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Les mer om hvorfor, hvordan – eller hvorfor ikke:

beta.danskebank.no/bolighjelp

Mange lurer på om de bør og kan hjelpe barna sine inn på  
boligmarkedet. For å få lån til bolig må du ha 15 % egenkapital.  
I Oslo koster en liten ett-roms leilighet fort 2 millioner; det betyr 
at en kjøper må stille med minst 300 000 kroner i tillegg til  
lånet. Vår jobb som bank er å gi gode råd, så

For hva hvis barna ikke klarer å betjene gjelden? Eller hvis  
foreldrenes økonomi viser seg ikke å være sterk nok til å tåle  
den ekstra belastningen en slik støtte innebærer?

Og hva er så mest fornuftig? Å stille som kausjonist uten  
forbehold er bare en av mange muligheter. Kanskje er det 
bedre å garantere bare for en del av lånet eller ta penger ut av 
banken og betale egenkapitalen. Skattemessige konsekvenser  
og spørsmål knyttet til arv er også en del av bildet. 

Disse og mange flere problemstillinger og spørsmål ønsker vi å 
hjelpe dere med. Slik at dere kan ta en velbegrunnet avgjørelse  
– enten det blir mye hjelp, litt hjelp eller ingen hjelp.

Virkeligheten for unge er uansett at boligmarkedet i de store  
byene er tøft, og det er ingen bedring i sikte. Kanskje ikke så rart 
at en av to må ha hjelp fra foreldre.

hvorfor og hvordan  
bør foreldre hjelpe  
barna med boliglån  
– eller hvorfor ikke?
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Stat li ge ar beids plas ser skal flyt tes, i 
kom mu ne-Norge er det sam men slå-

in ger og fyl kes manns em be te ne om or-
ga ni se res. Man ge an sat te i of fent li ge 
virk som he ter går kre ven de ti der i møte. 
Aka de mi ker nes tid li ge re le der Knut 
Aar bak ke ba un der en ta riff kon fe ran se i 
fjor til lits valg te i Ju rist for bun det om å 
for be re de seg på fle re om stil lin ger for 
an sat te i det of fent li ge. Han spåd de at 
sek to ren vil se helt an ner le des ut om 
noen år og at man vil se en rek ke fu sjo-
ner og fi sjo ner. Og at om stil lin ger får 
kon se kven ser for må ten det job bes på 
og hvor dan of fent li ge virk som he ter er 
or ga ni sert og delt i re gi o ner. 

Da blir ar beids ta ker or ga ni sa sjo ne ne 
vik tig for de an sat te, og Ju rist for-

bun det må nok hjel pe man ge i for bin-
del se med om stil lings pro ses ser. Når 
det gjel der flyt ting av stat li ge ar beids-
plas ser, sa kom mu nal- og mo der ni se-
rings mi nis ter Jan Tore Sanner at det 
skal sik res gode pro ses ser og at de 
an sat te skal bli hørt, da flyt te pla ne ne 
ble lagt fram i feb ruar. Men Aka de mi-
ker ne er kri tisk til pro ses sen og me ner 
de an sat te ikke blir in vol vert nok. Ju rist-
for bun det sier man nå føl ger opp flyt tin-
gen tett og vil bi stå med lem me ne. 

Ar beids ta ker or ga ni sa sjo ne ne er ikke 
mind re vik tig for de an sat te i pri vat 

sek tor, men der hand ler ut ford rin ge ne 
blant an net om de res fram ti di ge til knyt-
ning til ar beids li vet. De lings øko no mi ut-

val gets rap port ble lagt fram i feb ruar og 
eks per te ne spår at man ge vil få en 
lø se re til knyt ning til ar beids li vet. Det 
be tyr at ar beids ta ker or ga ni sa sjo ner må 
job be for ret tig he ter på en an nen måte. I 
dag er de kob let til et til set tings for hold. 
Aka de mi ker ne, som er Ju rist for bun dets 
ho ved or ga ni sa sjon, pe ker på at inn hol-
det i tre parts dia lo gen i ar beids li vet må 
ta inn over seg in ter es se ne for de grup-
pe ne som har en an nen til knyt nings form 
til ar beids li vet. Om stil lin ger og nye 
ar beids for mer teg ner et bil de der Ju rist-
for bun det og and re or ga ni sa sjo ner vil få 
nok å gjø re i ti den som kom mer. Les mer 
om både flyt ting av ar beids plas ser og 
de lings øko no mi len ger ut i bla det.

Du kan også lese om hvor dan det gikk 
med de lo ka le lønns for hand lin ge ne i 

sta ten i den ne ut ga ven. Mer for hand les 
lo kalt og Ju rist for bun dets til lits valg te har 
fått stør re på virk nings  mu lig het og stør re 
an svar for med lem me nes lønns ut vik ling. 
Det mel des om at be hov for inn sikt og 
på virk ning ført til at fle re nå øns ker å bi dra 
i til lits valgt ar beid. Fle re får øy ne ne opp 
for at det er vik tig å en ga sje re seg – det 
lo ver godt for Ju rist for bun dets am bi sjon 
om å løf te en ga sje men tet ute i med lems-
mas sen, som vi om tal te i for ri ge ut ga ve.  

Ole-Martin Gang nes
re dak tør
omg@juristkontakt.no
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Påtalejurister i Eurojust i Haag

Norges skanse  
mot terror og  
grenseoverskridende  
kriminalitet

De samordner kampen mot terrorister og organiserte 
kriminelle nettverk. Men Norge mangler «verktøy» 
og regelverk som kunne effektivisert den norske 
bekjempelsen av terror og grenseoverskridende 
kriminalitet. – Dette er regelverk EU-landene  
allerede har, og snart får mer av, sier statsadvokat 
Hilde Stoltenberg og politiadvokat Rudolf 
Christoffersen. De utgjør den norske desken i EUs 
spydspiss inn mot kriminalitet og internasjonalt 
samarbeid i straffesaker, Eurojust i Haag.

Tekst: Tore Letvik
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kon takt net tet fin mas ket og kom man
do lin je ne kor te. Alle land har en stats
ad vo kat på sin desk. And re har po li ti
ad vo ka ter i til legg. På ta le ju ris ter med 
be slut nings myn dig het mø tes i sam me 
byg ning. Til lunsj, til mid dag og i so si a le 
an led nin ger. Kon kre te pro blem stil lin
ger tas opp. For plik ten de av ta ler inn gås 
mel lom na sjo ner om be kjem pel se av 
kri mi na li tet som an går fle re land. 

– Hvor dan er for hol de ne mel lom 
dere og ju ris te ne fra de and re na sjo
ne ne i det dag li ge?

– Vi har et vel dig godt sam ar beid. 
Noen kom mer hit og pend ler hjem i 
hel ge ne, men er vel dig so si a le i uke ne. 
Så er det and re, som Rud olf og jeg, 
som flyt ter hit med våre fa mi li er og 
bor her per ma nent, mens vi er ut sta
sjo nert. Det er en vel dig so si al ar beids
plass, sier Stoltenberg.

Kort vei 
– Noen av suk sess kri te rie ne til Eu ro
just er at vi har et så pass nært for hold. 
Vi er spredd over 12 eta sjer. I vår eta

Der med kan de ikke ut le ve re egne 
bor ge re til Norge, og vise ver sa.

Eu ro pean Ar rest Warrent – eu ro
pe isk ar rest ord re – byg ger på et prin
sipp om å aner kjen ne de and re 
EUlan de nes retts an mod nin ger.

– Som en føl ge av at alle EUland 
har inn ført bruk av EAW, ut le ve rer 
EUland egne bor ge re til and re land. 
Da Norge ikke er en del av det te, kan 
Norge ikke ut le ve re and re bor ge re til 
and re land i Eu ro pa. Det in ne bæ rer at 
and re land der for hel ler ikke ut le ve rer 
egne bor ge re til Norge. Ut le ve rings
pro ses se ne tar der for også vel dig lang 
tid i Norge. Også når det gjel der «ikke
nors ke» stats bor ge re. Mens det el lers i 
Eu ro pa går vel dig raskt. Et eks em pel 
som kun ne vært langt ras ke re hånd tert 
der som Norge al le re de var en del av 
EAW, er Kre karsa ken, sier Stoltenberg.

Kre kar-sa ken
– Kan dere si noe om hvor mye dere 
har vært in vol vert i for bin del se med 
pro ses sen rundt ut le ve ring av Kre kar?

– Italia in vi ter te til møte med fle re 
land som hu set per so ner Italia vur der te 
å be gjæ re ut le vert, der iblant Kre kar, 
sier Stoltenberg. Si den han opp holdt 
seg i Norge, del tok Norge på mø tet.  

– Også i den sa ken har vi på den 
nors ke des ken på Eu ro just hatt di rek te 
kon takt med den ita li ens ke des ken.

– Var det slik at han var be gjært 
ut le vert?

– Kre kar var be gjært ut le vert. 
Nors ke myn dig he ter for holdt seg slik 
som de all tid gjør, ved å for be re de en 
ut le ve ring i tråd med in ter na sjo na le 
for plik tel ser, inn til Italia trakk be gjæ
rin gen til ba ke, sier Stoltenberg. 

Hun sup ple res av Rud olf Chris tof
fer sen.

– Det var ikke på noe tids punkt 
blitt sig na li sert – ver ken hit til oss el ler 
til Norge – at ut le ve rings be gjæ rin gen 
had de blitt truk ket. Kre karsa ken og 
ter rorre la ter te sa ker er for øv rig saks
ty per hvor Eu ro just ofte har en sen tral 
rol le, sier Chris tof fer sen.

Med på ta le ju ris ter på topp ni vå fra 
31 land sam let i ett og sam me bygg, er 

nings kri mi na li tet, men også grov nar
ko ti ka, øko no misk og cy ber kri mi na
li tet. Det skjer sta dig fle re cy ber an grep 
mot ban ker og fi nan sie rings in sti tu sjo
ner hvor det er knytninger til Norge 
fra ut lan det. Et an net om rå de med 
knytninger til Norge er in nen for men
nes ke smug ling. Vår rol le her på Eu ro
just blir der med bare vik ti ge re og mer 
sen tral, for å være et bin de ledd mel
lom norsk po li ti og på ta le myn dig het 
og and re lands po li ti og på ta le myn
dig het, sier Chris tof fer sen. 

Uten eu ro pe isk ar rest ord re
Stoltenberg og Chris tof fer sen un der
stre ker at de to er re pre sen tan ter i 
Eu ro just fra sitt land, på lik lin je som 
alle de and re.

– Her er det på ta le ju ris ter fra 31 
land i dag. Er far ne på ta le ju ris ter som 
kom mer hit for å kun ne bi dra til å 
sam ar bei de over lan de gren se ne. Vi 
har in gen ut vi de de full mak ter her, 
men må føl ge det sam me re gel ver ket 
som i Norge, og er un der lagt den 
nors ke riks ad vo ka ten, sier Stoltenberg.

Na sjo ner i Eu ro pa, der iblant Norge, 
har i ut gangs punk tet hatt som prin sipp 
å ikke ut le ve re egne bor ge re for straf fe
for følg ning i and re land. I 2004 inn før te 
EUlan de ne Eu ro pean Ar rest Warrent 
(EAW). En av ta le som in ne bæ rer at 
med lems lan de ne i EU et ter be gjæ ring 
ut le ve rer egne bor ge re til and re EUland 
der som per so ne ne er et ter søkt el ler sik
tet for straff ba re hand lin ger. 

I 2006 fikk Norge av ta le med EU 
om å slut te seg til ord nin gen. Ti år se
ne re kan norsk po li ti og på ta le myn
dig het fort satt ikke ta den i bruk. År sa
ken er at en kel te EUland har i sin 
grunn lov at de ikke ut le ve rer egne 
bor ge re til land uten for EU. Grunn
lovs end rin ger er ofte tid kre ven de, og 
noen av EUlan de ne har der for fort
satt ikke ruk ket å end re sitt lov verk. 

Et ter grun dig sik ker hets sjekk, og et ter 
å ha blitt mid ler ti dig fra tatt pas set, 
slip per Ju rist kon takt inn i Europas 
påtalehøyborg, i Voorburg i Haag i 
Ne der land. Her, i tred je eta sje i den 
tolv eta sjer høye, hvi te byg nin gen som 
hu ser Eu ro just, hol der den nors ke des
ken til, be stå en de av Stoltenberg og 
Chris tof fer sen. I et bygg som hu ser 
re pre sen tan ter fra på ta le myn dig he
te ne i alle 28 EUland i til legg til på ta
le ju ris ter fra USA, Sveits og Norge. En 
kraft pak ke i Eu ro pa mot or ga ni ser te 
og res surs ster ke for bry te re.

Ikke noe sted i ver den er det er 
sam let stør re ju ri disk kom pe tan se i for
hold til in ter na sjo nalt sam ar beid i straf
fe sa ker. Eu ro just er på ta le myn dig he
tens sam ar beids or ga ni sa sjon i EU, slik 
Eu ro pol er det for po li ti et ter fors ke re. 
Det ek si ste rer et ut bredt sam ar beid 
mel lom Eu ro just og Eu ro pol.

– For oss er det en stor gle de å kun
ne del ta i fel le ska pet i Eu ro just hvor 
fo ku set er å sam ar bei de for å knek ke 
gren se over skri den de kri mi na li tet som 
men nes ke han del, men nes ke smug ling, 
cybercrime, ter ror og or ga ni sert kri mi
na li tet, sier de to på ta le ju ris te ne. 

De er bren nen de opp tatt av be tyd
nin gen av sam ar beid mel lom de en
kel te lands po li ti og på ta le myn dig he
ter i Eu ro pa.

Eu ro just ble etab lert i 2002. Norge 
ble med i 2005, og har si den den gang 
vært re pre sen tert med én stats ad vo kat 
som for melt er be ord ret dit på åre mål i 
pe ri oder av tre år av gan gen. Hil de 
Stoltenberg har nå et halvt år av sin tre
års pe ri ode bak seg på den nors ke des ken 
i Eu ro just. På grunn av høyt ar beids press 
ble den nors ke des ken fra feb ruar 2015 
styr ket med en po li ti ad vo kat som er 
be ord ret til Haag i pe ri oder på to år. 
Rud olf Chris tof fer sen ble der med den 
før s te nors ke po li ti ad vo ka ten der. Hans 
pe ri ode går ut se ne re i år. Chris tof fer sen 
ser til ba ke på den ti den som er gått.

– Ut vik lin gen er slik at Norge blir 
in vol vert of te re og of te re i gren se over
skri den de kri mi na li tet. En ten som 
de sti na sjons land for kri mi na li tet, og 
sær lig da men nes ke han del og vin

             Norge blir in vol vert 
of te re og of te re 

F.v. Giancarlo Capaldo, Franco Roberti, Giuseppe Pignatone og Giuseppe Governale fra den italienske påtalemyndigheten under  
en pressekonferanse i november 2015, der temaet var en stor anti-terroroperasjon. 13. mars i år starter terror-rettssaken i Italia,  
som også omfatter Mulla Krekar. (Foto: EPA/Alessandro Di Meo)
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så å si hver dag. Pre si den ten i Eu ro just 
bru ker å si; en gang en del av Eu ro just
fa mi li en, all tid en del av Eu ro justfa
mi li en. Alle er i sam me si tua sjon. Du 
kom mer hit for di du vil bi stå dine kol
le g er hjem me, og du vil sam ar bei de 
med de and re lan de ne. Alle kjen ner 
seg igjen også i de van ske li ge sa ke ne. 
Vi strek ker oss så langt vi kan for å 
bi stå. Vi kan jo ikke gå len ger her enn 
hjem me, men alle som er her er er
far ne og vet hvem skal man ta kon takt 
med, hvor dan kan man gjø re noe og 
hvor dan man skal til nær me seg de uli
ke sa ke ne, sier Stoltenberg.

De to for tel ler at til hø rig he ten til 
Norge ofte har be tyd ning i ar beid med 
kon kre te sa ker.

– En ten for di det er norsk po li ti og 
på ta le myn dig het som har bedt oss om å 
bi stå opp mot knytning til and re land, 
el ler and re land tar kon takt med oss her 
på den nors ke des ken på Eu ro just for di 
de har en sak som går inn mot Norge og 
tren ger å kom me i kon takt med de ret te 
po li ti og ju di si el le myn dig he ter i Norge, 

sje sit ter re pre sen tan ter fra seks land. 
To me ter over gan gen har vi Est land, 
så har vi Sve ri ge, Fin land, USA og Lat
via len ger ned i sam me kor ri dor. Opp 
en trapp har vi Tsjek kia, Li tau en og 
fle re. Det at det er så kort av stand, at 
man ge av oss spi ser lunsj sam men, gjør 
at ters ke len for å ta kon takt, be om 
hjelp og å dis ku te re pro blem stil lin ger 
og gi hver and re hjelp – er vel dig lav, 
sier Rud olf Chris tof fer sen. 

Hil de Stoltenberg ut dy per.
– Den ufor mel le kon tak ten er vik

tig. Vi kan gå opp og knak ke på dø re ne 
til syd eu ro pe is ke kol le g er, ta en ufor
mell prat el ler kan hol de mø ter og ta 
en mer for mell prat. Og det te gjør vi 

kon takt net tet fin mas ket og kom man
do lin je ne kor te. Alle land har en stats
ad vo kat på sin desk. And re har po li ti
ad vo ka ter i til legg. På ta le ju ris ter med 
be slut nings myn dig het mø tes i sam me 
byg ning. Til lunsj, til mid dag og i so si a le 
an led nin ger. Kon kre te pro blem stil lin
ger tas opp. For plik ten de av ta ler inn gås 
mel lom na sjo ner om be kjem pel se av 
kri mi na li tet som an går fle re land. 

– Hvor dan er for hol de ne mel lom 
dere og ju ris te ne fra de and re na sjo
ne ne i det dag li ge?

– Vi har et vel dig godt sam ar beid. 
Noen kom mer hit og pend ler hjem i 
hel ge ne, men er vel dig so si a le i uke ne. 
Så er det and re, som Rud olf og jeg, 
som flyt ter hit med våre fa mi li er og 
bor her per ma nent, mens vi er ut sta
sjo nert. Det er en vel dig so si al ar beids
plass, sier Stoltenberg.

Kort vei 
– Noen av suk sess kri te rie ne til Eu ro
just er at vi har et så pass nært for hold. 
Vi er spredd over 12 eta sjer. I vår eta

Der med kan de ikke ut le ve re egne 
bor ge re til Norge, og vise ver sa.

Eu ro pean Ar rest Warrent – eu ro
pe isk ar rest ord re – byg ger på et prin
sipp om å aner kjen ne de and re 
EUlan de nes retts an mod nin ger.

– Som en føl ge av at alle EUland 
har inn ført bruk av EAW, ut le ve rer 
EUland egne bor ge re til and re land. 
Da Norge ikke er en del av det te, kan 
Norge ikke ut le ve re and re bor ge re til 
and re land i Eu ro pa. Det in ne bæ rer at 
and re land der for hel ler ikke ut le ve rer 
egne bor ge re til Norge. Ut le ve rings
pro ses se ne tar der for også vel dig lang 
tid i Norge. Også når det gjel der «ikke
nors ke» stats bor ge re. Mens det el lers i 
Eu ro pa går vel dig raskt. Et eks em pel 
som kun ne vært langt ras ke re hånd tert 
der som Norge al le re de var en del av 
EAW, er Kre karsa ken, sier Stoltenberg.

Kre kar-sa ken
– Kan dere si noe om hvor mye dere 
har vært in vol vert i for bin del se med 
pro ses sen rundt ut le ve ring av Kre kar?

