter på varslingssaker, 
advokat Birthe Maria Eriksen, 
forteller til Juristen at 
tillitsvalgte som har hjulpet 
medlemmer i varslingssaker 
senere selv har blitt utsatt for 
gjengjeldelses og 
utstøtelsesprosesser.

  Tore Letvik

  Karl Otto Nesdal

Eriksen me ner det er be hov for en 
retts lig av kla ring – en av gjø rel se i 
retts ap pa ra tet – en dom – som klar
gjør rek ke vid den av til lits valg tes 
yt rings fri het.  Hun for tel ler også at 
noe av det mest ut ford ren de, er 
sa ker der det opp står in ter es se kon
flikt for di den til lits valg te ikke bare 
har vars le ren som med lem i or ga ni
sa sjo nen, men kan skje også le de ren 
det vars les mot.

VARSLING
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• Hvil ken rol le skal ver ne om bud 
og til lits valg te ha i over vå king og 
ut vik ling av det psy ko so si a le 
ar beids mil jø et?

• Hvil ken rol le spil ler HR i hånd
te ring av kon flik ter og vars ling?

• Har HRmed ar bei de re over tatt 
ver ne om bu de nes og de til lits
valg tes funk sjon & opp trer dis se 
som «grans ke re»?

• Hvor dan hånd te res ar beids ta kers 
med virk nings plikt i for bin del se 
med gransk ning og fakta un der
sø kel ser?

• Ju ri dis ke be trakt nin ger knyt tet til 
an sat tes med virk nings plikt, samt 
man dat inn gå el se, in for mert sam
tyk ke, rett til bi stand fra TV/VO 
og/el ler ad vo kat un der in ter vju, 
kon tra dik sjon og kla ge mu lig he ter.

AFI-rap port om bru ken  
av fakta un der sø kel ser
I den kom men de rap por ten som 
Eriksen vi ser til, gjør Ar beids forsk
nings in sti tut tet (AFI) en un der sø
kel se som AFI be skri ver slik:

Fle re LO for bund har i se ne re 
tid er fart at kon flik ter og vars ling i 
øken de grad hånd te res ved hjelp av 
fakta un der sø kel ser. Til lits valg te og 
ver ne om bud har er fart at det knyt
ter seg fag li ge, ju ri dis ke og etis ke 
pro blem stil lin ger til me to den, som 
det i li ten grad har vært fors ket på.

Av den grunn vil un der sø kel sens 
ho ved fo kus ret tes mot an sat te (også 
le de res) er fa ring med og vur de ring 
av faktaundersøkelsesmetoden. De 
over ord ne de pro blem stil lin ge ne er:

mye mer i hånd te ring av sa ker, og i 
ar bei det med å løse dem. Det sam
me gjel der for ver ne om bu de ne.

– Har du er fa ring med til lits valg te 
som har blitt ut satt for press el ler 
 ube ha ge lig he ter fra den el ler de var se
let er ret tet mot?

– Jeg har opp levd en rek ke sa ker 
hvor til lits valg te på vir kes til å tone 
ned egne rol ler av frykt for å selv bli 
ut satt for gjen gjel del se. Jeg har også 
opp levd at det et ter at en til lits valgt 
har hjul pet et med lem med en sak 
som for eks em pel har ført til en slutt
av ta le, selv blir ut satt for gjen gjel del
ses og ut stø tel ses pro ses ser. I til legg 
har jeg sett fle re sa ker hvor den til lits
valg te blir ut satt for vars ler i for bin
del se med sa ker ved kom men de har 
hatt en rol le i. Vars ler mot til lits valg te 
kan ty pisk kom me der hvor man opp
le ver at den til lits valg te har gjort en 
«for god jobb», slik at noen har opp
levd seg og sine in ter es ser tru et. I slike 
si tua sjo ner ser det ut som at vars ling 
be nyt tes for å un der gra ve og svek ke 
den til lits valg tes au to ri tet.

– Har vi gode nok vir ke mid ler/reg
ler for å be skyt te til lits valg te som er 
inne i vars lings sa ker?

– Snart fore lig ger AFI sin rap port 
om bru ken av så kal te «Fakta un der sø
kel ser» i kre ven de vars lings og 
ar beids mil jø sa ker. Det er grunn til å 
tro at den de bat ten vi vil få i kjøl van
net av den ne, vil med fø re at man vil 
måt te ven de til ba ke til det mer tra di
sjo nel le sam ar bei det i ar beids li vet. 
Det er knyt tet sto re spørs mål til 
ar beids ta ke res retts vern i for bin del se 
med den type un der sø kel ser, og de 
ser blant an net ut til å ha blitt en si
di ge verk tøy for ar beids gi ver som 
kan bru ke dem til å «lage per so nal sa
ker» av al vor li ge vars lings sa ker. Jeg 
tror at frem ti den i stør re grad vil 
måt te hånd te re man ge av den ne type 
sa ker med helt and re verk tøy.

– Jeg tror også at vi tren ger en 
prin si pi ell av gjø rel se/dom om rek
ke vid den av til lits valg tes yt rings fri
het. Man bør også se på om den til
lits valg tes retts vern bør styr kes i det 
kol lek ti ve av ta le ver ket mel lom 
ar beids gi ver og ar beids ta ker.
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vars ling. De bat ten om et uav hen gig 
om bud må imid ler tid opp igjen. Vi 
må også bla. se på fyl kes men ne nes 
rol le i vars lings sa ker i kom mu ne ne 
de øver lov lig hets kon troll med. Vi 
bør også vur de re om ikke kom mu ne
lo ven bør end res med sik te på hånd
te ring av al vor li ge vars lings sa ker. 

– Kan du be skri ve litt av ar bei det 
du gjør nå?

– Jeg ar bei der som ad vo kat og 
ar bei der nes ten ute luk ken de med 
ar beids rett og per son vern. Jeg har 
en rek ke svært kre ven de vars lings sa
ker, både i pri vat og of fent lig sek tor. 
Sa ke ne er både på ar beids gi ver og 
ar beids ta ker si den. Jeg er også kurs 
og fore drags hol der på de om rå de ne 
jeg job ber med, og er før s te ama nu
en sis II ved BI i Bergen. Her un der
vi ser jeg blant an net i øko no misk 
kri mi na li tet og gransk ning.

– Me ner du si tua sjo nen for 
 vars le re har end ret seg de siste åre ne, 
og i så fall, på hvil ken måte?

– Kom pe tan se ni vå et har jo blitt 
styr ket på en kel te sam funns om rå der, 
men ni vå et er frem de les alt for lavt. I 
Vars lings ut val get var vi ty de li ge på at 
kom pe tan se ni vå et må be ty de lig opp, 
også blant dom me re og ad vo ka ter/
ju ris ter. Det som gjør det te fel tet så 
kre ven de, er at det også kre ves kom
pe tan se in nen or ga ni sa sjons psy ko
lo gi, og gjer ne litt so sio lo gi for å vir
ke lig for stå vars ling som et dy na misk 
og kom plekst fe no men som ofte 
ut ford rer makt. Den siste lov giv
nings pro ses sen før te til en del av kla
rin ger i gjel den de rett som gir litt kla
re re verk tøy for retts an ven der. 
Re gje rin gen har også sendt på hø ring 
nå, et for slag om å la Dis kri mi ne
rings nemn da hånd te re enk le re gjen
gjel del ses sa ker. Det te kan bli et vik tig 
til tak, og vil også gi oss et or gan som 
vil ut vik le spe si al kom pe tan se på 

– På beg ge si der av bor det
Bir the M. Eriksen har er fa ring fra 
man ge uli ke virk som he ter i både pri
vat og of fent lig sek tor,. Ju ris ten øns
ket å vite mer spe si fikt om hen nes 
er fa ring rundt ju ris ter og vars ling.

– Har du er fa ring med til lits valg te 
i Ju rist for bun det i vars lings sa ker de 
siste åre ne?

– Ja. En ut ford ring som har vært 
i både Ju rist for bun det og i en del 
and re fag for en in ger, har vært knyt
tet til den in ter es se kon flik ten som 
kan opp stå når en fag for en ing re pre
sen te rer med lem mer på beg ge si der 
av bor det i al vor li ge vars lings sa ker. I 
sta ten, som for eks em pel i po li ti et, 
har det te vært en ut ford ring for di 
ju ris ter kan in ne ha uli ke rol ler, her
un der be kle topp le del sen. Så vidt 
jeg vet, har både Ju rist for bun det og 
fle re and re fag for en in ger nå in ter ne 
re gel verk på plass som regulerer 
hvor dan slike in ter es se kon flik ter 
skal hånd te res.

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer

Fra: 4. mars 2021 kl 10.00  
Til: 5. mars 2021 kl 14.00 
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Kursnummer: 2021658

Påmeldingsfrist:  2. desember 2020

Meld deg på tariffkonferansen 2021 og bli  
oppdatert på aktuelle problemstillinger innen 
forhandlinger, tariff og arbeidsliv.

På konferansen kan du også delta i diskusjoner. 
Konferansen vil bli streamet.

Tariffkonferansen 2021
Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt   
Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. 
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Mange varsler ikke om 
kritikkverdige forhold

til å vars le, og at virk som he ter med 
minst 5 an sat te har plikt til å ut ar
bei de ru ti ner for in tern vars ling. Fra 
ja nu ar 2020 ble ”kri tikk ver di ge for
hold” de fi nert som:

• fare for liv el ler hel se
• fare for kli ma el ler mil jø
• kor rup sjon el ler an nen 

 øko no misk kri mi na li tet
• myn dig hets mis bruk
• ufor svar lig ar beids mil jø
• brudd på per son opp lys nings sik

ker he ten

Det blir også på pekt at for hold som 
kun gjel der ar beids ta ke ren som 
vars ler ikke reg nes som vars ling.

”For svar lig vars ling”  har også 
blitt er stat tet med en opp skrift på 
hva slags fram gangs må te som kan 
bru kes:
• man kan vars le in ternt til 

ar beids gi ver el ler til ver ne om
bud, til lits valgt el ler via ad vo kat

• man kan vars le til of fent li ge 
myn dig he ter

• man kan vars le eks ternt, for 
eks em pel til me dia, der som man 
er i god tro om inn hol det, at 
vars let har all menn in ter es se 
el ler at in tern vars ling ikke er 
hen sikts mes sig.

at det ble en for bed ring som føl ge av 
vars lin gen. Iføl ge un der sø kel ser fra 
det siste ti å ret, blir mel lom 13 og 25 
pro sent av de som har vars let, møtt 
med sank sjo ner.

I ta bel len ne den for er det tall fra 
un der sø kel ser om vars ling i ar beids
li vet, fra 2010, 2016 og 2019. Dis se 
er gjen nom ført av Fafo.

  2010 2016 2019

Varslingsaktivitet 53 % 53 % 52 %

Varslingseffektivitet 50 % 36 % 39 %

Utsatt for sanksjoner 13 % 25 % 19 %

Vars lings ak ti vi tet = an del som opp le
ver el ler re gist re rer noe kri tikk ver
dig og vars ler om det te

Vars lings ef fek ti vi tet  = an del som 
opp le ver at det hjel per å vars le

Den siste vi ser an de len som er 
ut satt for sank sjo ner/gjen gjel del se 
et ter vars lin gen.

I 2007 kom det vars ler be stem
mel ser på plass i ar beids mil jø lo ven.  
Lov be stem mel se ne har blitt end ret 
to gan ger, i 2017 og 2019.   Siste 
end ring er gjel den de fra 1. ja nu ar 
2020, og der ble for mu le rin gen  ”et 
godt yt rings kli ma” inn bakt i ar beids
mil jø lo vens for måls pa ra graf.

End rin ge ne fra 2017 og 2020 
in ne bæ rer at også inn lei de har rett 

Nær halvparten av norske 
arbeidstakere varsler ikke om 
forhold som de mener er 
alvorlige eller kritikkverdige; 
mange i frykt for represalier. 
Opptil hver fjerde varsler er 
møtt med sanksjoner.

  Tore Letvik

Det te skri ver arbeidslivet.no, som er 
en nett ba sert kunn skaps por tal om 
ar beids li vet. Por ta len eies og ad mi
nist re res av Forsk nings stif tel sen Fafo.

Er det far lig å vars le?
Ar tik ke len på arbeidslivet.no tar 
blant an net opp spørs må let om det 
er far lig å vars le. Den kon klu de rer 
med at det kan være ri si ka belt å 
vars le, og FAFOor ga net skri ver føl
gen de:

– Uli ke his to ri er kan gi inn trykk 
av at «alle» vars le re ram mes av sank
sjo ner.  Slik er det ikke. Funn fra den 
nors ke forsk nin gen vi ser at i un der
kant av 40 pro sent av ar beids ta ker ne 
som vars ler, sva rer at det kri tikk ver
di ge for hol det en ten opp hør te el ler 

VARSLING
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De som har fått ne ga ti ve re ak sjo ner/
sank sjo ner, er mind re til bøye li ge til å 
ville vars le igjen. Fler tal let av vars
ler ne me ner at re ak sjo nen over for den 
an svar li ge ikke står i for hold til al vor
lig hets gra den av det kri tikk ver di ge for
hol det, he ter det i rap por ten.

– Mer ef fek tiv vars ling  
hvis til lits valg te kob les inn
I 2014 eva lu er te Fafo vars ler be stem
mel se ne i ar beids mil jø lo ven på opp
drag fra Ar beids og so sial de par te
men tet. Opp dra get var i ho ved sak å 
un der sø ke hvor dan vars ler om kri
tikk ver di ge for hold blir hånd tert i et 
ut valg nors ke virk som he ter.

Et ter un der sø kel sen skrev fors
ker ne:

«Til lits valg te og ver ne om bud er 
gitt en vik tig rol le i vars lings sa ker 
ved at lo ven fast slår at å vars le til 
dis se all tid vil være for svar lig. Tre av 
ti ar beids ta ke re vel ger da også å 
vars le til til lits valg te el ler ver ne om
bud først. Fore lø pi ge tall fra en fersk 
un der sø kel se blant til lits valg te i LO 
vi ser at fire av ti til lits valg te har opp
levd at ar beids ta ke re vars let om kri
tikk ver di ge for hold til dem el ler 
and re til lits valg te, i lø pet av det siste 
året. Vi de re opp trer til lits valg te og 
ver ne om bud of te re enn and re 
ar beids ta ke re som vars le re selv. Nes
ten fire av ti til lits valg te i LO opp gir 
at de i lø pet av det siste året har vært 
vit ne til, av dek ket el ler opp levd kri
tikk ver di ge for hold på ar beids plas
sen, som bur de ha vært stop pet. 73 
pro sent av dis se vars let – en ve sent
lig høy ere an del enn for ar beids ta
ke re ge ne relt. Støt te fra til lits valg te 
og ver ne om bud kan være av gjø
ren de for ut fal let. I en spør re un der
sø kel se fra 2010 svar te én av tre til
lits valg te og ver ne om bud at de 
had de bi stått ar beids ta ke re som 
had de vars let. Blant dis se opp ga 69 
pro sent at for hol det ble for bed ret 
el ler opp hør te et ter at bi stand ble 
gitt. Det ser alt så ut til vars ling er 
mer ef fek tivt hvis til lits valg te el ler 
ver ne om bud kob les inn.»

skal gå fram ved vars ling, hvem det 
skal vars les til og om hva. Forsk ning 
vi ser at vars lings ru ti ner er nyt ti ge. 
De bi drar til å øke vars lings ak ti vi te
ten på ar beids plas se ne, og gjør det 
dess uten tryg ge re å vars le, skri ver 
arbeidslivet.no

Vars ling hjalp for fire av ti
I en FAFOrap port som ble gitt ut i 
fjor, som un der søk te vars ling på 
ar beids plas se ne året før kon klu de res 
det med at det er en klar øk ning i 
kjenn ska pet til vars ler be stem mel se ne:

I 2018 er det 73 pro sent som er 
godt el ler del vis kjent med be stem
mel se ne. 55 pro sent sva rer at det er 
ut ar bei det vars lings ru ti ner på 
ar beids plas sen. Det te er en klar 
øk ning fra 2010, der den til sva ren de 
an de len var 37 pro sent. Vars lings ru
ti ner er mest van lig i stør re virk som
he ter (50 an sat te el ler fle re). Le del
sen og re pre sen tan ter for de an sat te 
er de som hyp pigst er in vol vert i 
ut ar bei del sen av vars lings ru ti ner. 
Det er en gan ske stor an del på 36 
pro sent som sva rer at ver ken til lits
valg te, ver ne om bud el ler an sat te var 
med på ut ar bei del sen, el ler at de 
ikke vet om dis se var del ak ti ge i pro
ses sen. 43 pro sent sva rer at kra ve ne i 
ar beids mil jø lo ven er den vik tig ste 
grun nen til at virk som he ten har 
vars lings ru ti ner. Om lag like man ge 
sva rer at god virk som hets sty ring er 
den vik tig ste grun nen til at ru ti ner 
er ut ar bei det.

Un der sø kel sen fant at fire av ti 
opp le ver at det hjalp å vars le. 

Det er van ske ligst å vars le om psy
ko so si a le for hold. Det opp le ves også 
mer ut ford ren de når den an svar li ge 
for det kri tikk ver di ge for hol det har en 
høy po si sjon i virk som he ten. 19 pro
sent har opp levd å få ne ga ti ve re ak sjo
ner/sank sjo ner som føl ge av vars lin
gen. Å bli fra tatt ar beids opp ga ver og 
iret te satt av le der er de hyp pig ste. Én 
av fem sva rer at kar rie re mu lig he te ne 
ble øde lagt. 33 pro sent av vars ler ne 
opp lev de å få po si ti ve re ak sjo ner. Sju 
av ti sva rer at de ville ha vars let igjen. 

– Det vi ser seg at nors ke ar beids ta
ke re er for sik ti ge. Så godt som in gen 
vars ler til me di e ne ved før s te gangs 
var sel, og få tyr til det te al ter na ti vet 
også et ter å ha gått ni vå ene in ternt, 
skri ver arbeidsliv.no

Ar beids gi ver har plikt til å 
un der sø ke vars let. Gjen gjel del se er 
for budt, og kan føre til krav om opp
reis ning og er stat ning.

– Re sul ta te ne vi ser at det ver ken 
har blitt enk le re el ler tryg ge re for 
nors ke ar beids ta ke re å vars le om kri
tikk ver di ge for hold et ter at lov be
stem mel se ne kom på plass, skri ver 
arbeidslivet.no.

Man gel på til lits valg te  
øker ri si ko for re pre sa li er
I ar tik ke len he ter det vi de re:

Sam ti dig er det vik tig å un der
stre ke at nes ten halv par ten av 
nors ke ar beids ta ke re ikke vars ler om 
for hold som de me ner er al vor li ge 
el ler kri tikk ver di ge; man ge i frykt 
for re pre sa li er, skri ver arbeidslivet.
no som vi ser til at  Fafofors ker Sis
sel Tryg stad har laget en lis te over 
hva som øker ri si ko en for sank sjo
ner:
• At man er kvin ne
• At det ikke er vars lings ru ti ner på 

ar beids plas sen
• At det ikke er til lits valg te på 

ar beids plas sen
• At den an svar li ge for det 

kri tikk ver di ge for hol det har en 
høy po si sjon i hie rar ki et

• At virk som he ten ikke har en 
av ta le om in klu de ren de ar beids
liv (IAav ta le)

• At man har gjen nom ført 
om or ga ni se rin ger

• At man har vars let om psy ko so
si a le for hold

Vars lings ru ti ner er vik tig
Iføl ge ar beids mil jø lo ven har ar beids
gi ver plikt til å leg ge til ret te for vars
ling gjen nom å   ut ar bei de vars lings
ru ti ner.

– Her kan det for eks em pel være 
be skre vet hvor dan ar beids ta ker ne 

http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Varsling/Hva-er-varsling-i-arbeidslivet/
http://www.arbeidslivet.no/Arbeid1/Varsling/Hva-er-varsling-i-arbeidslivet/
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Varslingsportal registrerer 
økt varsling om arbeidsmiljø

Portalen MittVarsel.no, som 
har opprettet en løsning som 
en rekke bedrifter har tatt i 
bruk, melder at den 
registrerer en økning i antall 
varsler som omhandler 
arbeidsmiljø under 
pandemien.

  Tore Letvik

– Vi le ve rer løs nin gen til kun der 
som saks be hand ler et var sel in ternt 
el ler som set ter det ut til eks ter ne 
saks be hand le re som for eks em pel en 
ad vo kat, sier Ran di Hoff, som er en 
av grün der ne bak vars lingspor ta len.

– Vi har ikke til gang til våre kun
ders por ta ler men har over sikt over 
det to ta le an tall sa ker som mel des 
inn i sy ste met, og vi ser en end ring i 
an tall og type av vars lings sa ker i 
pe ri oden 1 ap ril – 1 sep tem ber, sier 
Hoff som for tel ler om føl gen de ten
dens i vars ling av kri tikk ver di ge for
hold som om hand ler:

• «ar beids mil jø (triv sel, psy ko so si
alt)» har økt med 165% fra  
sam me tid i fjor

• «brudd på etis ke ret nings lin jer» 
har økt med 105 %

• «mob bing» har en øk ning på 37% 
• «Rus» som vi ser en ned gang  

på 60% 
• «svart ar beid/kor rup sjon» 

ned gang på 60%
• «sek su ell tra kas se ring» ned  

med 30%

– Kan opp le ve mer usik ker het
Hoff me ner en øk ning av vars lings
sa ker kan skyl des at ar beids ta ke re 
opp le ver mer usik ker het un der pan
de mi en. 

– Man ge ble per mit tert og man ge 
har hjem me kon tor. Le de re skal føl ge 
opp an sat te og sam ti dig inn fri krav 
om re sul ta ter. Med fle re på hjem me
kon tor vil le der na tur lig vis ha mind re 
tid til å føl ge opp den en kel te ar beids
ta ker. Si tua sjo nen er ny for alle par ter 
og det kan opp stå uav klar te si tua sjo
ner. Sam ti dig så kan et var sel ha en 
leng re his to rie. Vi ser at un der sø kel ser 
fra FAFO vi ser at 70% av sa ker om 
kri tikk kri tikk ver di ge for hold, skyl des 
de struk tiv le del se. Med et stør re press 
på alle vil vi anta at fle re an sat te kan 

opp le ve en for sterk ning av dår li ge re 
ar beids mil jø, og at man nå be stem mer 
seg for å si fra. Det kan også være let
te re å si fra når en får litt av stand fra 
egen le der, ved at en selv og/el ler le der 
har hjem me kon tor. Når man får 
av stand til den som ska per et de struk
tivt ar beids mil jø, får en an led ning til å 
ten ke på hva som egent lig fore går, og 
der et ter be nyt ter an led nin gen til å si 
fra til dem som kan gjø re noe med 
si tua sjo nen, sier Hoff. 

– Hoff for tel ler også at MittVarsel.
no har gjort en egen kart leg ging.

– For å ve ri fi se re tall øns ket vi å 
finne ut hvor man ge som har an led
ning til å vars le og på hvil ken måte. 
Kart leg gin gen er gjort via vår hjem
me si de, HMS Norge, og på Face
book. Vi har kun fått 25 svar, men 
dis se for de ler seg slik:

Spørs mål som ble stilt:
1. På hvil ken måte kan du vars le om 
kri tikk ver di ge for hold hos din ar beids
gi ver
• 7 res pon den ter svar te at de kun

ne via en di gi tal por tal
• 8 svar te via epost 
• 1 svar te post (brev)
• 7 svar te vet ikke

VARSLING
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er fa rin ger og in ter es se for til ret te
leg ging av vars ling, og at det på bak
grunn av ut val get kom mer frem en 
stør re an del av kri tikk ver di ge for
hold, sier Hoff.

3. Kjenner du til om ar beids gi ver tar 
vars ling på al vor?
• 9 sva rer ja, vars ling er bra 

hånd tert
• 12 sva rer nei, ar beids gi ver tar 

ikke vars ling på al vor
• 4 sva rer vet ikke

– Her ser vi nok også et re sul tat av at 
ut val get som har svart på un der sø
kel sen er opp tatt av ar beids mil jø og 
vars ling, og at det nok nett opp der
for at de har valgt å sva re på un der
sø kel sen, sier Hoff.

 – Det vi ser seg her at man ge av 
våre res pon den ter kjen ner til at and re 
har opp levd, el ler selv har vært ut satt 
for kri tikk ver di ge for hold på egen 
ar beids plass. Det er uro vek ken de at 6 
av 25 ikke har sagt fra om det. Fra 
er fa ring vet vi at man ge vel ger å ikke 
si fra for di de er redd for ne ga ti ve 
sank sjo ner, el ler for di de ikke or ker å 
bli blan det inn i noe. Man blir sy ke
meldt, fin ner en ny ar beids gi ver el ler 
av ven ter og ser, på pe ker Hoff.

– I FAFO un der sø kel ser kom
mer det frem at 16% av ar beids stok
ken kjen ner til el ler har selv opp levd 
kri tikk ver di ge for hold i lø pet av et 
år.  Vi an tar der for at de som fri vil lig 
har valgt å sva re på den ne un der sø
kel sen har stør re in ter es se av å del ta 
på un der sø kel sen ba sert på egne 

–  Det te er in ter es sant, for her kan 
det vir ke som at 28% av ar beids gi
ve re ikke har lagt til ret te for vars
ling om kri tikk ver di ge for hold, el ler 
at de ikke har in for mert an sat te om 
at det er mu lig å si fra. Med tan ke på 
at det vel dig ofte ved vars ling mel
des fra om per son sen si tiv in for ma
sjon, så er det uhel dig at man opp
ford rer an sat te til å mel de fra i en 
epost der som den ikke er kryp tert, 
kom men te rer Hoff.

2. Har du kjenn skap til kri tikk ver
di ge for hold hos din ar beids gi ver?
• 11 sva rer, ja jeg har vars let  

om det
• 6 sva rer ja, men har ikke vars let
• 8 sva rer nei

Randi Hoff. (Foto: Lill-Michelle Lydersen)

Med fle re på hjem me  

kon tor vil le der na tur lig vis 

ha mind re tid til å føl ge 

opp den en kel te  

ar beids ta ker
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ker kan det te være å drøf te sa ken med 
vars le ren i for kant av be slut nin gen 
om å vars le, blant an net ved å vur de re 
vars lings grunn laget og frem gangs
måten er i sam svar med virk som he
tens vars lings ru ti ner. Den til lits valg te 
kan stil le re le van te spørs mål og drøf te 
even tu el le mot fore stil lin ger. En slik 
gjen nom gang i for kant, kan luke ut 
vars ler som ikke er re el le, pre si se re 
var se let og inn ret te det slik at det tå ler 
kon tra dik sjon. Det te bi drar til å styr ke 
både vars le ren og var se lets inn hold 
gjen nom den ru ti ne mes si ge be hand
lin gen av var se let. En slik gjen nom
gang kan åpne for å se sa ken i et bre
de re per spek tiv, kan skje også 
mu lig he ter for en løs ning uten at en 
går til det skritt å vars le. Til lits valg te 
kan bi stå i mø ter med le del sen el ler 

and re in vol ver te par ter. Mu lig he ten 
av å brin ge sa ken inn for virk som he
tens med be stem mel ses ut valg bør 
også vur de res.  

Den til lits valg te vil ikke all tid 
være enig med ar beids ta ker om at vil
kå re ne for vars ling fore lig ger. Det kan 
være uenig het knyt tet til ar beids ta
kers valg av frem gangs måte ved vars
lin gen, for eks em pel at den til lits
valg te me ner at sa ken først bør sø kes 
løst in ternt. Det er ikke nød ven dig at 
den til lits valg te er enig med ar beids ta
ker på alle punkt for å kun ne for mid le 
var se let på veg ne av med lem met. Den 
til lits valg te skal støt te vars le ren med 
ut gangs punkt i vars le rens stå sted og 
si tua sjon. Det er av gjø ren de at til lits
valg te av kla rer sin rol le, både over for 
vars le ren og øv ri ge ak tø rer i sa ken. 

Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker 
Juristforbundets Advokat
kontor får stadig forespørsler 
om bistand i varslingssaker. 
Vår erfaring er at dette er 
komplekse saker, med behov 
for refleksjon og drøfting av 
sakens faktum. I denne 
prosessen kan tillitsvalgte bli 
stilt ovenfor vanskelige 
avveininger, hvor flere behov 
skal ivaretas. I enkelte tilfeller 
vil flere av de involverte 
kunne være medlemmer, og 
den tillitsvalgte kan havne i en 
interessekonflikt. Denne type 
konflikter må håndteres med 
varsomhet, slik at forbundet 
får ivaretatt alle de involverte 
parter på en god måte, og 
gitt bistand i tråd med 
forbundets retningslinjer for 
juridisk bistand. 

Av Ragn hild Bø Raug land,  

ad vo kat Juristforbundet

An sat te som er 
or ga ni ser te, kan søke 
råd hos sin til lits
valg te el ler ta kon
takt med Ad vo kat
kon to ret. I for kant 
av et var sel, vil vi 

an be fa le å drøf te sa ken grun dig med 
en nøy tral re pre sen tant som kjen ner 
til ar beids mil jø et og de fak tis ke for
hol de ne i virk som he ten, som for eks
em pel til lits valgt el ler ver ne om bu det.  

Til lits valg tes rol le er å as si ste re 
ar beids ta ker som vars ler. I vars lings sa
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var se lets be ret ti gel se og/el ler til den 
et ter føl gen de kon flik ten.

En ar beids ta ker som har kjenn
skap til, el ler mis tan ke om at noe 
kri tikk ver dig fore går på ar beids plas
sen, kan opp le ve det som ube ha ge lig 
å ta opp for hol det si den vars lin gen 
kan få kon se kven ser for en ar beids
kol le ga, en le der el ler virk som he tens 
om døm me. Fryk ten for ikke å bli 
tatt på al vor, samt fa ren for ne ga ti ve 
kon se kven ser for dem selv, kan 
hind re ved kom men de fra å si ifra. 
Kon se kven se ne av at en ar beids ta ker 
for hol der seg taus, kan imid ler tid bli 
al vor li ge for både virk som he ten, de 
an sat te og sam fun net, ved at en 
el lers ikke får til gang til kri tisk in for
ma sjon. 

Ju rist for bun dets ar beids livs av
de ling kan bi stå både med lem mer 
og til lits valg te for en vur de ring av 
sa ken med ut gangs punkt i vars lings
grunn lag, frem gangs måte og mu lig 
oppfølgningsalternativer fra ar beids
gi ver.  

sen tralt så raskt som mu lig for å 
av kla re hvor dan de uli ke par te ne skal 
re pre sen te res i fort set tel sen. Nor
malt blir si tua sjo nen løst ved at en av 
par te ne får bi stand fra eks tern ad vo
kat. Er omvarslede en le der, lø ses 
gjer ne det te ved at ved kom men de 
får bi stand fra egen ar beids gi ver. Der
som det te ikke skjer, vil for bun det gi 
bi stand. Hvor vidt eks tern ad vo kat 
en ga sje res vur de res kon kret i den 
en kel te sak og et ter av ta le. For hol det 
vil bli vur dert et ter «Ret nings lin jer for 
ju ri disk bi stand i Ju rist for bun det».

An nen bi stand 
En kel te vars lings sa ker kan bli så kre
ven de for de in vol ver te at det kan bli 
be hov for yt ter li ge re pro fe sjo nell 
bi stand og støt te. I dis se til fel le ne har 
for bun det mu lig het til å inn gå en 
av ta le med coach el ler psy ko log, slik 
at de in vol ver te kan få støt te og hjelp 
ut over de retts li ge vur de rin ger som 
sa ken kre ver. Slik bi stand for mid les 
av Ju rist for bun dets Ad vo kat kon tor.  

Sær skil te vur de rin ger  
i vars lings sa ker
Et hvert med lem skal be hand les med 
li ke verd og bli møtt med for stå el se 
ut ifra den en kel tes si tua sjon og 
be hov. Der hvor fle re med lem mer i 
sam me kon flikt har mot stri den de 
in ter es ser, er det av stor vik tig het at 
ver ken Ju rist for bun det sen tralt el ler 
at de lo ka le til lits valg te tar stand
punkt til de retts li ge og fak tis ke for
hold som den ak tu el le vars lings sa
ken gjel der, her un der spørs må let om 

Der som den til lits valg te opp le ver at 
det blir van ske lig å støt te og føl ge opp 
vars le ren, an be fa ler vi at sa ken over fø
res til Ju rist for bun dets Ad vo kat kon
tor som vil gi vars le ren den nød ven
di ge ad vo kat bi stand. 

Som en opp føl ging av det som er 
skre vet i av snit tet over, vi ses til at 
ar beids mil jø lo ven § 2A2, nr. 1, d). 
Ved in tern vars ling hjem ler be stem
mel sen en mu lig het for ar beids ta ke
ren til all tid å vars le via til lits valgt 
el ler ver ne om bud. Rol len for til lits
valg te el ler ver ne om bu det blir da å 
være en bud brin ger som for mid ler 
vars let til ret te in stans, i tråd med 
vars lings ru ti ne ne. Det lig ger ikke 
noe an svar el ler plikt for bud brin ge
ren til å vur de re el ler ak sep te re var
se lets inn hold. 

Den til lits valg te kan på et hvert 
sta di um i pro ses sen ta kon takt med 
Ju rist for bun det sen tralt for bi stand.

Ver ne om bu dets rol le
Ver ne om bu det har en an nen rol le 
enn til lits valg te. Som ver ne om bud 
skal man iva re ta samt li ge ar beids ta
ker nes be hov og in ter es ser i sa ker 
som an går ar beids mil jø et, uav hen gig 
av om de an sat te er fag or ga ni sert 
el ler ikke. Ver ne om bu det vil først og 
fremst ha en rol le i HMSar bei det. 
For det til fel le at en ar beids ta ker 
kon tak ter ver ne om bu det i en vars
lings sak, skal om bu det sik re at sa ken 
tas vi de re på en hen sikts mes sig måte. 
Ett al ter na tiv kan være at sa ken sø kes 
løst ved å leg ge den frem for sam ar
beids ut valg/be drif tens ar beids mil jø
ut valg. Der som ar beids ta ke ren vel ger 
å vars le, skal ver ne om bu det påse at 
vars lings ru ti ne ne føl ges. Det er vik tig 
at ver ne om bu det klar gjør sin rol le. I 
lik het med til lits valg te, vil ver ne om
bu det kun ne opp tre som en «nøy tral» 
råd gi ver el ler være bud brin ger i tråd 
med lo vens krav, jf. aml. §2 A2.

In ter es se kon flik ter 
Som nevnt inn led nings vis, kan Ju rist
for bun det i vars lings sa ker opp le ve at 
vi har med lem mer «på beg ge si der av 
bor det». I slike si tua sjo ner må lo kal 
til lits valgt ta kon takt med for bun det 

Undervisnings- og  
forskerstillinger i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 15. november 2020
Søk stillingene på http://jobbnorge.no/  
Om Høgskolen i Molde: http://www.himolde.no/

Det er av gjø ren de at  

til lits valg te av kla rer sin rol le, 

både over for vars le ren og 

øv ri ge ak tø rer i sa ken
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Hvilken sektor arbeider du i?

93 svar

Hvor mye tid bruker du på tillitsvalgtarbeid pr. måned?

92 svar

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver tar tillitsvalgte med på råd?

92 svar

Når tillitsvalgte tas med på råd; er det ditt inntrykk at tillitsvalgte
får gjennomslag hos arbeidsgiver?

91 svar

Gjennomføres det arbeidsmiljøundersøkelser på din arbeidsplass?

92 svar

Er arbeidsmiljøundersøkelser nyttige?

90 svar

Hva slags saker har du eller ditt styre arbeidet mest med det siste året?
Flere alternativer kan velges

91 svar

Hva slags saker er det mest krevende å arbeide med som tillitsvalgt?
Flere alternativer kan velges

88 svar

Hvordan har koronapandemien påvirket tillitsvalgtarbeid?

92 svar

Hvilken rolle har du som tillitsvalgt? (evt. hatt tidligere)

93 svar

Stat
Kommune
Privat
Annet

21,5%

5,5%

73%

0 - 2 timer
2 - 5 timer
5 - 10 timer
10 - 20 timer
Over 20 timer

15,2%

18,5%

10,9%

25%

30,4%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte saker,
men ikke i tilstrekkelig grad
Ja, når det et nødvendig
Svært ofte
Alltid

18,5%41,3%

37%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte tilfeller
Ofte
Svært ofte14,3%

24,2%

60,4%

Ja
Nei
Vet ikke

8,7%

5,4%

85,9%

Svært lite eller lite
I noe grad
Nyttige eller svært nyttige

16,7%

22,2%

61,1%

0 20 40 60 80

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker
Saker om fysisk

arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

4 (4,6 %)4 (4,6 %)4,4 %

3 (3,4 %)3 (3,4 %)3,3 %

0 20 40 60

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker

Saker om fysisk
arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

56,6 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

23 (26,1 %)23 (26,1 %)26,1 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

10 (11,4 %)10 (11,4 %)10,9 %

6 (6,8 %)6 (6,8 %)6,5 %

8 (9,1 %)8 (9,1 %)8,7 %

Det har blitt flere eller andre
oppgaver
Det er flere henvendelser fra
medlemmer
Det er færre hendvendelser fra
medlemmer
Det er lite endringer
Vet ikke

42,4%

19,6%

7,4%

25%

5,6%

0 20 40 60 80

Sitter i et styre

Er varamedlem i et styre

Annet

78 (83,9 %)78 (83,9 %)83,9 %

15 (16,1 %)15 (16,1 %)16,1 %

7 (7,5 %)7 (7,5 %)7,5 %

12,1 %

67 %

79,1 %

53,8 %

47,3 %

50,5 %

33 %

48,9 %

31,5 %

Gjennomføres det arbeidsmiljø
undersøkelser på din arbeidsplass?
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Hvilken sektor arbeider du i?

93 svar

Hvor mye tid bruker du på tillitsvalgtarbeid pr. måned?

92 svar

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver tar tillitsvalgte med på råd?

92 svar

Når tillitsvalgte tas med på råd; er det ditt inntrykk at tillitsvalgte
får gjennomslag hos arbeidsgiver?

91 svar

Gjennomføres det arbeidsmiljøundersøkelser på din arbeidsplass?

92 svar

Er arbeidsmiljøundersøkelser nyttige?

90 svar

Hva slags saker har du eller ditt styre arbeidet mest med det siste året?
Flere alternativer kan velges

91 svar

Hva slags saker er det mest krevende å arbeide med som tillitsvalgt?
Flere alternativer kan velges

88 svar

Hvordan har koronapandemien påvirket tillitsvalgtarbeid?

92 svar

Hvilken rolle har du som tillitsvalgt? (evt. hatt tidligere)

93 svar
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Kommune
Privat
Annet

21,5%

5,5%
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0 - 2 timer
2 - 5 timer
5 - 10 timer
10 - 20 timer
Over 20 timer

15,2%

18,5%

10,9%

25%

30,4%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte saker,
men ikke i tilstrekkelig grad
Ja, når det et nødvendig
Svært ofte
Alltid

18,5%41,3%

37%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte tilfeller
Ofte
Svært ofte14,3%

24,2%

60,4%

Ja
Nei
Vet ikke

8,7%

5,4%

85,9%

Svært lite eller lite
I noe grad
Nyttige eller svært nyttige

16,7%

22,2%

61,1%
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Vet ikke
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3 (3,4 %)3 (3,4 %)3,3 %
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21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %
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21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

10 (11,4 %)10 (11,4 %)10,9 %

6 (6,8 %)6 (6,8 %)6,5 %

8 (9,1 %)8 (9,1 %)8,7 %

Det har blitt flere eller andre
oppgaver
Det er flere henvendelser fra
medlemmer
Det er færre hendvendelser fra
medlemmer
Det er lite endringer
Vet ikke
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Er arbeidsmiljø  
undersøkelser nyttige?
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–  Hva er for må let? Hva skal 
egent lig un der sø kes? Det er vik ti ge 
spørs mål en til lits valgt bør stil le. 
Det er lett å ten ke at man er eni ge, 
men ofte har man ulik for stå el se.

Iføl ge Lone har man ge lett for å 
ten ke at de er an ner le des enn and re 
virk som he ter, men selv om det 
stem mer at alle har sine sær trekk, er 
det li ke vel en del grunn leg gen de 
for hold som er re le van te for de 
fles te.

– Får du som an satt være med å 
med vir ke, har du en god re la sjon til 
kol le ga ene dine, hva med sje fen? Får 
du brukt kom pe tan sen din, vet du 
hva du skal gjø re? Det te gjel der alle, 
mens noen virk som he ter også vil 
være opp tatt av spe si fik ke ting som 
er vik tig for dem. Som sik ker het i 
off shore for eks em pel, sier Lone. 

Svar pro sent 
Hvor man ge som vel ger å sva re på 
un der sø kel se ne va ri e rer vel dig fra 
ar beids plass til ar beids plass, og kan 
være på vir ket av hvor dan de an sat te 
opp fat tes at re sul ta te ne bru kes el ler 
ikke bru kes. 

– Hvis det bare hand ler om å få 
det gjort for di man må og de an sat te 
opp le ver at re sul ta te ne blir lig gen de 
vil man mis te til lit over tid. En 
an nen grunn kan være at det ikke er 
for klart godt nok hva disseundersø
kelsene er og hva de bru kes til.

– En tred je grunn til lav svar pro
sent kan være at det ikke opp le ves 
re le vant, og en fjer de grunn kan 
være at noen er redd de ikke er ano
ny me nok og at per son ver net ikke er 
godt nok iva re tatt, sier Lone. 

Han har sett eks emp ler på at 
ar beids mil jø un der sø kel ser bru kes 
på de struk ti ve må ter, for eks em pel 
til å kun ne kvit te seg med en le der. 

– Men det be tyr ikke nød ven dig
vis at det stem mer. Kan skje opp fat
ter ikke de an sat te at end rin ger er 
knyt tet til en slik un der sø kel se el ler 
så er det kan skje iverk satt til tak 
rundt en kelt per so ner som res ten av 
de an sat te ikke tren ger el ler skal vite 
om, sier Lone. 

– Uut nyt tet potensiale 
Lone me ner det er mye uut nyt tet 
potensiale i un der sø kel se ne. Han 
for tel ler at man ge er flin ke til å gjen
nom fø re un der sø kel ser, iden ti fi se re 
hva de øns ker å gjø re noe med og til 
slutt ofte set te opp en til taks plan.

–  Men for man ge stop per det 
opp der. Når man spør et halvt år et
ter på er det om trent in gen som hus
ker hva de skul le gjø re. De blir tatt 
av hver da gen og le der ne har mye 
an net som de også må bru ke ti den 
på, sier han. 

Hans før s te råd er å sør ge for at 
det vel ges un der sø kel ser som er fag lig 
kva li tets sik ret og må ler re le van te ting. 

–  Her kan til lits valg te og amu 
spille en vik tig rol le og en ga sje re seg 
i det te fra start, me ner han. 

Vi de re bør til lits valg te føl ge opp 
og opp munt re le del sen til å hen te ut 
det de kan av re sul ta te ne, og ikke 
bare gjen nom fø re un der sø kel se ne 
for di de må, opp ford rer Lone. 

–  Her vil det na tur lig vis være 
man ge fak to rer som spil ler inn, som 
for eks em pel hvor stor virk som he
ten er. Sto re kon sern med sto re 
HRmil jø er er ofte drev ne på det te, 
mens det kan være mer ut ford ren de 
for små be drif ter, sier han. 

Han me ner de til lits valg te også 
kan spille en vik tig rol le når un der
sø kel se ne skal ut ar bei des i form av å 
spille inn ting de me ner er vik tig å 
set te sø ke ly set på. 

86 prosent av de tillitsvalgte 
i Juristforbundet svarer at det 
gjennomføres arbeidsmiljø
undersøkelser på deres 
arbeidsplass. Men hvordan 
brukes egentlig slike 
undersøkelser og fører  
de til endringer?

  Tuva Bønke Grønning

8,7 pro sent sva rer det ikke gjen
nom fø res slike un der sø kel ser, mens 
5,4 pro sent ikke vet.

Vi de re sva rer en stor an del (61 
pro sent) at dis se ar beids mil jø un der
sø kel se er nyt tig i noe grad. 22 pro
sent me ner de er nyt ti ge el ler svært 
nyt ti ge, mens 17 pro sent me ner de 
er svært lite el ler lite nyt ti ge. 

– Den ne ty pen funn er nok ikke 
uvan li ge, sier Jon Anders Lone, som 
har skre vet boka «Med ar bei der un der
sø kel se – en prak tisk hånd bok» sam
men med pro fes sor Thomas Hoff. 

Lone har en dok tor grad i or ga ni
sa sjons psy ko lo gi og dri ver i dag 
EBHR, et ledelseskonsulteringssel
skap som spe sia li se rer seg på le der
ut vik ling og med ar bei der un der sø
kel ser. 

Han for tel ler at når med ar bei
de re blir spurt om hva de fikk ut av 
slike un der sø kel ser og om det har 
blitt iverk satt kon kre te mål ret te de 
for bed rings til tak sva rer en del at de 
har fått lite ut av det og at slike til
tak ikke er iverk satt.

– Mye uutnyttet potensiale 
i arbeidsmiljøundersøkelser
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Han for tel ler at man ge vel ger å 
bru ke spør re skje ma er og at han har 
inn trykk av at de fles te out sour cer 
opp ga ven. Selv har Em ber land vært 
med på et man ge årig pro sjekt hvor 
de kart la om trent 100 virk som he ter.

Må let med pro sjek tet, som star
tet i 2004, er å kart leg ge nors ke an
sat te over tid for å se hvor dan det 

–  Til lits valg te kan bi dra med å 
kva li tets sik re un der sø kel sen, men 
også til å få opp svar pro sen ten ved å 
for kla re hvor vik ti ge slike un der sø
kel ser er. Kon se kven se ne av å ikke 
gjø re noe er ofte stør re enn an tror. 

Når un der sø kel sen er gjen nom
ført er det vik tig å finne frem til kon
kre te til tak som kan gjen nom fø res. 

– Hvis det kre ver vel dig mye tid, 
pen ger og man er usik re på hva 
må let fak tisk er, bør man stoppe opp 
og ten ke litt, sier han. 

Se Lones fire tips til hva de til
lits valg te kan bi dra med i for bin
del se med med ar bei der un der sø kel
ser i fak ta bok sen på neste side. 

Kart la 100 virk som he ter 
Sta tens Ar beids mil jø in sti tutt (STAMI) 
bru ker spør re skje ma som en del av sin 
forsk ning, og in sti tut tet til byr kart leg
ging gjen nom noen av fors kings pro
sjek te ne. 

–  Man ge virk som he ter vel ger å 
kjøre ar beids mil jø un der sø kel ser som 
en del av en in tern kon troll et ter som 
de er lov på lagt å kart leg ge også det 
psy ko so si a le ar beids mil jø et, sier Jan 
Sha hid Em ber land, se ni or råd gi ver i 
ar beids psy ko lo gi ved in sti tut tet. 

Hva er for må let?  

Hva skal egent lig  

un der sø kes? Det er  

vik ti ge spørs mål en  

til lits valgt bør stil le

Jon Anders Lone. 
(Foto: Privat)

Jan Sha hid Em ber land. 
(Foto: Privat)
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sva re ne på un der sø kel sen er et svar 
på hva som bør gjø res. Før s te steg er 
å iden ti fi se re ut ford rin ger. Men, til 
syv en de og sist er det virk som he
te ne sam men med til lits valg te og 
an sat te som må ta tak i de tin ge ne 
som er ut ford ren de, sier han. 

– Vi an be fa ler ofte å peke ut to 
til tre for bed rings om rå der og gjer ne 
to el ler tre be va rings om rå der. Og så 
må man vur de re om hva som bør 
gjø res og hvor dan, sier Em ber land.

– Ikke gap over for mye av gan
gen, og man bør unn gå å ten ke at 

gjø res og hvor dan kra ve ne for and rer 
seg over tid, slik at de kan gi nyt tig 
til ba ke mel din ger til virk som he te ne. 

De har kart lagt noen fle re pri
va te enn of fent li ge virk som he ter, 
men de of fent li ge er gjer ne stør re 
med fle re an sat te. Virk som he te ne 
ble kart lagt an net hvert år over 12 år. 
Stør ste par ten av ar beids ta ker ne var 
kon tor an sat te. 

– Det er vik tig at virk som he te ne 
ikke bare spør om ting de selv tror er 
vik tig, men også om ting de ikke 
viss te at de lur te på. Da vil det være 
let te re å fan ge opp ut ford rin ger man 
ikke på for hånd var klar over, sier 
Em ber land

– I til legg vil man også bedre få 
be lyst hva som fun ge rer godt. Det er 
også vik tig. 

Om or ga ni se ring og mob bing
Em ber land for tel ler at forsk nin gen 
vi ser at det er fun net spe si fik ke krav 
el ler psy ko so si a le fak to rer som pe ker 
seg ut som spe si elt vik ti ge å kart leg ge. 

– Det hand ler om en del hel se
pla ger og mu lig het for å kun ne si 
noe om ri si ko for uli ke hel se pla ger 
og even tu ell ufør het, sier han.

–  Et an net vik tig om rå de er 
mob bing og tra kas se ring, og det ser 
vi man ge har fo kus på. Det hen der 
ofte le del sen vet en del om sa ken 
når det duk ker opp i un der sø kel ser. 

And re ting som ofte slår ut på 
ar beids mil jø un der sø kel se ne er 
om or ga ni se rin ger. 

– Det hen der vi ser at ting ut vik
ler seg til det bedre, men plut se lig er 
det en end ring ved tred je el ler fjer de 
kart leg ging. Det kan for eks em pel 
være om or ga ni se rin ger. Det ser vi 
gan ske ofte. 

Em ber land på pe ker at de gjen
nom pro sjek tet har sett at re spon sen 
er like stor el ler bedre and re og 
tred je gang un der sø kel sen gjen nom
fø res, noe han me ner kan tyde på at 
de an sat te me ner det te er nyt tig.

Selv om STAMI bi drar til å gjen
nom fø re un der sø kel se ne, er det li ke
vel virk som he te ne selv som må føl
ge opp og iden ti fi se re vik ti ge til tak 
på bak grunn av re sul ta te ne. 

Noen råd til hva tillitsvalgte  
kan bidra med i forbindelse  
med medarbeiderundersøkelser

1. Valg av leverandør og undersøkelse.
• Sikre at leverandøren kan dokumentere at undersøkelsen måler det 

den utgir seg for å måle. Det finnes både kompetente leverandører 
med kvalitetssikrede og forskningsbaserte undersøkelser, og mindre 
seriøse aktører på markedet.

• Sørg for at undersøkelsen kartlegger arbeidsmiljøforhold som er av 
særskilt betydning for virksomheten og/eller bestemte yrkesgrupper i 
virksomheten.

2. Informasjon 
• Se til at alle ansatte får informasjon om undersøkelsens formål, 

innholdet i undersøkelsen, ivaretakelse av personvern, og prosess for 
oppfølging av undersøkelsen.

3. Deltakelse og svarprosent
• Bidra til oppslutning omkring undersøkelsen slik at flest mulig besvarer 

undersøkelsen. Svarprosenten på undersøkelsen er viktig både for 
at resultatene undersøkelsen skal være representative og oppfattes 
som legitime. Dette er en viktig forutsetning for at resultatene fra 
undersøkelsen kan brukes til forbedrings og utviklingsarbeid. 

• I noen virksomheter er det ansattgrupper med mindre tilgjengelighet 
til PC, og det er viktig at disse både fårinformasjon om undersøkelsen, 
og mulighet til å besvare undersøkelsen, enten via tilgang til PC
rom, ved hjelp av mobil, nettbrett, eller gjennom andre praktisk 
gjennomførbare løsninger.

4. Oppfølging
• For at medarbeiderundersøkelsen skal ha en verdi og kunne brukes til 

systematisk utviklingsarbeid, er oppfølgingen av undersøkelsen helt 
avgjørende. AMU bør følge nøye med på følgende:
– at det er lagt en god plan for oppfølgingen av undersøkelsen
– at oppfølgingen sikrer tilstrekkelig involvering av de ansatte
– at man gjennomfører avdelingsvise/seksjonsvis møter hvor leder 

og medarbeidere diskuterer  resultater og tiltak 
– at det faktisk gjennomføres konkrete og målrettede tiltak, 

både lokalt i avdelinger/seksjoner, og på overordnet nivå i 
virksomheten.