– Italia in vi ter te til møte med fle re 
land som hu set per so ner Italia vur der te 
å be gjæ re ut le vert, der iblant Kre kar, 
sier Stoltenberg. Si den han opp holdt 
seg i Norge, del tok Norge på mø tet.  

– Også i den sa ken har vi på den 
nors ke des ken på Eu ro just hatt di rek te 
kon takt med den ita li ens ke des ken.

– Var det slik at han var be gjært 
ut le vert?

– Kre kar var be gjært ut le vert. 
Nors ke myn dig he ter for holdt seg slik 
som de all tid gjør, ved å for be re de en 
ut le ve ring i tråd med in ter na sjo na le 
for plik tel ser, inn til Italia trakk be gjæ
rin gen til ba ke, sier Stoltenberg. 

Hun sup ple res av Rud olf Chris tof
fer sen.

– Det var ikke på noe tids punkt 
blitt sig na li sert – ver ken hit til oss el ler 
til Norge – at ut le ve rings be gjæ rin gen 
had de blitt truk ket. Kre karsa ken og 
ter rorre la ter te sa ker er for øv rig saks
ty per hvor Eu ro just ofte har en sen tral 
rol le, sier Chris tof fer sen.

Med på ta le ju ris ter på topp ni vå fra 
31 land sam let i ett og sam me bygg, er 

         Kre kar-sa ken og  
ter ror-re la ter te sa ker er 
saks ty per hvor Eu ro just 
ofte har en sen tral rol le

F.v. Giancarlo Capaldo, Franco Roberti, Giuseppe Pignatone og Giuseppe Governale fra den italienske påtalemyndigheten under  
en pressekonferanse i november 2015, der temaet var en stor anti-terroroperasjon. 13. mars i år starter terror-rettssaken i Italia,  
som også omfatter Mulla Krekar. (Foto: EPA/Alessandro Di Meo)
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s te halv del av 2017. Øk nin gen i vår 
del ta kel se i dis se JIT’ene skjer for di 
slikt sam ar beid er nød ven dig på fle re 
av de kri mi na li tets for me ne som øker, 
som men nes ke han del, men nes ke
smug ling, cybercrime, vin nings kri mi
na li tet og gro ve nar ko ti ka for bry tel ser, 
sier Chris tof fer sen.

Ko or di ne rings mø ter bru kes ofte 
for å få etab lert en JIT. Et stort an tall 
på ta le re pre sen tan ter fra man ge land 
sam let, og uli ke ju ri dis ke pro blem stil
lin ger som opp står på tvers av lan de
gren se ne, gjør ofte mø te ne le ven de, i 
føl ge Stoltenberg.

– Det er eks tremt ef fek tivt når 
man da er sam let – å ta alle pro blem
stil lin ge ne knyt tet opp mot alle land i 
ett og sam me møte. Og man kan ta 
stra te gis ke, tak tis ke vur de rin ger i for
hold til hvor dan vi bør fort set te i den 
en kel te sak, sier Stoltenberg som 
be skri ver inn hol det i et slikt møte.

– Der er myn dig hets per so ner, og 
all tid noen fra på ta le på det ni vå et som 
får lov til å tref fe av gjø rel ser i sitt hjem
land. På for hånd må spørs mål av ju ri
disk ka rak ter av kla res i Eu ro just så vi 
får in vi tert de ret te fol ke ne til å være 
her, å del ta og å av gjø re. De får av klart 
te ma ene i god tid, slik at alle mø ter 
godt for be redt og vet hva de skal dis ku
te re. Un der veis i ko or di ne rings mø te ne 
hen der det vi må ta pau ser, for di de 
el ler vi må rin ge og dis ku te re ak tu el le 
ju ri dis ke pro blem stil lin ger. Man kjen
ner ner ven i det, sier Stoltenberg. 

Så mye har mø te virk som he ten økt 
at Eu ro just skal flyt te inn i stør re lo ka
ler et ter som me ren.

– Vi skal da inn i lo ka ler mer sen
tralt i Haag, og år sa ken er rett og slett 
at vi spren ger mø te rom me ne her vi er 
i dag, sier stats ad vo ka ten.

Et ter forsk nings ord re i EU
Den 22. mai i år inn fø rer EU en ny 
ord ning for å ef fek ti vi se re et ter forsk
nin gen på tvers av sine lan de gren ser, 
Eu ro pean In ves ti ga tion Or der (EIO).  

Der som ett EUland sen der en 
et ter forsk nings ord re til et an net med
lems land så skal et ter forsk nings ord ren 

mø tet, og vi tol ket til 11 språk, sier 
Chris tof fer sen.

Joint In ves ti ga tion Team (JIT) er 
et verk tøy som Eu ro just kan ta ini tia
ti vet til i sto re, om fat tende sa ker som 
kre ver at fle re land inn går mer for plik
ten de og tet te re sam ar beid for å 
knek ke stør re kri mi nel le nett verk. 

– Det må være minst to land i en 
slik av ta le, men det kan fort være man
ge land. Hvis man har en stør re kri mi
nell grup pe ring med ak tø rer i fle re 
land så kan man etab le re et fel les 
et ter forsk nings team, el ler JIT, som 
ar bei der opp mot de uli ke led de ne 
som be fin ner seg i hvert sine land. 

Det kan for eks em pel være en nar
ko ti ka sak hvor or ga ni sa to re ne sit ter i 
Ne der land, de trans por te rer for eks
em pel hasj fra Spa nia ved bruk av tys
ke trai ler sjå fø rer – men det er et 
ne der landsk trans port fir ma – og det 
går via de skan di na vis ke land til Norge 
der det er et mot ta ker ap pa rat. 

– Da skjøn ner du med en gang at her 
er det man ge land som må job be sam
men. Da kan et ter forsk nin gen split tes 
opp og man kan job be opp mot de uli ke 
led de ne el ler ak tø re ne i de uli ke lan de ne 
også kan man dele in for ma sjon fort lø
pen de seg i mel lom. Man får da en be ty
de lig mer ef fek tiv kri mi na li tets be kjem
pel se. Og det vil kan skje bi dra til at man 
får en mer rik tig straff for di man kla rer å 
se be vi se ne og or ga ni sa sjo nen i sam
men heng, sier Chris tof fer sen. 

Ko or di ne rings mø ter
Men JIT inn gås bare i de stør ste og 
al vor lig ste sa ke ne.

– Vi prø ver å fin ne de sa ke ne hvor 
vi me ner det er rik tig å gå til det sto re 
skritt å fore slå en JIT. Og det er ikke 
all tid at det en der opp med en JIT, 
men da har vi li ke vel etab lert et sam
ar beid her som gjør at vi kan få ef fek
tiv og god hjelp via des ke ne, sier 
Stoltenberg. 

Eu ro just be gyn te med de så kal te 
JIT’ene i 2007. Fra 2007 til og med 2015 
had de Norge vært med i seks JIT’er.

– Vi ble med i den sy ven de i 2016, 
og lig ger an til å bli med i fle re nå i før

fag grup pen for men nes ke han del, og 
Eu ro just had de til il lust ra sjon 75 men
nes ke han del sa ker i 2015, mens vi had
de rett i un der kant av 100 sa ker i 2016. 
I sam me pe ri ode har det vært en øk ning 
på 30 pro sent i men nes ke smug lings sa
ker. Den to ta le saks meng den på Eu ro
just går kraf tig opp på nes ten alle om rå
der, sier Chris tof fer sen til Ju rist kon takt.

Med re pre sen tan ter fra alle lan de
nes på ta le myn dig het på høyt nivå kan 
land som ram mes av kri mi na li tet be
gått av sam me nett verk, raskt snu seg 
rundt og inn gå av ta ler, el ler kal le inn 
til mø ter for å fore slå sam ar beid. Er 
det kri mi nel le nett ver ket stort og ram
mer man ge land, kan det bli treng sel 
på mø te rom me ne.

– Vi har en stor sak nå hvor vi har 
del ta ke re fra 23 land. 95 per so ner var 
tilstede på det før s te ko or di ne rings

el ler hjelp til å for stå norsk lov giv ning. 
Men uten for den kon kre te sa ken tren
ger vårt ar beid ikke all tid å ha noe med 
Norge å gjø re, da vi også del tar i fag grup
per som ser på uli ke ju di si el le ut ford rin
ger. Blant an net er Norge in vi tert til å 
bi dra i en del ar beids grup per som Eu ro
just har på om rå der som cybercrime, 
ter ror, men nes ke han del og men nes ke
smug ling. Da går det gjer ne på mer 
over ord ne de, ge ne rel le pro blem stil lin
ger og ut ford rin ger av ju di si ell art, sier 
Chris tof fer sen som selv er med i to av 
dis se fag grup pe ne.

Øk ning i sa ker
Det før s te året Norge had de på ta le ju
rist sta sjo nert i Eu ro just hånd ter te den 
nors ke des ken 100 sa ker på hele året. I 
fjor var de nors ke på ta le ju ris te ne 
in vol vert i over 300 sa ker. 

– Vi had de over tre gan ger så man
ge sa ker i 2016 som i 2005, på vår desk 
ale ne. Øk nin gen el lers i Eu ro just har 
vært til sva ren de. Hvert enes te år går 
an tall sa ker opp. Jeg sit ter blant an net i 

   Den ufor mel le  
kon tak ten er vik tig

Michèle Coninsx er president i Eurojust. Saksmengden har gått kraftig opp de siste 
årene. (Foto: Eurojust)



11Juristkontakt 2   •    2017Juristkontakt 2   •    2017

nin ger mel lom EUlan de ne. Norge må 
imid ler tid fort set te med retts an mod
nin ger der som norsk po li ti og på ta le
myn dig het øns ker et ter forsk ning gjen
nom ført i EUlan de ne, også et ter 22. 
mai. En retts an mod ning in ne bæ rer 
eks em pel vis at en po li ti ad vo kat som 
vil ha gjen nom ført en ran sa king på en 
ad res se i et EUland, først må få kjen
nel se fra norsk dom stol, før retts an
mod nin gen sen des til mot ta ker lan det. 
Der må en dom stol i mot ta ker lan det 
vur de re sa ken og god kjen ne ran sa
kings ord ren, før det sted li ge po li ti et 
kan gjen nom fø re ran sa kin gen.

– Len ger i va re tekt
– Det er også slik at det ikke er satt noen 
frist for å ef fek tue re en retts an mod ning, 
og er fa rin gen er at sli ke sa ker kan ta lang 
tid i en kel te land i Eu ro pa. Det med fø
rer blant an net at per so ner må sit te len
ger i va re tekt for di et ter forsk nin gen tar 
len ger tid når man sen der retts an mod
nin ger til and re land. Ett as pekt ved EIO 
er der for også at økt ef fek ti vi tet i et ter
forsk nin gen kan bi dra til at per so ner 
som er mis tenkt for straff ba re hand lin
ger sit ter kor te re tid i va re tekt enn de 
gjør i dag, sier Chris tof fer sen. 

Ho ved re ge len er at man aner kjen
ner at retts sik ker he ten i EUlan de ne 
er god nok i alle med lems lan de ne. 

– Det fin nes imid ler tid sik ker hets
ven ti ler som blant an net går på ufor
holds mes sig het som hvis EIOen går på 
tvers av men nes ke ret tig he ter. Det 
be tyr at man unn taks vis har an led ning 
til å stop pe opp og en ten be om fle re 
opp lys nin ger, og å vur de re grunn laget 
selv, sier Stoltenberg.

Eu ro pean Investegation Or der sik
rer inn hen ting av be vis og over fø ring av 
be vis i alle EUland. I til legg sup ple res 
EIO av et nytt EUdi rek tiv om inn drag
ning, som skal gjø re det enk le re å inn
dra ver di er fra straff ba re hand lin ger 
som be fin ner seg i and re EUland

– Når Norge ikke er en del av det te 
så er det en tyng re vei for Norge å få 
inn dratt ver di er fra straff ba re hand lin
ger be gått i Norge. Ty pisk vin nings kri
mi na li tet be gått av om rei sen de vin

ef fek tue res i mot ta ker lan det in nen 90 
da ger. I og med at Norge ikke er 
EUmed lem, og ikke har inn gått noen 
av ta le om å del ta i EIO, vil norsk po li ti 
og på ta le myn dig het ikke få mu lig het 
til å ta i bruk den nye ord nin gen.

– Ut vik lin gen i po li ti og på ta le
sam ar bei det i EU byg ger sitt sy stem 
på et prin sipp om gjen si dig aner kjen
nel se. Det in ne bæ rer at man ar bei der 
ut fra et stand punkt om at rettsikker
heten i straf fe saks og dom stols be
hand ling er like høy i alle EUlan de ne. 
Aner kjen nel sen lig ger også til grunn 
for inn fø rin gen av Eu ro pean In ves ti
ga tion Or der, sier stats ad vo kat Hil de 
Stoltenberg. 

Sam men med po li ti ad vo kat Rud
olf Chris tof fer sen be kjem per hun til 
dag lig men nes ke han del, men nes ke
smug ling, ter ror og or ga ni sert kri mi
na li tet. Beg ge er eni ge om at EIO vil 
ef fek ti vi se re po li ti og på ta le sam ar
bei det i Eu ro pa.

– Alle EUlan de ne skal ha EIO 
im ple men tert i sine lov verk in nen 22. 
mai. Det vil med fø re at kri mi na li tets
be kjem pel sen i EU vil bli langt mer 
ef fek tiv, for di man kan job be mye ras
ke re når man et ter fors ker en straf fe sak 
enn det man må gjø re hvis man had de 
fort satt med retts an mod nin ger mel
lom EUlan de ne. Det be tyr at hvis en 
po li ti ad vo kat i Sve ri ge får en be slut
ning fra svensk dom stol om ran sa king 
på en ad res se i Ro ma nia – så kan han 
sen de den til Ro ma nia – og det vil ikke 
der bli un der lagt ny retts lig prø ving – 
det vil da bare bli ef fek tuert av ru
mensk po li ti på bak grunn av den ord
ren som er gitt av dom sto len og 
po li ti ad vo ka ten i Sve ri ge, sier Chris
tof fer sen.

Eu ro pean In ves ti ga tion Or der 
er stat ter sy ste met med retts an mod

s te halv del av 2017. Øk nin gen i vår 
del ta kel se i dis se JIT’ene skjer for di 
slikt sam ar beid er nød ven dig på fle re 
av de kri mi na li tets for me ne som øker, 
som men nes ke han del, men nes ke
smug ling, cybercrime, vin nings kri mi
na li tet og gro ve nar ko ti ka for bry tel ser, 
sier Chris tof fer sen.

Ko or di ne rings mø ter bru kes ofte 
for å få etab lert en JIT. Et stort an tall 
på ta le re pre sen tan ter fra man ge land 
sam let, og uli ke ju ri dis ke pro blem stil
lin ger som opp står på tvers av lan de
gren se ne, gjør ofte mø te ne le ven de, i 
føl ge Stoltenberg.

– Det er eks tremt ef fek tivt når 
man da er sam let – å ta alle pro blem
stil lin ge ne knyt tet opp mot alle land i 
ett og sam me møte. Og man kan ta 
stra te gis ke, tak tis ke vur de rin ger i for
hold til hvor dan vi bør fort set te i den 
en kel te sak, sier Stoltenberg som 
be skri ver inn hol det i et slikt møte.

– Der er myn dig hets per so ner, og 
all tid noen fra på ta le på det ni vå et som 
får lov til å tref fe av gjø rel ser i sitt hjem
land. På for hånd må spørs mål av ju ri
disk ka rak ter av kla res i Eu ro just så vi 
får in vi tert de ret te fol ke ne til å være 
her, å del ta og å av gjø re. De får av klart 
te ma ene i god tid, slik at alle mø ter 
godt for be redt og vet hva de skal dis ku
te re. Un der veis i ko or di ne rings mø te ne 
hen der det vi må ta pau ser, for di de 
el ler vi må rin ge og dis ku te re ak tu el le 
ju ri dis ke pro blem stil lin ger. Man kjen
ner ner ven i det, sier Stoltenberg. 

Så mye har mø te virk som he ten økt 
at Eu ro just skal flyt te inn i stør re lo ka
ler et ter som me ren.

– Vi skal da inn i lo ka ler mer sen
tralt i Haag, og år sa ken er rett og slett 
at vi spren ger mø te rom me ne her vi er 
i dag, sier stats ad vo ka ten.

Et ter forsk nings ord re i EU
Den 22. mai i år inn fø rer EU en ny 
ord ning for å ef fek ti vi se re et ter forsk
nin gen på tvers av sine lan de gren ser, 
Eu ro pean In ves ti ga tion Or der (EIO).  

Der som ett EUland sen der en 
et ter forsk nings ord re til et an net med
lems land så skal et ter forsk nings ord ren 

mø tet, og vi tol ket til 11 språk, sier 
Chris tof fer sen.

Joint In ves ti ga tion Team (JIT) er 
et verk tøy som Eu ro just kan ta ini tia
ti vet til i sto re, om fat tende sa ker som 
kre ver at fle re land inn går mer for plik
ten de og tet te re sam ar beid for å 
knek ke stør re kri mi nel le nett verk. 

– Det må være minst to land i en 
slik av ta le, men det kan fort være man
ge land. Hvis man har en stør re kri mi
nell grup pe ring med ak tø rer i fle re 
land så kan man etab le re et fel les 
et ter forsk nings team, el ler JIT, som 
ar bei der opp mot de uli ke led de ne 
som be fin ner seg i hvert sine land. 

Det kan for eks em pel være en nar
ko ti ka sak hvor or ga ni sa to re ne sit ter i 
Ne der land, de trans por te rer for eks
em pel hasj fra Spa nia ved bruk av tys
ke trai ler sjå fø rer – men det er et 
ne der landsk trans port fir ma – og det 
går via de skan di na vis ke land til Norge 
der det er et mot ta ker ap pa rat. 

– Da skjøn ner du med en gang at her 
er det man ge land som må job be sam
men. Da kan et ter forsk nin gen split tes 
opp og man kan job be opp mot de uli ke 
led de ne el ler ak tø re ne i de uli ke lan de ne 
også kan man dele in for ma sjon fort lø
pen de seg i mel lom. Man får da en be ty
de lig mer ef fek tiv kri mi na li tets be kjem
pel se. Og det vil kan skje bi dra til at man 
får en mer rik tig straff for di man kla rer å 
se be vi se ne og or ga ni sa sjo nen i sam
men heng, sier Chris tof fer sen. 

Ko or di ne rings mø ter
Men JIT inn gås bare i de stør ste og 
al vor lig ste sa ke ne.

– Vi prø ver å fin ne de sa ke ne hvor 
vi me ner det er rik tig å gå til det sto re 
skritt å fore slå en JIT. Og det er ikke 
all tid at det en der opp med en JIT, 
men da har vi li ke vel etab lert et sam
ar beid her som gjør at vi kan få ef fek
tiv og god hjelp via des ke ne, sier 
Stoltenberg. 

Eu ro just be gyn te med de så kal te 
JIT’ene i 2007. Fra 2007 til og med 2015 
had de Norge vært med i seks JIT’er.

– Vi ble med i den sy ven de i 2016, 
og lig ger an til å bli med i fle re nå i før

            Saks meng den går  
kraf tig opp på nes ten  

alle om rå der
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nings kri mi nel le, nar ko ti ka for bry tel ser, 
men nes ke han del, hvor ut byt tet sen
des ut av Norge og kan skje be fin ner 
seg på kon to i Ro ma nia, Bul ga ria, 
Li tau en. For Norge er det en ve sent lig 
tyng re og leng re pro sess for å få ut de 
mid le ne, mens det nå for enk les vel dig 
i EU, sier Chris tof fer sen.

Før EIO ble god kjent av Eu ro pa
par la men tet og EUs mi nis ter råd, ble 
di rek ti vet kri ti sert av Fair Tri als 
International, Fun da men tal Rights 
Agen cy, Statewatch og noen bri tis ke 
par la men ta ri ke re, som fryk tet at det 
vil til la te økt po li ti kon troll og ufor
holds mes sig bruk av un der sø ken de 
kref ter i tri vi el le sa ker.

Kri mi na li tet via net tet
Blant om rå de ne som har vokst mye, i 
føl ge den nors ke des ken, er Cybercrime.

Det er etab lert fle re JIT’er opp 
mot Cybercrime, hvor de kri mi nel le 
opp hol der seg i ett land, og kan via 
in ter nett an gri pe fi nan si e rings og 
bank in sti tu sjo ner i and re land. 

– Også nors ke fi nan si e rings og 
bank in sti tu sjo ner i Norge har vært ut
satt for cy ber an grep hvor det har vært 
nød ven dig med bi stand gjen nom 
Eu ro justka na len for å sam ar bei de 
med and re land for å be kjem pe de kri
mi nel le grup pe rin ge ne. Det te er høyt 
so fis ti kert kri mi na li tet som vi er 
av hen gig av sam ar beid på tvers av lan
de gren se ne, sier Stoltenberg. 

Og hvor dan får man egent lig tak i 
be vis som er i «sky en”?

– Cybercrime er helt uten tvil ett av 
de om rå de ne hvor det er størst øk ning 
og som gir oss sto re ju di si el le ut ford rin
ger i for hold til inn hen ting av be vis. For 
å gi et eks em pel: Mye in for ma sjon lag
res i dag for eks em pel i iCloud. Hvem 
eier den in for ma sjo nen? Hvor skal man 
hen ven de seg for å få den in for ma sjo
nen som en kri mi nell har lag ret der? 
Det kan ty pisk be fin ne seg i en ser ver 
uten for Eu ro pa, det kan være Russ land, 
Kina, el ler In dia for å nev ne noen. Det 
gir oss en del ut ford rin ger. Vi må gjø re 
grun di ge vur de rin ger før vi gir oss inn 
på et sam ar beid med land uten for EU, 
og sær lig når det gjel der de ling av in for
ma sjon. Det te er noe vi dis ku te rer ofte 
her i Eu ro just. Her er det etab lert en 
egen Cybercrimeunit som blant an net 
drøf ter de pro blem stil lin ge ne som går 
mot inn hen ting av be vis og de ju di si el le 
ut ford rin ge ne som gjør seg gjel den de, 
sier Stoltenberg og Chris tof fer sen.

Po li ti ad vo ka ten skal hjem til 
Norge et ter som me ren. Chris tof fer sen 
har da vært i Eu ro just i to og et halvt 
år. Stats ad vo kat Stoltenberg blir i to 
og et halvt år til.

– Vi er beg ge for melt be ord ret og 
har per mi sjon, men skal til ba ke til 
våre job ber i Norge. Vi får også ned to 
hos pi tan ter i året, hver vår og hver 
høst. Det te er nors ke po li ti ad vo ka ter 
som er her i tre må ne der av gan gen, 
og som får en fø ling med hvor dan vi 
job ber. Så er det hjem, med en for
vent ning om at de de ler det te 
hjem me. Vi øns ker også å min ne de 
hjem me om at vi er her, at vi er kla re 
til ak sjon, og at «våre» folk hjem me 
mer enn gjer ne må ta kon takt for å 
bru ke oss, sier de to.

www.gyldendal.no/faglitteratur juridisk@gyldendal.no 23 32 76 61
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Vergemålsloven
og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer
Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge  
og Mona Choon Rasmussen

En grundig innføring i de nye reglene om vergemål 
og representantordningen for enslige mindreårige 
asylsøkere.
 
Tomtefesteloven
med kommentarer
Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen  
og Harald O. Sletner

Tomtefesteloven gir regler for tomteleie hvor leieren 
(festeren) har eller skal ha hus på grunnen.

Straffesaksbehandling  
i tingrettene
Tor Langbach

En innføring og veiledning i ulike rettslige og 
praktiske spørsmål i forbindelse med straffesaker.
 
Merverdiavgift  
i et internasjonalt perspektiv
Cecilie Aasprong Dyrnes  
og Anders B. Mikelsen

I denne boken drøftes en rekke sentrale 
merverdiavgiftsrettslige problemstillinger knyttet til 
handel over landegrensene.

            Når Norge ikke er  
en del av det te så er  

det en tyng re vei

Rudolf Christoffersen reiser hjem til Norge etter sommeren, men Hilde Stoltenberg 
blir i Haag i to og et halvt år til.
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Og hvor dan får man egent lig tak i 
be vis som er i «sky en”?

– Cybercrime er helt uten tvil ett av 
de om rå de ne hvor det er størst øk ning 
og som gir oss sto re ju di si el le ut ford rin
ger i for hold til inn hen ting av be vis. For 
å gi et eks em pel: Mye in for ma sjon lag
res i dag for eks em pel i iCloud. Hvem 
eier den in for ma sjo nen? Hvor skal man 
hen ven de seg for å få den in for ma sjo
nen som en kri mi nell har lag ret der? 
Det kan ty pisk be fin ne seg i en ser ver 
uten for Eu ro pa, det kan være Russ land, 
Kina, el ler In dia for å nev ne noen. Det 
gir oss en del ut ford rin ger. Vi må gjø re 
grun di ge vur de rin ger før vi gir oss inn 
på et sam ar beid med land uten for EU, 
og sær lig når det gjel der de ling av in for
ma sjon. Det te er noe vi dis ku te rer ofte 
her i Eu ro just. Her er det etab lert en 
egen Cybercrimeunit som blant an net 
drøf ter de pro blem stil lin ge ne som går 
mot inn hen ting av be vis og de ju di si el le 
ut ford rin ge ne som gjør seg gjel den de, 
sier Stoltenberg og Chris tof fer sen.

Po li ti ad vo ka ten skal hjem til 
Norge et ter som me ren. Chris tof fer sen 
har da vært i Eu ro just i to og et halvt 
år. Stats ad vo kat Stoltenberg blir i to 
og et halvt år til.

– Vi er beg ge for melt be ord ret og 
har per mi sjon, men skal til ba ke til 
våre job ber i Norge. Vi får også ned to 
hos pi tan ter i året, hver vår og hver 
høst. Det te er nors ke po li ti ad vo ka ter 
som er her i tre må ne der av gan gen, 
og som får en fø ling med hvor dan vi 
job ber. Så er det hjem, med en for
vent ning om at de de ler det te 
hjem me. Vi øns ker også å min ne de 
hjem me om at vi er her, at vi er kla re 
til ak sjon, og at «våre» folk hjem me 
mer enn gjer ne må ta kon takt for å 
bru ke oss, sier de to.

www.gyldendal.no/faglitteratur juridisk@gyldendal.no 23 32 76 61

Ny faglitteratur
– fra noen av Norges fremste jurister

HOLD DEG 
OPPDATERT

Vergemålsloven
og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer
Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge  
og Mona Choon Rasmussen

En grundig innføring i de nye reglene om vergemål 
og representantordningen for enslige mindreårige 
asylsøkere.
 
Tomtefesteloven
med kommentarer
Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen  
og Harald O. Sletner

Tomtefesteloven gir regler for tomteleie hvor leieren 
(festeren) har eller skal ha hus på grunnen.

Straffesaksbehandling  
i tingrettene
Tor Langbach

En innføring og veiledning i ulike rettslige og 
praktiske spørsmål i forbindelse med straffesaker.
 
Merverdiavgift  
i et internasjonalt perspektiv
Cecilie Aasprong Dyrnes  
og Anders B. Mikelsen

I denne boken drøftes en rekke sentrale 
merverdiavgiftsrettslige problemstillinger knyttet til 
handel over landegrensene.

            Når Norge ikke er  
en del av det te så er  

det en tyng re vei
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Tingrettene i Vestfold ønsker sammenslåing
Tingrettene i Sandefjord, Larvik, 
Tønsberg og Horten er i dialog 
om å slå seg sammen til det som 
vil bli en landets største 
tingretter, Vestfold tingrett. 
Sted for samlokalisering er 
foreløpig ikke avklart.

Samt li ge so ren skri ve re og til lits valg te ved 
San de fjord ting rett, Tøns berg ting rett, 
Lar vik ting rett og Nord re Vestfold ting rett 
i Hor ten har sig nert en in ten sjons av ta le 
om sam men slåing, mel der Dom stol ad mi-
nis tra sjo nen i en pres se mel ding som er 
sendt ut på veg ne av de fire ting ret te ne.

Ved Stortingets be hand ling av stats-
bud sjet tet for 2016 men te jus tis ko mi te en 

at end rin ger i domstolstrukturen i den ne 
stor tings pe ri oden kre ver lo kal enig het, og 
at det må skje gjen nom gode dis ku sjo ner og 
pro ses ser lo kalt. I det te ar bei det er det vik-
tig å sik re at både kom mu ne ne, bru ker ne og 
an sat te i dom sto le ne in vol ve res, skri ver DA 
som vi ser til at Jus tis ko mi te en pek te på at 
hen syn til retts sik ker het, fag mil jø og 
re krut te ring er ve sent li ge fak to rer som kan 
på vir ke frem ti dens ting retts struk tur.

Det ble av holdt in ter ne mø ter og dia lo-

ger i ting ret te ne i Vestfold i ja nu ar og feb-
ruar. Til ba ke mel din ge ne var, i føl ge DA, at de 
an sat te stil te seg po si ti ve til en sam men-
slåing, og på det te grunn laget ble in ten-
sjons av ta len un der skre vet av re pre sen tan-
ter for de an sat te og so ren skri ver ne.

De ak tu el le kom mu ne ne, and re in ter-
es sen ter og bru ker ne av dom sto le ne vil bli 
in vi tert til dia log om for slaget fra de fire 
dom sto le ne tid lig i mars.

– En sam men slått ting rett i Vestfold vil 
bli en av de stør re ting ret te ne i lan det. 
Det te gir mu lig het for mo de rat spe sia li se-
ring, sat sing på di gi ta li se ring, mu lig het for 
et enda bed re fag lig mil jø både for dom-
mer ne og saks be hand ler ne og stør re flek-
si bi li tet i saks av vik lin gen.  

Der med vil bru ker ne av dom sto le nes 
tje nes ter i Vestfold få et bed re dom stols-
til bud, he ter det i pres se mel din gen. 

I Norge for å lære  
om Juristdagen

Det finske Juristforbundet, ved advokat 
Mikko Salo og jurist Tommi Rainerma, tok i 
slutten av januar turen til Norge og det nor-
ske Juristforbundet for å lære mer om 
Juristdagen. Juristdagen har blitt arrangert 
elleve ganger i Norge, og det er dagen da 
jurister står på stand rundt i landet for å gi 
juridisk veiledning til folk på gata. Finnene 
har bestemt seg for å arrangere en tilsva-
rende dag for første gang i september. De 
har plukket ut syv byer, deriblant Helsinki, 
Vasa og Turku. – Vi ønsker finnene lykke til, 
sier Trond Egil Hustad Jakobsen, fagsjef for 
arrangementer i Juristforbundet.

Fire fikk stipend til masteroppgaven

Juristforbundets mastergradsstipend for 
2017 går til oppgaver om dataavlesning, 
gifte mindreårige asylsøkere, advokaters 
taushetsplikt og overvåkning på arbeids-
plasser. Hver av stipendiatene for 20 000 
kroner som støtte til arbeidet. Bakgrunnen 
for stipendet er Juristforbundets ønske 
om å stimulere til oppgaveskriving innen 

Tettere samarbeid mellom PST og E-tjenesten
Re gje rin gen fore slår lov end rin ger om ut le-
ve ring av in for ma sjon fra skjul te tvangs-
mid ler fra PST til E-tje nes ten. For slage ne 
ut vi der ad gan gen til å ut le ve re in for ma-
sjon som PST al le re de kan inn hen te med 
hjem mel i straf fe pro sess lo ven og po li ti lo-
ven. Ut le ve ring av in for ma sjo nen må være 
nød ven dig for «fore byg gel ses- og sik ker-
hets mes si ge» for mål, og det fore slås 
in gen plikt for PST til å ut le ve re opp lys nin-
ger. – Det te lov for slaget er et bi drag i kam-
pen mot in ter na sjo nal ter ro ris me, ulov lig 

et ter ret nings virk som het og inn sat sen 
mot spred ning av mas se øde leg gel ses vå-
pen, sier jus tis- og be red skaps mi nis ter 
Per- Wil ly Amund sen (FrP).

Vil styrke fars mulighet til foreldrepermisjon etter samlivsbrudd

For å styr ke fed res 
mu lig het til å be hol de 
fed re kvo ten og være 
sam men med bar net 
et ter et sam livs-
brudd, vil barne- og 
li ke stil lings mi nis ter 

Sol veig Hor ne (Frp) ha som ho ved re gel at 
for eld re ne selv skal av ta le hvor dan for eld-
re per mi sjo nen for de les ved sam livs brudd. 
Re gje rin gen frem met lov pro po si sjo nen 

for Stor tin get 17. feb ruar. – I da gens lov-
tekst er det ikke nevnt at for eld re har ad-
gang til å for de le for eld re per mi sjo nen 
et ter sam livs brudd. Det har i prak sis vist 
seg at mor kan søke om å få over ført fed-
re kvo ten til seg, uten at far blir hørt. Jeg vil 
opp ford re for eld re til å sam ar bei de om 
hvor dan for eld re per mi sjo nen for de les 
ved sam livs brudd. Med for slaget blir det 
ikke len ger noen au to ma tikk i at mor over-
tar fed re kvo ten, sier Sol veig Hor ne.

Jon Wessel-Aas inn  
i styret til Stiftelsen Tinius

Ad vo kat Jon Wessel-Aas, 
part ner i ad vo kat fir ma et 
Bing Hod ne land, trer inn i 
sty ret til Stif tel sen Ti ni us 
–  som for val ter den kon-
trol le ren de ei er pos ten i 
Schib sted ASA. Wessel-

Aas er va ra med lem for John Rein, også han 
ad vo kat. Wessel-Aas over tar for en an nen 
ad vo kat; Mor ten Gol ler. Det mel der Me di-
er 24. – Job ben vår er å for val te grunn ka pi-
ta len og ei er po si sjo nen til stif tel sen til bes-
te for stif tel sens grunn for mål; å be va re fri 
og uav hen gig re dak sjo nell virk som het, sier 
han til fag bla det Jour na lis ten. Wessel-Aas 
er fra før av også sty re med lem i Dag bla-
dets stif tel se.
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Ring: 918 16 012 eller 
e-post: perolav@07.no
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Doping kan få konsekvenser for arbeidslivet
Akan kom pe tan se sen ter har inn gått en 
sam ar beids av ta le med An ti do ping 
Norge for å styr ke kom pe tan sen om 
do ping i ar beids li vet, slik at le de re og 
med ar bei de re let te re kan iden ti fi se re 

og hånd te re pro ble mer, mel der Akan. – I 
til legg til al ko hol, nar ko ti ka, spill og me di-
ka men ter kan også do ping re pre sen te re 
en re ell sik ker hets ri si ko for ar beids plas-
sen, skri ver or ga ni sa sjo nen. 

40 år siden
«Vi går inn for en desentralisering 
av justeringsoppgjørene i staten.»

(Juristforbundet vil derfor satse på 
bedre opplæring av lokale tillitsmenn)

30 år siden
«Lotta Westerhäll går altså inn  
for en fullt ut åpen debatt om og 
kritikk av dommer i straffesaker.»

(Etter en debatt i Sverige, stiller 
Juristkontakt spørsmålet: «Bør 
jurister diskutere og kritisere 
dommer?”) 

20 år siden
«Fra dommerhold fikk vi som  
svar at man som dommer ikke  
bør vite noe spesielt om edb.»

(Generalsekretær Per Morten Hoff i 
Kontor og Datateknisk Landsforening)

10 år siden
«Man overlater ikke bilverkstedene 
eller operasjonsstuene til legfolk. 
Men når folk skal dømmes til  
lange fengselsstraffer, så synes 
man det er i orden.»

(Erik Førde i Statsadvokatenes 
forening i jurydebatt)

Tingrettene i Vestfold ønsker sammenslåing
ger i ting ret te ne i Vestfold i ja nu ar og feb-
ruar. Til ba ke mel din ge ne var, i føl ge DA, at de 
an sat te stil te seg po si ti ve til en sam men-
slåing, og på det te grunn laget ble in ten-
sjons av ta len un der skre vet av re pre sen tan-
ter for de an sat te og so ren skri ver ne.

De ak tu el le kom mu ne ne, and re in ter-
es sen ter og bru ker ne av dom sto le ne vil bli 
in vi tert til dia log om for slaget fra de fire 
dom sto le ne tid lig i mars.

– En sam men slått ting rett i Vestfold vil 
bli en av de stør re ting ret te ne i lan det. 
Det te gir mu lig het for mo de rat spe sia li se-
ring, sat sing på di gi ta li se ring, mu lig het for 
et enda bed re fag lig mil jø både for dom-
mer ne og saks be hand ler ne og stør re flek-
si bi li tet i saks av vik lin gen.  

Der med vil bru ker ne av dom sto le nes 
tje nes ter i Vestfold få et bed re dom stols-
til bud, he ter det i pres se mel din gen. 

Fire fikk stipend til masteroppgaven

Juristforbundets mastergradsstipend for 
2017 går til oppgaver om dataavlesning, 
gifte mindreårige asylsøkere, advokaters 
taushetsplikt og overvåkning på arbeids-
plasser. Hver av stipendiatene for 20 000 
kroner som støtte til arbeidet. Bakgrunnen 
for stipendet er Juristforbundets ønske 
om å stimulere til oppgaveskriving innen 

fagområder knyttet til forbundets prinsip-
program og satsningsområder – temaer 
knyttet til rettssikkerhet, lovers virkning i 
samfunnet, rettsliggjøring av samfunnet 
eller juristers rolle. Stipendene går til 
Frederik Hemmingsen (PSTs adgang til å 
bruke dataavlesing i forebyggende øye-
med), Katarina Sirris Karantonis 
(Rettssikkerhet for gifte mindreårige 
asylsøkere; barnets beste og straffbar-
het), Silje-Marie Wahl Blomkvist 
(Advokaters taushetsplikt på skatt- og 
avgiftsområdet. En vurdering av taushets-
plikten i ligningslovens § 6-2 nr. 2 opp mot 
retten til korrespondanse som er vernet 
under EMK art. 8) og Anette Øvrehus 
(Kameraovervåkning på arbeidsplasser. 
Personvern for arbeidstaker)

Tettere samarbeid mellom PST og E-tjenesten

et ter ret nings virk som het og inn sat sen 
mot spred ning av mas se øde leg gel ses vå-
pen, sier jus tis- og be red skaps mi nis ter 
Per- Wil ly Amund sen (FrP).

Vil styrke fars mulighet til foreldrepermisjon etter samlivsbrudd

for Stor tin get 17. feb ruar. – I da gens lov-
tekst er det ikke nevnt at for eld re har ad-
gang til å for de le for eld re per mi sjo nen 
et ter sam livs brudd. Det har i prak sis vist 
seg at mor kan søke om å få over ført fed-
re kvo ten til seg, uten at far blir hørt. Jeg vil 
opp ford re for eld re til å sam ar bei de om 
hvor dan for eld re per mi sjo nen for de les 
ved sam livs brudd. Med for slaget blir det 
ikke len ger noen au to ma tikk i at mor over-
tar fed re kvo ten, sier Sol veig Hor ne.