Kilde: Jon Anders Lone



Juristen  5|20   |   45

Tillitsvalgtes ytringsfrihet

bruk te pisk samt at le del ses for men 
kun ne føre til en al vor lig ulyk ke. 
Som føl ge av de batt inn leg get fikk 
ar beids ta ke ren en ad var sel av 
ar beids gi ve ren.  

Det retts li ge spørs må let for 
Ar beids ret ten, var om ad var se len 
ut gjor de et brudd på Ho ved av ta len1 
§ 510. Av nevn te be stem mel se 
frem kom mer at «Til lits valg te skal 
ikke med de les skrift lig ad var sel 
be grun net i ut øv el sen av til lits ver vet 
uten sak lig grunn». Noe av bak grun
nen for be stem mel sen er at det skal 
være roms li ge ram mer for til lits
valg te til å ut ø ve ver vet som til lits
valgt, uten at de skal ri si ke re ad var
sel fra ar beids gi ver.

1 Hovedavtalen mellom Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) og 
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)

Som bor ge re i et de mo kra tisk 
sam funn har vi yt rings fri het. 
Som ar beids ta ke re har vi 
lo ja li tets plikt til virk som he ten 
vi er an sat te i. Yt rings fri he ten 
og lo ja li tets plik ten kan kom me 
i kon flikt med hver and re. 

Av Mari He le ne Bryn,  
stu dent fra UiO  i praksis ved 
Juristforbundets advokatkontor 

Ar beids ret ten har ny lig av sagt dom i 
en sak hvor til lits valg te ved et avis
inn legg sat te dis se vur de rin ge ne på 
dags or den. Ar beids ret ten har vur
dert hvor langt yt rings fri he ten strek
ker seg for til lits valg te sam men lik
net med and re ar beids ta ke re, og om 
lo ja li tets plik ten i ar beids for hold like 
streng for til lits valg te. Ar beids ret
tens av vei nin ger mel lom yt rings fri
het og lo ja li tets plikt er re le van te 
både for ar beids ta ke re og for til lits
valg te.

Ar beids ret tens dom AR-2019-28
Sa ken drei de seg om en til lits valgt 
elek tri ker som job bet off shore for 
Equinor, og som had de pub li sert et 
de batt inn legg med tit te len «Mis nøy

Hvordan tariffavtalen og ytringsfrihet henger sammen
Brudd på tariffavtalen HA § 510?

• Brudd på § 510 avhenger av om tillitsvalgte har fått en advarsel som oppfyller kravene til saklig grunn 
• Hvorvidt advarselen har saklig grunn beror på om tillitsvalgte har oppfylt sine plikter HA § 51  

(lojalitetsplikten i arbeidsforholdet)
• Hvorvidt arbeidstaker har oppfylt sine plikter beror på om lojalitetsplikten går lenger enn ytringsfriheten
• Avveining ytringsfrihet og lojalitetsplikt. 

ens be ger renner over» i Stavanger 
Af ten blad. I de batt inn leg get be skri
ves, i en pro vo se ren de stil, sam ar
beids van s ker med le der ne i Equinor. 
Kon flik ten drei de seg om at le del sen 
øns ket å fjer ne røy ke rom på sok ke
len. En ga sje men tet var sterkt, og 
Face bookgrup pa «Stopp mob bing 
av røy ke re som ar bei der på norsk 
sok kel» ble opp ret tet i pro test fra 
man ge av ar beids ta ker ne. Man ge av 
de en ga sjer te var også ikkerøy ker ne.  
Ord som ble brukt om le del sen i 
ar tik ke len var; ar ro gan te, kunn
skaps lø se, at de kjør te solo, at de 

Fagartikkel

Det lig ger i ver vets na tur  

at det vil kun ne opp stå 

si tua sjo ner der ar beids   

gi ver vil være uenig og 

re age re på inn hol det el ler 

frem stil lin gen av en yt ring
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ar tik le ne frem stod mer som an grep 
på per so ner enn fag for en ings ar
beid. 

I AR201928 un der stre kes det 
at til lits valg tes yt rings fri het er en del 
av ver net for or ga ni sa sjo nens virk
som het jf. Grl. § 101 og EMDdom
men Sánchez v. Spain. Dom sto len 
vi ser til at EMK ar tik kel 10 må tol
kes i lys av ar tik kel 11 som om hand
ler for en ings fri het. Sank sjo ner over
for til lits valg te bør ikke inn skren ke 
ret ten til å ytre seg for å frem me 
med lem me nes in ter es ser9. 

Det skal mer til før me nings yt
rin ger an s es il lo ja le enn fakta yt rin
ger. Det te er be grun net i at det stil
les mind re krav til fak tis ke 
grunn laget bak yt rin gen, samt at det 
er let te re for en ar beids gi ver å imø
te gå en slik yt ring10. Det kan også 
skil les mel lom pri va te og of fent li ge 
yt rin ger, samt skrev ne og uskrev ne. 

Ar beids ret ten men te i AR2019
28 at ar beids ta ke ren had de yt ret seg 
i kraft av å være til lits valgt. Han 
un der teg net som til lits valgt i de batt
inn leg get, og inn leg get om hand let 
for hold som ret ten men te det var 
na tur lig at til lits valg te en ga sje rer seg 
i. Ret ten men te at til lits valg te had de 
sam me ver net til å ytre seg som 
øv ri ge ar beids ta ke re.

Lo ja li tets plik ten i ar beids for hold
Lo ja li tets plik ten er et ulov fes tet 
prin sipp som gjel der i alle ar beids
for hold, og in ne bæ rer at ar beids ta
ke ren skal opp tre lo jalt over for 
ar beids gi ve ren. Ny an se rin ger av 
plik ten kan til en viss grad frem gå 
skrift lig, slik til fel let var i AR2019
28. I det ak tu el le ar beids for hol det 
var til lits valg tes plik ter ut fyl len de 
re gu lert i HA § 51. 

Det retts li ge ut gangs punk tet er 
at bare de yt rin ge ne som på vi se lig 
ska der el ler kan ska de ar beids gi vers 
in ter es ser på en unød ven dig måte, 
an s es il lo ja le. I dom men ble det vist 

9 Palomo Sánchez v. Spain avsnitt 56 og 
AR201928 avsnitt 54

10 AR201928

Det sen tra le spørs må let i sa ken 
var om til lits valg te had de sam me 
vern for å ytre seg som øv ri ge 
ar beids ta ke re, el ler om det er snev
re re gren se for de som er til lits valg te. 

Til lits valg tes ho ved opp ga ve er å 
re pre sen te re og iva re ta med lem me
nes in ter es ser. Det lig ger i ver vets 
na tur at det vil kun ne opp stå si tua
sjo ner der ar beids gi ver vil være 
uenig og re age re på inn hol det el ler 
frem stil lin gen av en yt ring.

Vi de re til si er ver vet at det bør 
være vide ram mer for til lits valg tes 
yt rin ger for di det nød ven dig for at ver
vet kan ut ø ves på en for svar lig og 
ef fek tiv måte4. Til tross for at til lits
valg te har en spe si ell po si sjon med tan
ke på in for ma sjon og kunn skap, er ikke 
det te i seg selv nok til at det skal en 
sær skilt be grens ning for til lits valg te5.

Ver vet som til lits valgt in ne bæ rer 
li ke vel både ret tig he ter, plik ter og 
for vent nin ger om at man yt rer seg 
på en måte som i til strek ke lig grad 
iva re tar hen sy net til virk som he ten6. 

EMDdom men Palomo 
Sánchez and Others v. Spain7 og 
ILOs Di gest 8 stil ler krav til til lits
valg tes yt rin ger. I ILOs Di gest 
av snitt 154 frem går det at til lits
valg te skal re spek te re gren se ne for 
an sten dig het, og av stå fra å bru ke 
for nær men de språk. I Sánchezsa
ken had de or ga ni ser te ar beids ta
ke re pub li sert en kren ken de ka ri ka
tur i et ny hets brev av en kel te 
an sat te og le de re, samt pub li sert 
kri tis ke ar tik ler. END kom til at 
yt rin ge ne ikke had de vern et ter 
EMK art 10. Av gjø ren de her ble at 
yt rin ge ne ret tet seg mot pri vat per
so ner og at det drei de seg om pub li
se rin ger på trykk. Ka ri ka tu ren og 

4 AR201928 avsnitt 53, ARD2012297 
avsnitt 91

5 AR201928 avsnitt 69
6 AR201928 avsnitt 66
7 EMDN200628955
8 ILOs Digest of Decisions and Principles 

of the Committee on Freedom of 
Association of the Governing Body of the 
International Labour Office (2006)

Ar beids ret ten på pe ker at hvor
vidt det fore lå brudd på be stem mel
sen, be ror på om det var sak lig grunn 
til å gi ad var sel, det vil si om ar beids
ta ker had de gått ut over lo ja li tets plik
ten over for ar beids gi ver. Hvor vidt 
lo ja li tets plik ten er over holdt, be ror 
på en av vei ning mel lom yt rings fri he
ten og lo ja li tets plik ten i ar beids for
hold. I av vei nin gen mel lom dis se to 
for hol de ne, må det vekt leg ges at 
yt rings fri he ten er en men nes ke ret tig
het, mens lo ja li tets plik ten er et ulov
fes tet prin sipp som skal be skyt te 
ar beids gi vers in ter es ser. Det er 
yt rings fri he ten som vei er tyngst, og 
det er inn grep i den ne som må 
be grun nes, jf. dom mens pkt. 51. 

Ytringsfrihet for  
ar beids ta ke re og til lits valg te
Det retts li ge grunn laget for yt rings
fri het for ar beids ta ke re er Grunn lo
ven § 100, EMK ar tik kel 10 og den 
in ter na sjo na le kon ven sjo nen om 
si vi le og po li tis ke ret tig he ter (SP) 
ar tik kel 19. Be grens nin ger i yt rings
fri he ten må be grun nes og være for
holds mes si ge. Be grun nel sen må 
være re le vant og til strek ke lig2. Det 
føl ger av de nevn te retts grunn lage ne 
at be grens nin ger i yt rings fri he ten 
kre ver et sær skilt retts lig grunn lag. 
Den ulov fes te de lo ja li tets plik ten i 
ar beids for hold er et slikt retts lig 
grunn lag.

Noen av hen sy ne ne bak yt rings
fri he ten for ar beids ta ke re er til gan
gen til in for ma sjon som kan være av 
in ter es se for den of fent li ge de batt, 
noe som igjen er vik tig for et vel fun
ge ren de de mo kra ti. Både al min ne
li ge ar beids ta ke re og til lits valg te kan 
ha spe si ell kom pe tan se, inn sikt og 
er fa ring knyt tet til ar beids for hol
de ne og der med bi dra til be tyd
nings ful le yt rin ger og me nings ut
veks lin ger i of fent lig de batt. 
Yt rin ge ne kan bi dra til å av dek ke 
kri tikk ver di ge og ulov li ge for hold, 
slik at dis se for hol de ne end res3. 

2  SOM20184777 punkt 1 siste avsnitt
3  SOM2014379
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• Form, formål og innhold
• Karakter og kontekst
• System for å kanalisere 

medbestemmelsen
• Om organisasjonens 

medlemmer støtter 
synspunktene i 
debattinnlegget.

• Ytringens allmenne interesse

Fler tal let kom til at til lits valg te 
ikke had de opp trådt i strid med krav 
og for vent nin ger som han had de i 
kraft av til lits ver vet. Grunn laget for 
ad var se len falt der med bort. 

Kil der
• AR201928, ARD2012297,
• SOMB200612, SOMB200732, 

SOM20184777, SOM2014379,
• ILOs Di gest of De cis ions and Principles 

of the Com mit tee on Free dom of 
As so cia ti on of the Gov erning Body of the 
International La bour Of fi ce (2006),

• Palomo Sánchez v. Spain EMDN2006
28955,

• Ho ved av ta len Næ rings li vets 
Hovedorganisasjon og Yr kes or ga ni sa sjo
nens Sen tral for bund, 

• St. meld nr. 26 20032004,  
Ot.prp.nr.84 (2005–2006)  

Av vei nin gen mel lom  
yt rings fri he ten og lo ja li tets plik ten 
Hvor vidt en yt ring fra en ar beids ta
ker i det of fent li ge rom er ver net av 
yt rings fri he ten, el ler om de fal ler 
inn un der den ulov fes te de lo ja li tets
plik ten, be ror på en kon kret av vei
ning. Det te gjel der også for til lits
valg te. Det tas ut gangs punkt i 
hvor dan yt rin ge ne frem står for en 
al min ne lig opp lyst le ser. Ut fra ver
vets art, vil ters ke len for at yt rin gen 
skal an s es il lo jal være noe høy ere for 
til lits valg te.

I AR201928 tol ket ret ten de 
kon kre te yt rin ge ne. Ret ten del te seg i 
et fler tall og et mind re tall (52). Ak tu
el le mo men ter som ble vur dert, var: 

• Hvem ytringen rettet seg 
mot og skadepotensiale

• Presentasjon av den som 
ytrer seg

• Arbeidsgivers innsigelser og 
adferd

• Arbeidsgivers ansvar for et 
godt, forsvarlig arbeidsmiljø 
og godt samarbeidsklima i 
virksomheten

til mo men ter som: «hen sy net til 
virk som he tens om døm me, til and re 
an sat te, og til in ter ne sam ar beids for
hold». Li ke vel til si er hen syn bak 
yt rings fri he ten at en yt ring har vern 
selv om ar beids gi vers in ter es ser blir 
ska de li den de. 

I vur de rin gen av om noe er il lo
jalt, er det ikke av gjø ren de at 
ar beids gi ve ren opp fat ter yt rin ge ne 
som uøns ke de, uhel di ge el ler ube ha
ge li ge. 

I AR201928 frem går det at den 
til lits valg te had de brukt yt rin ger som 
«ar ro gan te» og «kunn skaps lø se». Det
te er re la tivt ster ke ut sagn å set te på 
trykk i et de batt inn legg. Ret ten kom 
li ke vel til at en slik pro vo se ren de 
form be gren set ska de virk nin ge ne, da 
sti len i seg selv svek ket tro ver dig he
ten. Yt rin ge ne frem sto der med som 
lite eg net til å ska de ar beids gi vers 
om døm me. Ar beids gi vers på stand 
om at inn leg get kun ne ska pe frykt og 
uro blant de an sat te, ble vur dert av 
ret ten til ikke å være ut slags gi ven de. 
Blant an net for di de batt inn leg get 
ikke var imø te gått fra virk som he ten 
sin side. Ret ten ut tal te i av snitt 62 at 
uøns ke de yt rin ger skal mø tes med 
sak lig in for ma sjon og kor ri ge ren de 
mot inn legg, og ikke med for mel le 
sank sjo ner over for ar beids ta ker nes 
re pre sen tan ter.

Noen av hen sy ne ne bak 

yt rings fri he ten for ar beids   

ta ke re er til gan gen til  

in for ma sjon som kan være av 

in ter es se for den of fent li ge 

de batt, noe som igjen er vik tig 

for et vel fun ge ren de de mo kra ti
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Én av fem tillitsvalgte i FAFO-undersøkelse

– Samarbeidet med 
ledelsen har blitt bedre 

under koronakrisen
ve re bi drar til å re du se re ne ga ti ve ef fek
ter av kri sen».

69 pro sent sa seg helt eni ge i 
den ne på stan den, mens 20 pro sent 
sa seg del vis eni ge. Det var bare 2 
pro sent som var ueni ge.

Gode skuss mål også i «top pen»
Også på sen tralt nivå har sam ar bei
det mel lom par te ne vært sen tralt i 
hånd te rin gen av kri se si tua sjo nen.

Blant til lits valg te på for en ings, 
– av de lings og for bunds ni vå er det 
stor opp slut ning om at fag be ve gel
sen har hånd tert sam ar bei det med 
ar beids gi ver og myn dig he ter på en 
god måte. Nes ten åtte av ti me ner at 
det te har fun gert på en til freds stil
len de måte.

Fær re har hatt re ell på virk ning
På spørs mål om re ell på virk ning på 
ar beids plas se ne, er re sul ta te ne 
mind re en ty di ge.

Drøyt 33 pro sent sva rer at de 
har hatt gan ske stor inn fly tel se over 
be slut nin ger som er vik ti ge for med
lem me ne i for bin del se med kri se til
stan den

8 pro sent sva rer at de har hatt 
svært stor inn fly tel se.

På det te om rå det er det in gen 
for skjel ler mel lom of fent lig og pri
vat sek tor.

Det er vi de re 53 pro sent som 
sva rer at de har hatt for mel le mø ter 
med ar beids gi ver ukent lig el ler of
te re den siste må ne den, mens 64 

Styr ket sam ar beid  
for man ge til lits valg te
Kri ser kan vir ke split ten de, men 
kan også bi dra til stør re sam hold 
og bedre sam ar beid. To talt sett er 
det fle re som me ner at det har blitt 
et bedre enn dår li ge re sam ar beids
kli ma med ar beids gi ver sam men
lik net med pe ri oden før ko ro na  kri
sen.

De til lits valg te ble stilt spørs må
let: Har sam ar beids kli ma et mel lom 
deg og ar beids gi ver den siste må ne den 
blitt dår li ge re, bedre el ler er det 
om trent som før kri sen?

Til sam men 20 pro sent sva rer at 
det har blitt et noe el ler mye bedre 
sam ar beids kli ma. På den and re si den 
av ska la en sva rer to talt 9 pro sent at 
sam ar beids kli ma et har blitt dår li
ge re. Det er in gen sig ni fi kan te for
skjel ler mel lom til lits valg te i pri vat 
og of fent lig sek tor.

I no ta tet fra un der sø kel sen, som 
ble pub li sert i sep tem ber i år, gir 
FAFOfors ker ne Rolf K. Andersen, 
Jo han Røed Steen og Anne Met te 
Øde gård blant an net føl gen de ana
ly se av sva re ne:

Når ni av ti til lits valg te sva rer at 
sam ar beids kli ma et med ar beids gi
ver en ten er det sam me el ler har 
bed ret seg, kan man litt høy ti de lig 
fast slå at den nors ke ar beids livs mo
del len kla rer seg godt i kri se ti der.

De til lits valg te ble også bedt om å 
ta stil ling til føl gen de på stand: «Sam
ar beid mel lom til lits valg te og ar beids gi

I en undersøkelse blant 
tillitsvalgte, gjennomført av 
forskningsinstituttet FAFO, 
svarer 20 prosent av de 
spurte at samarbeidsklimaet 
med ledelsen har blitt noe 
eller mye bedre under 
koronakrisen sammenlignet 
med perioden før 
pandemien rammet.

  Tore Letvik

Un der sø kel sen er ikke ret tet mot til
lits valg te ju ris ter spe si elt, men gir 
li ke vel et ge ne relt bil de av hvor dan 
til lits valg te rundt om i lan dets 
be drif ter har opp levd å ha blitt 
be hand let av le del sen i en kri se tid.

Blant spørs må le ne de fler enn 
1000 til lits valg te har blitt stilt er 
hvor dan le del sen har hånd tert det 
om fat ten de be ho vet for in for ma
sjon, per ap ril/mai. 

Sva re ne vi ser at de til lits valg te i 
ho ved sak er for nøy de med ar beids
gi vers evne til å in for me re, med et 
mu lig unn tak for kon se kven ser for 
virk som he tens øko no mi.
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Ut fra sva re ne gir fors ker ne bak 
un der sø kel sen føl gen de ana ly se: «En 
av kon klu sjo ne ne fra den ne spørs
måls run den må være at til lits valg te 
har tro på at virk som he ten skal kla re 
seg gjen nom kri sa. 9 av 10 me ner for 
eks em pel at det er usann syn lig at virk
som he ten leg ges ned el ler går kon kurs. 
At det inn fø res ny tek no lo gi, er det 44 
pro sent som tror er en sann syn lig kon
se kvens av kri sa. Blant de til lits valg te 
i of fent lig sek tor er det 51 pro sent som 
me ner det te, mens til sva ren de an del i 
pri vat sek tor er 35 pro sent».

Til sam men er det 20 pro sent av 
de til lits valg te som me ner at det er 
sann syn lig at virk som he ten vil fort
set te med fær re an sat te enn i dag. 
Sam me an del – 20 pro sent – sva rer 
at det er sann syn lig at man vil fort
set te med fle re an sat te. In nen for pri
vat tje nes te pro duk sjon er det 33 
pro sent som me ner at virk som he ten 
vil fort set te med fær re an sat te. 
In nen for of fent lig sek tor, er det til 
sam men lik ning, 12 pro sent som 
me ner at man vil fort set te med fær
re an sat te.

Hjem me kon tor el ler lig nen de: 
Om lag 7 av 10 er svært el ler godt 
for nøyd. Det er in gen sig ni fi kan te 
for skjel ler mel lom til lits valg te i pri
vat og of fent lig sek tor.

Kon se kven ser for ar beids opp ga
ver: Nær 6 av 10 er for nøyd. An de
len er litt høy ere blant til lits valg te i 
of fent lig sek tor sam men lik net med 
pri vat sek tor (63 vs. 58 pro sent).

Øko no mis ke kon se kven ser: Noe 
over 4 av 10 me ner in for ma sjo nen 
her har vært svært el ler gan ske god. I 
pri vat sek tor er an de len 53 pro sent. 
I of fent lig sek tor er det fle re som 
sva rer «ver ken god el ler dår lig» el ler 
«ikke ak tu elt» enn i pri vat sek tor.

Det ble også stilt spørs mål om 
til lits valg te har vært in vol vert i dis
ku sjo ner om smit te vern til tak på 
ar beids plas sen. Her svar te 7 av 10 
til lits valg te be kref ten de.

De til lits valg te fikk også spørs
mål om hva de tror vil skje med 
ar beids plas sen når kri sen er over. Vil 
den fort set te som før? Ha fle re el ler 
fær re an sat te? El ler er den ned lagt 
el ler kon kurs?

pro sent har hatt ufor mel le mø ter 
el ler sam ta ler ukent lig el ler of te re. 
Tross det te, er det en så pass stor 
an del som 24 pro sent som ikke har 
hatt noen for mel le mø ter med 
ar beids gi ver siste må ned, og 19 pro
sent som ikke har hatt ufor mel le 
mø ter i den ne pe ri oden.

Un der sø kel sen ble gjen nom ført i 
pe ri oden fra 17. ap ril til 7. mai 2020. 
Det var 1079 del ta ke re i LOs til lits
valgt pa nel som svar te på un der sø kel
sen. 787 av dis se er til lits valg te på en 
ar beids plass, mens 268 er til lits valg te 
på for en ings el ler for bunds ni vå.

Blant de ar beids plass til lits valg te 
er det en noen lun de jevn for de ling 
mel lom pri vat og of fent lig sek tor. 
Pa ne let er re krut tert blant til lits
valg te i samt li ge LOfor bund, og 
be står i 2020 av rundt 3400 per so
ner. De sva rer via skje ma på in ter
nett på spørs måls bat te ri er som sen
des ut totre gan ger per år.

Ba sert på in for ma sjon de til lits
valg te har opp gitt om sin ar beids
plass er res pon den te ne delt inn i føl
gen de sek to rer:
• pri vat va re pro duk sjon (in du stri, 

bygg, an legg, off shore virk som het 
m.m.),

• pri vat tje nes te pro duk sjon (va re
han del, sam ferd sel, trans port, 
bank og fi nans, ren hold, vakt 
m.m.)

• stat lig sek tor in klu dert hel se fo re
tak

• kom mu nal/fyl kes kom mu nal 
sek tor

• fri stilt of fent lig virk som het

LOs til lits valgt pa nel ble opp ret tet i 
2012, på opp drag fra LO. For må let 
er å gjen nom fø re kor te spør re un der
sø kel ser der til lits valg te kan si sin 
me ning om ak tu el le te ma er i norsk 
ar beids liv.

Sen tra le funn i un der sø kel sen:
Smit te vern: 8 av 10 til lits valg te 

me ner at le del sen har gitt svært god 
el ler gan ske god in for ma sjon om 
smit te vern til tak. Vur de rin gen er lik 
blant til lits valg te i pri vat og of fent lig 
sek tor.

Hvilken sektor arbeider du i?

93 svar

Hvor mye tid bruker du på tillitsvalgtarbeid pr. måned?

92 svar

Er det ditt inntrykk at arbeidsgiver tar tillitsvalgte med på råd?

92 svar

Når tillitsvalgte tas med på råd; er det ditt inntrykk at tillitsvalgte
får gjennomslag hos arbeidsgiver?

91 svar

Gjennomføres det arbeidsmiljøundersøkelser på din arbeidsplass?

92 svar

Er arbeidsmiljøundersøkelser nyttige?

90 svar

Hva slags saker har du eller ditt styre arbeidet mest med det siste året?
Flere alternativer kan velges

91 svar

Hva slags saker er det mest krevende å arbeide med som tillitsvalgt?
Flere alternativer kan velges

88 svar

Hvordan har koronapandemien påvirket tillitsvalgtarbeid?

92 svar

Hvilken rolle har du som tillitsvalgt? (evt. hatt tidligere)

93 svar

Stat
Kommune
Privat
Annet

21,5%

5,5%

73%

0 - 2 timer
2 - 5 timer
5 - 10 timer
10 - 20 timer
Over 20 timer

15,2%

18,5%

10,9%

25%

30,4%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte saker,
men ikke i tilstrekkelig grad
Ja, når det et nødvendig
Svært ofte
Alltid

18,5%41,3%

37%

Sjelden eller aldri
Kun i enkelte tilfeller
Ofte
Svært ofte14,3%

24,2%

60,4%

Ja
Nei
Vet ikke

8,7%

5,4%

85,9%

Svært lite eller lite
I noe grad
Nyttige eller svært nyttige

16,7%

22,2%

61,1%

0 20 40 60 80

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker
Saker om fysisk

arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

4 (4,6 %)4 (4,6 %)4,4 %

3 (3,4 %)3 (3,4 %)3,3 %

0 20 40 60

Lønnssaker

Omorganiseringer

Nedbemanninger

Varslersaker

Saker om fysisk
arbeidsmiljø/kontorland…

Bistå enkeltmedlemmer

Annet

Vet ikke

56,6 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

23 (26,1 %)23 (26,1 %)26,1 %

21 (23,9 %)21 (23,9 %)23,9 %

10 (11,4 %)10 (11,4 %)10,9 %

6 (6,8 %)6 (6,8 %)6,5 %

8 (9,1 %)8 (9,1 %)8,7 %

Det har blitt flere eller andre
oppgaver
Det er flere henvendelser fra
medlemmer
Det er færre hendvendelser fra
medlemmer
Det er lite endringer
Vet ikke

42,4%

19,6%

7,4%

25%

5,6%

0 20 40 60 80

Sitter i et styre

Er varamedlem i et styre

Annet

78 (83,9 %)78 (83,9 %)83,9 %

15 (16,1 %)15 (16,1 %)16,1 %

7 (7,5 %)7 (7,5 %)7,5 %

12,1 %

67 %

79,1 %

53,8 %

47,3 %

50,5 %

33 %

48,9 %

31,5 %

Hvordan har koronapandemien  
påvirket tillitsvalgtarbeidet?