Jon Wessel-Aas inn  
i styret til Stiftelsen Tinius

Ad vo kat Jon Wessel-Aas, 
part ner i ad vo kat fir ma et 
Bing Hod ne land, trer inn i 
sty ret til Stif tel sen Ti ni us 
–  som for val ter den kon-
trol le ren de ei er pos ten i 
Schib sted ASA. Wessel-

Aas er va ra med lem for John Rein, også han 
ad vo kat. Wessel-Aas over tar for en an nen 
ad vo kat; Mor ten Gol ler. Det mel der Me di-
er 24. – Job ben vår er å for val te grunn ka pi-
ta len og ei er po si sjo nen til stif tel sen til bes-
te for stif tel sens grunn for mål; å be va re fri 
og uav hen gig re dak sjo nell virk som het, sier 
han til fag bla det Jour na lis ten. Wessel-Aas 
er fra før av også sty re med lem i Dag bla-
dets stif tel se.

Nulltoleranse mot  
mobbing lovfestes
Re gje rin gen vil gi sko le ne ty de li ge re og 
stren ge re reg ler for hva de skal gjø re når 
barn blir mob bet, og styr ker ret tig he te ne 
til bar na og de res for eld re. Null to le ran se 
mot mob bing blir lov fes tet. – På tross av 
man ge til tak og kam pan jer de sis te 20 åre-
ne, har tal let på ele ver som opp gir at de blir 
mob bet holdt seg, sier kunn skaps mi nis ter 
Tor bjørn Røe Is ak sen. Det nye re gel ver ket 
skal styr ke ret tig he te ne til ele ver som blir 
mob bet og de res for eld re, og være et 
ef fek tivt vir ke mid del mot mob bing og dår-
lig sko le mil jø. Lov for slaget in ne bæ rer 
både nye reg ler og end rin ger i de ek si ste-
ren de. – Der som sko le ne ikke re age rer 
raskt og rik tig, kan kom mu nen få dag bø ter, 
sier Røe Is ak sen.
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– Kon kur ran sen skal gi oss for slag 
som mø ter de uli ke kra ve ne til det nye 
re gje rings kvar ta let, blant an net gode 
og frem tids ret te de ar beids plas ser, 
åpne og le ven de by rom og ef fek ti ve og 
dis kre te sik ker hets til tak. Det te skal 
skje i sam spill med de his to ris ke byg
ge ne rundt, sier Sanner.

Øns ker eget kon tor
I ti den som kom mer skal der med 
ut for ming av byg ge ne og valg av de 
uli ke kon tor løs nin ge ne gjø res. I ut ga ve 
nr. 5 i 2014 kun ne Ju rist kon takt pre
sen te re hvil ket syn ju ris te ne har på 
uli ke de ler av kon tor løs nin ge ne. I en 
un der sø kel se gjen nom ført av Ju rist
for bun det kom det fram at et even tu
elt åpen land skap ikke er upro ble ma
tisk for de an sat te i de par te men te ne. 

93 pro sent av ju ris te ne svar te i 
un der sø kel sen at det vik tig ste for å gjø re 
en god jobb er til ret te leg ging for kon
sen tra sjons ar beid. Det men te også de 
fles te an sat te til knyt tet and re ar beids ta
ker or ga ni sa sjo ner i de par te men te ne. 
Ju ris te ne opp ga at 65 pro sent av da gen 
bru kes til kon sen tra sjons ar beid.

Og hele 95 pro sent av ju ris te ne 
sier de fore trek ker eget kon tor frem
for å sit te i land skap.

– Sva re ne i un der sø kel sen må tas 
på al vor. Det hand ler nok om at ju ris
ter og and re ofte job ber med kon sen

nin gen, og med en kon sen trert ut byg
ging for å få en god are al ut nyt tel se i det 
frem ti di ge re gje rings kvar ta let. Det ble 
be slut tet at det nye re gje rings kvar ta let 
skal in klu de re Stats  mi nis te rens kon tor 
og alle de par te men te ne unn tatt For
svars de par te men tet, samt De par te
men te nes sik ker hets og ser vi ce or ga ni
sa sjon. Det skal plan leg ges for 5700 
ar beids plas ser i 2034 – i gam le og nye 
bygg. Are al nor men per an satt er 23 
kvad rat me ter, in klu si ve fel les om rå der. 
Det er be slut tet at den gam le Yblok ka 
skal ri ves.

– Det nye re gje rings kvar ta let skal 
være en åpen og le ven de del av byen, 
og vi tar med oss his to ri en inn i et 
frem tids ret tet og mo der ne kvar tal. Vi 
leg ger til ret te for mo der ne, ef fek ti ve 
og sik re kunn skaps ar beids plas ser, sa 
kom mu nal og mo der ni se rings mi nis
ter Jan Tore Sanner da de par te men tet 
ved tok re gu le rings plas sen 10. feb ruar.

Stats bygg får nå i opp drag å gjen
nom fø re plan og de sign kon kur ran se 
for re gje rings kvar ta let.

het er et sen tralt pre miss for plan leg
gin gen. Gjen nom re gu le rings pla nen 
etab le res det et ytre om rå de, el ler 
pe rim e ter, be stå en de av slu se funk sjo
ner hvor bare kon trol ler te kjø re tøy er 
slip per gjen nom. Hen sik ten med det 
ytre perimetret er å ska pe til strek ke lig 
av stand mel lom ukon trol ler te kjø re
tøy er og re gje rings byg nin ger. I til legg 
vil det, i føl ge Kom mu nal og mo der
ni se rings de par te men tet, bli etab lert et 
ind re pe rim e ter nær me re de par te
ments byg nin ge ne som be står av in te
grer te og mind re syn li ge sik ker hets til
tak. Det te kan for eks em pel være 
vann speil, gate møb ler og ter reng be ar
bei ding, som også vil ha po si ti ve virk
nin ger for by liv og by mil jø. Det ind re 
perimetret fast set tes ikke i re gu le
rings pla nen.

Pla ner fram til 2034
Re gje rin gen be slut tet i mai 2014 at 
re gje rings kvar ta let skal byg ges opp 
mel lom Akers ga ta og Møl ler ga ta, i tråd 
med Kon sept øst fra kon sept valg ut red

Klart for design av regjeringskvartalet

Så mange som 5700 ansatte vil 
ha sine arbeidsplasser i det nye 
regjeringskvartalet viser den 
nye reguleringsplanen som nylig 
ble vedtatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 
Sikkerhet er høyt prioritert.

Tekst: Tore Letvik

Al le re de i ja nu ar 2012 be slut tet re gje
rin gen Stoltenberg II å gjen opp byg ge 
re gje rings kvar ta let som ble hardt ram
met 22. juli året før. Bi len med bom
ben som ble de to nert uten for høy
blok ka eks plo der te mens en rek ke 
per so ner var på jobb i re gje rings kvar
ta let. Åtte men nes ker ble drept av 
bom ben. Et tret ti tall and re ble ska det, 
hvor av fle re enn ti per so ner ska det.

Det nye re gje rings kvar ta let som 
byg ges vil ikke la uau to ri ser te kjø re
tøy er kom me nær byg nin ge ne. Sik ker

Reguleringsplanen viser hvordan det nye regjeringskvartalet vil se ut. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og departementet vedtok 10. 
februar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet. Her fra da Sanner i april 
åpnet en utstilling med ulike forslag til hvordan regjeringskvartalet kan utvikles. 
(Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
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ar beids opp ga ver (ak ti vi tets ba ser te 
ar beids plas ser).

• Ho ved tyng den av ny be byg gel se 
leg ges i kvar tals struk tur mel lom 
Grub be ga ta og Møl ler ga ta (felt 
BE, se plan teg ning). Et ny bygg 
leg ges nord for Høy blok ken (felt 
A). Va ri er te og mo de ra te vo lum og 
høy der skal bi dra til at byg nin ge ne 
glir godt inn i om gi vel se ne og gir 
gode by rom.

• Høy blok ken skal for bli høy es te 
byg ning i re gje rings kvar ta let. De 
to øver ste eta sje ne på Høy blok ken 
blir re vet, og fire nye byg ges på. 
Det blir gjen nom gang un der Høy
blok ken slik byg get opp rin ne lig 
ble teg net.

• En ny park over Ring 1 skal gi en 
grønn for bin del se mel lom re gje
rings kvar ta let og Tre fol dig hets kir
ken og Deichmann i nord, og mel
lom Akers ga ta i vest og Mariboes 
gate i øst. 

• Ho ved at komst fra Akers ga ta skal 
un der stre ke for bin del sen mel lom 
re gje rings kvar ta let og and re vik
ti ge in sti tu sjo ner i byen.

• En ny park og et nett verk av gang 
og syk kelvei er, bil frie ga ter, plas ser 
og torg etab le res slik at gå en de og 
syk len de kan fer des fritt i om rå det.

• Det opp ret tes en sik rings so ne 
rundt kvar ta let. Ring 1 sen kes. 
Ram pe ne til Akers ga ta og Møl ler
ga ta fjer nes. En ny for bin del se 
nord over fra Ring 1 blir via Keysers 
gate.

I 2015 ble 22. julisen te ret etab lert i 
før s te eta sje i Høy blok ken, der før s te 
del av an gre pet 22. juli 2011 skjed de. I 
plan og de sign kon kur ran sen skal del
ta ker ne fore slå per ma nent plas se ring 
av 22. julisen te ret. Det er øns ke lig at 
det te er helt, el ler del vis, i el ler i til
knyt ning til før s te eta sje i Høy blok ka, 
even tu elt et an net sted i det nye re gje
rings kvar ta let. Del ta ker ne skal også 
fore slå hvor dan kunst ver ke ne til 
Picasso kan plas se res el ler in te gre res i 
nye re gje rings bygg.

tra sjons ar beid, sa ju ris te ne Han ne 
Klæg stad i Land bruks og mat de par te
men tet og Lin da Lund i Kli ma og 
mil jø de par te men tet til Ju rist kon takt.

– Hvis man ikke leg ger til strek ke
lig til ret te for kon sen tra sjons ar beid er 
det grunn til å fryk te et kva li tets tap, 
un der stre ket de.

Tverr fag lig kon kur ran se
Et ter at re gu le rings pla nen nå er ved tatt 
er plan og de sign kon kur ran sen nes te 
skritt. Det te er en tverr fag lig kon kur
ran se om å ut vik le ar beids plas ser, ar ki
tek tur, gode by rom og sam spill med 
om lig gen de kvar ta ler. Sju tverr fag li ge 
team er kva li fi sert til kon kur ran sen.

Re gu le rings pla nen, be skri vel se av 
rom og funk sjo ner som de par te men
te ne har be hov for, og opp drags bre vet 
gir ram me ne for ar bei det. Det te er de 
vik tig ste fø rin ge ne:
• Kvar ta let plan leg ges for 5 700 

 an sat te. Det skal byg ges i stør rel
ses or den 100 000 kvad rat me ter 
ny bygg, og re ha bi li te res/opp gra
de res 40 000 kvad rat me ter i ek si
ste ren de bygg.  Are al nor men vil 
være 23 kvad rat me ter per ansatt.

• Gblok ken og Møl ler ga ta 19 opp
gra de res/re ha bi li te res, og Hblok
ken både re ha bi li te res og byg ges på.   

• Ar beids plas se ne skal være til pas set 
mo der ne ar beids for mer og uli ke 

– Kon kur ran sen skal gi oss for slag 
som mø ter de uli ke kra ve ne til det nye 
re gje rings kvar ta let, blant an net gode 
og frem tids ret te de ar beids plas ser, 
åpne og le ven de by rom og ef fek ti ve og 
dis kre te sik ker hets til tak. Det te skal 
skje i sam spill med de his to ris ke byg
ge ne rundt, sier Sanner.

Øns ker eget kon tor
I ti den som kom mer skal der med 
ut for ming av byg ge ne og valg av de 
uli ke kon tor løs nin ge ne gjø res. I ut ga ve 
nr. 5 i 2014 kun ne Ju rist kon takt pre
sen te re hvil ket syn ju ris te ne har på 
uli ke de ler av kon tor løs nin ge ne. I en 
un der sø kel se gjen nom ført av Ju rist
for bun det kom det fram at et even tu
elt åpen land skap ikke er upro ble ma
tisk for de an sat te i de par te men te ne. 

93 pro sent av ju ris te ne svar te i 
un der sø kel sen at det vik tig ste for å gjø re 
en god jobb er til ret te leg ging for kon
sen tra sjons ar beid. Det men te også de 
fles te an sat te til knyt tet and re ar beids ta
ker or ga ni sa sjo ner i de par te men te ne. 
Ju ris te ne opp ga at 65 pro sent av da gen 
bru kes til kon sen tra sjons ar beid.

Og hele 95 pro sent av ju ris te ne 
sier de fore trek ker eget kon tor frem
for å sit te i land skap.

– Sva re ne i un der sø kel sen må tas 
på al vor. Det hand ler nok om at ju ris
ter og and re ofte job ber med kon sen

nin gen, og med en kon sen trert ut byg
ging for å få en god are al ut nyt tel se i det 
frem ti di ge re gje rings kvar ta let. Det ble 
be slut tet at det nye re gje rings kvar ta let 
skal in klu de re Stats  mi nis te rens kon tor 
og alle de par te men te ne unn tatt For
svars de par te men tet, samt De par te
men te nes sik ker hets og ser vi ce or ga ni
sa sjon. Det skal plan leg ges for 5700 
ar beids plas ser i 2034 – i gam le og nye 
bygg. Are al nor men per an satt er 23 
kvad rat me ter, in klu si ve fel les om rå der. 
Det er be slut tet at den gam le Yblok ka 
skal ri ves.

– Det nye re gje rings kvar ta let skal 
være en åpen og le ven de del av byen, 
og vi tar med oss his to ri en inn i et 
frem tids ret tet og mo der ne kvar tal. Vi 
leg ger til ret te for mo der ne, ef fek ti ve 
og sik re kunn skaps ar beids plas ser, sa 
kom mu nal og mo der ni se rings mi nis
ter Jan Tore Sanner da de par te men tet 
ved tok re gu le rings plas sen 10. feb ruar.

Stats bygg får nå i opp drag å gjen
nom fø re plan og de sign kon kur ran se 
for re gje rings kvar ta let.

Reguleringsplanen viser hvordan det nye regjeringskvartalet vil se ut. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og departementet vedtok 10. 
februar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet. Her fra da Sanner i april 
åpnet en utstilling med ulike forslag til hvordan regjeringskvartalet kan utvikles. 
(Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
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me ne godt. Med for holds vis be gren
se de res sur ser har Øst po li ti dis trikt 
klart å opp rett hol de en stor pro duk
sjon, og sær lig gjel der det te tea met i 
Østfold», skri ver stats ad vo ka te ne som 
imid ler tid gir sig na ler om at det er et 
klart for bed rings po ten si al.»

«Stats ad vo ka te ne har mer ket seg 
at de tre øko tea me ne i dag i me get 
be gren set grad bru ker et ter forsk nings
pla ner, og at det te sy nes å være for be
holdt de sto re sa ke ne. Vi me ner øko
tea me ne vil le være tjent med å bru ke 
et ter forsk nings pla ner i alle sa ker. Det
te vil gjel de i enda stør re grad når tre 
et ter forsk nings og på ta le kul tu rer skal 
bli én. Stats ad vo ka ten vil ved frem ti
di ge in spek sjo ner ha et ter forsk nings
pla ner som et punkt på agen da en», 
he ter det i rap por ten fra stats ad vo ka
te ne som også ut tryk ker at de er «noe 
be kym ret for av de lin ge nes mang len de 
over sikt og kon troll med re stan se ne. 
Det te gjel der sær lig tea met på 

mens Øko tea met i Østfold har blitt 
ut vi det fra to til fire. Øko tea met i tid
li ge re Fol lo po li ti dis trikt had de én 
ju rist på hel tid, og en i 50 % stil ling 
men be står – iføl ge stats ad vo ka te nes 
in spek sjons rap port nå av tre på ta le ju
ris ter.

Et ter pla nen skal øko tea me ne i 
Øst po li ti dis trikt slås sam men, noe 
som tro lig vil skje i lø pet av året. Hvis 
da gens be man ning be hol des vil det 
nye tea met ved en sam lo ka li se ring 
be stå av hele 10 på ta le ju ris ter. I til legg 
kom mer et stort an tall po li ti et ter fors
ke re, po li ti re vi so rer, mil jø ko or di na to
rer og bi stands re vi so rer fra Skatt Øst.

Et ter forsk nings pla ner
Et ter å ha in spi sert de tre øko tea me ne 
i Øst po li ti dis trikt be står Oslo statsad
vokatadvokatembeters opp sum me
ring både av ris og ros.

«Et ter vårt syn fun ge rer fle re si der 
ved straf fe saks be hand lin gen i øko tea

Tid li ge re Romerike, Østfold og Fol lo 
po li ti dis trikt ble fra 1. ja nu ar 2016 
slått sam men til det nye Øst po li ti dis
trikt, og har nå én po li ti mes ter, Jon 
Ste ven Has sel dal. Det drif tes imid ler
tid fort satt i ut gangs punk tet som tre 
po li ti dis trik ter, og har tre øko team 
som hver for seg straf fe saks be hand ler 
sa ker uav hen gig av hver and re.

Tall Ju rist kon takt har inn hen tet 
vi ser at øko tea me ne har blitt styr ket i 
an tall på ta le ju ris ter de sis te fire åre ne. 
En ar beids grup pe ned satt av Po li ti di
rek to ra tet og Riks ad vo ka ten kart la i 
2012 øko tea me ne som et ledd i Re gje
rin gens hand lings plan mot øko no misk 
kri mi na li tet. Øk nin gen av på ta le ju ris
te ne i det som nå er Øst po li ti dis trikt 
frem går når vi sam men lig ner tal le ne 
fra 2012 med tall fra Oslo stats ad vo
kat em be ters in spek sjons rap port fra 
ok to ber 2016. 

Øko tea met på Romerike har blitt 
ut vi det fra to til tre på ta le ju ris ter 

Flere påtalejurister samles i større økoteam

Inspeksjon viser  
at mye kan gjøres  
for å effektivisere  

kampen mot  
hvitsnippkriminelle

Ved å slå sammen økoteamene 
i landets tidligere 27 politidist-

rikter til slagferdige enheter 
i dagens 12 politidistrikter 

håper politiet på en mer 
effektiv bekjempelse av  

både miljø- og økonomisk 
kriminalitet. Juristkontakt  

har fått tilgang til en inspek-
sjons rapport gjort av Oslo 

statsadvokatembeter i Øst 
politidistrikt som tar «pulsen» 
på økoteamenes utfordringer.

Tekst: Tore Let vik

Statsadvokat Olav Helge Thue er fagansvarlig for inspeksjonene.  (Foto: Mimsy Møller / Samfoto)
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«Som nevnt har stats ad vo ka ten 
mer ket seg at fle re si der ved straf fe
saks be hand lin gen sy nes å fun ge re 
godt. Ved ut for min gen av det nye øko
tea met er stats ad vo ka te ne opp tatt av 
at en iva re tar og vi de re ut vik ler de 
man ge kva li te te ne som i dag er i øko
tea me ne. Nå som det nye øko tea met 
er i stø pe skje en, vi ser vi til at in te grert 
på ta le og sam lo ka li se ring bør være ett 
av fle re vik ti ge mo men ter ved valg av 
mo dell. Stats ad vo ka te ne i Oslo for
ven ter at Øst po li ti dis trikt ved Nær
po li ti re for men or ga ni se rer seg slik at 
kri mi na li tets be kjem pel sen av øko no
misk blir re elt styr ket».