Fra Juristens tillitsvalgtundersøkelse.
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Hvorfor er det 
nødvendig med  

tillitsvalgte?

For å opprettholde en 
maktbalanse mellom 

arbeidsgiver og 
arbeidstaker

Sikre at medlemmenes 
arbeidsvilkår ivaretas, 
samt at virksomheten 
blir i stand til å levere 

gode tjenester til 
befolkningen

Delta på arbeidstakers side 
under omorganiseringer og 
nedbemanninger og lokale 

lønnsforhandlinger

Det er viktig at noen taler 
de ansattes sak i prosesser 

som omorganiseringer.  
I offentlig sektor er det 

også viktig at vi står opp for 
rettssikkerheten når det skal 

effektiviseres og kuttes i 
ressurser

Et utvalg av svar fra Juristens tillitsvalgtundersøkelse
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Sørge får at de 
ansatte blir hørt 
og at prosesser 

går riktig for seg

Viktig at ansatte har en som 
kan ivareta deres rettigheter, 

bistå ved konflikter, 
lønnsforhandlinger og være 

en diskusjonspartner

Tillitsvalgtes deltakelse bidrar 
til bedre avgjørelser og 

ivaretakelse av flere 
perspektiver

På mikronivå for å ivareta det enkelte 
medlemmets lønns- og arbeidsvilkår. 
På makronivå for å jobbe strategisk for 

bedre vilkår og bedre og større 
arbeidsmarked for juristene

Tillitsvalgte er til for å sørge for at alle 
arbeidstakerne blir ivaretatt. Og 

kanskje særlig ivaretatt sett hen til egen 
utdanning og erfaring

Viktig med tillitsvalgte som 
kan fremme juristenes rolle 
i egen organisasjon, påse at 
medlemmene oppnår best 

mulig betingelser, bidra  
til relasjonsbygging/

nettverksbygging  
mellom juristene

Les flere svar på 
neste side
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Samlet kan vi kreve mer 
enn at hver enkelt jurist 

skal forhandle for  
seg selv

Fordi likelønn, gode 
arbeidsvilkår, godt 

arbeidsmiljø og 
medbestemmelse er 

ferskvare

Uten tillitsvalgte 
kollapser den norske 

modellen

Fordi arbeidsgjevar 
ikkje klarar å sjå og 

ivareta interessene til 
dei tilsette

Stadig mer utfordrende å forstå hvordan virksomheten er 
organisert, hvorfor den er organisert som den er, 

virksomhetens strategier, prioriteringer, budsjettfordeling, 
måten vi jobber på, hvilke prosesser jurister bør delta i, 

hvorfor og hvordan osv. Tillitsvalgte har i større grad 
mulighet til å sette seg inn i slikt og ivareta medlemmene 

etter beste evne.

Fordi medvirkning er 
viktig! Medarbeiderne 

er en viktig kilde til 
kunnskap om 
virksomheten

Skaper trygghet. Ser helhetlig på 
arbeidssituasjonen. Relasjonsbygger 

mellom arbeidstakere og 
arbeidsgivere

For å sikre reell 
medvirkning
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Fremme flere ulike 
synspunkter før viktige/
uviktige avgjørelser tas.

Et viktig virkemiddel for å 
hindre maktmisbruk, øke 

ansattes innflytelse og rett til 
et forsvarlig arbeidsmiljø

Det er alltid lettere å se helhet 
og prinsipper når man 

arbeider for en gruppe i et 
system. Det er lettere å tale 
andres sak på en god måte 

enn å tale egen sak.

Ivareta interesser til (enkelt)
medlemmer og bestemte 

yrkesgrupper, som fort kan 
overses eller glemmes på 

større arbeidsplasser. 
Juristarbeid er ikke det 

samme som annet arbeid på 
samme arbeidsplass, og 

utdanningen vår er 
annerledes. Det kan være 

særlige behov knytta til dette.

Viktig at toppledelsen får 
informasjon om ansattes 

situasjon som ikke er filtrert 
av mellomledere

De tillitsvalgte er jo i stor 
grad de underordnedes og 

medarbeideres talerør i 
mange saker

Det skjer ingen endring 
hvis ikke noen jobber 

for dem
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Li ke så i uli ke for hand lin ger der 
kun re sul ta tet er of fent lig, og hva 
som skjer i for hand lings rom met er 
un der lagt taus het, da kan det være 
ut ford ren de å ikke kun ne gå dy pe re 
inn i hvor for re sul ta tet ble som det 
ble.

Si tua sjo ner der sa ken drei er seg 
om en kelt med lem mer og de res 
si tua sjon, uli ke for hold som kan «be
seg le» de res skjeb ne, kan være tun ge 
sa ker som set ter mer el ler mind re 
va ri ge spor.

Til sva ren de vil det være i si tua
sjo ner der en kelt med lem mer skal 
veies opp mot hver and re

Det te hånd te res nok bedre med 
er fa ring og tre ning, men kan være 
tungt der en må være «en som» om 
sa kens inn hold 

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar bei det for deg?
På det nivå hvor jeg har vært star tet 
jeg med ikke å ha noe fri kjøp, og 
si den kom bi nert med 50% fri kjøp 
og 50% le der rol le. Si den 2000 fri
kjøpt på full tid, men det te er et 
en ga sje ment en le ver med hele 
ti den. Tan ke ne drei er seg svært ofte 
om or ga ni sa sjons ut vik ling.

ar bei det med å ut vik le gode løs nin
ger i sam ar beid med, hyg ge li ge og 
in spi re ren de men nes ker. Det å finne 
slike løs nin ger ut ford rer ev nen til 
sam ar beid, og re spekt for and re vur
de rin ger og syns punk ter både fra 
and re med lem mer, le del se og and re 
or ga ni sa sjo ner. Det gir opp le vel se av 
ei er skap og til hø rig het til løs nin
ge ne, og der med og å være en del av 
en me nings full virk som het.

Det å være til lits valgt er å være 
«un der vegs» hele ti den, en er på en 
kon ti nu er lig ut vik lings are na, det er 
sta dig nye om rå der man må lære 
noe om. Ny læ ring be tyr spen nen de 
as pek ter som ut ford rer gam mel tan
ke gang.  Som til lits valgt læ rer en seg 
verd set te både or ga ni sa sjons fri het, 
yt rings fri het og rettsikkerhet. Rol len 
gir også stor grad av mu lig het til å 
opp ø ve «di plo ma tis ke fer dig he ter», 
li ke så å skille «sak og per son».

Hva er kre ven de ved  
å være til lits valgt?
Det å for e ne uli ke syns punk ter i 
med lems mas sen, og ut for me det i 
en sam let po si sjon som en mø ter 
ar beids gi ver og and re or ga ni sa sjo ner 
med kan ti der være en svært kre
ven de øv el se. 

Hva gjor de at du ble en ga sjert 
 i til lits valgt ar beid?
Jeg var al le re de som 1314 år ing pre
get av og en ga sjert i or ga ni sa sjons ar
beid og had de er er kjen nel se av at 
som grup pe er men nes ker i stand til å 
kla re mer enn som en kelt in di vid. Det 
som ap pel ler te til meg ved til lits
valgt ar bei det var mu lig he ten til 
på vir ke ut vik lin gen i, og uten for 
or ga ni sa sjo nen; et øns ke om å være 
med å leg ge et grunn lag for en bedre 
frem tid i for hold til ut vik lin gen i 
sam fun net. Som til lits valgt i Ju rist
for bun det stod over be vis nin gen om å 
bi dra til retts sik ker het sen tralt.

Det var så ab so lutt ap pel le ren de 
at jeg som til lits valgt var nødt til, og 
kun ne ut vik le min egen per son li ge 
kom pe tan se på man ge uli ke om rå
der. Det er gi ven de å få lov til å være 
med å bi dra til at or ga ni sa sjo nen til 
en hver tid kan være re le vant, og 
være til pas nings dyk tig i for hold til 
end re de sam funns for hold for å ha 
sin be ret ti gel se. 

Hva gir til lits valgt ar bei det deg?
Det te har på vir ket hele mitt yr kes liv 
i langt stør re grad enn jeg noen gang 
kun ne ten ke meg da jeg ble til lits
valgt for før s te gang. Det gir mu lig
het til per son lig vekst og ut vik ling i 

Stein Arne Ham mers land, NAV

–Som til lits valgt læ rer  
en seg å verd set te både 
or ga ni sa sjons fri het, yt rings
fri het og rettsikkerhet

n  TILLITSVALGT
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Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len?
Vi tren ger et ba lan sert ar beids liv der 
uli ke syns punk ter og er fa rin ger, 
opp le vel ser av virk som he ten kom
mer til ut trykk som et vil kår og 
grunn lag for gode be slut nin ger. 
Be skri vel se av virk som he ten via 
le der kje den kan frem stå som for 
en si di ge til å bygge be slut nin ger. En 
be slut ning byg get på ba lan sert 
grunn lag fra både til lits valg te, ver ne
om bud og le de re vil er fa rings vis 
tref fe bedre i for hold til de re el le 
for hol de ne i virk som he ten.

Har du inn trykk av at til lits valg te blir 
hørt og inn spill tatt hen syn til? 
Jeg har et klart inn trykk av at det 
kom mer an på hvor dan par te ne har 
byg get opp til lits for hol det. Inn spill 
som er se ri ø se og godt fun der te blir 
er fa rings vis både lyt tet til, og får 
på virk ning på kon klu sjo ne ne. Om 
ikke all tid i så stor grad som man 
som til lits valgt kun ne øns ke. Inn spill 
som kan frem stå som use ri ø se og 
som kan opp fat tes som om de er 
mer eg net til å «hil se hjem» til egne 
med lem mer bør man så ab so lutt 
av stå fra.   n
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Hva gjor de at du ble en ga sjert  
i til lits valgt ar beid? 
Jeg har all tid likt å være med på å 
be stem me. Som til lits valgt er man i 
po si sjon til å på vir ke be slut nin ger 
som tref fes. 

Hva gir til lits valgt ar bei det deg? 
Ved si den av på virk nings mu lig he te ne 
er det spe si elt gøy å ar bei de sam men 
med and re en ga sjer te til lits valg te. 

Hva er kre ven de ved  
å være til lits valgt? 
Det kan opp le ves litt ut mat ten de 
hvis man leg ger mye ar beid og sjel i 
inn spill som ikke får gjen nom slag.

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar beid for deg? 
Det er van ske lig å sva re på si den det 
skjer pa ral lelt med de van li ge ar beids
opp ga ve ne, men det tar en del tid.

Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len? 
Min fi lo so fi er å gi ty de lig ut trykk for 
hva jeg me ner, og så får jeg ak sep te re 
at det er and re som til slutt be stem
mer. Le de re for tje ner mel lom le de re 
og til lits valg te som ikke leg ger bånd 
på seg, men som sam ti dig re spek te
rer hie rar ki et i or ga ni sa sjo nen.

Har du inn trykk av at til lits valg te blir 
hørt, og blir inn spill tatt hen syn til? 
Det er helt klart min er fa ring.   n

Ole Kris ten Øver berg – Dommer

– Kan oppleves ut mat ten de 
å leg ge ar beid i inn spill som 
ikke får gjen nom slag

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

n  TILLITSVALGT



juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o

juristkongress.no

2 0 2 0

19. november 2020
Clarion Hotel The Hub, Oslo

JURISTENES DIGITALE HUB

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Nye varslingsregler. 
Foredrag ved advokat Anne Marie Due.

S
S

JURISTENES
DIGITALE
HUB

V A

LF

L

V

A

F

FOREDRAG OM ARBEIDSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor ARBEIDSLIV
Juridisk metode i et internasjonalt perspektiv.
Foredrag ved professor dr. juris Erik Magnus Boe.

06
20

 : 
sa

nd
ne

s-
m

ed
ia

.n
o



58   |   Juristen  5|20

– Du må tåle å stå  
i det ubehaget det 

innebærer at alle ikke  
er enig med deg

– Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg brenner 
for det. Jeg har vært tydelig på rollen 
min, som er å ivareta medlemmenes 
interesser. Da er du ikke alltid populær. 
Du stiller ubehagelige spørsmål, og 
noen ganger står du alene.

  Tore Letvik

Det sier Ma ry am Iq bal Ta hir (35), som de ler sine er fa rin
ger som til lits valgt. Tross sin unge al der har Ta hir ruk ket å 
sam le mye på sin CV. Hun var blant an net tid li ge re le der 
av Aka de mi ker ne i For svars de par te men tet, hun er til lits
valgt i Ju rist for bun dets in klu de rings og mang folds ut valg, 
og har i dag en stil ling som in for ma sjons råd gi ver i Norsk 
Olje og Gass. 

Hun har mas ter i retts vi ten skap, bache lor i jour na li
stikk og toårig mas ter i re to rikk og språk lig kom mu ni
ka sjon, var tid li ge re se ni or råd gi ver i ju ri disk sek sjon i 
For svars de par te men tet, har vært an satt som jour na list i 
Dags avi sen og er sam funns de bat tant og spal tist i Af ten
pos ten. For å nev ne noe.

– Hvor for valg te du å en ga sje re deg i ver vet som til
lits valgt, som sty re med lem i In klu de rings og mang
folds ut val get i Ju rist for bun det?

– Da jeg var le der for Aka de mi ker ne i For svars de par
te men tet, ble jeg bedre kjent med Ju rist for bun dets ar

beid, og var de le gat på lands mø tet der for slaget om opp
ret tel se av In klu de rings og mang folds ut val get ble 
en stem mig ved tatt. Jeg en ga sje rer meg for at alle men
nes ker skal be hand les rett fer dig, og at for hold som et ni
si tet, sek su ell orien te ring og funk sjons ev ne ikke skal 
være en hind ring i å få del ta i ar beids li vet. På veg ne av 
Ju rist for bun det Stat fore slo jeg der for et nytt punkt i 
for bun dets prin sippro gram, som gjen spei ler det te og 
som ble ved tatt på lands mø tet, sier Ta hir. 

For slaget før te til at lands mø tet i 2018 ved tok føl
gen de punkt un der «Li ke stil ling, mang fold og in klu de
ring» i for bun dets prin sippro gram: «Mang fold og in klu
de ring i ar beids li vet er vik tig for Ju rist for bun det både 
in ternt og eks ternt. Det er et mål at re pre sen ta sjo nen i 
Ju rist for bun det skal gjen spei le mang fol det i med lems
mas sen (her un der et ni si tet, sek su ell orien te ring, funk
sjons ev ne, mm.)»

Ta hir fort set ter:
– Det har de siste åre ne be gynt å bli stør re fo kus på 

mang folds le del se og –kom pe tan se. Jeg sy nes det er vik tig 
at Ju rist for bun det føl ger den ut vik lin gen, der man ser på 
for de le ne med mang fold og hvor dan det bi drar til økt 
lønn som het i ar beids li vet. Jeg ven tet der et ter spent på 
mu lig he ten til å til kjen ne gi min in ter es se for å være med
lem av ut val get, og var hel dig og ble valgt som med lem.

– Litt skum melt
– Hvil ken be tyd ning har det for deg som ju rist å en ga
sje re deg i til lits valgt rol len?

– Jeg har sterk rett fer dig hets sans og er opp tatt av å 
gjø re en for skjell. Det var li ke vel litt skum melt da valg ko
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rikt, for du må finne ut hvor dan du 
skal nå ut med bud ska pet ditt, og 
over be vi se and re. Og du må tåle å 
stå i det ube ha get det in ne bæ rer at 
alle ikke er enig med deg.

– Nå spe ku le rer jeg, men man 
ten ker jo ofte om unge men nes ker 
som tar po si sjo ner, at de kun gjør det 
for å ha det på CVen, og det kan 
hen de noen tenk te det om meg. Jeg 
hus ker fort satt en som kom bort til 
meg et ter lønns for hand lin ge ne og sa; 
«Du kjem pet som en lø vin ne for 
med lem me ne dine der inne.» Jeg tror 
jeg fikk vist at jeg vir ke lig var en ga
sjert. For meg var det en be kref tel se 
på at jeg iva re tok rol len som til lits
valgt og var ikke ute et ter å bli likt 
el ler sco re per son li ge po eng. 

– Noen vil kan skje hev de at det 
ikke ak ku rat er kar rie re frem men de 
å pro tes te re mye på en ar beids plass 
gjen nom til lits valgt rol len. At man 
hel ler bur de gjø re mot satt og smiske 
med ar beids gi ver, men da tror jeg 
man har mis for stått hva det in ne bæ
rer å være til lits valgt. 

– Gitt selv til lit
– Har ditt en ga sje ment som til lits
valgt gitt deg er fa rin ger som du har 
dratt nyt te av i yr kes li vet, og som 
sam funns de bat tant?

– Det å være til lits valgt har gitt 
meg selv til lit og trygg het. Jeg har 
ut vik let meg som per son. Jeg har også 
fått le der er fa ring, som har vært gull 
verdt. Det har gitt meg inn sikt i uli ke 
pro ses ser på en ar beids plass. Jeg har 
fått mu lig he ten til å bli or dent lig kjent 
med or ga ni sa sjo nen og hva med ar bei
de re er opp tatt av.  Jeg har også lært 

mi te en spur te meg om jeg kun ne 
tenkt meg å stil le som le der av Aka
de mi ker ne i For svars de par te men tet, 
for det in ne bar å re pre sen te re over 
150 med lem mer. Jeg måt te gå noen 
run der med meg selv, for jeg had de 
hel ler ikke sit tet i sty re tid li ge re. De 
and re fag for en ings le der ne på jobb 
var eld re og had de mer er fa ring, det 
sam me gjaldt ar beids gi ver si den. Men 
jeg har se ne re sett at det bare er et 
pluss at jeg var yng re enn de and re, 
for jeg had de med meg and re per
spek ti ver inn, og ble hørt. Jeg er vel
dig glad for at jeg tak ket ja, for jeg 
lær te utro lig mye gjen nom til lits
valgt rol len. 

– Jeg er takk nem lig for at valg ko
mi te en had de tro en på meg og opp
ford ret meg til å stil le. De var også 
flin ke til å vise at man ikke er ale ne, 
men har et sty re som job ber sam
men. Vi var et vel dig bra team med 
dyk ti ge men nes ker som sam men 
bi stod med lem me ne våre. Blant de 
tin ge ne jeg sav ner al ler mest med 
den gam le job ben min, er nett opp 
til lits valgt rol len. Det er bratt læ rings
kur ve og me nings fylt ar beid. Jeg 
sy nes det var fint å kun ne være med 
på å ret te opp skjev he te ne i lønn og 
and re for hold som ofte ma ni fes te rer 
seg over tid på en ar beids plass. Og 
sy nes det var kjem pe gøy å for hand le. 

Brenner for det
– Har du noen for me ning om at det 
å være, el ler å ha vært, til lits valgt 
kan være noe en ar beids gi ver vil se 
et ter på en cv, og som der av vil kun
ne være kar rie re frem men de? El ler 
kan det bli an sett av en mu lig 
ar beids gi ver som tegn på en an satt 
som kan kom me til å bli litt bry som 
og kre ven de?

– Det er et in ter es sant spørs mål. 
Jeg ble til lits valgt for di jeg brenner 
for det. Jeg har vært ty de lig på rol len 
min, som er å iva re ta med lem me nes 
in ter es ser. Da er du ikke all tid po pu
lær. Du stil ler ube ha ge li ge spørs mål, 
og noen gan ger står du ale ne, for det 
er ikke all tid de and re for en in ge ne 
el ler ar beids gi ver er enig med deg. 
Det er kre ven de, men utro lig læ re

Du stil ler ube ha ge li ge 

spørs mål, og noen gan ger 

står du ale ne, for det er 

ikke all tid de and re for en

in ge ne el ler ar beids gi ver 

er enig med deg

vik tig he ten av å in vol ve re be rør te par
ter når man skal ta be slut nin ger og 
høre på fle re si der av en sak. Det har 
også gitt meg er fa ring i kon flikt hånd
te ring, og også det å skille mel lom 
per son og sak, og ten ke løs nings ba sert 
og lang sik tig, sier Ta hir, som også 
pe ker på Topp til lits valgtpro gram met 
til Ju rist for bun det.

– Det er vel dig bra. Og kur se ne 
de res er en fin an led ning til å møte 
and re til lits valg te, knyt te kon tak ter 
og drive er fa rings ut veks ling.

In klu de rings og mang folds ut val
get ble, i til legg til Kvin ne ut val get, 
opp nevnt av Ju rist for bun dets lands
mø te i 2018. Ut val ge ne skal ar bei de 
ut fra mid ler ti di ge ret nings lin jer fast
satt av Ho ved sty ret, med sik te på å få 
etab lert en de li ge ret nings lin jer på 
lands mø tet 2020. 

– Hvil ken be tyd ning me ner du 
det har for Ju rist for bun det å ha dis
se ut val ge ne?

– Det er vel dig vik tig at Ju rist for
bun det har både et kvin ne ut valg og 
et in klu de rings og mang folds ut valg. 
I In klu de rings og mang folds ut val get 
har vi vært opp tatt av å kart leg ge 
nåsi tua sjo nen blant våre med lem
mer. På vå ren gjen nom før te vi der for 
en un der sø kel se blant Ju rist for bun
dets med lem mer, der nes ten en fjer
de del av stu den te ne og ar beids ta ke re 
opp gir at de har opp levd en form for 
dis kri mi ne ring. Lønns un der sø kel sen 
vi ser at kvin ne li ge ju ris ter tje ner 
mind re enn menn i alle sek to rer. Det 
er be kym rings fullt og vi ser at vi har 
en vei å gå. Frem over vil vår opp ga ve 
være å finne ut hva vi kan gjø re for et 
mer in klu de ren de ar beids liv, og opp
ford rer alle til å ta kon takt med oss 
og gi inn spill. Det er nå den vir ke li ge 
job ben be gyn ner.

– For hand lings kurs
– Hva vil du si til en som vur de rer å 
stil le seg til dis po si sjon som til lits
valgt? 

– Gjør det! Du kom mer ikke til 
å ang re. Man tren ger ikke mas se 
er fa ring fra før av. Ju rist for bun det er 
flin ke til å ta imot nye til lits valg te og 
ta vare på dem. Jeg har gått på fle re 
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kurs der, som gjor de meg bedre rus
tet til å bli til lits valgt. 

– Hvis jeg skal trek ke frem et 
kurs, så er det for hand lings kur set, 
der blir man delt i grup per og har 
rol le spill som er gan ske lik en van lig 
for hand ling. Jeg hus ker jeg skul le 
være ar beids gi ver, og det var fint å 
ha den er fa rin gen med seg, for det 
gjor de meg be visst på den vik ti ge 
rol len som ar beids gi ver skal iva re ta i 
for hand lin ger. Man får re spekt for 
hver and res rol ler og for stå el se for 
for hand lings set tin gen. De som job
ber i Ju rist for bun det, er til gjen ge li ge 
og man kan all tid rin ge dem og høre 
hvis man er usik ker el ler lu rer på 
noe ar beids retts lig. De har jeg ringt 
man ge gan ger og spar ret med. Det 
er fint å vite at man ikke er ale ne.

Ma ry am Ta hir un der stre ker ver
di en av å en ga sje re seg selv om man 
ikke nød ven dig vis tje ner pen ger på 
det.

– Du får ikke be talt for å være til
lits valgt, der for er det man ge som lar 
være å en ga sje re seg. Det sy nes jeg er 
synd, for man får vel dig mye igjen for 
å være til lits valgt. Det er en fin måte 
ut vik le seg som le der, lære for hand
lings tek nikk, ten ke stra te gisk og 
hjelpe med lem mer i en kelt si tua sjo
ner. Og så er det utro lig hyg ge lig å få 
den til li ten fra med lem me ne til å kun
ne re pre sen te re dem, sier Ta hir.

Man får re spekt for  

hver and res rol ler og  

for stå el se for for hand lings

set tin gen
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på rund gang et ter dug nads prin sip
pet, sier Stok ke.

– I hvil ke av de stør ste in du stri
be drif te ne job ber tra di sjo nelt sett 
flest av industrijuristgruppens med
lem mer?

– Industrijuristgruppen har tra
di sjo nelt re krut tert sine med lem mer 
fra de sto re land ba ser te in du stri sel
ska pe ne; off shore sel ska pe nes ad vo
ka ter had de og har sitt eget olje se
mi nar om enn noen var med hos oss 
også. Et ter hvert tok vi med med
lem mer fra and re sel ska per i in du
stri ell ska la som drev in ter na sjo nalt, 
som for eks em pel i te le kom.

– Hvil ken be tyd ning me ner du 
det har hatt for ju ris ter i in du stri be
drif ter at industrijuristgruppen ble 
etab ler for over 50 år si den?

– Må let med IJG og vin ter se mi na
ret var å et ter ut dan ne in du stri ad vo ka
ter med em ner og fore drags hol de re 
skred der sydd for de res funk sjon i sel
ska pe ne. Mye kan læ res over åre ne, 
men vi søk te å gi ad vo ka te ne en fast 
track inn i teo re tisk og prak tisk in du
stri ju rist kunn skap ved at vi de sig net 
den fag li ge del en til det vi viss te var 
sær lig mat nyt tig kunn skap for del ta
ker ne. Se mi na ret had de fra star ten et 
in ter na sjo nalt ju ri disk til snitt, også 
hva gjaldt jus sens sam hand ling med 
stra te gisk kom mer si ell tenk ning. 