Oslo stats ad vo kat em be ter har 
in spek sjons an svar for to po li ti dis trik
ter, Oslo pd og Øst pd. Før s te stats ad
vo kat Olav Hel ge Thue ved Oslo 
stats ad vo kat em be ter er fag an svar lig 
for in spek sjo ne ne.

– I lø pet av 2016 har vi hatt in spek
sjo ner på alle på ta le og et ter forsk

Romerike. Stats ad vo ka ten un der stre
ker vik tig he ten av at po li ti dis trik tet 
ut ar bei der gode ru ti ner og sy ste mer 
for por te føl je kon troll. Man gel full 
kon troll og over sikt kan ikke be grun
nes med be gren se de res sur ser og 
un der be man ning», skri ver Oslo stats
ad vo kat em be ter. De be mer ker også 
po li ti dis trik tets for søk på gå et ter øko
kri mi nel les pen ger og ei en de ler.

«Når det gjel der inn drag ning og 
saks be hand lings tid, ser vi noe va ri e
ren de re sul ta ter. Po li ti dis trik tet sy nes 
å ha opp merk som het ret tet mot inn
drag ning i initialfasen og i en kel te 
sa ker sy nes det te å ha gitt re sul ta ter», 
he ter det i rap por ten.

– For ven ter styr king
I sin slutt kom men tar til in spek sjo nen 
av øko tea me ne ved Øst po li ti dis trikt 
ut tryk ker Oslo stats ad vo ka ter en klar 
for vent ning til for ster ket inn sats når 
de tre øko tea me ne blir ett.

me ne godt. Med for holds vis be gren
se de res sur ser har Øst po li ti dis trikt 
klart å opp rett hol de en stor pro duk
sjon, og sær lig gjel der det te tea met i 
Østfold», skri ver stats ad vo ka te ne som 
imid ler tid gir sig na ler om at det er et 
klart for bed rings po ten si al.»

«Stats ad vo ka te ne har mer ket seg 
at de tre øko tea me ne i dag i me get 
be gren set grad bru ker et ter forsk nings
pla ner, og at det te sy nes å være for be
holdt de sto re sa ke ne. Vi me ner øko
tea me ne vil le være tjent med å bru ke 
et ter forsk nings pla ner i alle sa ker. Det
te vil gjel de i enda stør re grad når tre 
et ter forsk nings og på ta le kul tu rer skal 
bli én. Stats ad vo ka ten vil ved frem ti
di ge in spek sjo ner ha et ter forsk nings
pla ner som et punkt på agen da en», 
he ter det i rap por ten fra stats ad vo ka
te ne som også ut tryk ker at de er «noe 
be kym ret for av de lin ge nes mang len de 
over sikt og kon troll med re stan se ne. 
Det te gjel der sær lig tea met på 

mens Øko tea met i Østfold har blitt 
ut vi det fra to til fire. Øko tea met i tid
li ge re Fol lo po li ti dis trikt had de én 
ju rist på hel tid, og en i 50 % stil ling 
men be står – iføl ge stats ad vo ka te nes 
in spek sjons rap port nå av tre på ta le ju
ris ter.

Et ter pla nen skal øko tea me ne i 
Øst po li ti dis trikt slås sam men, noe 
som tro lig vil skje i lø pet av året. Hvis 
da gens be man ning be hol des vil det 
nye tea met ved en sam lo ka li se ring 
be stå av hele 10 på ta le ju ris ter. I til legg 
kom mer et stort an tall po li ti et ter fors
ke re, po li ti re vi so rer, mil jø ko or di na to
rer og bi stands re vi so rer fra Skatt Øst.

Et ter forsk nings pla ner
Et ter å ha in spi sert de tre øko tea me ne 
i Øst po li ti dis trikt be står Oslo statsad
vokatadvokatembeters opp sum me
ring både av ris og ros.

«Et ter vårt syn fun ge rer fle re si der 
ved straf fe saks be hand lin gen i øko tea

Flere påtalejurister samles i større økoteam

Inspeksjon viser  
at mye kan gjøres  
for å effektivisere  

kampen mot  
hvitsnippkriminelle

Statsadvokat Olav Helge Thue er fagansvarlig for inspeksjonene.  (Foto: Mimsy Møller / Samfoto)
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dis trik tet, kan funk sjo nen ha un der lig
gen de funk sjo ner lo kalt plas sert and re 
ste der i po li ti dis trik tet. Det er så le des 
rom i re for men for in di vi du el le til pas
nin ger i po li ti dis trik te ne», skri ver 
POD i sin orien te ring.

Di rek to ra tet fort set ter: 
«Be kjem pel se av pro fitt mo ti vert kri mi
na li tet er et av fle re fo kus om rå der, noe 
som må gjen spei les i dis trik te nes dis po
ne ring av til del te mid ler. Vur de rin ger 
knyt tet til an tall på ta le ju ris ter som skal 
være knyt tet til ØKOtea me ne må 
fore tas fort lø pen de i de en kel te po li ti
dis trikt. Sa ker in nen øko no misk kri mi
na li tet og mil jø  kri mi na li tet er kre ven de 
å et ter fors ke og iret te fø re, og kre ver 
ro bus te fag mil jø er som be står over tid. 
Po li ti ad vo ka te ne har en sen tral rol le i 
ØKOtea me ne som le der av et ter
forsk nin gen i de en kel te straf fe sa ker. 
Po li ti ad vo ka ter de di kert og sær skilt av
gitt til fag fel tet er der for av gjø ren de for 
å iva re ta ef fek ti vi tet, kva li tet, re sul tat
opp nå el se og retts sik ker het. Det te bør 
tas hen syn til i vur de rin gen av an tall 
på ta le ju ris ter», un der stre ker Po li ti di
rek to ra tet, som også har syns punk ter 
på ef fek ten av sam men slåing.

«Ved å sam le ØKOtea me ne i 
stør re en he ter vil dis trik te ne ven te lig 
kun ne hånd te re stør re straf fe sa ker, 
sam ti dig som man kan ha en jevn 
et ter forsk ning og iret te fø ring av min
d re sa ker. Vi de re for ven tes ØKOtea
me ne å bli mind re sår ba re. Stør re 
en he ter vil gi mu lig het til å byg ge opp 
yt ter li ge re hen sikts mes sig spe sia list
kom pe tan se in nen øko no misk kri mi
na li tet og mil jø kri mi na li tet. Det te er 
vik tig for at po li ti et enk le re skal kun ne 
føl ge kri mi na li tets ut vik lin gen, sam ti
dig som det vil sør ge for en høy kva li
tet på et ter forsk nin gen. 

Som et ledd i et ter forsk nings løf tet 
skal det etab le res en fagforvaltnings
struktur. Økokrims rol le vil bli nær
me re av klart i den ne for bin del se. 
Vi de re vil den kom men de særorga
nutredningen ha be tyd ning for 
Økokrims rol le i for hold til po li ti dis
trik te ne, skri ver Po li ti di rek to ra tet.

– Vil det kun ne gjø re det enk le re 
for Oslo stats ad vo kat em be ter å kun ne 
in spi se re og å vei le de øko tea me ne i 
be kjem pel sen av øko no misk kri mi na
li tet og al vor lig mil jø kri mi na li tet?

– En fel les or ga ni se ring vil gjø re 
det enk le re for vår in spek sjons virk
som het for di vi får ett po li ti dis trikt 
med én le del se å for hol de oss til i mot
set ning til tre som det var tid li ge re.

Ju rist kon takt send te epost til po li
ti mes ter i Øst po li ti dis trikt Jon Ste ven 
Has sel dal og til fun ge ren de le der for 
retts og på ta le, Jens El se bu tan gen, 
med spørs mål om be man nin gen og 
lo ka li se rin gen av det nye øko tea met, 
og ba om kom men tar til inn hol det av 
in spek sjons rap por ten. Epos te ne er 
be kref tet mot tatt, men ikke be svart.

Rom for til pas nin ger
I en epost til Ju rist kon takt på pe ker 
Po li ti di rek to ra tet (POD) at di rek to ra
tet har gitt ram mer og ret nings lin jer 
for etab le ring av nye po li ti dis trik ter i 
for bin del se med gjen nom fø ring av 
Nær po li ti re for men. 

«En av de funk sjo ne ne som skal 
im ple men te res er et ter forsk ning av 
øko no misk kri mi na li tet og mil jø kri
mi na li tet, og funk sjo nen skal im ple
men te res et ter lo kalt ut ar bei det plan. 
Pro ses se ne knyt tet til den nær me re 
or ga ni se ring av ØKOtea me ne fore går 
lo kalt. Or ga ni sa to risk skal ØKOtea
me ne sam les i de nye dis trik te ne. 
Fy sisk skal ØKOtea me ne som ho ved
re gel sam lo ka li se res. Li ke vel bør dis
trik te ne ta hen syn til al le re de vel fun
ge ren de ord nin ger. Der det er 
hen sikts mes sig ut ifra for hold i po li ti

nings grup per i dis se po li ti dis trik te ne. I 
Oslo har vi in spi sert 15 en he ter og i 
Øst har vi in spi sert 6 en he ter. Det er 
skre vet in spek sjons rap por ter et ter 
samt li ge in spek sjo ner. In spek sjo ne ne 
blir fulgt opp med et brev til po li ti
mest re ne, skri ver Thue i en epost. 

Han kan for tel le at Oslo stats ad vo
kat em be ter nå er i gang med sam men
fat te inn tryk ke ne fra samt li ge in spek
sjo ner.

– Vi har nå sendt brev til po li ti
mes te ren der vi spør om det er gjort til 
tak i for hold til våre an be fa lin ger og 
på pek nin ger, og even tu elt hvil ke til tak 
som er iverk satt, med svar frist i lø pet 
av mars må ned.

– Vet du når de nye øko tea me ne 
skal være på plass og ope ra ti ve?

– Sva ret er nei, men vi for ut set ter 
at or ga ni sa sjo nen er på plass i lø pet av 
2017.

– Har du noen ge ne rel le syns punk
ter på vik tig he ten av in te grert på ta le 
og sam lo ka li se ring av øko tea me ne i de 
nye po li ti dis trik te ne når de har sine 
nye øko team på plass?

– Norsk po li ti og på ta le myn dig he
ten i po li ti et er byg get opp rundt ide en 
om at in te grert på ta le i po li ti et er både 
prak tisk, ef fek tivt og at det re pre sen te
rer en retts sik ker hets ga ran ti. Øst po li
ti dis trikt er midt i en om fat tende 
om or ga ni se rings pro sess (nær po li ti re
for men) Vi ver ken kan el ler øns ker å 
blan de oss inn i den pro ses sen som nå 
på går om or ga ni se ring av po li ti dis trik
te ne. I for len gel sen av det te må vi 
un der stre ke at in te grert på ta le ikke 
nød ven dig vis be tyr sam lo ka li se ring.
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Sivilprosess
Avhør av parter og vitner                                                         13.–14. MAR.
Argumentasjon og prosedyreteknikk 24. APR.
Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett 8. MAI

Shipping og offshore
International Shipping – Relations and Negotioation

Relations and Negotioation (London)          26.–28 APR.

Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
Det årlige ekspropriasjonsrettskurset                                   28.–29. MAR.

Tvangsfullbyrdelse og inkasso
Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse 3.  MAIPåmelding og program: jus.no

       Sa ker in nen  
øko no misk kri mi na li tet  

og mil jø  kri mi na li tet  
er kre ven de å et ter fors ke 

og iret te fø re
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dis trik tet, kan funk sjo nen ha un der lig
gen de funk sjo ner lo kalt plas sert and re 
ste der i po li ti dis trik tet. Det er så le des 
rom i re for men for in di vi du el le til pas
nin ger i po li ti dis trik te ne», skri ver 
POD i sin orien te ring.

Di rek to ra tet fort set ter: 
«Be kjem pel se av pro fitt mo ti vert kri mi
na li tet er et av fle re fo kus om rå der, noe 
som må gjen spei les i dis trik te nes dis po
ne ring av til del te mid ler. Vur de rin ger 
knyt tet til an tall på ta le ju ris ter som skal 
være knyt tet til ØKOtea me ne må 
fore tas fort lø pen de i de en kel te po li ti
dis trikt. Sa ker in nen øko no misk kri mi
na li tet og mil jø  kri mi na li tet er kre ven de 
å et ter fors ke og iret te fø re, og kre ver 
ro bus te fag mil jø er som be står over tid. 
Po li ti ad vo ka te ne har en sen tral rol le i 
ØKOtea me ne som le der av et ter
forsk nin gen i de en kel te straf fe sa ker. 
Po li ti ad vo ka ter de di kert og sær skilt av
gitt til fag fel tet er der for av gjø ren de for 
å iva re ta ef fek ti vi tet, kva li tet, re sul tat
opp nå el se og retts sik ker het. Det te bør 
tas hen syn til i vur de rin gen av an tall 
på ta le ju ris ter», un der stre ker Po li ti di
rek to ra tet, som også har syns punk ter 
på ef fek ten av sam men slåing.

«Ved å sam le ØKOtea me ne i 
stør re en he ter vil dis trik te ne ven te lig 
kun ne hånd te re stør re straf fe sa ker, 
sam ti dig som man kan ha en jevn 
et ter forsk ning og iret te fø ring av min
d re sa ker. Vi de re for ven tes ØKOtea
me ne å bli mind re sår ba re. Stør re 
en he ter vil gi mu lig het til å byg ge opp 
yt ter li ge re hen sikts mes sig spe sia list
kom pe tan se in nen øko no misk kri mi
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trik te ne, skri ver Po li ti di rek to ra tet.

Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på!
Diverse kurs
Hvitvasking – praktisk gjennomføring 25. APR.
av regelverket i advokatvirksomhet

Writing Modern Legal English 3. APR.

Arbeidsrett
Det årlige arbeidsrettskurset, Bergen 9.–10. MAR.

Alternativ tvisteløsning
Forhandlingskurs på Harvard-campus – Workshop 26.–28. JUN.
Forhandlingskurs på Harvard-campus – Advanced 29.–30. JUN.

Asyl- og utlendingsrett
Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett 24. APR.
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Finansdagen 15. MAR.
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Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 23. MAR.
Fagforum i personskadeerstatning                                   5. APR.–29.NOV.
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Selskapsrett
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Tillitsvalgtkonferansen 2017
Sommerkonferanse for Juristforbundets tillitsvalgte – Farris Bad, Larvik. 
Årets tema: ”Varsling, kritikk og svikt – har vi en handlingsplikt?”
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Målgruppe: Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer

Fra: 1. juni 2017
Til: 2. juni 2017  
Sted: Farris Bad, Larvik

Kursnummer: 2017650
Påmeldingsfrist: 30. mars

Arbeidsmiljølovens varslingsregler
Advokat Anne Marie Due Lund, Advokatfirma Hjort

Har vi et klima for kritikk- samfunnsmessige,  
rettslige og organisatoriske utfordringer 
Jurist og skribent Kai Sibbern, leder, Norsk PENs 
varslergruppe

Varsling – utvalgte tema
Nestleder Kjetil Rekdal, Politiforbundet
Advokat Arild Jebens, Juristforbundet
Advokat Kjersti Hatlestad, Spekter

Motivasjon: om det å skape suksess sammen. 
Prestasjonskultur, teamwork og inspirasjon.

Ledelse i et omstillingsperspektiv
Professor Jan Kjetil Arnulf, Handelshøyskolen BI

Selvledelse og utvikling  
– hvordan ivareta dette når alt er i forandring?
Forfatter og redaktør Magne Lerø, Ukeavisen Ledelse

Aktuelt tema: er samfunnet blitt for regelstyrt,  
mister vi rom for det politiske skjønn på veien? 
Stortingspolitiker og tidligere justisminister Anders 
Amundsen

Fullt program på www.juristforbundet.no

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Det settes opp 
egen buss fra og til Oslo. Reiseutgifter dekkes etter billigste 
reisemåte for dem som ikke kommer fra eller via Oslo. 

Kurs for tillitsvalgte

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt   Spørsmål: Solveig Dahl Kongsvik | sdk@juristforbundet.no | 915 55 268

Tillitsvalgtkonferansen Larvik Farris Bad - Annonse JUKO nr 1.indd   1 16.02.17   09.54

frem til en av ta le. For hand lin ge ne 
va rer i 60 mi nut ter og fore går på eng
elsk. Det te vil gi stu den te ne en vik tig 
er fa ring med hen syn til hvor dan for
hand lin ger fore går i ar beids li vet, for
tel ler Ce ci lia Vinje Hag land. 

Et dom mer pa nel vil vur de re pre
sta sjo ne ne og gi til ba ke mel din ger til 
del ta ker ne. 

– Dom mer pa ne let er en kom bi na
sjon av dyk ti ge og er far ne pro fi ler fra 
juss, po li tikk og næ rings liv, sier hun. 

I slutten av mars møtes 
studentene ved De juridiske 
fakultetene i Oslo, Bergen og 
Tromsø for å knive om tittelen 
som jusstudentenes beste 
forhandlere. Dette er tredje 
gangen ELSA Norge arrangerer 
den nasjonale forhandlings-
konkurransen. 

ELSAs, The Eu ro pean Law Stu dents 
As so cia ti on, in ter na sjo na le for hand
lings kon kur ran se går av sta be len som
me ren 2017. Det nors ke la get har dan
ket ut man ge av kon kur ren te ne de 
fo re gå en de åre ne. I fjor kom la get fra 
Oslo på en so lid fjer de plass i den 
in ter na sjo na le kon kur ran sen. 

Den nors ke vin ne ren som skal del
ta vil kå res i Oslo 21.23. mars 2017 
med ELSA Norge som ar ran gør sam
men med Ju rist for bun det og ad vo kat
fir ma et Arnt zen de Be sche. 

– Som frem ti di ge ju ris ter og ad vo
ka ter kom mer vi til å job be mye med 
for hand lin ger. Li ke vel har vi gjen nom 
stu di et få prak tis ke mu lig he ter til å 
ut vik le våre for hand lings ev ner. Den ne 
kon kur ran sen er der for en vik tig 
læ rings are na, sier Ce ci lia Vinje Hag
land i ELSA Norge.

– Man ge stu den ter er ikke klar 
over at yr ket som ju rist in ne bæ rer mer 
enn bare ho ved for hand lin ger i dom
sto le ne. Det er der for vik tig at stu den
te ne får en are na hvor de kan ut vik le 
sine ev ner i lik nen de for hand lings si
tua sjo ner som man mø ter i det prak
tis ke ar beids li vet. Kon kur ran sen vi ser 
at man ge av pro ble me ne Pe der Ås og 
Mar te Kir ke rud opp le ver kan lø ses på 
fle re are na er, sier Hag land. 

Kon kur ran se reg le ne
Del ta ker ne får en uke til for be re del ser 
et ter at kon kur ran secasen er of fent
lig gjort. Do ku men tet de mot tar in ne
hol der en del med fel les in for ma sjon 
og en del med kon fi den si ell in for ma
sjon til hø ren de sin part. Den ne mo del
len kre ver at stu den te ne må job be 
selv sten dig, sy ste ma tisk og krea tivt 
med å byg ge opp sin for hand lings stra
te gi. 

– I kon kur ran sen mø tes lage ne 
som to par ter som skal for hand le seg 

Studenter møtes i tøffe forhandlinger

– Det er viktig at studentene får en arena hvor de kan utvikle sine evner i liknende 
forhandlingssituasjoner som man møter i det praktiske arbeidslivet, sier Cecilia Vinje 
Hagland i ELSA Norge.
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frem til en av ta le. For hand lin ge ne 
va rer i 60 mi nut ter og fore går på eng
elsk. Det te vil gi stu den te ne en vik tig 
er fa ring med hen syn til hvor dan for
hand lin ger fore går i ar beids li vet, for
tel ler Ce ci lia Vinje Hag land. 

Et dom mer pa nel vil vur de re pre
sta sjo ne ne og gi til ba ke mel din ger til 
del ta ker ne. 

– Dom mer pa ne let er en kom bi na
sjon av dyk ti ge og er far ne pro fi ler fra 
juss, po li tikk og næ rings liv, sier hun. 

– Det er viktig at studentene får en arena hvor de kan utvikle sine evner i liknende 
forhandlingssituasjoner som man møter i det praktiske arbeidslivet, sier Cecilia Vinje 
Hagland i ELSA Norge.
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Va ri er te te ma er
Sol tvedt ble fer dig med jus stu di et 
i  no vem ber 2014 og har si den da 
ar bei det hos nams man nen i Oslo. Ida 
Thorsrud ar bei der hos Kir ke rå det.

– Sam men skal vi ut ar bei de cir ka 
1012 epi so der, og podcasten he ter 
#Vok sen, sier de to som al le re de har 
spilt inn fire epi so der.

– Det gjør at vi lig ger på pluss  
si den når epi so de ne slip pes ut hver 
tors dag. Podcasten er gra tis og blir 
 lan sert på Itunes, sier Sol tvedt. 

Hun for tel ler at opp byg gin gen av 
epi so den er som føl ger: 

– Den va rer i max. 45 min, men 
kan va ri e re ut fra emne og per son som 
bli in ter vju et. In ter vju et i seg selv 
va rer i ca. 20 min. Res ten av ti den bru
kes på in tro duk sjon som er en sam ta le 
mel lom meg og Ida om for skjel li ge 
 te ma er. 

Eks emp ler på te ma er er hvor dan 
det er å være ny på jobb, hvor dan 
snak ke om lønn med ar beids gi ver el ler 
ner ver før eks amen.

– Det te er en ny måte vi hå per å nå 
ut til stu den te ne og and re ju ris ter på, 
og vi hå per selv føl ge lig at man ge hø rer 
på podcastene og at de som øns ker å 
for tel le and re om sine opp le vel ser 
som ju rist tar kon takt, sier de to som la 
ut sin før s te podcast den 23. feb ruar.

nå opp til for vent nin ge ne til blant and
re fa mi lie, med stu den ter og fore le se re, 
sier Sol tvedt til Ju rist kon takt. 

Vi mø ter de to uten for Uni ver si te
tet i Oslo.

– Un der hele stu di et for be re der 
man seg på å bli vok sen, alt så å kom me 
seg ut i ar beids li vet. Vi fikk der med en 
ide om å lage en podcast om nett opp 
det å bli vok sen. Her in ter vju er vi våre 
ven ner som har stu dert juss og som 
ar bei der i for skjel li ge sek to rer og ju ri
dis ke stil lin ger. Både i pri vat og of fent
lig sek tor, sier de to.

I hver podcastepi so de skal de 
in tro du se rer en ny per son med ny stil
ling og ny ar beids plass som for tel ler 
om sine er fa rin ger og hvor dan ved
kom men de had de det un der stu di et.

– Vi de re gis det en in tro duk sjon 
om ar beids plas sen og tips til hvor dan 
en kan søke. Det gis også gode råd som 
jusstu den ter kan dra nyt te av, hva gjel
der in ter vju, cv og søk nad, sier Sol
tvedt. En tu si as men er ty de lig og klar.

– Vi sy nes selv føl ge lig at det te er et 
utro lig in ter es sant og me get ak tu elt 
tema. Vi har lest om et usunt ka rak ter
press, men også er fart og hørt hvor dan 
det so si a le li vet og sam hol det på jus
sen gjør at en let te re kom mer igjen
nom stu di et. Både ak ti vi te ter og valg
fag som Jurk og Juss buss, sier Sol tvedt 
og Thorsrud. 

Gir lyd til juristers hverdag via podcast

Fra studieproblematikk  
til juss i jobb og dagligliv

Hvilke erfaringer har norske 
jurister fra studietiden? 
Hvordan opplever de sin 
hverdag i ulike stillinger som 
jurister? Nå tar to av jussens 
utøvere fram mikrofonen for 
å la ferske og erfarne jurister 
fortelle om sine opplevelser. 
Presentasjonen skjer ved hjelp 
av de siste årenes moderne og 
populære medium; podcast.

Tekst og foto: Tore Letvik

En pc og en mik ro fon. Og bren nen de 
nys gjer rig het på hva and re har opp
levd. Det er hva Naz ne en P. Sol tvedt 
og Ida Thorsrud tren ger for å kun ne la 
ju ris ter dele sine er fa rin ger med and re. 
Ja, også et sted å pub li se re da, gjen
nom Itunes.

– Jus stu di et er et in ter es sant og 
tungt stu die som man ge er stol te av. 
Både jeg og Ida har kjent på ka rak ter
pres set un der stu di et og stress til knyt
tet søk om ar beids plass et ter stu di et. Vi 
har også like er fa rin ger når det gjel der å 
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– Det te er en ny måte vi hå per å nå 
ut til stu den te ne og and re ju ris ter på, 
og vi hå per selv føl ge lig at man ge hø rer 
på podcastene og at de som øns ker å 
for tel le and re om sine opp le vel ser 
som ju rist tar kon takt, sier de to som la 
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Gir lyd til juristers hverdag via podcast

Fra studieproblematikk  
til juss i jobb og dagligliv

Naz ne en P. Sol tvedt (t.v.) 
og Ida Thorsrud ønsker  
å ta opp mange ulike 
temaer i podcasten.
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Helsedirektoratet 
foreslår å opprette 

rettspsykiatriske institutter 
ved universitetene

• Ha det lø pen de an svar for re kvi re
rings ord nin gen, ut vik ling av sy ste
met for mot tak og be sva rel se av 
re kvi si sjo ner fra på ta le myn dig het, 
samt føre sta tis tikk og rap por te ring

• Til by lo ka ler på kom pe tan se sen te
ret for gjen nom fø ring av sam ta ler 
og tes ting som er sik ker hets mes sig 
for svar lig, også på et ter mid da gen 
og i hel ger.

• Sam ar bei de med de and re re gio na le 
kom pe tan se sent re ne om un der vis
ning, fag ut vik ling og forsk ning, vi
de re ut vik ling av fag om rå det retts
psy kia tri, mm.

• Ut vik le stan dar der/ret nings lin jer råd 
og vei led ning om bl.a. valg av test
verk tøy.

Stren ge re krav
For å sik re sak kyn di ges ut dan ning, 
kom pe tan se og kli nisk prak sis an be fa
ler Hel se di rek to ra tet også at det inn
fø res spe si fi ser te ut dan nings krav for 
spe sia lis ter som skal gjø re sak kyn di ge 
opp drag i hen hold til straf fe ret tens 
util reg ne lig hets reg ler. 

for hol de seg til og en 24ti mers vakt
ord ning. Prø ve pro sjek tet har vist at 
re kvi si sjons ord nin gen fø rer til hur tig 
og ef fek tiv til de ling av sak kyn di ge. For 
eks em pel ble has te opp drag for pre ju
di si el le ob ser va sjo ner løst in nen 30 
mi nut ter el ler mind re. 

Prø ve pro sjek tet har nå endt opp i en 
rap port med fle re kon kre te for slag som 
vil re for me re psy kia tri en her i lan det. 

Na sjo nal en het
I rap por ten fore slås det å etab le re en 
na sjo nal ko or di ne rings en het for retts
psy kia tris ke sak kyn dig het, et ter mo
dell av Mid ler ti dig retts psy kia trisk 
en het (MRE), som en lands dek ken de 
ord ning. En he ten skal ha an svar for 
pro se dy ren for re kvi re ring av sak kyn
di ge til påtalemyndigheten og lo ka li
se res i før s te om gang til Brø set, St. 
Olav HF, hvor prø ve pro sjek tet har 
på gått. 

I rap por ten fore slås det blant 
an net at den na sjo na le ko or di ne rings
en he ten bør:
• Ha an svar for den na sjo na le over

sik ten over sak kyn di ge. Over sik
ten må all tid være opp da tert og 
ny re krut te ring vekt leg ges. Det bør 
inn fø res en til pas set mes tersvenn 
ord ning.

• Være den ope ra ti ve en he ten i for
hold til re kvi ren te ne, in klu siv 
vakt ord ning og ser vi ce funk sjo ner. 

den ster ke kri tik ken et ter mot stri de ne 
retts psy kia tris ke er klæ rin ger i 22. juli
retts sa ken. 

En av dem som har kri ti sert retts
psy kia tri en her til lands er psy kia tri
pro fes sor ved det me di sins ke fa kul tet 
ved Uni ver si te tet i Oslo, Ul rik Fred rik 
Malt. I en kro nikk i Af ten pos ten i 
2014 frem he vet han blant an net at det 
rå det man gel på krav til fag kunn skap 
in nen retts psy kia tri en.

Ju rist kon takt om tal te i nr. 2 i 2015 
et prø ve pro sjekt som nå har brøy tet 
vei for å få etab lert et sy stem der dom
me re, på ta le ju ris ter og for sva re re gis 
bed re grunn lag for å vur de re for bry te
res sinns til stand og skyld evne. Kom pe
tan se sen te ret for sik ker hets , feng
sels og retts psy kia tri pa Brø set, St. 
Olav igang sat te høs ten 2014 en «Mid
ler ti dig Retts psy kia trisk En het» 
(MRE), med ned slags felt i Hel se 
MidtNorge RHF og Hel se Nord RHF. 

Rask til gang til sak kyn di ge med på 
for hånd kva li tets sik ret kom pe tan se er 
ett av stikk or de ne for pro sjek tets suk
sess. Mens det tid li ge re var tid kre
ven de og svært til fel dig hvil ken sak
kyn dig som var til gjen ge lig, og det ofte 
var noen få som ble brukt gang et ter 
gang, sør get MRE for at på ta le myn
dig he ten had de kun ett sted å hen
ven de seg når det skul le inn hen tes sak
kyn di ge til pre ju di si el le el ler ju di si el le 
ob ser va sjo ner. Ett te le fon num mer å 

En ny organisering av retts-
psykiatrien skal sikre retts-
Norge tilgang til sakkyndig 
kompetanse av høy kvalitet. 
Helsedirektoratet foreslår at 
det etableres ett eller flere 
rettspsykiatriske institutter 
eller sentra ved universitetene, 
og en Nasjonal koordinerings-
enhet for rettspsykiatrisk 
sakkyndighet på Brøset, 
tidligere Reitgjerdet, 
i Trondheim.

Tekst: Tore Letvik

Retts psy kia tri en i Norge har i fle re år 
blitt ut satt for hard kri tikk, blant an net 
for å bære preg av «pri vat en tre pri se», å 
lide av man gel på krav til fag kunn skap 
og for å være en prak sis uten aka de misk 
til knyt ning. His to ri er om psy kia te re 
som har gjort ju di si el le ob ser va sjo ner 
av sik te de per so ner på til fel di ge valg te 
ste der som ben ker i par ker og for an led
nin gen inn lei de ho tell rom, har bi dratt 
til å gi de ler av retts psy kia tri en et ikke 
alt for se ri øst ryk te.

Den sto re end rin gen som nå skjer 
kom mer ikke minst i kjøl van net av 

          Hel se di rek to ra tet  
an be fa ler at det sik res  

lo ka ler til bruk for  
sak  kyn di ges sam ta ler  

og tes ting av ob ser van den

Førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes (t.v.) og de to lederne for pilotprosjektet, professor i rettspsykologi ved NTNU Kirsten  
Rasmussen og seksjonssjef ved avdeling Brøset, psykologspesialist Emmanuel Revis. (Foto: Tore Letvik)
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Helsedirektoratet 
foreslår å opprette 

rettspsykiatriske institutter 
ved universitetene

en an tatt gjer nings per son. Økt bruk av 
strpl §167 av de kom pli ser te til fel le ne 
vil sik re kva li te ten på sak kyn dig hets er
klæ rin ge ne, samt iva re ta ob ser van dens 
retts sik ker het, skri ver Hel se di rek to ra
tet.

Pi lot pro sjek tet har også ut ar bei det 
fire mo del ler for hvor dan aka de misk 
for ank ring kan ut vik les i fram ti den. 
Hel se di rek to ra tet me ner mo del le ne 
må inn gå i et even tu elt fram ti dig 
ar beid for hvor dan en aka de misk til
knyt ning kan styr kes. Mo del le ne er:
• Opp ret tel se av ett el ler fle re in sti

tut ter (sent ra) for retts psy kia tri 
ved uni ver si te te ne

• Ster ke re uni ver si tets til knyt ning av 
da gens kom pe tan se sent ra gjen
nom bi stil lin ger

• Opp gra de ring og styr king av kom
pe tan se sent re ne for sik ker hets, 
feng sels og retts psy kia tri

• Opp ret tel se av et vir tu elt in sti tutt 
ba sert på av ta ler mel lom SIFER 
(Sik ker hets,feng sels og retts psy
kia tri – Na sjo nalt kom pe tan se nett
verk) og fle re uni ver si tets in sti tut ter.

Det skal blant an net være krav om 
norsk au to ri sa sjon som lege el ler psy
ko log – god kjent spe sia li tet i psy kia tri, 
barne og ung doms psy kia tri, vok sen
psy ko lo gi, barne og ung doms psy ko
lo gi, nev ro psy ko lo gi – god kjen te kurs
se ri er og krav til inn hol det i spe sia lis tens 
ho ved stil ling. Pen sjo nis ter som el lers 
fyl ler kra ve ne kan gjø re tje nes te som 
sak kyn di ge i tre år et ter pen sjo ne ring 
fra ho ved stil ling

Hel se di rek to ra tet an be fa ler også 
at det sik res lo ka ler til bruk for sak
kyn di ges sam ta ler og tes ting av ob ser
van den. Både for å få en mer en het lig 
til nær ming til den psy kia tris ke un der
sø kel sen, samt fag lig for svar lig sik ker
het, he ter det i for slaget, som pe ker på 
at vi de re fø ring el ler ut vi del se av en 
slik ord ning rei ser fle re spørs mål av 
prin si pi ell, ju ri disk og prak tisk art. 

«Dis se bør ut re des nær me re, i til
legg til spørs må let om fle re lo ka sjo ner 
og geo gra fisk spred ning», skri ver di rek
to ra tet som an be fa ler at de sak kyn di ge 
vur de rer be hov for inn leg gel se et ter 
strpl §167, ju di si ell døgn ob ser va sjon av 

• Ha det lø pen de an svar for re kvi re
rings ord nin gen, ut vik ling av sy ste
met for mot tak og be sva rel se av 
re kvi si sjo ner fra på ta le myn dig het, 
samt føre sta tis tikk og rap por te ring

• Til by lo ka ler på kom pe tan se sen te
ret for gjen nom fø ring av sam ta ler 
og tes ting som er sik ker hets mes sig 
for svar lig, også på et ter mid da gen 
og i hel ger.

• Sam ar bei de med de and re re gio na le 
kom pe tan se sent re ne om un der vis
ning, fag ut vik ling og forsk ning, vi
de re ut vik ling av fag om rå det retts
psy kia tri, mm.

• Ut vik le stan dar der/ret nings lin jer råd 
og vei led ning om bl.a. valg av test
verk tøy.

Stren ge re krav
For å sik re sak kyn di ges ut dan ning, 
kom pe tan se og kli nisk prak sis an be fa
ler Hel se di rek to ra tet også at det inn
fø res spe si fi ser te ut dan nings krav for 
spe sia lis ter som skal gjø re sak kyn di ge 
opp drag i hen hold til straf fe ret tens 
util reg ne lig hets reg ler. 

for hol de seg til og en 24ti mers vakt
ord ning. Prø ve pro sjek tet har vist at 
re kvi si sjons ord nin gen fø rer til hur tig 
og ef fek tiv til de ling av sak kyn di ge. For 
eks em pel ble has te opp drag for pre ju
di si el le ob ser va sjo ner løst in nen 30 
mi nut ter el ler mind re. 

Prø ve pro sjek tet har nå endt opp i en 
rap port med fle re kon kre te for slag som 
vil re for me re psy kia tri en her i lan det. 

Na sjo nal en het
I rap por ten fore slås det å etab le re en 
na sjo nal ko or di ne rings en het for retts
psy kia tris ke sak kyn dig het, et ter mo
dell av Mid ler ti dig retts psy kia trisk 
en het (MRE), som en lands dek ken de 
ord ning. En he ten skal ha an svar for 
pro se dy ren for re kvi re ring av sak kyn
di ge til påtalemyndigheten og lo ka li
se res i før s te om gang til Brø set, St. 
Olav HF, hvor prø ve pro sjek tet har 
på gått. 

I rap por ten fore slås det blant 
an net at den na sjo na le ko or di ne rings
en he ten bør:
• Ha an svar for den na sjo na le over

sik ten over sak kyn di ge. Over sik
ten må all tid være opp da tert og 
ny re krut te ring vekt leg ges. Det bør 
inn fø res en til pas set mes tersvenn 
ord ning.

• Være den ope ra ti ve en he ten i for
hold til re kvi ren te ne, in klu siv 
vakt ord ning og ser vi ce funk sjo ner. 

Førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes (t.v.) og de to lederne for pilotprosjektet, professor i rettspsykologi ved NTNU Kirsten  
Rasmussen og seksjonssjef ved avdeling Brøset, psykologspesialist Emmanuel Revis. (Foto: Tore Letvik)
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En av landets psykiatere med 
lengst erfaring innen 
rettspsykiatri, Randi 
Rosenqvist, har i årevis 
etterlyst bedre organisering.

– Jeg vel dig po si tiv til rap por ten om 
prø ve pro sjek tet. Den sek re ta ri ats
funk sjo nen som man har opp ret tet i 
Trondheim fun ge rer svært bra og bør 
ut vi des til å gjel de hele lan det.  I og 
med at all kom mu ni ka sjon fore går per 
te le fon el ler elek tro nisk, er det in gen 
grunn til å lage fle re sli ke sek re ta ri a ter. 
Det te er en funk sjon som bru ke re av 
retts psy kia tris ke tje nes ter i alle år har 
øns ket seg, og det er be tryg gen de at 
det fore går en kva li tets sik ring av de 
pri vat prak ti se ren de sak kyn di ges for
mel le kom pe tan se, skri ver Ro sen qvist 
i en epost til Ju rist kon takt. 

Hun sier at hun man ge år har 
be kla get at hver ken Jus tis de par te
men tet el ler Hel se de par te men tet har 
sett at de har hatt et an svar når det 
gjel der å or ga ni se re og pro du se re 
retts psy kia tris ke tje nes ter. 

– Det te i mot set ning til retts pa to
lo gi, retts tok si ko lo gi og retts ge ne tikk 
som er of fent lig for ank ret, un der stre
ker Ro sen qvist som fort set ter:

– Når det gjel der opp ret tel sen av 
retts psy kia trisk in sti tutt, så er det te 
mer kom pli sert. Vi har hatt kom pe
tan se sent ra for sik ker hets psy kia tri, 
feng sels psy kia tri og retts psy kia tri 
(SIFER) i Oslo, Ber gen og Trondheim i 
noe over 2025 år. In gen av dis se 
en he te ne har imid ler tid fo ku sert mye 
på retts psy kia tri, sent re ne har hatt 
man ge opp ga ver og få med retts psy
kia trisk kom pe tan se. Det er po si tivt 

om man kla rer å utvike et «retts psy
kia trisk in sti tutt» ved at de retts psy
kia tris ke kref te ne ved dis se tre ste de ne 
sam ar bei der yt ter li ge re. Men der som 
man vir ke lig vil ha en aka de misk retts
psy kia tri, må det nok fris ke pen ger 
inn. For å få et aka de misk mil jø er det 
ikke til strek ke lig med en til to fag per
so ner hvert sted, på pe ker Ro sen qvist. 