– I star ten var det ikke så man ge 
ju ri dis ke av de lin ger i in du stri sel ska
pe ne, og man ge av dem var små. IJG 
var med på å ut vik le industrijuris
trollen over åre ne, og av de lin ge ne og 

30 se mi na rer. Til nå er det kun Stok ke, 
og hans kone, som har fått den ne ju bi
le ums ga ven. Noe fle re er det som er 
lyk ke li ge ei e re av et stort troll, som er 
he ders ga ven du får hvis har vært med
lem av Industrijuristgruppen og har 
del tatt på 25 se mi na rer. Om det at 
han fikk coctailsha ke ren sier Chris
ti an Stok ke:

– Jeg er ikke noen god drinke
mik ser, så kan skje der for!

Fyl ler hele ho tel ler
Det år li ge se mi na ret, som har vært 
holdt rundt om på uli ke høy fjells ho
tel ler, er grup pens høy de punkt.  
Grup pens 50. se mi nar av hol des 11. 
– 14. mars nes te år på Gud brands
gard ho tell på Kvit fjell.

Til ret te leg ging for at se mi nar
del ta ker ne kun ne ha med sin fa mi lie 
har bi dratt til at se mi na re ne har blitt 
svært godt be søkt. En gang var i alt 
250 møt te frem og nær mest fyl te 
ho tel let. Vi øns ker å vite mer om 
fa mi lie in klu de rin gen, og Stok ke ut
dy pe via epost.

– Fa mi li e ne var med fra star ten. 
Ad vo ka te ne fikk sine 10 ti mer med 
et ter ut dan ning på vin ter se mi na ret, 
men det ble laget plass for lang lunsj
pau se, ble kom bi nert med ute ak ti vi
te ter og det var hyg ge li ge sam men
koms ter på kvel de ne og fest mid dag 
på lør dag. Se mi na re ne var og er ab so
lutt bar ne ri ke. Slik fikk vin ter se mi na
ret sin iden ti tet som fag lig godt, hyg
ge lig og in klu de ren de. Hvert se mi nar 
har sin egen se mi nar ko mi té, som går 

De startet som en forenende 
gruppe for jurister ansatt i 
industribedrifter og samler og 
videreformidler kunnskap til 
nytilsatte jurister innen sitt 
fagfelt. I over et halvt århundre 
har Industrijuristgruppen (IJG) 
blitt båret fram av sine 
medlemmer og er fortsatt 
i fullt driv. Nå forbereder 
gruppen sitt 50. årlige seminar.

  Tore Letvik

Ju ris ten har in ter vju et ju ris ten som 
var for mann for grup pen i hele 21 
år, Chris ti an Stok ke. Stok ke har også 
laget en his to risk bok om grup pen i 
an led ning av at den i 2019 had de 
ek si stert i 50 år.  Selv er han nå pen
sjo nist, men kas ter med gle de et 
blikk over skul de ren.

– I star ten var det ikke så man ge 
ju ri dis ke av de lin ger i in du stri sel ska
pe ne, og man ge av dem var små. IJG 
var med på å ut vik le industrijuris
trollen over åre ne, og av de lin ge ne og 
an tall in du stri ju ris ter voks te, sier 
Stok ke. 

Ett be vis på at han har vært med 
len ge, er at han er lyk ke lig eier av en 
Coctailshaker, som de les ut til ju bi
lan ter som hed res et ter del ta kel se på 

Kraftsamling av  
industrijurister forbereder
årsseminar nr. 50

Faglig   fellesskap
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«Noen år et ter tok se mi nar del ta
kel sen seg opp og en yt ter li ge re 
ut vi del se av med lems kri te ri et ble 
an sett som uøns ket da man ri si ker te 
å bli så stor at ar bei det med å ar ran
ge re et se mi nar «på si» ville kun ne 
bli for stort. Og der nest var det ikke 
man ge fjell ho tell som kun ne ta imot 
en så stor for sam ling som Industri
juristgruppen, for med fa mi li e ne ble 
det be hov for man ge rom. Med
lems kri te ri et i de sist re vi der te sta
tut te ne fra 2013 ly der: «Som med
lem kan bare opp tas ju rist som er 
an satt i norsk in du stri el ler norsk 
in du stri or ga ni sa sjon. Ved kom men
des ar beid skal ved med lems opp ta
ket ho ved sa ke lig være av in du stri ju
ri disk art, men med lem ska pet kan 
et ter søk nad opp rett hol des ved se
ne re over gang til an nen stil ling hos 
sam me ar beids gi ver.» Industrijurist
gruppen har i den se ne re tid hatt 
rundt 300 med lem mer, skri ver 
Stok ke.

– Hvor dan var det var å være 
for mann i industrijuristgruppen i 
hele 21 år?

– Jeg var ju ri disk di rek tør i 
El kem, og min for gjen ger som le det 
IJG i 18 år, Pet ter Roms aas, var også 
ju ri disk di rek tør i El kem. Når den 
nå væ ren de le der, Ole Gar borg, også 
er ju ri disk di rek tør i El kem, så 
skjøn ner man at det var et an svar å 
føre IJG vi de re, men vel så mye en 
gle de å lede grup pen i 21 år. 30 
se mi na rer ble det på meg, og det 
med sam me kone, Sis sel, som led sa
ger!

– Hvem er en ty pisk in du stri ju
rist?

– Det er så mangt: den fers ke, 
den er far ne, den ny an sat te ad vo kat 
el ler ju ri dis ke di rek tør, kvin ne el ler 
mann og også noen av dem med 
uten landsk ju ri di kum. IJG er i stor 
grad et mø te sted for ny an sat te in du
stri ju ris ter. Men sam ti dig del tar 
hvert år man ge av de ju ri dis ke di rek
tø re ne i sel ska pe ne, sier Stok ke.

Opp gjen nom åre ne har an tall 
med lem mer i Industrijuristgruppen 
va ri ert, og la vest var del ta ker an tal let 
i 2004, med 35 del ta ke re. Med lems
kri te ri et ble len ge dis ku tert, og det 
ble vur dert ut vi del se med ad vo ka ter 
i be drif ter som ikke dri ver in du stri, 
men som har fag lig felleskap med 
in du stri ju ris te ne.

På 90tal let kom Te le norad vo
ka te ne inn i grup pen. Da se mi nar
del ta kel sen og med lems mas sen 
rundt år tu sen skif tet vis te en ned ad
gå en de trend ble det be slut tet å 
slip pe inn fle re, blant an net en tre
pre nør ju ris te ne. I sin bok skri ver 
Chris ti an Stok ke blant an net:

an tall in du stri ju ris ter voks te. IJG var 
med på å fo ku se re og frem me in ter
es sen for den ne rol len, dvs at man 
kun ne ar bei de med et bredt spek ter 
av ju ri dis ke pro blem stil lin ger un der 
norsk og frem med rett og så ha 
mu lig he ten til å føl ge kli en tens 
(be drif tens) ut vik ling over åre ne. 
Slik ble ad vo ka ten mer lang sik tig 
del ak tig i sin råd giv ning. 

For mann i 21 år
– Me ner du etab le rin gen av industri
juristgruppen kan ha hatt be tyd ning 
for in du stri be drif te ne i Norge ge ne
relt?

– De fles te sto re in du stri be drif
te ne har høy eks port an del. Man be rø
rer man ge for skjel li ge ju ris dik sjo ner 
og retts sy ste mer. Det å ha ba sis kom
pe tan se på det om rå det inn om hus er 
av stor be tyd ning for be drif te ne. Selv
sagt kan man kjøpe en viss ba sis kom
pe tan se, men of test gir det best re sul
tat at den som ut ø ver og/el ler 
ad mi nist re rer rol len kjen ner til be drif
tens ind re liv; både kom mer si elt, 
funk sjo nelt og or ga ni sa to risk.

Chris ti an Stok ke holder tale under Industrijuristenes seminar på Norefjell i 2019.

Etter 25 seminarer kunne Stokke glede 
seg over en utmerkelse i form av et troll.
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Framtidsrettet forum med kunstig 
intelligens og digitalisering på «menyen»
– Så langt har vi fått meget god respons, både 
internt og eksternt, noe som selvfølgelig er 
svært gledelig og inspirerende for det fortsatte 
arbeidet. Dette sier Joachim Benno, lederen 
for Tech Forum. Forumet ble etablert i 
Juristforbundets regi høsten 2019.

  Tore Letvik

Gjen nom blant an net se mi na rer og te ma kvel der til gjen ge
lig gjør fo ru met in for ma sjon om noe av det mest ut ford
ren de sam fun net og især ju ris ter står for an nå og i åre ne 
som kom mer: den økte di gi ta li se rin gen, bruk av kuns tig 
in tel li gens og pro blem stil lin ger knyt tet til blant an net 
ar beids plas ser og retts sik ker het. Joa chim Ben no, le der for 
Tech Fo rum, sier ju ris ter står for an van ske li ge vei valg.

– Hva me ner du er den stør ste ut ford rin gen in nen 
den økte bru ken av tek no lo gis ke verk tøy og di gi ta le pro
ses ser i ju ri dis ke mil jø er i ti den som kom mer?

– Den på gå en de di gi ta li se rin gen på vir ker alle sam
funns sek to rer og rei ser en rek ke både spe si fik ke og prin si
pi el le ju ri dis ke pro blem stil lin ger in nen for både of fent lig 
og pri vat sek tor. Den ju ri dis ke pro fe sjo nen har en sen tral 
rol le i den ne ut vik lin gen og det grunn leg gen de spørs må
let er hvor dan vi som ju ris ter best kan for val te den ne rol
len for å sik re en ut vik ling i tråd med de mo kra tis ke ide al 
og retts sik ker hets prin sip per og sam ti dig iva re ta de mu lig
he ter som føl ger med den tek no lo gis ke ut vik lin gen.

– Tek no lo gi en på vir ker også den ju ri dis ke pro fe sjo
nen og ar beids me to dik ken som så dan, blant an net ved 
ut vik lin gen av Le gal Tech og Law Techap pli ka sjo ner. 
Tech Fo rum vil bi dra til dis ku sjo nen om hvor dan dis se 
end rin ge ne stil ler krav til ny ten king in nen for både ju ri
disk virk som het og ut dan ning for å sik re en pro fe sjons
ut vik ling som kan møte de øken de for vent nin ger, be hov 
og krav som føl ger med sam funns di gi ta li se rin gen.

Øke kunn ska pen
– Hvil ken be tyd ning me ner du Tech Fo rum har, og kan 
få, for med lem me ne i Ju rist for bun det og and re i ju ri
dis ke mil jø er i Norge?

– Tech Fo rums opp ga ve er å føl ge den tek no lo gis ke 
ut vik lin gen, med fo kus på di gi ta li se ring og kuns tig in tel
li gens. Med den sam le de eks per ti se som Fo ru met re pre
sen te rer skal vi bi dra til å iden ti fi se re re le van te pro
blem stil lin ger, øke med lem me nes kunn skap om de 
mu lig he ter og ut ford rin ger som di gi ta li se rin gen med fø
rer samt ge ne relt bi dra til en opp lyst of fent lig de batt om 
kon se kven se ne ved di gi ta li se ring.

– Vi bru ker for skjel li ge «verk tøy» for å iva re ta det te 
an sva ret og ret ter vår virk som het mot såvel in tern råd giv
ning i Ju rist for bun dets lø pen de virk som het, som eks ternt 
til med lem me ne og and re som er in ter es sert. Un der vårt 
før s te år har vi blant an net gitt en rek ke inn spill til of fent
li ge hø rin ger og ut red nin ger, skre vet inn legg i Ju ris ten og 
ar ran gert en rek ke åpne se mi na rer om ak tu el le te ma er.

– Dess ver re ble fle re av vå rens plan lag te se mi na rer 
kan sel lert pga. ko ro na si tua sjo nen, men nå er vi i full 
sving igjen med fle re nett se mi na rer i lø pet av høs ten og 
spen nen de nye idéer for vå ren 2021. Så langt har vi fått 
me get god re spons, både in ternt og eks ternt, noe som 

Faglig   fellesskap

Joa chim Ben no er le der for Tech Fo rum.
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gjen nom gå en de te ma er i man ge av 
de ak ti vi te te ne Tech Fo rum dri ver 
med. 

– Når det gjel der ad vo kat virk
som het, vil vi se at da gens for ret
nings mo del ler for ju ri disk råd giv ning 
vil ut ford res og kon kur ran se ut set tes 
på en måte som vi ikke har sett tid li
ge re. Ikke bare fra til gren sen de pro fe
sjo ner og mar ke der, men også fra 
in ter na sjo na le ak tø rer som med nye 
dis rup ti ve tek no lo gis ke løs nin ger i 
høy ere grad vil kun ne nå kun der i det 
nors ke mar ke det in nen for kost nads
ef fek ti ve ram mer.

– Ju ri dis ke virk som he ters 
om stil lings og til pas nings ev ne vil 
for man ge være av gjø ren de for fort
satt drift. Vi ser her at det frem de les 
er et stort be hov for grunn leg gen de 
in for ma sjon og kunn skap om mu lig
he ter og ut ford rin ger blant man ge 
av Ju rist for bun dets med lem mer. 
Tech Fo rum vil ak tivt vir ke for å øke 
den ne kunn ska pen, blant an net 
gjen nom kom men de se mi na rer som 
plan leg ges.

brukt som be slut nings støt te. Tek no
lo gi en fin nes al le re de, men hvis og 
når vi vil se en etab lert bruk av slik 
tek no lo gi er av hen gig av fle re fak to
rer. Ef fek tiv og kva li ta tiv bruk av 
kuns tig in tel li gens for ut set ter re le
vant og kva li ta tiv til gang til sto re 
da ta meng der som da ta sy ste met kan 
lære av og bru ke til ana ly se.

– Ut vik lin gen in nen for dom sto
le ne vil også blant an net av hen ge av 
en hen sikts mes sig har mo ni se ring av 
re gel verk og be greps bruk som 
mu lig gjør kva li ta tiv da ta ana ly se for 
ge ne rell rettsanvending. Til sva ren de 
gjel der for ut for min gen av retts li ge 
ved tak, for at dis se skal kun ne leg ges 
til grunn for ana ly ser med kva li ta
ti ve re sul tat som kan bru kes. Et ter 
hvert som dis se ut ford rin ge ne lø ses, 
for ven ter jeg at vi i øken de grad vil 
se retts av gjø rel se som er ba sert på 
bruk av kuns tig in tel li gens.

– På spørs må let om vi vil kun ne 
få dom mer som av si es av en kuns tig 
in tel li gens kan vi også kon sta te re at 
tek no lo gi en for så vidt al le re de er 
tilstede og skul le kun ne bru kes for 
det te. Imid ler tid er for ut set nin ge ne 
for den prak tis ke bru ken i det te 
hen se en de ikke bare de sam me fak
to re ne som al le re de er nevnt, men i 
høy es te grad også helt av hen gig av 
hva sam fun net er be redt til å ak sep
te re ba sert på de mo kra tis ke ide al og 
ret tig he ter, retts sik ker hets prin sip
per samt etis ke og mo rals ke vur de
rin ger. Her er jeg mer i tvil om, og 
skep tisk til, hva vi kan og bør ak sep
te re in nen for dis se ram me ne.

Ny kon kur ran se
– Hvil ken be tyd ning vil kuns tig 
in tel li gens kun ne få for and re de ler 
av de ju ri dis ke mil jø ene, for på ta le
myn dig he ten – el ler for ad vo ka te ne? 

– Di gi ta li se rin gen vil på vir ke 
stort sett samt li ge sam funns sek to rer, 
det te gjel der også på ta le myn dig he
tens ar beid og straf fe pro ses sen som 
så dan. Her vil de sam me hen sy ne ne 
gjø re seg gjel den de som i dom sto
le ne, hvor hen syn til blant an net rett
sikkerhet, etikk og mo ral må vekt leg
ges sterkt. Sist nevn te per spek tiv er 

selv føl ge lig er svært gle de lig og 
in spi re ren de. Vi vil snart også en de
lig få på plass Tech Fo rums egne 
si der på juristforbundet.no, slik at 
det vil bli enk le re å dele in for ma sjon 
og for med lem me ne å kom me med 
inn spill og syns punk ter til oss 
di rek te.

– Fan tas tisk opp le vel se 
– Hva er din beste opp le vel se som 
le der av Tech Fo rum?

– Det er en fan tas tisk opp le vel se 
å få sam ar bei de med kom pe ten te, 
hyg ge li ge og spen nen de kol le ga er i 
Fo ru met, det har sør get for både 
kva li tet og frem drift i vårt ar beid. 
Jeg er også stolt over hvor kjapt vi 
klar te å bli pro duk ti ve og etab le re 
oss som en re le vant stem me og sam
ta le part ner om spørs mål som ved rø
rer sam funns di gi ta li se rin gen. Al le
re de i lø pet av Fo ru mets før s te 
må ned fikk vi le vert inn spill til den 
na sjo na le stra te gi en for kuns tig 
in tel li gens, hvor vi blant an net fore
slo at re gje rin gen bur de vur de re 
bru ken av «re gu la to ris ke sand kas ser» 
som et verk tøy i sam funns di gi ta li se
rin gen. Det te ble vi de re ført i den 
en de li ge stra te gi en ved opp dra get til 
Da ta til sy net om å opp ret te en slik 
«re gu la to risk sand kas se» ved rø ren de 
bru ken av kuns tig in tel li gens og per
son vern.

– Jeg vil også nev ne det me get 
gode og spen nen de sam ar bei det vi 
har med Tek na på fle re om rå der. 
Det tverr fag li ge per spek ti vet er 
svært vik tig og noe som Tech Fo rum 
vil ar bei de ak tivt vi de re med, bl.a. 
ved at også Eco na er in vol vert i det 
åpne nett se mi na ret om «re gu la to
ris ke sand kas ser» som vi har plan lagt 
sam men med Tek na 18. no vem ber.

Dom sto le ne
– Når det gjel der bruk av kuns tig 
in tel li gens, me ner du det te er noe 
som et ter hvert vil kun ne kom me til 
å bli så ut vik let at det vil bli tatt i 
prak tisk bruk i dom sto le nes retts av
gjø rel ser? 

– Vi vil uten tvil se av gjø rel ser 
hvor kuns tig in tel li gens er blitt 

JF Tech Forum består av 
følgende medlemmer
• Joachim Benno, leder 

(Daglig leder, Common 
Ground Consulting)

• Dana Jaedicke, nestleder 
(Senior Advisor, EY Advisory AS)

• Kristine Beitland (Director 
Corporate Affairs, Microsoft AS)

• Frode Ettesvoll (CEO, 
Compose AS)

• Marianne Frydenlund 
(Legal Director, Nordic 
Semiconductor AS)

• Rozemarijn van der 
HilstYtreland (Juridisk 
seniorrådgiver, 
Digitaliseringsdirektoratet)

• Terje Svendsen (Advokat/
Partner, Bjerkan Stav 
Advokatfirma AS)

• Silje Emilienne Aanderud
Larsen (Team lead 
Masterdata, NAV)
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Høyt og lavt 
med forum for jurister uten lønnsslipp
De arrangerer dyptpløyende 
faglige seminarer og 
temakvelder med engasjerte 
foredragsholdere. Krydret 
med joikeopplevelser på 
fjelltopper og full fart  
over bølgetoppene!

    Tore Letvik

Det rin ger kan skje in gen bjel le for 
and re enn de som har del tatt på ar ran
ge men te ne som Fo rum for Næ rings
dri ven de har holdt si den fo ru met ble 
etab lert i 2017. Men inn hol det i fo ru
mets ar beid for mål grup pen, og ikke 
minst de so si a le sam lin ge ne knyt tet til 
kurs og se mi na rer, er kil de til in ter es se 
og in spi ra sjon.

En rek ke kamp sa ker
Fo ru mets le der, ad vo kat Lise Rei er
sen, kan for tel le at fo ru met, som er 
til knyt tet Ju rist for bun det Pri vat, er 
opp tatt av å jobbe for selv sten dig 
næ rings dri ven de ju ris ter.

– Vi er sær lig en ga sjert i å set te 
sø ke ly set på for hold som er ak tu elt 
for små og mind re be drif ter, og 
prak tis ke pro ble mer som de mø ter i 
hver da gen. Vi er ikke så opp tatt av 
ta riff og slikt, da vi og vår mål grup pe 
dri ver kon tor uten å ha noen lønns
sik ring. Det te er noe vi ser sår bar he
ten vel dig av nå un der ko ro nape ri
oden, sier Rei er sen.

Fle re sen tra le kamp sa ker står på 
fo ru mets agen da:

– Blant an net retts hjelps ord nin
gen som vi me ner må bli for bed ret, 
og den of fent li ge sa lær sat sen som har 
stått stil le i man ge år. Av and re sa ker 
hvor vi øns ker å bi dra, gjen nom kurs 

og se mi na rer, er de bat ter og in for ma
sjon rundt bru ken av kuns tig in tel li
gens og den øken de di gi ta li se rin gen, 
som blir den nye vir ke lig he ten for 
ad vo kat kon to re ne, sier Rei er sen. 
Fo ru met har holdt kurs i etikk, og 
blant man ge and re sa ker fo ru met har 
tatt opp er for slag om nye reg ler med 
saks for be re del ser i retts ap pa ra tet. 

So si alt og fag lig
– Vi me ner også å ha suk sess med 
den mik sen vi har i for hold til fag lig 
inn hold og so si alt inn hold, sier Rei
er sen. I ap ril 2019 ap ril in vi ter te 
fo rum for næ rings dri ven de, til et 
se mi nar i Tromsø.

– I til legg til fore drag og kurs med 
fo kus på hvor dan ny tek no lo gi og 
kuns tig in tel li gens på vir ker bran sjen, 
og sær lig for små og mel lom sto re 
ju rist og ad vo kat kon to rer, fikk del ta
ker ne opp le ve ut sikt fra Fløya i 
Tromsø. Bok sta ve lig talt på top pen av 
det hele, el ler – på top pen av Stor stei
nen 421 moh., et ter å ha tatt gon dol

ba nen «Fjell hei sen», ble det joik av 
in gen rin ge re enn Ánde Som by, før s
te ama nu en sis Det ju ri dis ke fa kul tet, 
UiT, også kalt joike ju ris ten, ikledt 
same lue. En se an se som ble fil met og 
som lig ger til gjen ge lig på face booksi
den til Ju rist for bun det pri vat.

Fo ru mets del ta ke re be søk te også 
NordTroms ting rett hvor blant 
and re ting retts dom mer Knut Rye
Holm boe ga en gjen nom gang i bru
ken av di gi ta le retts for hand lin ger. 
Del ta ker ne fikk også se hvor dan det 
ser ut fra dom mer pa ne let når vit
ne ne for kla rer seg i ka me ra et, 
de mon strert ved en kon tor an satt i 
ting ret ten.

Ut i dis trik te ne
Lise Rei er sen for tel ler at fo ru mets 
fi lo so fi er å leg ge ar ran ge men ter 
rundt om i lan det, da man ge selv
sten dig næ rings dri ven de ju ris ter bor 
spredt, og for di man på den må ten 
kan ut veks le kunn skap og kon tak ter 
mel lom ju ris ter i by og land.

Faglig   fellesskap

Under et seminar på Frøya var det innlagt besøk på et oppdrettsanlegg.
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pro gram mer av og hvor dan bru kes 
dis se sy ste me ne? Der et ter gikk han 
inn på ut vik lin gen in nen tek no lo
gis ke sy ste mer som skal løse ju ri
dis ke pro ble mer og vur de rer hvor
dan de fun ge rer og hvor langt dis se 
er kom met.

– Vik ti ge re enn noen sin ne
– For ad vo ka ter og ju ris ter som er 
selv sten dig næ rings dri ven de så er 
det hele ti den for hold som kan for
bed res og kjem pes for knyt tet til 
mer ef fek tiv drift, og kamp for å 
opp rett hol de og å bedre den of fent
li ge sa lær sat sen, in for ma sjon og 
be visst gjø ring i for hold til etikk og 
mo ral, sier Lise Rei er sen, som har 
vært le der av Fo rum for næ rings dri
ven de si den star ten. Hun er til dag
lig ad vo kat i et ad vo kat fir ma med 
fem ad vo ka ter.

– Det er vi som kjen ner på hvor
dan det er å drive et kon tor, uten 
sik ker hets nett, og som må være 
skjer pet i for hold til å til pas se seg 
alle mu li ge sår ba re si tua sjo ner. Og vi 
øns ker at så man ge som mu lig både 
bi drar, del tar og bru ker fo ru met, 
hvor det – som nevnt – også på går 
mye so si alt knyt tet til det fag li ge, 
sier hun.

I no vem ber i fjor gikk tu ren til 
Lisboa, hvor Ju rist for bun dets Fo rum 
for Næ rings dri ven de del tok på Web 
Sum mit, en tek no lo gi kon fe ran se 
som blant an net tar opp tren der som 
vil på vir ke frem ti dig næ rings liv. 
Web Sum mit an s es blant de vik tig
ste og stør ste techar ran ge men te ne i 
ver den med om lag 70.000 del ta
ke re.

Fle re uten lands ke se mi na rer sto for tur.
– Vi skul le hatt ett i Berlin i ap ril i år, 
men det måt te vi av ly se på grunn av 
ko ro nasi tua sjo nen. Fore drags hol
de re skul le blant an net hol de fore
drag om EØSsi tua sjo nen, sær lig 
knyt tet opp mot EØSreg le ne og 
NAVsa ken, og hvor dan man best 
skal for hol de seg til det te. 

– Da det ble av lyst i Berlin ar ran
ger te vi i ste det en te ma kveld i JUS 
Lab i Ju ris te nes Hus – hvor vi da 
blant an net had de ad vo kat Chris ti an 
Ben dik sen, sier Rei er sen. 