Fag lig kom pe tan se 
Riks ad vo ka tens mann i prø ve pro sjek
tets sty rings grup pe, før s te stats ad vo kat 
Bjørn K. Sok nes ved Trøn de lag stats
ad vo kat em be ter, me ner retts psy kia
tri en sam let sett vil få en bed re struk
tur og er glad for at dom sto ler, 
på ta le ju ris ter og for sva re re nå får et 

sy stem hvor sak kyn di ges kom pe tan se 
er kva li tets sik ret, slik at ob ser va sjo
ne ne av sik te de hol der et høyt nivå.

– De fles te ob ser va sjo ne ne holdt 
sik kert et helt ok nivå også tid li ge re, 
men det gjen nom gå en de for ob ser va
sjo ne ne var at de bar preg av for skjel
lig het og til fel dig he ter og det var kan
skje litt for lite kon troll på 
kom pe tan sen, sier Sok nes til Ju rist
kon takt.  

Sok nes har et langt liv in nen straf
fe ret ten bak seg, og sett man ge uli ke 
ju di si el le ob ser va sjo ner av ulik art som 
ut øv en de ak tor i ret ten, og som sjef for 
stats ad vo kat em be tet i Trøn de lag. 
Blant for slage ne som nå er lagt fram, 
er mer bruk av tvangs inn leg gel ser for å 

kun ne gi mer treff sik re ju di si el le 
ob ser va sjo ner.

– Det te er sær lig vik tig i sa ker med 
per so ner som er pre get av en kom bi
na sjon av både rus og psy kia tri, som vi 
ser mer av. Det te er per so ner det kan 
være van ske lig å gjø re en god vur de
ring av uten at de blir inn lagt på in sti
tu sjo ner for å bli rus frie før det gjen
nom fø res en ju di si ell ob ser va sjon, sier 
Sok nes.

Ras ke re
Prø ve pro sjek tet har sik ret et sy stem 
hvor det fø res en lis te over per so ner 
med til gjen ge lig kom pe tan se in nen for 
retts psy kia tri og psy ko lo gi. Når stats
ad vo ka te ne ser at det kan være nød
ven dig med ju di si el le ob ser va sjo ner av 
sik te de og tar kon takt med Brø set, får 
de for slag på fire navn på retts psy kia
te re med på for hånd god kjen te kva li fi
ka sjo ner.

– Ak tor og for sva rer pluk ker da ut 
til sam men to av dem vi øns ker, og vi 
kan ta det for gitt at de sak kyn di ge har 
den nød ven di ge kom pe tan sen. Vi 
kom bi ne rer gjer ne også psy kia ter og 
psy ko log, sier Sok nes som for tel ler at 
pro ses sen med å fin ne retts psy kia trisk 
sak kyn di ge, i mot set ning til tid li ge re, 
nå går mye ras ke re.

– Det te er en ord ning som går på 
tred je året i vår del av lan det. At det nå 
fore slås å bli lands dek ken de ser vi på 
som vel dig po si tivt. Vi som har vært 
med på prø ve pro sjek tet kan i hvert 
fall si at vi ikke vil til ba ke til det som 
var, sier Sok nes.

Før s te stats ad vo ka ten me ner for slag 
om en styr ket aka de misk for ank ring er 
po si tivt og hå per ut vik lin gen vi de re vil 
kun ne føre til en mest mu lig kor rekt 
for mid ling av un der sø kel ser, re sul ta ter 
og me to der inn til dom sto len.

– Det er her to fag som mø tes – 
jus sen på den ene si den og psy kia tri en 
og psy ko lo gi en på den and re, og det er 
mye som må for kla res. Gjen nom mer 
kur sing, som rap por ten også om ta ler, 
så kal te bkurs, og ckurs, er det et håp 
om at man også bed re kan kla re å 
skri ve og å for mid le de sak kyn di ges 

– Betryggende at det foregår  
en kvalitetssikring

Randi Rosenqvist har lenge etterlyst bedre organisering av rettspsykiatrien i Norge. 
Her under ankesaken Anders Behring Breivik har anlagt mot staten.  
(Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)
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sy stem hvor sak kyn di ges kom pe tan se 
er kva li tets sik ret, slik at ob ser va sjo
ne ne av sik te de hol der et høyt nivå.

– De fles te ob ser va sjo ne ne holdt 
sik kert et helt ok nivå også tid li ge re, 
men det gjen nom gå en de for ob ser va
sjo ne ne var at de bar preg av for skjel
lig het og til fel dig he ter og det var kan
skje litt for lite kon troll på 
kom pe tan sen, sier Sok nes til Ju rist
kon takt.  

Sok nes har et langt liv in nen straf
fe ret ten bak seg, og sett man ge uli ke 
ju di si el le ob ser va sjo ner av ulik art som 
ut øv en de ak tor i ret ten, og som sjef for 
stats ad vo kat em be tet i Trøn de lag. 
Blant for slage ne som nå er lagt fram, 
er mer bruk av tvangs inn leg gel ser for å 

kun ne gi mer treff sik re ju di si el le 
ob ser va sjo ner.

– Det te er sær lig vik tig i sa ker med 
per so ner som er pre get av en kom bi
na sjon av både rus og psy kia tri, som vi 
ser mer av. Det te er per so ner det kan 
være van ske lig å gjø re en god vur de
ring av uten at de blir inn lagt på in sti
tu sjo ner for å bli rus frie før det gjen
nom fø res en ju di si ell ob ser va sjon, sier 
Sok nes.

Ras ke re
Prø ve pro sjek tet har sik ret et sy stem 
hvor det fø res en lis te over per so ner 
med til gjen ge lig kom pe tan se in nen for 
retts psy kia tri og psy ko lo gi. Når stats
ad vo ka te ne ser at det kan være nød
ven dig med ju di si el le ob ser va sjo ner av 
sik te de og tar kon takt med Brø set, får 
de for slag på fire navn på retts psy kia
te re med på for hånd god kjen te kva li fi
ka sjo ner.

– Ak tor og for sva rer pluk ker da ut 
til sam men to av dem vi øns ker, og vi 
kan ta det for gitt at de sak kyn di ge har 
den nød ven di ge kom pe tan sen. Vi 
kom bi ne rer gjer ne også psy kia ter og 
psy ko log, sier Sok nes som for tel ler at 
pro ses sen med å fin ne retts psy kia trisk 
sak kyn di ge, i mot set ning til tid li ge re, 
nå går mye ras ke re.

– Det te er en ord ning som går på 
tred je året i vår del av lan det. At det nå 
fore slås å bli lands dek ken de ser vi på 
som vel dig po si tivt. Vi som har vært 
med på prø ve pro sjek tet kan i hvert 
fall si at vi ikke vil til ba ke til det som 
var, sier Sok nes.

Før s te stats ad vo ka ten me ner for slag 
om en styr ket aka de misk for ank ring er 
po si tivt og hå per ut vik lin gen vi de re vil 
kun ne føre til en mest mu lig kor rekt 
for mid ling av un der sø kel ser, re sul ta ter 
og me to der inn til dom sto len.

– Det er her to fag som mø tes – 
jus sen på den ene si den og psy kia tri en 
og psy ko lo gi en på den and re, og det er 
mye som må for kla res. Gjen nom mer 
kur sing, som rap por ten også om ta ler, 
så kal te bkurs, og ckurs, er det et håp 
om at man også bed re kan kla re å 
skri ve og å for mid le de sak kyn di ges 

kon klu sjo ner inn til de som skal være 
med på å av gjø re sa ken, noe som jo er 
uhy re vik tig for å få et rik tigst mu lig 
ut fall for alle par ter, sier Sok nes.

Dia log om im ple men te ring
Ju rist kon takt har bedt både Hel se di
rek to ra tet, Hel se og om sorgs de par te
men tet og Jus tis og be red skaps de par
te men tet om en kom men tar til 
rap por ten og for slage ne. Di rek to ra tet 
og Hel se de par te men tet meld te til
ba ke at Ju rist de par te men tet skul le 
påta seg å kom men te re, og vi har fått 
føl gen de kom men tar fra de par te men
tet via se ni or kom mu ni ka sjons råd gi
ver, An dre as Bjørk lund.

«Pi lot pro sjek tet i retts psy kia tri 
prø ves ut ved Kom pe tan se sen te ret for 
sik ker hets feng sels og retts psy kia tri 
på Brø set i Trondheim. Pro sjek tet star
tet opp i 2014, i ut gangs punk tet for to 
år. Pro sjek tet vi de re fø res i sin nå væ
ren de form i 2017. Det er fore tatt en 
eva lu e ring som vi ser at pro sjek tet har 
gode re sul ta ter og som an be fa ler en 
lands dek ken de or ga ni se ring av retts
psy kia tri en et ter mo dell av pi lot pro
sjek tet. Det over ord ne de må let med 
mo del len er å bed re dom sto le nes og 
på ta le myn dig he tens til gang til sak
kyn dig het av høy kva li tet.  En ef fekt er 
blant an net at opp nev nings pro ses sen 
er både ras ke re og enk le re for re kvi
ren te ne.  

Hel se og om sorgs de par te men tet 
og Jus tis og be red skaps de par te men
tet mot tok pro sjek tets slutt rap port 8. 
de sem ber 2016. De par te men te ne 
sam ar bei der om opp føl gin gen av pro
sjek tet og er i dia log om na sjo nal 
im ple men te ring av mo del len.»

– Betryggende at det foregår  
en kvalitetssikring

       Vi som har vært  
med på prø ve pro sjek tet  

kan i hvert fall si at vi ikke 
vil til ba ke til det som var

Norskproduserte og 
spesialtilpassede

 Dommer- og advokatkapper
 (Dame og herremodell)

 Protokollførerkapper

Kappene lages
i førsteklasses materialer, 
og har helforet 
forstykke.

Kr. 4 400,-
eks. mva.
og frakt

Vevangveien 396, 6493 Lyngstad
Tlf.: 995 26 743
E-post: ernastorvik@gmail.com 
www.pallansom.noAS

Randi Rosenqvist har lenge etterlyst bedre organisering av rettspsykiatrien i Norge. 
Her under ankesaken Anders Behring Breivik har anlagt mot staten.  
(Foto: Lise Åserud / NTB scanpix)
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Man gikk ikke så langt rent geo gra fisk 
for å fin ne ny le der for jusstu den te ne i 
Ju rist for bun det – i lik het med 
Ma thil de Ner land Lie, kom mer også 
Lars Sø ren sen fra Vest våg øy i Lo fo ten. 
Lie er fra Lek nes og Sø ren sen er fra 
Stam sund – et lite kvar ters kjø re tur 
unna. Men mens ny lig av gått stu dent
le der Lie stu de rer i Oslo, stu de rer Lars 
Sø ren sen i Tromsø – der han går på 
tred je av de ling. 

– Det for ri ge sty ret har lagt et godt 
grunn lag for oss, skry ter han av for
gjen ge ren. – Og vi har man ge pla ner 
fram over. I hand lings pla nen vår er det 
lagt vekt på økt syn lig het, ak ti vi tet og 
til ste de væ rel se på hvert fa kul tet, sier 
Sø ren sen.

Det skal blant an net skje gjen nom 
en om struk tu re ring av stu dent sek sjo
nen, der det etab le res fa kul tets sty rer 
på hvert stu die sted. Dis se skal be stå av 
de til lits valg te i til legg til en ar ran ge
ments an svar lig og en re krut te rings an
svar lig. 

– På den må ten skal vi bli mer til
ste de væ ren de i stu die hver da gen på 
fa kul te te ne. Må let er å styr ke re krut
te ring og bed re kon ti nui te ten i stu
dent sek sjo nens ar beid. 

Sty ret øns ker også å nå stu den ter 
som tar en ba che lor i retts vi ten skap. I 
dag er dis se stu den te ne re pre sen tert 
ved at le de ren for ba che lor ut val get – 
et hit til ikke for melt etab lert «un der
or gan» i stu dent sek sjo nen, har mø te
rett i stu dent sek sjo nen. 

– Vi aner kjen ner at nær mest samt
li ge på ba che lor stu di e ne tar sik te på å 
gå over på mas ter et ter tre år. Dis se ut
gjør en øken de del av stu dent mas sen. 
Vi øns ker å ved tekts fes te ba che lor ut

Tar over stafettpinnen 
som studentleder

«Making a Murderer» advokater til Tromsø
Lars Sørensen har overtatt som leder  

for Juristforbundet-Student etter Mathilde Nerland Lie.  
– Vi skal bli synligere og mer aktive ute på fakultetene,  

sier Sørensen om satsingen framover. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

25. mars kommer to amerikanske 
advokatprofiler kjent fra Netflix
dokumentaren «Making a Murderer» 
til Tromsø – og studentene jobber med 
å skaffe medlemmene rabatt og 
adgang til arrangementet, forteller 

Lars Sørensen overtar ledervervet i Juristforbundet-Student etter Mathilde Nerland Lie.
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ute. Vi sy nes det er vik tig å opp ly se 
stu den te ne om at det er utro lig man ge 
spen nen de jobb mu lig he ter uten om de 
ti stør ste ad vo kat sel ska pe ne, sier han

Det kan også ten kes and re ar ran
ge men ter som for be re der stu den te ne 
på ar beids li vet. 

– Vi øns ker å bru ke bred den av 
ju ris te ne til fore drag og sli ke ak ti vi te
ter. På ar beids livs da ger og den ty pen 
ar ran ge men ter, er jo pri vat sek tor 
svært godt re pre sen tert. Blant an net 
øns ker vi å bru ke fore drags hol de re fra 
Ju rist for bun detStat og Ju rist for bun
detKom mu ne.

Han tror syn lig gjø ring av bred den 
av ju rist job ber også kan dem pe usunt 
ka rak ter press.

– Tid li ge re har vi sam ar bei det med 
Ju ri disk stu dent ut valg (JSU) i de res 
kam pan je mot ne ga tivt ka rak ter press. 

Kon tin gent
Fra og med au gust inn fø rer Ju rist for
bun det stu dent kon tin gent. Jusstu den
te ne har i en leng re pe ri ode ikke be talt 
noe for med lem ska pet. 

– Stu dent med lem mer har tid li
ge re be talt for med lem ska pet, men 
stu dent kon tin gen ten ble for noen år 
si den fjer net for å gi re krut te rin gen en 
«boost». Vi ser sam ti dig at de ut gjør en 
be ty de lig an del av Ju rist for bun dets 
med lem mer, og de har ak ku rat de 
sam me for de le ne som or di næ re med
lem mer. Der for er det ri me lig at også 
stu den te ne bi drar til fel les ska pet. Men 
stu den te ne vil fort satt slip pe vel dig 
bil lig unna – stu dent kon tin gen ten vil 
være drøye fem pro sent av en or di nær 
kon tin gent, sier Lars Sø ren sen. 

val get, og ser på mu lig he ten til å gi 
le de ren, som har mø te rett i våre sty re
mø ter, en stem me rett, sier Sø ren sen. 

Juristforbundmiljø
I det hele tatt skal ak ti vi tets ni vå et regi 
av Ju rist for bun det økes ute på fa kul te
te ne.

– Ju rist for bun det har ikke vært 
nok til ste de. Nå skal vi job be for å 
in klu de re stu den te ne mer. Vi må være 
tilstede med både stu dent ar ran ge
men ter og kar rie re kvel der, for å nev ne 
noe, sier den nye le de ren. 

– Vi øns ker å ska pe et «Jurist
forbundetmiljø» på fa kul te te ne, der 
stu den te ne fø ler et ei er skap og en til
hø rig het til or ga ni sa sjo nen. Det er vik
tig at stu den te ne ser ver di en av å være 
med lem i en or ga ni sa sjon som Ju rist
for bun det.

Stu dent sty ret vil også vise stu den
te ne mang fol det i ar beids mar ke det 
som ju rist.

– Vi øns ker å være et ak tivt bin de
ledd mel lom stu den te ne og ar beids li
vet og vil også bru ke de and re sek sjo
ne ne i det te ar bei det. Og for at så 
man ge som mu lig for blir med lem i 
Ju rist for bun det også et ter endt stu die, 
skal vil job be med ar ran ge men ter som 
er spe si elt ret tet mot av gangs stu den
ter. Det be tyr for eks em pel at vi vi ser 
bred den av ju rist ar beids plas ser der 

Man gikk ikke så langt rent geo gra fisk 
for å fin ne ny le der for jusstu den te ne i 
Ju rist for bun det – i lik het med 
Ma thil de Ner land Lie, kom mer også 
Lars Sø ren sen fra Vest våg øy i Lo fo ten. 
Lie er fra Lek nes og Sø ren sen er fra 
Stam sund – et lite kvar ters kjø re tur 
unna. Men mens ny lig av gått stu dent
le der Lie stu de rer i Oslo, stu de rer Lars 
Sø ren sen i Tromsø – der han går på 
tred je av de ling. 

– Det for ri ge sty ret har lagt et godt 
grunn lag for oss, skry ter han av for
gjen ge ren. – Og vi har man ge pla ner 
fram over. I hand lings pla nen vår er det 
lagt vekt på økt syn lig het, ak ti vi tet og 
til ste de væ rel se på hvert fa kul tet, sier 
Sø ren sen.

Det skal blant an net skje gjen nom 
en om struk tu re ring av stu dent sek sjo
nen, der det etab le res fa kul tets sty rer 
på hvert stu die sted. Dis se skal be stå av 
de til lits valg te i til legg til en ar ran ge
ments an svar lig og en re krut te rings an
svar lig. 

– På den må ten skal vi bli mer til
ste de væ ren de i stu die hver da gen på 
fa kul te te ne. Må let er å styr ke re krut
te ring og bed re kon ti nui te ten i stu
dent sek sjo nens ar beid. 

Sty ret øns ker også å nå stu den ter 
som tar en ba che lor i retts vi ten skap. I 
dag er dis se stu den te ne re pre sen tert 
ved at le de ren for ba che lor ut val get – 
et hit til ikke for melt etab lert «un der
or gan» i stu dent sek sjo nen, har mø te
rett i stu dent sek sjo nen. 

– Vi aner kjen ner at nær mest samt
li ge på ba che lor stu di e ne tar sik te på å 
gå over på mas ter et ter tre år. Dis se ut
gjør en øken de del av stu dent mas sen. 
Vi øns ker å ved tekts fes te ba che lor ut

Tar over stafettpinnen 
som studentleder

«Making a Murderer» advokater til Tromsø
Lars Sørensen har overtatt som leder  

for Juristforbundet-Student etter Mathilde Nerland Lie.  
– Vi skal bli synligere og mer aktive ute på fakultetene,  

sier Sørensen om satsingen framover. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

25. mars kommer to amerikanske 
advokatprofiler kjent fra Netflix
dokumentaren «Making a Murderer» 
til Tromsø – og studentene jobber med 
å skaffe medlemmene rabatt og 
adgang til arrangementet, forteller 

Lars Sørensen overtar ledervervet i Juristforbundet-Student etter Mathilde Nerland Lie.

             Nå skal vi jobbe  
for å inkludere  

studentene mer

Lars Sørensen, leder i Juristforbundet
Student. 