– Ben dik sen, som er le der av tek
no lo gi av de lin gen i ad vo kat fir ma et 
Bræk hus og for fat ter av bo ken «Når 
juss mø ter AI» gjen nom gikk noen 
grunn leg gen de trekk ved kuns tig 
in tel li gens med fo kus på hva er det, 
hvor dan vir ker det, hva læ rer slike 

– Vi er vel dig opp tatt av hva som 
rø rer seg der ute og har god er fa ring 
med å spre ar ran ge men te ne ut over 
lan det, sier Rei er sen. Et toda gers 
se mi nar ble av holdt på Frøya i ap ril 
2018, i til knyt ning til en ad vo kat 
som dri ver et ad vo kat fir ma der.  
Blant fore dra ge ne som ble holdt var 
«Ad vo kat prak sis i ut kant og på kon
ti nen tet», av Ter je Svendsen, som er 
ad vo kat og sty re med lem i Fo rum for 
næ rings dri ven de. Da gen et ter ble 
hel dags te ma et  «Bu si ness coach for 
lawers – «how to at tract more of 
your ide al clients and sig nifi  cant ly 
in crease your profits wit hout work
ing more hours”, le det av Mi chel le 
Pe ters, The Bu si ness In struc tor og 
grunn leg ger av Entrepreneurial 
Law yer Net work.

– Un der se mi na ret på Frøya had
de vi be stemt oss for å se nær me re 
på opp dretts an leg ge ne der, og alle vi 
reis te på sa fa ri i ribbåter ut dit, sier 
Rei er sen.

– Hun for tel ler at fo ru met har 
hatt fle re uten lands tu rer.

– Blant an net et se mi nar i Lon
don den sam me ad vo ka ten som se
ne re holdt fore drag på Frøya, ga sitt 
syn på hvor dan vi kan drive et ad vo
kat kon tor på en bedre måte.

Lise Reiersen og Christian Bendiksen. Ánde Som by.
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Hvilke utfordringer 
ser du nå – og 

i fremtiden? 

Jurister i privat sektor må 
danne bedriftsgrupper

Omstillinger, 
nedskjæringer, dårligere 

økonomi og digitale 
omveltninger krever en 

aktiv og fremoverlent 
tilstedeværelse fra 

tillitsvalgte

Tenker rollen blir vel så  
viktig fremover, særlig i 

etterdønningene etter Covid. 

Arbeidstakerne endrer seg fra å 
være en gruppe til å bli mer 

individuelle på hvert sitt 
hjemmekontor

Oppfatning fra arbeidsgiver at 
medbestemmelsen er 

formalbestemmelser. Det er en 
dreining vi må forsøke å motvirke 

og rollen som tillitsvalgt blir 
viktigere fremover med de 

endringene som skjer 
– omorganiseringer, flytting av 

arbeidsplasser, digitalisering m.v. 

Et utvalg av svar fra Juristens tillitsvalgtundersøkelse
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Mulig mange er i ferd med 
å bli mer opptatt av øvrige 
betingelser foruten lønn; 

som særavtaler om 
avvikende kjernetid, 

hjemmekontor, krav om å 
være tilgjengelig «24/7», 

seniortiltak 

Arbeidsgiver må legge til rette for dreining og utvikling av 
medarbeidernes kompetanse. Dette gjelder også for jurister som 

må innse at også vi trenger påfyll og endring av kompetanse. 

Det bør i større grad være et 
samspill mellom arbeidsgiver 
og tillitsvalgte, istedenfor at vi 

fungerer som motparter

Vi trenger endringer i 
hovedavtalene og 

verktøy for å forhindre 
skinnprosesser for 

medvirkning

Trepartsmodellen blir utfordret 
av ressurssterke ansatte som tror 
at de klarer seg på egen hånd og 

velger å forbli uorganiserte 

For juristene særlig å fremme 
det viktige med juridisk 

kompetanse og riktige juridiske 
vurderinger som bare blir 

viktigere

Les flere svar på 
neste side
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En fagforening må 
arbeide minst like mye 

som en interesse-
organisasjon som det 

man ser på som ordinært 
fagforenings arbeid

De tillitsvalgte og 
organisasjonene må først og 

fremst ivareta de 
arbeidsrettslige sidene. De skal 
ikke engasjere seg i spesifikke 
juridiske problemstillinger som 
del av tillitsvalgtrollen, men kan 

bidra til grunnleggende 
rettsstatsprinsipper, 
demokratispørsmål, 

rettsgarantier og 
menneskerettigheter 

Ledelsen kan ha en tendens 
til å «bruke» de tillitsvalgte 
for å utkvittere saker som 

burde hatt en bredere 
prosess blant de ansatte, og 

uten at de tillitsvalgte har 
reell innflytelse 

Utfordring at 
arbeidsgiver og 

politikere og 
heltidstillitsvalgte har 
personlige agendaer

Utfordring at 
Juristforbundet/

Akademikerne ikke 
ønsker å engasjere seg 

i Privat sektor

Noen tillitsvalgte har for kort erfaring og derfor ikke god nok 
kompetanse for å kunne argumentere godt nok i vanskelig 

forhandlingssaker
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Utfordring: At de tillitsvalgte gir opp å 
påvirke fordi de ikke når frem, eller at 
det å reise upopulære synspunkter vil 
hemme karrieren, slik at de holder tett 
av den grunn, eventuelt at de tror det 

vil hemme karrieren

Økt fokus på 
individualisme kan 

gjøre at flere velger å 
stå «utenfor» ut fra 

kortsiktig tankegang 
om egen vinning

Helt avgjørende at vi klarer å synliggjøre 
betydningen av at jurister er tett og 

godt på virksomhetens beslutninger, 
prioriteringer både knyttet til 

forvaltning og utvikling. Først da vil vi 
kunne jobbe konkret og langsiktig med 

økt ansvar, involvering, lønn osv. 

Tillitsvalgtes rolle er sterkt 
undervurdert av medlemmene. 

Den tillitsvalgtes rolle blir mest satt 
pris på/vurdert og brukt av 

medlemmene stort sett når det 
gjelder lønn og lønnsforhandling 

– erfaringsmessig i alle fall 

Gjennomslagskraften 
som tillitsvalgt 

avhenger av høy 
organisasjonsgrad. 

Jeg er engstelig for at 
organisasjonsgraden 

er synkende

Utfordring i første 
omgang se hvilken 

langvarig påvirkning 
Covid får på 

arbeidssituasjonen
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ge ne. Det å være til lits valgt ved 
si den av full tids stu di er kan tid vis 
kre ve en rek ke mer ar beid. 

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar beid for deg? 
Det va ri e rer. Jeg sit ter som le der i 
bache lor ut val get, sty re med lem i stu
dent sty ret øko no mi an svar lig i stu
dent sty ret og med lem i IT/Web 
ut val get. Det in ne bæ rer at det blir en 
god del mø te virk som het. Som le der i 
bache lor ut val get har jeg i til legg 
an svar for å plan leg ge virk som he ten 
inn ad i ut val get. Det in ne bæ rer en 
rek ke ar beids opp ga ver, som å 
av hol de/plan leg ge mø ter hvert kvar
tal, opp læ ring og opp føl ging av til lits
valg te ved de and re bache lor ste de ne, 
samt plan leg ge egne stand og ar ran
ge men ter ved eget stu die sted. In for
ma sjo nen jeg får i kraft av de uli ke 
rol le ne skal også vi de re fø res mel lom 
ut val ge ne, og da må man selv sagt 
stil le for be redt. Det tar tid, men er 
ab so lutt noe man kan få til ved si den 
av stu di et. 

Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len? 
Jeg syns det er vel dig vik tig med po li
tisk og sam funns en ga sje ment. Til lits
valg te er på dri ve re som skal iva re ta 
vik ti ge ver di er og in ter es ser. Ju rist for

ter høyt, både aka de misk og pri vat. 
Jeg me ner der for det er be tyd nings
fullt å kun ne være en del av av 
or ga ni sa sjon med slike over ord ne de 
prin sip per, og ikke minst læ re rikt. 
Tillitsvalgtarbeidet i for bin del se 
med de mer kon kre te ar beids opp
ga ve ne på stu die ste det har blant 
an net med ført at ters ke len for å 
kom me i kon takt med med stu den
te ne sen kes. Vi har Ju rist for bun det 
til fel les, og det er tri ve lig å tref fe 
nye men nes ker, samt være de res 
ta le rør i Ju rist for bun det. Av slut
nings vis så gir det meg mye å bi dra 
til at stu den te nes in ter es ser iva re tas 
– det er all tid hyg ge lig å høre at 
stu den te ne er for nøy de med til bu
det, og ar bei det vi gjør! 

Hva er kre ven de ved  
å være til lits valgt? 
Det som kan være kre ven de, er å 
iva re ta alle in ter es ser. En vik tig del 
av til lits valgt ar beid in ne bæ rer nett
opp å ta hen syn til hele spek te ret av 
in ter es ser, og det vil i uli ke si tua sjo
ner va ri e re hva in ter es se ne er. Det 
kan være si tua sjons be tin get, el ler 
va ri e re et ter som hvil ken sek sjon 
som har et be hov. Det kan også være 
inn ad i en sek sjon, om for eks em pel 
stu den te ne har uli ke øns ker og lig
nen de. Det gjel der å finne en god 
ba lan se for å finne de beste løs nin

Hva gjor de at du ble en ga sjert  
i til lits valgt ar beid? 
I for kant av opp ta ket på jus stu di et 
had de jeg ut fors ket mu lig he te ne 
rundt å in vol ve re meg un der stu di et, 
et ter som jeg syns det er vik tig med 
en ga sje ment og er glad i å møte nye 
men nes ker. Jeg kom over in for ma
sjon om Ju rist for bun det og det fan
get in ter es sen min. Kort tid et ter 
stu die start ble det ut lyst ett verv i 
Ju rist for bun det Stu dent, som til lits
valgt ved mitt stu die sted. Jeg syns 
Ju rist for bun det har gode ver di er i 
fo kus og ville gjer ne være en del av 
ar bei det, der for søk te jeg umid del
bart. Per son lig syns jeg det er vik tig 
med en ga sjer te til lits valg te som syn
lig gjør hva Ju rist for bun det job ber 
for, og iva re tar jusstu den te ne – noe 
jeg selv ville bi dra til. I til legg øns ket 
jeg sær lig å frem me bache lor stu den
te ne sine in ter es ser, og et ta le rør inn 
til stu dent sek sjo nen. Det er utro lig 
flott å kun ne bi dra til mu lig he ter for 
de som stu de rer bache lor i jus og 
det var mye av den ini tia le mo ti va
sjo nen min. 

Hva gir til lits valgt ar bei det deg? 
Et av de sen tra le ar beids om rå de ne 
til Ju rist for bun det er å ar bei de for 
at rettsikkerhet og lik het for lo ven 
skal gjel de for alle inn byg ge re, og 
også styr kes. Det er ver di er jeg set

Na tas ha Be ke le Gilhespy – student 

– Flott å kun ne bi dra til 
mu lig he ter for de som  
stu de rer bache lor i jus

n  TILLITSVALGT
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ord ning for å kun ne kart leg ge be hov 
og iva re ta in ter es se ne best mu lig. Til
lits valgt ar bei det bi drar til å sik re in ter
es ser både for nå ti dens og frem ti dens 
ju ris ter.   n

lits valg te som har kon takt med med
lem me ne; stu den te ne, and re ju ris ter, 
ad vo ka ter, dom me re mv. og det er 
også kon takt på tvers av sek sjo ne ne. 
Det er be tyd nings fullt med en slik 

bun det job ber ikke bare for stu den
te ne, men også fer dig ut dan ne de ju ris
ter og ad vo ka ter. Til lits valg te fun ge rer 
som et bin de ledd, og kan for mid le 
in for ma sjon beg ge vei er. Det er de til
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Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len?
Vi tren ger til lits valg te for å iva re ta 
de an sat tes ret tig he ter og for å være 
de an sat tes stem me inn mot ar beids
gi ver si den lo kalt og sen tralt. Det er 
man ge mu lig he ter for med virk ning 
og på virk ning på den en kel te 
ar beids plass og det er vik tig at vi 
som til lits valg te bi drar inn her som 
en kon struk tiv sam ar beids part ner 
og «vakt bik kje» slik at vi får best 
mu lig løs nin ger lo kalt og sen tralt. 
Det blir bedre løs nin ger når de til
lits valg te blir hørt og fin ner løs nin
ger på ut ford rin ge ne sam men med 
ar beids gi ver.

 
Har du inn trykk av at  
til lits valg te blir hørt, og blir  
inn spill tatt hen syn til?
 Jeg har inn trykk at det te kan va ri e re 
vel dig fra ar beids plass til ar beids
plass. Men stort sett opp le ver jeg at 
ar beids gi ve re i UHsek to ren tar 
med de til lits valg te inn i pro ses se ne 
og at de blir hørt. Men jeg må 
på pe ke at det er for skjell på å bli 
hørt og få gjen nom slag. Jeg syns nok 
ar beids gi ver si den litt of te re kun ne 
ta opp sa ker med de til lits valg te tid
li ge re og i enda stør re grad bru ke 
inn spil le ne inn i sine be slut nin ger. n

slag og det er ut ford ren de om med
lem me ne ikke me ner du har gjort en 
god nok jobb. Men stort sett går det 
jo bra. Det er også er ut ford ren de 
når man ikke kan opp nå en fel les 
for stå el se for hvil ke løs nin ger som 
er best.

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar beid for deg?
Det er van ske lig å sva re på et ter som 
jeg ikke fø rer ti mer for til lits valgt ar
beid. Jeg an tar jeg bru ker et sted 
mel lom tre og fem da ger i må ne den 
på mø ter, kurs, sam lin ger og så 
videre. I til legg går det med en del 
ti mer hver uke til epost ut veks ling.

Hva gjor de at du ble en ga sjert  
i til lits valgt ar beid?
Jeg har all tid vært en ga sjert og hatt 
verv gjen nom sko le ti den og på uni
ver si te tet. Men det ble vel som for 
så man ge and re slik at jeg ble til lits
valgt for di jeg gikk på et med lems
mø te hvor vi bare var tre som møt te. 
Da ble det plass i sty ret i Ju rist for
bun det på UiO, hvor jeg et ter kort 
tid ble ale ne i sty ret og der med 
ho ved til lits valgt for Ju rist for bun det 
på UiO.

Hva gir til lits valgt ar bei det deg?
Det gir meg først og fremst ener gi. 
Jeg syns det er vel dig en ga sje ren de 
og gøy å være til lits valgt og få jobbe 
for våre med lem mers beste i uli ke 
fora fra egen ar beids plass til stats sty
ret i Ju rist for bun det.

Hva er kre ven de ved  
å være til lits valgt?
Det mest kre ven de er na tur lig nok 
når man ikke får gjen nom slag, en ten 
for en kelt med lem mer el ler vik ti ge 
sa ker. Spe si elt kre ven de kan det bli 
når ar beids gi ver si den i mind re grad 
enn deg som til lits valgt blir iden ti fi
sert med kra vet og mis nøy en med 
mang len de gjen nom slag leg ges på 
deg og ikke ar beids gi ver også. Man 
kan ha kjem pet hardt for sa ker og 
med lem mer uten å opp nå gjen nom

Christine Ødegaard Sten – OsloMet

– Ar beids gi ver si den  
kun ne ta opp sa ker med  
de til lits valg te tid li ge re

n  TILLITSVALGT
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Den viktige tillitsvalgtrollen

Katrine Bratteberg mener
Juristens kommentator er Norges Juristforbunds visepresident

De til lits valg te er nøk kel per so ner 
i Ju rist for bun det. De skal bi dra 

til ver di skap ning på veg ne av med
lem me ne. De skal ut vik le, for val te 
og for ank re ved tatt or ga ni sa sjons po
li tikk, påse at frem for hand let av ta
le verk føl ges og være an sat tes re pre
sen tant inn i lo ka le med be stem mel
ses ap pa rat. Vi de re skal de bi stå 
en kelt med lem mer ved be hov, samt 
bi dra til med lems ak ti vi tet og med
lems re krut te ring. I til legg skal de, 
for å kun ne ut ø ve god med be stem
mel se, opp ar bei de so lid kunn skap 
om eget ar beids steds stra te gis ke do
ku men ter. Opp ga ve ne som til lits
valgt er med and re ord om fat ten de.

Våre til lits valg te skal være an
svars be viss te, dyk ti ge og plikt opp
fyl len de. Å re krut te re, sko le re, be
hol de og iva re ta til lits valg te på best 
mu lig måte er der for av ve sent lig 
be tyd ning for oss som or ga ni sa sjon. 
For å være sik re på at vi gjør det te 
på best mu lig måte, bør vi opp ar
bei de stør re kunn skap om de til lits
valg tes ram mer og er fa rin ger i ut øv
el sen av til lits ver vet. Det te for å sik
 re at ap pa ra tet og av ta le ver ket som 
byg ges rundt til lits valg te, tref fer 
best mu lig.

Noe kunn skap har vi. I Ju rist for
bun dets med lems un der sø kel se 

2020 opp gir 86 pro sent at de vet 
hvem som er de res til lits valg te, og 68 
pro sent opp gir å ha hatt kon takt 
med sin til lits valg te, hvor av mes te
par ten, 61 pro sent, opp gir lønns for
hand lin ger som grunn lag for kon tak
ten. 53 pro sent opp gir med lems mø
ter som grunn laget for kon tak ten. 

At så pass man ge opp gir med
lems mø ter som grunn lag for kon
takt, er gle de lig. Det vit ner om de 
til lits valg te står for mye av med
lems ak ti vi te ten. Det te er vik tig ver
di ska ping både for det en kel te med
lem og for Ju rist for bun det som or
ga ni sa sjon.

At våre med lem mer i så stor 
grad as so sie rer til lits valg te med 
lønns for hand lin ger, er som for ven
tet. Ikke des to mind re vik tig er det å 
syn lig gjø re det spenn av an svar og 
opp ga ver til lits valg te for val ter. 

Tall fra vårt med lems re gis ter vi ser 
at man ge av våre med lem mer 

vel ger å påta seg verv og en ga sje re 
seg både gjen nom or ga ni sa sjons verv, 
virk som hets verv og fo rum. Det er 
gle de lig. Å ha dyk ti ge med lem mer 
som på tar seg uli ke verv er et godt 
ut gangs punkt, og er kan skje helt av
gjø ren de, for å kun ne re krut te re nye 
med lem mer.

I med lems un der sø kel sen 2020 
opp gir en høy an del av de til lits
valg te at ver vet gir de ny kom pe
tan se, li ke så at de tri ves i rol len og 
får bi stand fra Ju rist for bun det i ut
øv el sen av sitt verv. Langt fær re 
opp le ver til lits valgt rol len som kar
rie re frem men de.

For å ta det siste først. Med tan ke 
på de opp ga ver til lits valg te for val ter 
gjen nom sin rol le, er det over ras
ken de at kom pe tan sen man byg ger 
ikke er kar rie re frem men de. Her må 
vi bli flin ke re til å opp ar bei de be

visst het hos våre til lits valg te, og ikke 
minst hos ar beids gi ve re, om hvil ken 
kom pe tan se rol len som til lits valgt 
gir, slik at den ne både kan do ku men
te res og bru kes i et kar rie re løp.

For at ver vet gir ny kom pe tan se 
er helt åpen bart, slik det også rap
por te res i med lems un der sø kel sen. 
Mu lig het for kom pe tan se byg ging og 
til gang til bi stand fra Ju rist for bun
det er et godt ut gangs punkt for at 
til lits valg te skal tri ves i rol len og vil 
ut vik le seg i den over tid. Ju rist for
bun det har et so lid kurs til bud for 
våre til lits valg te, noe vi godt kan 
være stol te av. Kom pe tan se byg ging 
hos til lits valg te er kom pe tan se byg
ging i or ga ni sa sjo nen. Å vi de re ut
vik le og styr ke kom pe tan sen hos 
våre til lits valg te er der for på alle 
må ter en god in ves te ring.

Snart er det Ju rist kon gress, og «Til
lits valgt pri sen» skal de les ut. Pri

sen er et godt eks em pel på hvor dan 
vi som for bund kan løf te frem og 
syn lig gjø re det vik ti ge ar bei det våre 
til lits valg te gjør.

Kri te ri e ne som er satt opp for 
pri sen er både man ge og sto re. Vin
ne ren skal; 

ut ø ve en ga sje ment, dyk tig het 
og pro fe sjo na li tet. Vin ne ren skal 
være kon struk tiv og løs nings ori en
tert, dess uten evne å ska pe gode re
la sjo ner til sine med lem mer, over for 
le del sen og øv ri ge par ter, ved kom
men de er en res surs for med lem
me ne gjen nom å iva re ta med be
stem mel se og de mo kra ti på en god 
måte, og er dess uten in klu de ren de 
og støt ten de samt gir god in for ma
sjon til de man re pre sen te rer.

Jeg er sik ker på at det fin nes 
man ge gode kan di da ter blant alle 
våre til lits valg te over det gan ske 
land og at ju ry en ved det har et godt 
ut gangs punkt for å kåre en ver dig 
vin ner til en vik tig pris.
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det te be kym rer meg sterkt. Den 
nors ke mo del len vil ikke kun ne over
le ve uten en høy or ga ni sa sjons grad, og 
der som trepartssamsarbeidet smuld rer 
bort tror jeg at kon se kven sen vil bli 
svært merk ba re for alle par ter – og ikke 
minst for den en kel te ar beids ta ker i et 
sta dig har de re ar beids liv også i Norge. 

Har du inn trykk av at til lits valg te blir 
hørt og inn spill tatt hen syn til?
– Mitt inn trykk er at det te va ri e rer. 
Der hvor man kla rer å ha re el le drøf
tel ser, med en gjen si dig re spekt for 
hver and res rol ler, lyk kes man gjer ne 
med det al ler mes te fak tisk.  n

Hvor mye tid tar  
til lits valgtar bei det for deg?
– Jeg ar bei der på hel tid som sen tralt 
til lits valgt i Po li ti ju ris te ne.

Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len?
– Vi tren ger til lits valg te som kan iva
re ta både fel les ska pets in ter es ser og det 
en kel te med lem sine in ter es ser.   
Ar beids li vet blir sta dig ”rå ere”, og da 
må vi ha dyk ti ge, kløk ti ge, gode kom
mu ni ka tø rer som iva re tar in ter es se ne 
til med lem me ne. I ar beids li vet ser vi en 
sta dig syn ken de or ga ni sa sjons grad, og 

Hva gjorde at du ble engasjert  
i tillitsvalgtarbeid?
–  Jeg har egent lig all tid vært en ga
sjert i til lits valgt ar beid, helt si den 
ung doms ti den. Det var nok øns ket 
om å hjelpe de med ele ve ne som 
ikke kun ne tale sin egen sak, og den 
urett fer dig he ten som der med opp
stod – jeg klar te ald ri å sit te pas sivt 
på si de lin jen og bare se på. Og det te 
er en ibo en de egen skap hos meg, jeg 
vil hel ler være med og ta i et tak og 
bi dra, frem for å for hol de meg pas siv 
el ler li ke gyl dig. Et gam melt si tat er 
fint her; ”Du må ikke tåle så in der lig 
vel tåle den urett som ikke ram mer 
deg selv” (A. Øver land).

Hva gir til lits valgt ar bei det deg?
– Til lits valgt ar bei det gir meg utro lig 
mye! Jeg er vel dig hel dig som får 
ar bei de som til lits valgt. Jeg læ rer 
mye, både om pro ses ser og om men
nes ker. Jeg får møte man ge men nes
ker, både på godt og vondt, og læ rer 
mye om re la sjo ner og om at ferd.

Hva er kre ven de ved å være til lits valgt?
–  Noe av det mest kre ven de er å 
opp nå en re flek sjon og dy pe re for
stå el se hos ar beids gi ver si den om 
vik tig he ten av å ha re el le drøf tel ser, 
og få dem til å re elt sett lyt te og ta 
inn over seg de tan ker og inn spill 
som vi til lits valg te har i sa ken.  

Anne Woldmo – Politiet

– Den nors ke mo del len vil 
ikke kun ne over le ve uten 
en høy or ga ni sa sjons grad

n  TILLITSVALGT
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kat tje nes ter, og at dis se tje nes te ne 
kon kur ran se ut set tes. For bun det skal 
være ak tu ell for alle ju ris ter, også de 
som job ber i pri vat sek tor.

Har du inn trykk av at til lits valg te blir 
hørt, og blir inn spill tatt hen syn til?
Ikke godt nok, men jeg ten ker det er 
vårt eget an svar.    n

det te vil på vir ke ju rist pro fe sjo ne ne i 
frem ti den. Nå brenner jeg for hvor
dan vi kan iva re ta rettsikkerhet i 
kom mu ne Norge, her un der og set te 
fin ge ren på kor rup sjon. Jeg øns ker å 
jobbe for at det blir an satt minst en 
ju rist i hver kom mu ne men like vik
tig er det å sør ge for at det opp ret tes 
ram me av ta ler for nød ven di ge ad vo

Hva gjor de at du ble en ga sjert  
i til lits valgt ar beid? 
Egent lig litt manglede til hø rig het i 
or ga ni sa sjo nen som an satt i pri vat 
næ rings virk som het.

Hva gir til lits valgt ar bei det deg? 
Mu lig he ten til å ska pe en ga sje ment 
blant våre pri vat an sat te med lem mer 
en ga sje ment for det som er vik tig for 
oss, men også for hele ju rist stan den.

Hva er kre ven de ved å være til lits valgt? 
Det tar endel tid, som man gjer ne 
ikke har, men det er verdt det. Det 
er læ re rikt og gi ven de å møte og 
jobbe sam men med and re til lits
valg te, både in ternt i seksjon privat, 
men også på tvers mot stat og 
 kom mu ne.

Hvor mye tid tar  
til lits valgt ar beid for deg? 
Det va ri e rer vel dig, nå mot lands
mø te og års mø te tar det nok to til 
fem ti mer i uken. Jeg kun ne sik kert 
brukt mer tid.

Hva er dine tan ker om  
hvor for vi tren ger til lits valg te  
og be tyd nin gen av rol len?
Jeg ten ker og drøm mer om å jobbe 
mer retts po li tisk. Tid li ge re har jeg 
vært vel dig en ga sjert i for hold til 
den di gi ta le ut vik ling og hvor dan 

Tone Helen Brodal – Gjensidige

Ønsker å jobbe mer 
rettspolitisk

n  TILLITSVALGT
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lits valgt i NAV, men job ber nå med 
HR som se ni or råd gi ver i Røde Kors. 

– Gjen nom stu di et får man mer 
tid til å la pro blem stil lin ger mod ne. 
Folk er en ga sjer te og det er rom for 
dis ku sjo ner.

Rann veig Sør skaar sier det er fint 
å kun ne møte and re til lits valg te fra 
hele lan det og på and re are na er enn 
til van lig. 

– Det er har vært et su pert stu
di um med et vel dig re le vant pen
sum. Jeg tar med meg mye me to
dikk vi de re fra det te stu di et. Jeg har 
blant an net blitt mer be visst på det
te med å bygge stra te gi lang sik tig og 
kon kret trinn for trinn.

Stu di et in ne hol der to se mes ter
em ner hvor hvert emne gir 7,5 stu
die po eng. Tea met «For hand ling og 
på virk ning» gjen nom fø res i vår se
mes te ret mens «Re to rikk og ar gu
men ta sjon» er te ma et for høst se
mes te ret. Beg ge em ne ne skal gi god 
kom pe tan se for å ut ø ve ver vet som 
til lits valgt. 

– Det te stu di et får rett inn i pro
blem stil lin ger man mø ter i ar beids
hver da gen som til lits valgt. Det pas
ser vel dig bra for den som har hatt 
rol len noen år, men er nyt tig for alle, 
sier Sør skaar.

– Ja, jeg sy nes man får en vel dig 
be visst gjø ring av til lits valgt rol len, 
sier Anne Op heim, fram til ny lig til

– Man lærer å tenke mer 
strategisk og langsiktig og blir 
styrket som tillitsvalgt.

    Ole-Martin Gangnes

Det sier Rann veig Sør skaar, til lits
valgt og an satt i Li ke stil lings og dis
kri mi ne rings om bu det. Vi tref fer 
henne på Høy sko len Kris tia nia, der 
hun sam men med and re til lits valg te 
i Ju rist for bun det har gått til lits valgt
stu di et Ju rist for bun det har etab lert i 
sam ar beid med Høy sko len. 

Tillitsvalgte på skolebenken
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– Men er ikke man ge ju ris ter gode 
for hand le re fra før?

– Man ge er nok det, men det er 
jo ikke noe vi læ rer på stu di et. Vi 
kan juss, men dy na mik ken i en for
hand ling er an ner le des. Der for er 
det vel dig bra å trene på det, sier 
Holm og Rings rød.

– Her får man mu lig he ten til 
vel dig kon kret læ ring, sam men med 
and re til lits valg te ju ris ter.

– Jo stør re trygg het våre til lits
valg te får i rol len sin, jo bedre jobb 
er de i stand til å gjø re for med lem
me ne, sa Ju rist for bun dets pre si dent 
Hå vard Holm da stu die til bu det ble 
lan sert i fjor.

– Stu di et hand ler om å gi de til
lits valg te en enda bedre sko le ring. Vi 
har også tro på at det vil bi dra til å 
hol de på de til lits valg te len ger, 
sier Rik ke C. Rings rød, Ju rist for bun
dets fag sjef for lønn og ar beids vil kår.

–  Stu di et skal hjelpe de til lits
valg te til å bli ty de li ge re i sine bud
skap og til å bli tryg ge re både i for
hand lings si tua sjo ner og til å 
pre sen te re og frem fø re. De lo ka le til
lits valg te har en vik tig rol le, ikke minst 
i lo ka le lønns for hand lin ger. El ler ved 
sto re om or ga ni se rin ger, sier hun.

Anne Op heim er enig.
– Ting tar ofte litt tid men kon ti

nu er lig og struk tu rert job bing gir 
re sul ta ter. Hver dag og hvert møte 
er vik tig. På virk ning kan være et niti
dig ar beid og det nå job bes med alle 
fa set ter.

De er beg ge opp tatt av at det vik
tig for til lits valg te at de blir sat set på.

– Som til lits valgt er det bra å 
kjen ne at det blir in ves tert i deg. Det 
er vel dig po si tivt at det te gjø res og 
det te må bare byg ges vi de re på. Å 
være til lits valgt kan være både en
somt og være en litt utakk nem lig 
jobb til ti der. Da er det te stu di et 
in spi re ren de, sier Op heim.

– En sat sing på de til lits valg te 
gjør også at man står len ger i rol len, 
sier Sør skaar.

Noen av de tillitsvalgte på skolebenken; 
f.v. Erlend Marius Malme, Per Ørnulv 
Thorbjørnsen, Rannveig Sørskaar, 
Benedicte Gram-Knutsen, Anne  
Opheim og Reidun Våge Danielsen.  



82   |   Juristen  5|20

Sty re med lem mer:
Høy es te retts dom mer Hen rik Bull, 
Høy es te rett (gjen valg)

Lag mann Guro Vale Kva vik, 
Agder lag manns rett (ny)

Lag dom mer Tor unn Eli se 
Kvis berg, Eid si va ting lag manns rett 
(ny)

Ting retts dom mer Knut 
RyeHolm boe, Nord Troms ting rett 
(ny)

Ting retts dom mer Anne Horn, 
Bergen ting rett (gjen valg)

So ren skri ver Ivar K. Iversen, 
Inn trøn de lag ting rett (ny)

Ting retts dom mer Ole Kris ten 
Øver berg, Oslo ting rett (ny) 

en in gen  vil jobbe med fram over: 
ef fek ti vi se rings press i dom sto le ne, 
dom mer nes uav hen gig het,  ram me
be tin gel ser og ikke minst de bat ten 
som kom mer i for bin del se med 
Domstolkommisjonens ut red ning. 

Nytt sty re
Det var valg på hele sty ret og det var 
fle re nye sty re med lem mer som ble 
valgt inn. Det te er det nye sty ret i 
Dom mer for en in gen:

Le der
Ting retts dom mer Kirs ten  
Bles ke stad, As ker og Bæ rum 
ting rett

Nest le der
Lag dom mer Kris tel Heyerdahl,  
Bor gar ting lag manns rett

Ny leder av Dommerforeningen

Dommerforeningen valgte ny 
leder og nytt styre i februar.

Til tross for ko ro na og ut ford rin ger 
med å sam les;  Dom mer for en in gen 
av holdt sitt års mø te på Gam le 
Logen i Oslo man dag 14. feb ruar.

Et en stem mig års mø te  valg te 
der ny le der for for en in gen. Kirs ten 
Bles ke stad over tok som le der et ter 
Wig go Stor haug Larssen.

Bles ke stad, som er ting retts dom
mer i As ker og Bæ rum ting rett, har 
tid li ge re sit tet som nest le der i for en
in gen.

– Jeg er stolt og yd myk. Jeg gle
der meg til å jobbe med det nye sty
ret, sa hun i sin tak ke ta le et ter val
get, og pek te på  en rek ke 
ut ford rin ger og te ma er Dom mer for
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F.v. Ivar K. Iversen, Anne Horn, Ole Kris ten Øver berg, Kris tel Heyerdahl (nest le der), Kirs ten Bles ke stad (le der) og Hen rik Bull. 
(Foto: Ole-Martin Gang nes)
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bund for frem ti den. Det te gjel der på fle re om rå der. Men 
her skal jeg fo ku se re på de til lits valg te.

Til lits valg te er en uvur der lig res surs. Jeg me ner vi 
skal ha som mål set ting å ha de beste til lits valg te. Jeg 
opp le ver at de til lits valg te dess ver re ikke all tid har blitt 
tatt til strek ke lig på al vor, litt for ofte til og med tatt for 
gitt. Hver ken av med lem mer, ar beids gi ver el ler Ju rist
for bun det selv (el ler Aka de mi ker ne, vår ho ved sam men
slut ning, for den saks skyld). 

Hvor dan kan vi iva re ta de til lits valg te best mu lig slik 
at de blir de best mu li ge re pre sen tan ter for våre med
lem mer? For det er det det hand ler om, og det er det det 
all tid skal hand le om; hvor dan kan vi ar bei de best mu lig 
for Ju rist for bun dets med lem mer og for de res in ter es ser.

Det te er et både kom plekst og kom pli sert bil de å 
teg ne. Men for å il lust re re med noen eks emp ler, som jo 
blir litt pre get av min til knyt ning til stat lig sek tor: 

Ten ker våre med lem mer som er til knyt tet ta riff av ta ler 
godt nok igjen nom at den til lits valg te de vel ger er den 
per so nen som skal gjø re ho ved inn sat sen for å iva re ta 
de res lønns og ar beids vil kår? Det be tyr at den an sat tes 
lønns ut vik ling er av hen gig av det med lem met gjør selv, 
og det som den til lits valg te kan gjø re. Og gjør de nok for 
å støt te og til ret te leg ge for våre til lits valg te? El ler er 
prak si sen mer slik at man vel ger den sist an sat te? Og om 
vår til lits valg te har en del fra vær for å ar bei de som til lits
valgt (nett opp for med lem me nes lønns og ar beids vil
kår) vil and re kla ge på at det blir mer jobb igjen på dem? 

Vi må aldri  
slå oss til ro med  

at nå er vi gode nok

Jeg er særdeles opptatt av at 
vi kontinuerlig må bygge et 
fremtidens Juristforbund. 

 Av Sverre Bromander, leder Juristforbundet – Stat

Ju rist for bun det er for bun dets sam le de kref ter, både de 
som job ber som an satt og de som job ber fri vil lig som til
lits valg te. En grunn mur å bygge på er at alle vi som job
ber for våre med lem mer job ber best mu lig sam men, i 
sam me ret ning og med sam me mål. Jeg tror det er svært 
li ten for skjell på om vi vil be skri ve oss som pro fe sjons
for bund, fag for en ing el ler in ter es se or ga ni sa sjon. Min 
er fa ring er at en fag for en ing som ikke ar bei der som en 
in ter es se or ga ni sa sjon (også), ar bei der ikke godt nok for 
med lem me ne. Slik må mo der ne fag for en in ger ar bei de.

Vi kan mene mye om hva og hvor Ju rist for bun det 
vil og skal. Men den de bat ten gir først fullt ut me ning 
når Ju rist for bun det er satt i stand til å gjø re det vi øns
ker oss av Ju rist for bun det. Jeg me ner at for bun det har et 
be ty de lig ut vik lings po ten si al. Det hand ler ikke om kri
tikk, det hand ler om at ut vik lings og for bed rings po ten
si al må vi all tid lete et ter, og vi må ald ri slå oss til ro med 
at nå er vi gode nok. Der for må vi se og lyt te, lære og 
opp da ge, dis ku te re og de bat te re, ut vik le og bygge et for
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ger? Har vi gitt dem den kom pe tan
sen og kunn ska pen de tren ger? Har 
vi gitt dem den støt ten og rygg dek
nin gen de tren ger? 

Vår fel les mål set ting må være at 
vi er en en het og et fel les skap av 
ju ris ter. At alle ju ris ter fø ler en til
hø rig het og en til knyt ning til for
bun det vårt. 

lits valg te, i sin egen bob le. Men 
in gen gjør det. 

Ten ker Ju rist for bun det godt nok 
igjen nom hvil ken fan tas tisk jobb de 
til lits valg te gjør for med lem me ne? 
Det spørs må let må vi tør re å stil le 
oss selv – hele ti den. Og den ut ford
rin gen må vi ta – hele ti den. Til ret te
leg ger vi nok for at den job ben skal 
kun ne gjø res best mu lig, mest mu lig 
ef fek tivt og med størst mu lig sann
syn lig het for å lyk kes? Læ rer vi opp 
rik tig og støt ter vi våre til lits valg te 
slik at de all tid fø ler seg tryg ge i 
ut øv el sen av ver vet? Har de til lits
valg te gode kår i Ju rist for bun det? 
Har vi gitt dem det ut sty ret de tren

Jeg for min del ville vært opp tatt av 
at den som ar bei det for min lønn og 
mine ar beids vil kår had de best mu lig 
ar beids for hold og mest mu lig støt te.

Ten ker ar beids gi ver godt nok igjen
nom hvor vik tig det er med gode til
lits valg te? Ar beids gi ver rår vi ikke 
over, ut over å ut ford re de res ten ke
må te. Det skal vi gjø re hele ti den. 
Ikke minst i sta ten, hvor vi sta dig 
står oppe i stør re om stil lin ger, bur de 
ar beids gi ver leg ge langt mer vekt på 
å sam ar bei de med til lits valg te og ha 
de til lits valg te som en av sine nær
mes te støt te spil le re. Her kan til lits
valg te være både de vik tig ste støt te
spil le re for end ring, og være de som 
gir de beste og vik tig ste rå de ne for 
hvor dan ar beids gi ver skal få med seg 
de an sat te. 

Jeg me ner gode til lits valg te, som 
sam ar bei der og sam hand ler godt 
med le del sen, ofte er nøk ke len til 
gode re sul ta ter. Med godt sam ar beid 
me ner jeg da den som ut ford rer, 
kor ri ge rer og kom ple men te rer 
ar beids gi ver. Det er det vi alle tren
ger fra noen som vil oss vel. Dess
ver re ser vi fort satt at endel ar beids
gi ve re me ner at de fat ter de beste 
be slut nin ge ne uten å in vol ve re til

Juristforbundet – Stat 

Juristforbundets medlems
seksjon for jurister ansatt  
i statlig sektor.

Utenriksdepartementet

Fagdirektør (jurist)
Til Personalenheten søker vi en engasjert, effektiv   
og faglig dyktig jurist med bred arbeidsrettslig erfaring. 
For mer informasjon, se www.jobb.dep.no/ud
Søknadsfrist: 1. november 2020.
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privat sektor. Det er behov for å utvikle faglig fellesskap 
for jurister i privat sektor. Seksjon privat tok initiativ til å 
opprette «Tech Forum». Forumet skal følge utviklingen 
innen digitalisering og kunstig intelligens og ut fra et 
medlemsperspektiv løfte frem temaer som vedrører både 
samfunnsperspektiver,  næring og den juridiske profesjo
nen. Nå er forumet felles for hele Juristforbundet. 

Som sentral tillitsvalgt kan du bidra til å synliggjøre 
privatansattes store betydning for verdiskaping og retts
sikkerhet. Seksjon privat fikk i 2018 gjennomført en stu
die som viste at bedriftsjurister og internadvokater 
bidrar til stor verdiskaping både for bedriftene der de er 
ansatt og for samfunnet. Disse juristene skaper dobbelt 
så mye verdier som sin lønn.  Det er svært viktig å kom
munisere betydningen av høy og tilpasset juridisk kom
petanse i privat sektor til myndighetene. En viktig opp
gave som tillitsvalgt er å arbeide videre for å utvikle 
enda bedre og tilpassete etterutdanningsmuligheter for 
jurister i privat sektor

Lønns og arbeidsvilkår, inkludert rammevilkår for 
selvstendige næringsdrivende, er et område som er vik
tig å jobbe med som tillitsvalgt i privat sektor. Covid19 
har rammet deler av næringslivet hardt og viser betyd
ningen av organisasjonslivet som ivaretaker av interes
sene til medlemmene overfor myndighetene. Mangfold 
og likestilling er videre en viktig oppgave å fremme. 

Ikke minst vil en sentral oppgave som tillitsvalgt 
være å fremme privatansatte juristers interesser og per

– Det er behov for å 
utvikle faglig fellesskap 
for jurister i privat sektor

Hva kan rollen som tillitsvalgt 
være som privatansatt jurist?  
Hva kan en tillitsvalgt bidra  
med for sine medlemmer? 

Av Tor Egil Viblemo, leder av Juristforbundet – Privat

I det videre vil jeg fokusere hovedsakelig på rollen som 
tillitsvalgt sentralt i seksjonsstyret og foreninger i seksjon 
privat. 

I utgangspunktet er det få som er tarifforganisete i 
privat sektor og lønn forhandles oftest individuelt. 

Likevel er det gode grunner for å være tillitsvalgt i 
privat sektor, for å skape medlemsverdi og fremme rett
sikkerhet. 

Juristforbundet – Privat har ca. 6 000 medlemmer. 
Seksjonen inkludere medlemmer i ulike juristroller i 
privat sektor. Seksjonen inkluderer medlemmer som 
bl.a. er bedriftsjurister, internadvokater, advokater, 
advokatfullmektiger, arbeidslivsjurister og jurister som 
jobber i helseforetakene.

Arbeidslivet er i stor endring.  Legal tech kommer 
 trolig til å påvirke arbeidshverdagen til mange jurister i 
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spektiver i Juristforbundets politiske 
organer. Mangfold skaper bedre 
beslutninger. I Juristforbundet er 
det stort behov for en stemme fra 
privat sektor!

Rollen som tillitsvalgt i privat 
sektor er mangfoldig og ikke helt 
presist definert, men desto viktigere. 
En kan ikke la det bare bli offentlige 
ansatte jurister som fremmer sine 
profesjonsinteresser og perspektiver. 
Privat sektor er viktig for å ivareta 
rettstaten og rettssikkerheten til 

borgerne. Likhet for loven er satt 
under press. Rettshjelpsordningene 
er ikke tilpasset behovet og rettssik
kerheten til mange borgere er i dag 
ikke tilfredsstillende. Dessverre er 
prinsippet om likheten for loven 
også blitt svekket gjennom kutt i 
reisegodtgjørelse for advokater, noe 
som særlig rammer distriktene. 

Det er mange oppgaver å ta fatt i 
for tillitsvalgte i privat sektor!

Juristforbundet – Privat

Medlemsseksjon for jurister 
ansatt i privat sektor. Seksjonen 
omfatter individuelt innmeldte 
medlemmer i Juristforbundet 
tilknyttet privat sektor, herunder 
advokater ansatt i privat 
virksomhet, advokatfullmektiger 
og advokater/rettshjelpere som 
har individuelt medlemskap i 
Juristforbundet..
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ters kel for kon takt og fle re treff ste der er en for ut set ning 
for at vi i sek sjons sty ret skal kun ne re pre sen te re ju ris ter 
i kom mu nal for valt ning på en til freds stil len de måte.

Sek sjons sty ret øns ker der for i langt stør re grad enn 
det som har vært gjort tid li ge re å nå ut til med lem me ne 
og de res til lits valg te. Det te opp når vi best ved blant 
an net å sør ge for en god geo gra fisk re pre sen ta sjon av 
sty re med lem mer inn til sek sjons sty ret. Vi de re me ner vi 
det er vik tig at re pre sen tan ter fra sek sjons sty ret opp sø
ker kom mu ne ne og mø ter med lem me ne. Det job bes 
også med å få etab lert fle re for en in ger lo kalt, vi øns ker å 
bi dra til at det ska pes en ga sjer te og le ven de mil jø er. 
Det te vil slik vi ser det være med på å styr ke ju ris te nes 
po si sjon og an se el se i kom mu ne ne.

I dag tel ler vi om lag 1800 ju ris ter i kom mu nal sek tor, 
an tall ju ris ter har dob let seg de siste ti åre ne.  JF – Kom
mu ne me ner al li ke vel at tal let er for lavt og har der for 
valgt å børs te støv av et tid li ge re pro sjekt, som de siste 
åre ne har lig get i hvile mo dus. 

For må let med Kom mu ne pro sjek tet er å styr ke inn
byg ger nes rettsikkerhet, syn lig gjø re be ho vet for ju ris ter 
og øke ju ris te nes an se el se i sam fun net. I skri ven de stund 
ven ter vi på re sul ta tet av en spør re un der sø kel se sendt ut 
til alle lan dets 350 kom mu ner. Vi øns ker å få av klart 
hvil ke kom mu ner som har ju ris ter og hvil ke fag felt/ tje
nes te om rå der ju ris te ne job ber in nen for. I de til fel le ne 
man ikke har an satt ju ris ter er det in ter es sant å få kunn
skap om grun nen til det te.

Medlemmer og tillitsvalgte 
er Juristforbundets 

viktigste ressurs

Engasjerte tillitsvalgte er selve 
nøkkelen til suksess

Av Benedicte Gram-Knutsen,  
leder Juristforbundet –  Kommune

Sty ret i JF – Kom mu ne er opp tatt av at den ne res sur sen 
blir brukt rik tig, til beste for for bun det. En ga sjer te til
lits valg te er sel ve nøk ke len til suk sess, og vi er helt 
av hen gig av en god og tett dia log med de til lits valg te for 
å kun ne nå ut til våre med lem mer.

Re krut te ring av til lits valg te er ikke all tid like lett, i 
mind re kom mu ner med få ju ris ter vil til lits valgt rol len 
gjer ne opp le ves som en en som urias post som in gen øns
ker. Ju rist for bun det har de se ne re år job bet kon ti nu er lig 
med å styr ke de til lits valg tes po si sjon og kom pe tan se. 
For bun det har ut vik let gode kurs og kon fe ran ser, øre
mer ket til lits valg te. På dis se sam lin ge ne får man ikke 
bare fag lig på fyll, vel så vik tig for den ne type ar ran ge
ment er det at våre til lits valg te mø tes. Det te er en god 
are na for me nings ut veks ling. Et mø te punkt der man 
kan dis ku te re og lære av hver and res er fa rin ger, samt bli 
kjent med Ju rist for bun det som or ga ni sa sjon.

JF – Kom mu ne job ber for en tet te re kon takt med 
med lem mer og til lits valg te i kom mu nal sek tor. La ve re 

KOMMENTAR 



Juristen  5|20   |   89

ju ris ter. Det te vil kun ne gi en god 
syn er gi ef fekt med tan ke på et ter
spør sel, an se el se og lønn.

rett fer dig het. For å kun ne nå må let 
er vi av hen gig av langt fle re ju ris ter i 
kom mu nal sek tor enn det vi har i 
dag. Inn byg ger ne skal uav hen gig av 
geo gra fi og stør rel se på kom mu nen 
opp le ve at de res in ter es ser blir iva
re tatt av en pro fe sjo nell kom mu ne 
med rik tig kom pe tan se. Kom mu ne
pro sjek tet skal syn lig gjø re nød ven
dig he ten av ju ris ter i den kom mu
na le for valt ning samt øke an de len 

Med Kom mu ne pro sjek tet øns
ker vi å syn lig gjø re ju ris te nes vik ti ge 
rol le i det kom mu na le sy stem. Ju ris
te ne er rettsikkerhetsgarantister og 
skal sik re at lo ver og reg ler føl ges. 
Pro sjek tet er opp tatt av inn byg ger
nes rettsikkerhet og de res til lit til 
den kom mu na le for valt ning. Lik het 
for lo ven samt ryd di ge og for ut sig
ba re pro ses ser er en for ut set ning for 
at inn byg ger ne skal opp le ve pro sess

Juristforbundet – Kommune 

For jurister ansatt i kommuner, 
fylkeskommuner, interkommunale 
virksomheter og kommunale 
foretak.
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rammeverket og arbeidsprosessene i domstolene. Det 
pekes på et behov for raskere digitalisering av domsto
lene og en bedret tvistesaksbehandling. 

I Prop 11L tar Regjeringen utgangspunkt i 
Domstolkommisjonens utredning om domstolstruktur, 
NOU 2019:17, og invitert Stortinget til å drøfte dom
stolstrukturen i tingrettene, jordskifterettene og lag
mannsrettene. Forslaget innebærer å utvide tingrettenes 
og jordskifterettenes rettskretser, men beholde alle 
dagens rettssteder. Det vil si at Regjeringen ikke foreslår 
reduksjon i antall rettssteder slik det anbefales i 
Domstolkommisjonen første delutredning.

Utredningene viser at domstolene er i søkelyset, og 
det vil i løpet av kort tid kunne komme betydelige 
endringer. 

Dommerforeningen har mange ønsker for fremti
dens domstoler. Ett er det at det sikres tiltak for gode 
fagmiljøer i domstolene. Mange av sakene som bringes 
inn for retten byr på betydelige faglige utfordringer. Det 
er behov for større fagmiljøer som igjen vil gi større 
mulighet for etterutdanning av dommere. Dommerenes 
behov for å kunne delta i faglige diskusjoner med dom
merkolleger tilsier et arbeidsmiljø av en viss størrelse. På 
den måten vil det også være mulighet for moderat spesi
alisering.

Dommerforeningen er med andre ord enig i at det 
er behov for reformer. Utfordringene er beskrevet i 
utredningene vi nylig har fått, og de ulike hensyn er pre

Domstolene

Hvilke reformer  
trenger vi?

Vi må spørre oss om hvilke 
domstoler vi ønsker for fremtiden.

Av Kirsten Bleskestad, leder Den norske Dommerforening

Vi har etter de siste ukene fått to sentrale dokumenter 
av stor betydning for domstolene. 30. september 2020 
kom Domstolkommisjonens avsluttende utredning Den 
tredje statsmakt NOU 2020:11 og 9. oktober 2020 la 
Justisdepartementet frem Prop. 11L (20202021) med 
forslag til lovvedtak om endringer i domstolloven (dom
stolstruktur). 

Utredningene kom like etter årsmøtet vårt 14. sep
tember 2020 da vi fikk nytt styre, og jeg ble valgt som 
leder. 

Gjennom Domstolkommisjonens arbeid har vi fått 
en bred gjennomgang av domstolenes organisering og 
virksomhet av stor betydning for virksomheten vår. 
Dette er en stor utfordring for styret, samtidig som det 
gir mulighet til å delta i drøftelser om helt sentrale for
hold for den dømmende makt. 

Kort oppsummert søker Domstolkommisjonens 
utredning om den tredje statsmakt å sikre domstolenes 
uavhengighet samt foreslå forbedringer i det rettslige 
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Den norske Dommerforening

Dommerforeningen organiserer 
embetsdommere i de alminnelige 
domstoler, i alle instanser. 
Foreningens formål er å verne 
rettsstaten og samle dommere til 
felles arbeid for deres interesser 
og oppgaver og for reformer 
innen rettslivet.

sentert. Nå er vi i fasen der det skal 
trekkes slutninger; hva er relevant 
og hvilken vekt skal de ulike argu
mentene skal ha? Politiske hensyn 
vil komme inn. 

Vi må spørre oss om hvilke 
domstoler vi ønsker for fremtiden. 
Jeg mener det er sentralt å stille 
spørsmålet: Hva skal til for å få 
domstolene mer relevante og være 
de fortrukne konfliktløserne i sam
funnet. 

Jeg vil oppfordre dommere og 
andre til å bruke litt tid på utrednin
gene og å delta i debatten!
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ger som opp tar oss. Det kan være van ske lig for en kelt
stu den ter å ta tak i pro blem stil lin ger som be rø rer dem, 
da er det vik tig at de har til lits valg te med en stor or ga ni
sa sjon i ryg gen som kan ta tak i sa ken og sør ge for at 
stu den te ne blir hørt. Til lits valgt rol len har kan skje sær lig 
ak tua li sert seg un der ko ro na kri sen, hver da gen er snudd 
på ho det for man ge og det in ne bæ rer en rek ke ut ford
rin ger for hele sam fun net, ikke minst stu den te ne. Det te 
byr på pro blem stil lin ger som vi både har tatt tak i og 
frem over er nødt til å fort set te å hånd te re.

Hva be tyr det å en ga sje re seg un der stu die ti den?
Å en ga sje re seg un der stu die ti den er svært gi ven de. Som 
til lits valgt har du en unik mu lig het til å ut gjø re en po si
tiv for skjell i stu den te nes hver dag, både po li tisk og gjen
nom å ska pe ar ran ge men ter som stu den te ne kan ha nyt
te av. I til legg kom mer du enk le re i kon takt med 
med stu den te ne og får inn sikt i pro blem stil lin ger du 
kan skje ikke el lers ville tenkt over.

Hva er vi opp tatt av nå?
Po li tisk er vi opp tatt av at pro blem stil lin ger stu den te ne 
opp le ver knyt tet til ko ro na kri sen tas tak i og at det tas 
grep for å mot vir ke ne ga ti ve ef fek ter stu den te ne kan 
opp le ve knyt tet til til tak i for bin del se med kri sen. I til
legg er vi i gang med å ut re de og inn hen te in for ma sjon 
rundt pro blem stil lin ger knyt tet til sen sur ord nin gen og 
ka rak ter sy ste met på jus sen, som vi er spen te på å se 
re sul ta te ne av og å po ten si elt ta tak i.

En unik mulighet  
til å utgjøre en  
positiv forskjell

Som tillitsvalgt har du en unik 
mulighet til å utgjøre en positiv 
forskjell i studentenes hverdag, 
både politisk og gjennom å 
skape arrangementer som 
studentene kan ha nytte av.

Av Sondre Christoffer Karlsen Lie,  
leder av Juristforbundets studentseksjon

Til lits valgt rol len og be tyd nin gen av den 
Til lits valgt rol len i Ju rist for bun det – Stu dent in ne bæ rer 
at du har an svar for å sik re at jusstu den te nes in ter es ser 
iva re tas på en god måte. Blant an net ved å kom me med 
po li tis ke ut ta lel ser til me di e ne i sa ker av be tyd ning for 
stu den ter, dia log med fa kul te te ne og å skrive hø rings ut
ta lel ser til Stor tin get i po li tis ke sa ker av sær lig vik tig het 
for stu den te ne. Vi er også opp tatt av å gi stu den te ne et 
godt fag lig til bud på fa kul te te ne gjen nom å ar ran ge re 
ma nu duk sjo ner, fore drag, kurs og an net.

Til lits valgt rol len er vik tig for å sik re at stu den te ne 
blir hørt og å kaste lys over dags ak tu el le pro blem stil lin
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for å bedre noens dag, om så bare et 
par hakk.

Jeg vil også min ne om at der som 
det opp står po li tis ke pro blem stil lin
ger i for bin del se med stu die si tua sjo
nen som er vik ti ge for deg el ler 
med stu den ter, så er det bare å ta 
kon takt. Stu dent sek sjo nen er kla re 
til å ta tak i dis se i form av til tak, 
ut ta lel ser el ler an net som po ten si elt 
kan bi dra til å bedre stu die si tua sjo
nen for deg el ler and re.

gjø re en po si tiv for skjell i stu den te
nes hver dag, det gjør det mye enk
le re å leg ge ned noen eks tra ti mer i 
job ben som til lits valgt. Det er dess
uten all tid hyg ge lig å få po si ti ve til
ba ke mel din ger på job ben vi gjør, 
en ten pri vat el ler gjen nom med
lems un der sø kel sen som ble ut lyst 
tid li ge re i vår.

Kre ven de ti der
Vi er fort satt inne i ti der som er kre
ven de for man ge, noen sit ter kan skje 
i ka ran te ne, er el ler har vært syke, 
sli ter med å fo ku se re på stu di er el ler 
sli ter med en som het, stress el ler 
psy kis ke pla ger som føl ge av ko ro na
kri sen. Til de vil jeg si: ta vare på deg 
selv og de rundt deg. Jus sen er fra 
før av et tungt stu di um med høye 
krav og for vent nin ger. Det har ikke 
blitt let te re un der pan de mi en. Ikke 
vær for hard meg deg selv, du er god 
nok. Ser du med stu den ter som sli ter, 
spør de hvor dan det går. Det tren ger 
ikke all tid være så mye som skal til 

Med lems un der sø kel sen vis te at 
stu dent med lem me ne jevnt over er 
for nøy de. Vi er li ke vel i gang med å 
for bed re til bud hvor vi i lys av un der
sø kel sen me ner at det er et for bed
rings po ten si al. Ut over det ar ran ge rer 
vi jevn lig di gi ta le fore drag for stu
den te ne og har plan lagt fle re spen
nen de fore drag også frem over.

Ut ford rin ger og po si ti ve er fa rin ger 
Det kan tid vis være kre ven de å iva
re ta alle in ter es ser. I uli ke si tua sjo
ner kan det være mot stri den de 
in ter es ser blant stu den te ne, det er i 
slike til fel ler vik tig for oss at vi fin
ner en ba lan se som best mu lig iva re
tar hele med lems mas sen på en god 
måte. I pe ri oder kan det dess uten 
være kre ven de å kom bi ne re full tids
stu di er med tillitvalgtsarbeid.

Jevnt over har jeg nes ten ute luk
ken de po si ti ve er fa rin ger med til lits
valgt ar beid. Du kom mer i kon takt 
med langt fle re med stu den ter enn 
el lers og du har mu lig he ten til å ut

Juristforbundet – Student 

Den største organisasjonen 
for alle jusstudenter på tvers 
av de ulike studiestedene i 
Norge. Organisasjonen ivaretar 
jusstudentenes interesser på 
et nasjonalt nivå, samtidig som 
organisasjonen skal synliggjøre 
betydningen av juridisk 
kompetanse og utdanning 
i samfunnet.
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FOREDRAG OM FORVALTNINGSRETTSLIGE TEMAER

e-Fagspor FORVALTNINGSRETT
Utveksling av mine data - på godt og vondt 
Assisterende direktør Haakon B. Hertzberg,  
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

e-Fagspor FORVALTNINGSRETT
Arkivloven, fra papirruller til sms
Seniorrådgiver Helga Hjort,  
Kulturdepartementet
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Ansettelser og utnevnelser
Anders Haave, seniorrådgiver HR, 

Universitetet i Oslo, Det 
Samfunnsvitenskapelige fakultet

Anders Wyller, konstituert 
lagdommer, Gulating lagmannsrett

Andreas Heldal, politiadvokat, Øst 
politidistrikt – Follo

Ane Bergo, senioradvokat, 
Advokatfirma DLA Piper Norway 
DA

Ane Lyche Haarr, rådgiver, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
– Molde

Ane Rongen Breivega, advokat, Lin 
Advokater AS

Anett Beatrix Osnes Fause, partner, 
Advokatfirmaet Drechsler AS

Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, 
advokat, NHO

Anette Undheim, seniorrådgiver, 
Høgskulen på Vestlandet – Bergen

Anniken Wulff Jørgensen, rådgiver, 
Justis- og 
beredskapsdepartementet, 
Samfunnssikkerhetsavdelingen 
(SAM)

Anya Kolsrud, seksjonssjef, Oslo 
kommune – Bymiljøetaten

Anya Therese Markhus, 
seniorrådgiver, Lotteri- og 
stiftelsestilsynet

Arne Sigurd Øverland, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Schjødt AS, Oslo

Aruna Eide Skingen, seniorrådgiver, 
Sivilombudsmannen

Astrid Flesland, advokat, 
Hovedorganisasjonen Virke

Aud Gunn Løklingholm, 
administrasjonssjef, Helse Vest 
– Helse Fonna HF, Haugesund

Beate Jensen Vestre, politiadvokat, 
Øst politidistrikt – Follo

Benedicte Cecilie Maria Haarr, Head 
of Compliance, Bank Norwegian 
AS

Bent Jostein Syversen, 
konsernadvokat, Computas AS

Berit Hernes Bakke, underdirektør 
personal og HR, Universitetet 
i Oslo, Avdeling for personalstøtte

Birger Gjelsten Veum, seniorrådgiver, 
Utenriksdepartementet

Eivind Wentzel Grande, advokat, 
Protector Forsikring ASA

Elin Ekeli Midtun, advokat, Bergen 
kommune – Byrådsavdeling for 
barnehage, skole og idrett

Elin Rike Johansen, politiadvokat, 
Agder politidistrikt

Elisabeth Fredheim Faanes, advokat, 
Tryg Forsikring Oslo

Elisabeth Sanneland, seniorrådgiver, 
Politidirektoratet

Ellen Marie Folkestad Bråtebekken, 
namsfullmektig, Innlandet 
Politidistrikt – Namsfogden 
i Innlandet

Erica Johanne Blakstad, fagdirektør, 
GIEK Garanti-instituttet for 
eksportkreditt

Espen Flagstad, kvalitetskoordinator, 
HR Prosjekt AS – Fredrikstad

Eva Henriette Bergman Kvamme, 
konstituert tingrettsdommer, 
Hedmarken tingrett

Eva Kulsvehagen, advokat, Ringsaker 
kommune – Kommuneadvokaten

Folake Akinyemi, jurist, Claims Link AS
Fredrik Solem Neraker, advokat, 

KPMG Law Advokatfirma AS 
– Oslo

Geir Morten Brandhaug, advokat, 
Lillehammeradvokatene AS

Gislaug Øygarden, 
fylkesnemndsleder, Fylkesnemnda 
for barnevern og sosiale saker 
i Oslo og Viken

Hanna Olsen Bodsberg, 
seniorrådgiver, Helse- og 
omsorgsdepartementet

Hanne Kverndal, jurist, Gatejuristen 
Trondheim

Hanne Nordkild Skjønsberg, leder 
forhandlingsavdeling, Handel og 
Kontor i Norge

Heidi Synnøve Nymann, plan- og 
forvaltningssjef, Karmsund 
Havnevesen IKS

Henrik Holen, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Ræder AS

Håkon Weierholt, underdirektør, 
Skatteetaten 
Informasjonsforvaltning Oslo

Ida Hemminghytt Hausmann, 
seniorrådgiver, Fylkesmannen 
i Oslo og Viken – Moss

Birgit Espejord Jensen, 
seniorrådgiver, Arbeidstilsynet 
– Arbeidsmiljø og regelverk, avd 
Trondheim

Bjørn-André Jorang, seksjonssjef, 
Forsvarets Logistikkorganisasjon 
– Kjeller

Brita Helleland, juridisk rådgiver 
barnevern, Fylkesmannen 
i Vestland – Leikanger

Camilla Nyland-Storhaug, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Drechsler AS

Caroline Ralle, tilsynsjurist, Larvik 
kommune

Caroline Ringstad Schultz, 
personvernombud, 
Helsedirektoratet – Oslo

Caroline Salberg Rødfoss, 
seksjonsleder/politiinspektør, 
Politiets utlendingsenhet

Catharina Alvseike Vae, rettleder, 
Bømlo kommune

Cathrine Dokken-Schjøtt, 
namsfullmektig, Øst politidistrikt 
– Follo

Cathrine Fossen, tingrettsdommer, 
Gjøvik tingrett

Cathrine Petersen, seniorrådgiver, 
NAV Kontroll analyse Oslo

Cathrine Thiis-Evensen, advokat, Eie 
Advokatfirma Grenland AS

Cecilie Grue, juridisk direktør, Cilli’s 
Concept AS

Cecilie Haukalid, dommerfullmektig, 
Jæren tingrett

Christian Bohne, advokat/partner, 
Advokatfirmaet Kjær & Co DA

Christian Moe, prosjektsjef, Plug 
Holding AS

Christian S. Gjerstrøm, partner, EA 
Advokatfirma AS

Christine Frølich-Braathen, jurist/
innkjøpsansvarlig, Deloitte AS Oslo

Deeksha Bhatnagar, jurist II, Oslo 
kommune – Utdanningsetaten

Edith Dallaire Refsland, 
advokatfullmektig, Adius 
Advokater ANS

Eirin Horn, juridisk førstekonsulent, 
Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten (Helseklage), 
Bergen

Eirin Vikanes Bjelland, rådgiver, 
Helsedirektoratet – Oslo
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Ida Sandbakken, advokat, Norges 
Idrettsforbund og Olympiske og 
Paralympiske komité

Ingrid Kyvig, dommerfullmektig, 
Bergen tingrett

Ingrid Xuan Vikse, advokatfullmektig, 
Vierdal Advokatfirma AS, 
Haugesund

Ingrid Aanderud Sælen, pasient- og 
brukerombud, Pasient- og 
brukerombudet Sogn og Fjordane 

Ingunn Fritzman, Contract Manager, 
Accenture AS

Ingvild Myreng, juridisk rådgiver, Nes 
kommune Akershus

Isa Linn Engh Ringstad, 
seniorrådgiver, Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Jacob Bergh, politiadvokat, Finnmark 
politidistrikt

Jan Lian, seniorskattejurist, 
Skatteetaten Innsats Moss

Janne Danielsen, høgskolelektor, 
Politihøgskolen (PHS)

Johanne Bertling Krogstad, juridisk 
seniorrådgiver, Universitetet 
i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet – Det 
helsevitenskapelige fakultet

Johannes Dalen Giske, juridisk 
rådgiver, Oslo kommune 
– Omsorgsbygg Oslo Kf

Johannes Pederstad Notaker-Velde, 
seniorrådgiver, Arbeids- og 
sosialdepartementet

Jon Eriksrud, Head of Business 
Development & Compliance, 
Preem Norge AS

Jon Olav Bjergene, sekretariatsjef, 
UNIO

Jon-Sigve Bang, administrerende 
direktør, Heimdal 
Eiendomsmegling AS

Jørgen Sætrum, konstituert 
tingrettsdommer, Ofoten tingrett

Kari Løchen, utredningsleder, 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
(KMD)

Karianne Hjeldnes Larssen, rådgiver, 
NAV Arbeid og ytelser Molde

Karl Erik Bernt, leder 
eiendomsavdelingen, Bergen 
kommune – Etat for bygg og 
eiendom

Katharina Stub Jentoft, rådgiver, 
Statens helsetilsyn

Kathinka Bull-Engelstad, 
seniorrådgiver, Direktoratet for 
forvaltning og økonomistyring Avd 
Oslo

Marie Sofie Granli, rådgiver, 
Skatteetaten Brukerdialog 
Kongsvinger

Marie Solvoll Lyby, advokat, 
Advokatfirmaet Tollefsen AS

Maritha Hågensen, advokat, 
Utlendingsnemnda (UNE)

Marius Mølmen Moen, 
avdelingsdirektør, Tolldirektoratet

Markus Aarskog Pettersen, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Wiersholm AS

Marta Trzcinska Slinde, leder, 
Gatejuristen Oslo

Marte M. Sandengen, 
dommerfullmektig, Vestfold 
tingrett – Horten tinghus

Marte T. Strand Sinkerud, 
avdelingsleder, Trygderetten

Martha Rubiano Skretteberg, 
generalsekretær, Caritas Norge

Martin Smith,advokat, Advokatene 
Schade Smith & Austad DA

Mathias Emil Hager, tingrettsdommer, 
Rana tingrett

Michael Naas Jacobsen, 
selskapsadvokat, Eika Forsikring AS

Miriam Landsem Ekhorn, 
advokatfullmektig, Wikborg Rein 
Advokatfirma AS, Oslo

Mona Naomi Lintvedt, stipendiat 
i rettsvitenskap, Universitetet 
i Oslo, Institutt for Privatrett

Mona Sollie, juridisk direktør, 
Vegfinans AS

Natalie Martins Sæberg, 
avdelingsleder, Kvinnherad 
kommune

Natascha Siegert, teamleder, 
Gatejuristen Oslo

Nina Nottelmann, seniorrådgiver, 
Barne-, ungdoms- og 
familieetaten (Bufetat) – Region 
Sør

Olav Hannisdal, seniorskattejurist, 
Skatteetaten Brukerdialog 
Egersund

Olav Magnus Hohle, 
tingrettsdommer, Nedre Romerike 
tingrett

Olav Slettan, kaptein/merkantil 
saksbehandler, Forsvarets 
logistikkorganisasjon, Strategiske 
anskaffelser (FLO SA)

Ole Andreas Aftret, politiadvokat, 
Trøndelag Politidistrikt – 
Trondheim – Generell påtale

Paul Vebjørn Oudenstad, advokat, 
Lørenskog kommune

Pauline Skjerven, rådgiver/
advokatfullmektig, Forsvarsbygg 
– Advokatene i Forsvarsbygg

Katriina Kekkonen, Senior Legal 
Counsel, Nord Pool European 
Market Coupling Operator AS

Kirsti Jørstad Bjørnaas, seniorrådgiver, 
Landbruksdirektoratet

Kitty Moss Sørensen, senioradvokat, 
Codex Advokat Oslo AS

Kjell Tore Wirum, seniorrådgiver, 
Viken kontrollutvalgssekretariat 
IKS, Lørenskog

Kjersti Benedikte Ulvik, 
seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet

Kjersti Hasfjord, kontraktsrådgiver/
advokat, SINTEF AS

Kjersti Hillestad Hoff, seksjonssjef, 
Oslo kommune – Barne- og 
familieetaten

Kjetil Øvregaard Østebø, juridisk 
rådgiver, Fiskeridirektoratet

Kristin Rønning, fylkesadvokat, 
Innlandet fylkeskommune

Lars Engebretsen, advokatfullmektig, 
Norsk Fysioterapeutforbund

Lavrans Tveito Spiteri, 
advokatfullmektig, Deloitte 
Advokatfirma AS, Oslo

Lene Hammersland, politiadvokat, 
Kripos

Lene Karlstad, seniorrådgiver, 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
– Moss

Lill Beate Waale Hellenes, 
seniorrådgiver, Fylkesmannen 
i Vestfold og Telemark – Tønsberg

Line Madelene Kirkeby, rådgiver, 
Oslo politidistrikt – Felles enhet for 
utlending og forvaltning

Linn Engen, rådgiver, Asker kommune
Lisa Cathrin Olsen, advokat, Fremtind 

Forsikring AS
Lisbeth Eide, forlagsredaktør, 

Gyldendal Norsk Forlag AS
Malin Rapp Færder, 

advokatfullmektig, Bing 
Hodneland advokatselskap DA

Margrete Joleik Jonstad, rådgiver, 
Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten (Helseklage), 
Bergen

Maria Lisiecka, dommerfullmektig, 
Nordmøre tingrett

Marianne Meyer Nielssen, 
førstekonsulent, NAV Oslo

Marianne Seim, fagleder, DNB 
– Konsernet

Marie Blix, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Teigstad AS

Marie Halstensen, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Storeng, Beck & 
Due Lund (SBDL) DA
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Thomas Åtland Ellefsen, advokat, 
Skagerak Nett AS

Toini Oulie-Hauge, advokat, 
Regjeringsadvokaten

Tomasz Edsberg, kommuneadvokat, 
Bærum kommune 
– Kommuneadvokaten

Tom-Stian Berntsen, seniorrådgiver, 
Bits AS

Tone Raaen, tingrettsdommer, Bergen 
tingrett

Tonje Brunvand Hauge, 
seniorrådgiver, Kommisjonen for 
gjenopptakelse av straffesaker

Tor Nagelgaard, jurist/rådgiver, 
Sweco Norge AS, Bergen

Tora Sivertsen, jurist, 
Kriminalomsorgen Region Øst 
– Oslo fengsel

Tormod Bergem Strand, fast advokat, 
Advokatfirmaet Hammervoll Pind 
AS Avd Stavanger

Torunn Hallenstvedt Siqveland, 
kommuneadvokat, Sandefjord 
kommune, Kommuneadvokaten 

Urd Cecilie M. Deglum, Head of 
Legal, Sesam.io AS

Vegar Waage, advokat, Telia Norge 
AS

Veslemøy Aga, advokat, 
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & 
Co

Vigdis Myran, seksjonssjef 
anskaffelser, Oslo kommune – 
Bymiljøetaten

Øyvind Grødal, advokat, Asker 
kommune, Kommuneadvokaten

Øyvind Hauge, rådgiver, Statens 
Pensjonskasse

Åshild Eikenes Sjøli, daglig leder/
partner, Vaar Advokat AS

Nye medlemmer i Juristforbundet
Ali Amini, spesialkonsulent/jurist, Oslo 

kommune – Velferdsetaten
Elin Aase, rådgiver, NAV Klageinstans 

Vest
Espen Schioldborg,rettshjelper, Jurist 

Espen Schioldborg
Eystein A. Aarseth, seniorskattejurist, 

Skatteetaten Brukerdialog 
Sandvika

Gjertrud Bryge Kaasa, 
innkjøpsrådgiver, Rælingen 
kommune

Kristine Hagen, jurist byggesak, 
Jevnaker kommune

Leiry Cornejo Chavez, Senior Advisor, 
Universitetet i Oslo

Linn Anett Borge Doornich, partner, 
Advokatfirmaet Elden DA Oslo

Lise Sundelin, rådgiver, Fylkesmannen 
i Troms og Finnmark – Vadsø

Mari Emilie Beck, administrasjonssjef, 
Rosenlund & Co AS

Marie Antoinette Sølverud,daglig 
leder/advokat, Advokatfirma 
Sølverud AS

Odd Inge Samuelsen, 
seniorskattejurist, Skatteetaten 
Sekretariatet for 
skatteklagenemnda Stavanger

Rolf Melteig
Terese Kringlebotten Bauge, 

seniorrådgiver, Sekretariatet for 
Markedsrådet og 
Forbrukerklageutvalget – FTU

Thomas Iversen, prosjektleder, Oslo 
kommune – Omsorgsbygg Oslo Kf

Trond Odin Rønbeck, seniorrådgiver, 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
– Vadsø

Nye studentmedlemmer 
i Juristforbundet
Adriana Aas, Universitetet i Bergen
Alf Johannes Wiegaard, Universitetet 

i Oslo 
Amalie Holtan Aarstad, Universitetet 

i Agder 
Anna Katrina Simonsen, Universitetet 

i Oslo 
Annette Bergtun, Universitetet 

i Bergen
Aria Khosravi, Universitetet i Bergen
Audun Gautestad, Universitetet 

i Bergen
Christopher Onsrud, Universitetet 

i Bergen
Edvard Johan Stang, Universitetet 

i Bergen 
Edvard Madsen Fridtjofsen, 

Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet 

Eirik Taasen Petersen, Universitetet 
i Bergen

Eline Skaarberg-Jørgensen, 
Høgskolen i Innlandet 
– Lillehammer

Elise Josefine Olsen, Universitetet 
i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet  

Emilia Stefanska, Universitetet 
i Sørøst-Norge – Campus 
Ringerike

Emma Olsson, Universitetet i Oslo 
Erik Sebastian Duborgh, Universitetet 

i Bergen
Fredrik Åsebø, Universitetet i Bergen
Guro Tolfsen, Universitetet i Oslo

Per Hajem, advokat /faglig leder, 
Advokat Per Hajem AS

Per Magnus Haugen Presthammer, 
direktør forretningsutvikling, 
Clemens Eiendom AS

Per Våland Mauritzen, konstituert 
tingrettsdommer, Jæren tingrett

Quang Vinh Tran, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Ragnar Hatlem, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Simonsen Vogt 
Wiig AS, Oslo

Ragnhild Løseth, advokat, OBOS BBL
Randi Lilletvedt, seniorrådgiver, 

Direktoratet for e-helse
Randi Lind, advokat, Vierdal 

Advokatfirma AS, Stavanger
Randi Marie Omdal, seniorrådgiver/

Jurist, Fylkesmannen i Oslo og 
Viken – Oslo

Roar Frydenlund, Legal Counsel, 
Equinor ASA Avd Kontor Fornebu

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, 
juridisk seniorrådgiver, 
Digitaliseringsdirektoratet

Sarah Lillemoen, juridisk rådgiver, 
NAV Klageinstans Oslo og 
Akershus

Shagha Yousefi, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Selmer AS – Oslo

Silje Nesteng Andresen, advokat/
juridisk direktør, Norges 
Eiendomsmeglerforbund

Silvelin Bratholm, advokat, Tenden 
Advokatfirma ANS, Tønsberg

Siv Johanna Dalen, avdelingsleder, 
Skogmo videregående skole

Skjalg Jarnang, advokat, Advokathuset 
Drammen

Snorre Qveim-Leikanger, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Selmer AS – Oslo

Steinar Dahle, jurist, Terratec AS 
– Stavanger

Stine Eriksrød, senioradvokat, Kvale 
Advokatfirma DA Avd Oslo

Stine Sorknes, seniorrådgiver, Øst 
politidistrikt – Follo

Susanne Azevedo Stirø, advokat, 
Advokatfirma Raugland AS

Synne Vang, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Jørstad AS

Tea Marie Borgen Moen, juridisk 
rådgiver, Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten (Helseklage), 
Bergen

Terje Nybøe, sjef, Spesialenheten for 
politisaker

Thea Cornelia Hyldgaard, advokat, 
Advokatfirmaet Berngaard AS

Thomas Strand-Utne, Contract 
Manager, Kongsberg Defence & 
Aerospace AS
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Kristin Fjellstad Langeland, 
Universitetet i Bergen

Kristin Olsson, Høgskolen i Innlandet 
– Lillehammer

Lise Marie Johansen, Universitetet 
i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet 

Liudmyla Vasylieva,Universitetet 
i Oslo

Lukas Leander Andersen, Universitetet 
i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet 

Luliya Goitom Gebrezgabiher, 
Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet 

Maja Bø Rørnes, Universitetet i Tromsø 
– Norges Arktiske Universitet 

Maja Krüger, Universitetet i Tromsø 
– Norges Arktiske Universitet 

Maja Louise Cruickshank, Universitetet 
i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet 

Malin Kristin Henningsen, 
Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet 

Maren Elvegård, Universitetet i Oslo
Mari Helene Bryn, Universitetet i Oslo
Maria Helen Holm, Universitetet 

i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet 

Markus Justin Henriksen Glasø, 
Universitetet i Oslo 

Martin Thore Zach, Universitetet i Oslo
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