Det er de amerikanske forsvarsad
vokatene Dean Strang og Jerry Buting 
som kommer, kjent etter å ha repre
sentert Steve Avery. Advokatene skal 

belyse saken og dele sine erfaringer og 
opplevelser. Advokat Jens Johan Hjort, 
leder for Advokatforeningen, skal 
være moderator i samtalen, som fore
går på Hotel The Edge.
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nivå, men har kom met til enig het på 
sen tralt for hand lings nivå. 

• De til lits valg te er i stor grad for nøyd 
med høs tens for hand lings pro sess. 
Man ge gir ut trykk for at det er po si
tivt at det kun er ar beids gi ver og 
Aka de mi ker par ter rundt for hand
lings bor det. 

Opp læ ring
Rik ke C. Rings rød for tel ler at svært 
man ge av Ju rist for bun dets til lits valg te 
har del tatt på kurs og opp læ ring i ny 
ho ved ta riff av ta le og lo ka le lønns for
hand lin ger, både i regi av Ju rist for bun
det og Aka de mi ker ne. 

– Den for mi dab le in ter es sen har 
gjort at kjenn ska pen til den nye ho ved
ta riff av ta len og for hand lings kom pe
tan se for man ge av våre til lits valg te var 
opp da tert, og ga et godt ut gangs punkt 
før for hand lin ge ne. 

– Det gir også stør re hand le fri het 
og flek si bi li tet at Aka de mi ker ne har 
egen pott som kun skal for de les på 
egne med lem mer og som ikke må de les 
med med lem mer i LO, YS og Unio. 

De til lits valg te har i de fles te til fel
ler fått god skre vet all tid som er brukt 

Som en del av fjor å rets ho ved ta riff opp
gjør, inn gikk Kom mu nal og mo der ni se
rings de par te men tet (KMD) og Aka de
mi ker ne en pro to koll til før sel som slår 
fast at det skal gjen nom fø res et parts
sam men satt ar beid som skal frem me 
for slag til de nær me re de tal je ne i et nytt 
lønns og for hand lings sy stem.

Den parts sam men sat te ar beids
grup pens ar beid ble pre sen tert i feb
ruar, i form av ut red nin gen «Frem ti dig 
lønns og for hand lings sy stem i sta ten». 
Ju rist for bun det sy nes ikke det som 
pre sen te res er kon kret nok. 

• Lønns jus te rin ge ne ble gitt i form av 
kro ne til legg, lønns trinn og pro sent
vi se til legg. Om lag like man ge sva
rer at det har vært be nyt tet kro ner 
som lønns trinn, noen fær re på pro
sent vi se til legg. Det ser dess uten ut 
til at fjer ning av top pe ne på lønns
spenn og ram mer har hatt be tyd
ning i den ne for hand lings run den. 
Rundt 13 % sva rer at det te har gitt 
bed re mu lig he ter og stør re flek si bi
li tet for lønns opp rykk. 

• Det er inn rap por tert svært få brudd i 
høs tens for hand lin ger. En kel te virk
som he ter har hatt brudd på de le gert 

Oppsummerer lokale  
lønnsforhandlinger

Juristforbundet om veien videre
– Skuffet over manglende  
konkretisering i ny utredning

– Vi er fornøyde, men 
det er rom for forbed-
ringer, sier fagsjef  
Rikke C. Ringsrød i 
Juristforbundet.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Et ter det stat li ge ho ved ta riff opp gjø ret 
i fjor vår ble det som tid li ge re om talt i 
Ju rist kon takt inn gått to uli ke ho ved ta
riff av ta ler – en for Aka de mi ker nes 
med lem mer og en for med lem mer i 
LO, YS og Unio. Av den to ta le øko no
mis ke ram men i opp gjø ret, ble det i 
Aka de mi ker nes av ta le av satt 75 % av 
øko no mi en til lo ka le for hand lin ger – 
og av ta len in ne bæ rer økt lo kalt hand
lings rom i den en kel te virk som het slik 
Aka de mi ker ne og Ju rist for bun det har 
ar bei det for gjen nom lang tid. 

– Ju rist for bun dets til lits valg te har 
fått stør re på virk nings mu lig het, men 
også et stør re an svar for våre med lem
mers lønns ut vik ling, sier Rik ke C. 
Rings rød, fag sjef for lønns og ar beids
vil kår i Ju rist for bun det. 

Nå er re sul ta tet av ny av ta le og ny 
lo kal for hand lings mo dell eva lu ert. 
Ju rist for bun det har i sam ar beid med 
de øv ri ge Aka de mi ker for en in ge ne 
gjen nom ført en un der sø kel se blant 
sine til lits valg te i stat lig ta riff om
rå de. Un der sø kel sen vi ser blant an net 
at:
• Det har vært et tett sam ar beid mel

lom Aka de mi ker for en in ge ne både i 
for be re del se ne til for hand lin ge ne 

og un der veis i for hand lings lø pet. 
Sam ar bei det har vært vik tig, ikke 
minst for å få over sikt over med
lem mer og lønns mas se. 

• En del rap por te rer at det var ut ford
ren de å få over sikt over hvil ke med
lem mer det skul le for hand les på 
veg ne av. Det skyld tes blant an net at 
for en in ge nes med lems lis ter ikke all
tid var opp da ter te, lis te ne fra 
ar beids gi ver var hel ler ikke all tid rik
ti ge, og noen med lem mer had de 
dob belt med lem skap. Av kla rin ger 
knyt tet til inn og ut mel dings tids
punkt var også år sak til usik ker het. 
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ulik ver di og man har måt tet job be 
med å pas se på at egne med lem mer 
ikke kom mer dår li ge re ut enn med
lem mer av de and re or ga ni sa sjo ne ne, 
samt de uor ga ni ser te. Lo kalt er det 
også vik tig å få på plass en mer en het
lig og om for ent lønns po li tikk. Dia lo
gen med ar beids gi ver i for kant av for
hand lin ge ne kan bli bed re og det er 
vik tig at man ope re rer som li ke ver di ge 
par ter i for hand lin ge ne, sier hun. 

i for bin del se med for hand lin ge ne som 
ar beids tid. 

– Til tross for man ge po si ti ve er fa
rin ger, er det selv sagt rom for for bed
rin ger. Av kla rin ger knyt tet til med
lems re gist re ring og ut reg ning av 
lønns mas se har vært kre ven de. Det 
har vært kre ven de å for hol de seg til to 
lønns ta bel ler hvor lønns trin ne ne har 

– Ju rist for bun det er skuf fet over at 
det ikke er ty de li ge re kon kre ti se ring 
av hvor dan lønns og for hand lings sy
ste met skal vi de re ut vik les, sier Rik ke 
C. Rings rød, fag sjef for lønns og 
ar beids vil kår i Ju rist for bun det.

– Vi me ner at pro to koll til før se len 
slår fast at det te skal gjø res, og at for
slage ne skul le im ple men te res i ho ved
ta riff av ta len i mel lom opp gjø ret 2017. 
Nå vil det i stør re grad av gjø res i for
hand lin ge ne hvor dan vi de re ut vik ling 
av det frem ti di ge lønns og for hand
lings sy ste met vil være, sier hun.

nivå, men har kom met til enig het på 
sen tralt for hand lings nivå. 

• De til lits valg te er i stor grad for nøyd 
med høs tens for hand lings pro sess. 
Man ge gir ut trykk for at det er po si
tivt at det kun er ar beids gi ver og 
Aka de mi ker par ter rundt for hand
lings bor det. 
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har del tatt på kurs og opp læ ring i ny 
ho ved ta riff av ta le og lo ka le lønns for
hand lin ger, både i regi av Ju rist for bun
det og Aka de mi ker ne. 

– Den for mi dab le in ter es sen har 
gjort at kjenn ska pen til den nye ho ved
ta riff av ta len og for hand lings kom pe
tan se for man ge av våre til lits valg te var 
opp da tert, og ga et godt ut gangs punkt 
før for hand lin ge ne. 

– Det gir også stør re hand le fri het 
og flek si bi li tet at Aka de mi ker ne har 
egen pott som kun skal for de les på 
egne med lem mer og som ikke må de les 
med med lem mer i LO, YS og Unio. 

De til lits valg te har i de fles te til fel
ler fått god skre vet all tid som er brukt 

Som en del av fjor å rets ho ved ta riff opp
gjør, inn gikk Kom mu nal og mo der ni se
rings de par te men tet (KMD) og Aka de
mi ker ne en pro to koll til før sel som slår 
fast at det skal gjen nom fø res et parts
sam men satt ar beid som skal frem me 
for slag til de nær me re de tal je ne i et nytt 
lønns og for hand lings sy stem.

Den parts sam men sat te ar beids
grup pens ar beid ble pre sen tert i feb
ruar, i form av ut red nin gen «Frem ti dig 
lønns og for hand lings sy stem i sta ten». 
Ju rist for bun det sy nes ikke det som 
pre sen te res er kon kret nok. 

• Lønns jus te rin ge ne ble gitt i form av 
kro ne til legg, lønns trinn og pro sent
vi se til legg. Om lag like man ge sva
rer at det har vært be nyt tet kro ner 
som lønns trinn, noen fær re på pro
sent vi se til legg. Det ser dess uten ut 
til at fjer ning av top pe ne på lønns
spenn og ram mer har hatt be tyd
ning i den ne for hand lings run den. 
Rundt 13 % sva rer at det te har gitt 
bed re mu lig he ter og stør re flek si bi
li tet for lønns opp rykk. 

• Det er inn rap por tert svært få brudd i 
høs tens for hand lin ger. En kel te virk
som he ter har hatt brudd på de le gert 

Oppsummerer lokale  
lønnsforhandlinger

Juristforbundet om veien videre
– Skuffet over manglende  
konkretisering i ny utredning

Rikke C. Ringsrød, fagsjef for lønns- og 
arbeidsvilkår i Juristforbundet.

    Det gir større  
handlefrihet og fleksibilitet 
at Akademikerne har egen 
pott som kun skal fordeles 

på egne medlemmer

Vi inviterer til stiftelsesmøte for

Norsk forening for Miljørett
i Auditorium 14 i Domus Bibliotheca, 
Det juridiske fakultet i Oslo  
(Karl Johans gate 47).

tirsdag 21. mars kl. 16.30.

Formålet med foreningen er å fremme kunnskap 
og debatt om miljørettslige spørsmål, og 
alle med interesse for dette ønskes hjertelig 
velkommen.

I forlengelsen av stiftelsesmøtet blir det 
innledning og debatt om temaet «Ulv i Norge 
– hva er rett?». Innledere er professor Inge 
Lorange Backer og advokat Stein Erik Stinessen.

Informasjon om møtet med dagsorden og forslag 
til vedtekter finnes på foreningens facebook-side. 

Påmelding sendes til benedikte.strom@miljodir.no 
innen utgangen av fredag 17. mars.

Vel møtt!

Lønnsforhandlinger
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– Med lem mer kan til ti der glem me 
at re el le for hand lin ger er for hand lin
ger, at det ikke er slik at en part all tid 
får det ak ku rat som den øns ker et ter 
sin pri ori te rings lis te, at det kan være 
en gi og tasi tua sjon. Det er hel ler ikke 
slik at alle skjev he ter nød ven dig vis 
kan la seg ut jev ne med en gang, men at 
man må job be vi de re med det over 
tid, sier Khan. 

Hun me ner de til lits valg te der for 
må ha en grun dig eva lu e ring i et ter
kant av for hand lin ge ne og om nød ven
dig job be vi de re for å nå sine mål ved 
nes te for hand lings run de. 

Fle re vil bi dra
Men til tross for det te; for hand lin ge ne 
i fjor høst før te med seg et po si tivt 
en ga sje ment, iføl ge Khan. 

– Det var som om man ge med lem
mer ble vek ket til live og plut se lig for
sto vik tig he ten av de til lits valg tes ar
beid. Det er vel hel ler ikke så rart, når 
de ble klar over at de til lits valg te skul le 
for de le en så stor øko no misk pott mel
lom egne med lem mer. En ga sje men tet 
før te til at fle re med lem mer sat te seg 
inn i ny ho ved ta riff av ta le, egen lønns
po li tikk, ba om lønns sam ta le med sin 
le der, fikk opp da tert sin stil lings be
skri vel se og skrev grun di ge lønns krav. 
Man ge med lem mer tok rett og slett 
stør re an svar for sin egen ut vik ling enn 
tid li ge re, sier hun.

Iføl ge Khan har be hov for inn sikt 
og på virk ning ført til at fle re nå øns ker 
å bi dra i til lits valgt ar beid. Hun er opp
tatt av at til lits valg te bør ta imot en ga
sje men tet med åpne ar mer og ha en 
åpen het rundt rol len som til lits valgt, 
både med tan ke på hva man gjør og 
hvor dan man job ber – og hvor for det er 
vik tig at med lem me ne en ga sje rer seg. 

– Opp ford rin gen er å ufar lig gjø re 
til lits valgt ar bei det gjen nom åpen het, 
dia log og in vol ve ring av alle med lem
mer, sier hun.

Jurist Rachna Rohatgi Khan var 
i fjor høst hovedtillitsvalgt for 
Akademikerne i Integrering- og 
mangfoldsdirektoratet, og med 
under den første runden med 
forhandlinger etter ny avtale 
og ny forhandlingsmodell.

Det er nå to uli ke Ho ved ta riff av ta ler i 
sta ten – en for Aka de mi ker nes med lem
mer og en for med lem mer i LO, YS og 
Unio – og det ble gjen nom ført lo ka le 
lønns for hand lin ger et ter de nye ho ved
ta riff av ta le ne i fjor høst. Ju rist Rach na 
Rohatgi Khan var ho ved til lits valgt for 
Aka de mi ker ne i In te gre ring og mang
folds di rek to ra tet (IMDi) un der for
hand lin ge ne og der med med på den før
s te run den med for hand lin ger et ter ny 
av ta le og ny for hand lings mo dell. I dag er 
hun se ni or råd gi ver i Ju rist for bun det. 

– En av de stør ste end rin ge ne var 
blant an net at våre til lits valg te skul le 
for de le en re la tiv stor øko no misk pott 
til egne med lem mer, samt at de for
hand let ale ne med le del sen og ikke 
sam men med de til lits valg te for LO, 
YS og Unio. Med en egen pott var det 
na tur lig vis også sto re for vent nin ger i 
med lems mas sen, sier hun.

I for kant ble det gjen nom ført kurs 
i ny ho ved ta riff av ta le og lo ka le lønns
for hand lin ger i regi av både Ju rist for
bun det og Aka de mi ker ne. Khan for
tel ler at de til lits valg te sat te av mye tid 
til for be re del se. 

– Det var man ge spørs mål som 
skul le be sva res, og na tur lig nok var det 
man ge med lem mer som var opp tatt av 
å ikke kom me dår li ge re ut enn kol le g er 
som hø rer til de and re or ga ni sa sjo ne ne. 

Vil ha for kla ring
Hen nes er fa ring er at de til lits valg tes 
driv kraft er av gjø ren de for å få en ga
sjer te med lem mer.

– Til tross for at de til lits valg te opp
rik tig er opp tatt av med lem me nes 
in ter es ser, er det med lem mer som ikke 
får fullt gjen nom slag for sine lønns krav. 
De re age rer na tur lig nok med mis nøye. 
De til lits valg te kan fort få skyl den. 
Med lem mer vil gjer ne ha en for kla ring 
på hvor for nett opp de res krav ikke ble 
imø te kom met el ler bare del vis imø te
kom met. Der står de til lits valg te med 
et for kla rings pro blem da for hand lin
ge ne er taus hets be lag te. De kan ikke 
re fe re re fra sel ve for hand lin ge ne. 

Hun for tel ler at de til lits valg te 
li ke vel kan gi en ge ne rell til ba ke mel
ding om fø rin ger og dess uten hen vi se 
til dia log med egen le der. 

– Men de til lits valg te kan ikke gi den 
for kla rin gen med lem mer er mest opp
tatt av å få, som blant an net hvor de sto 
på pri ori te rings lis ten blant egne med
lem mer og hvor de sto på pri ori te rings lis
ten hos le del sen, hvem som sa hva og 
hvem sin skyld det er at med lem met ikke 
fikk gjen nom slag for sitt krav, sier hun.

Forhandlet lønn lokalt etter den nye avtalen

– Oppfordringen er å ufarliggjøre 
tillitsvalgtarbeidet gjennom åpenhet, 
dialog og involvering av alle medlemmer, 
sier Rachna Rohatgi Khan.

Lønnsforhandlinger

Minst 1200 arbeidsplasser flyttes
Juristforbundet har vært i 
møter med berørte medlemmer 
og Akademikerne stat retter 
kritikk mot prosessen etter at 
kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner varslet 
flytting av minst 1200 statlige 
arbeidsplasser fra Oslo til 
distriktene.

Tekst: Tore Letvik

– Ju rist for bun det vil føl ge sa ken og 
bi stå våre med lem mer, sier for bun dets 
pre si dent, Curt A. Lier som sam men 
med for bun dets ad vo kat kon tor og 
ar beids livs team har holdt mø ter med 
til lits valg te i de be rør te virk som he
te ne et ter at Sanner of fent lig gjor de 
flyt tin gen av ar beids plas se ne.

Ju rist for bun det på pe ker at det var 
vå ren 2016 Høy re, Frem skritts par ti et 
og Venst re ble eni ge om et nytt kom
mu nalt inn tekts sy stem, og at par ti ene 
da meld te at det nye inn tekts sy ste met 
skul le sik re gode og li ke ver di ge tje nes
ter i hele lan det samt gi øko no mis ke 
in sen ti ver for å få kom mu ner til å slå 
seg sam men. For bun det pe ker også på 
at Venst re støt tet av ta len om nytt inn
tekts sy stem mot at ar beids plas ser 
skul le flyt tes ut i dis trik te ne.

– Hvor man ge og hvil ke ar beids
plas ser det var snakk om, skul le ut re
des. Det vi fore lø pig vet, er at Land
bruks di rek to ra tet, Nor ges vass drag og 
ener gi di rek to rat, Freds korp set og Kul
tur rå det tro lig blir be rørt. Po li ti høg sko
len er også nevnt, skri ver Ju rist for bun
det på sin nett si de.

Le der av Aka de mi ker ne stat, Anders 
Kvam, un der stre ker be tyd nin gen av at 
an sat te in vol ve res.

– Vi opp le ver at med lem mer og 
til lits valg te blir kas tet rundt som en 
del av en po li tisk hes te han del uten at 
det tas hen syn til med be stem mel se og 
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– Med lem mer kan til ti der glem me 
at re el le for hand lin ger er for hand lin
ger, at det ikke er slik at en part all tid 
får det ak ku rat som den øns ker et ter 
sin pri ori te rings lis te, at det kan være 
en gi og tasi tua sjon. Det er hel ler ikke 
slik at alle skjev he ter nød ven dig vis 
kan la seg ut jev ne med en gang, men at 
man må job be vi de re med det over 
tid, sier Khan. 

Hun me ner de til lits valg te der for 
må ha en grun dig eva lu e ring i et ter
kant av for hand lin ge ne og om nød ven
dig job be vi de re for å nå sine mål ved 
nes te for hand lings run de. 

Fle re vil bi dra
Men til tross for det te; for hand lin ge ne 
i fjor høst før te med seg et po si tivt 
en ga sje ment, iføl ge Khan. 

– Det var som om man ge med lem
mer ble vek ket til live og plut se lig for
sto vik tig he ten av de til lits valg tes ar
beid. Det er vel hel ler ikke så rart, når 
de ble klar over at de til lits valg te skul le 
for de le en så stor øko no misk pott mel
lom egne med lem mer. En ga sje men tet 
før te til at fle re med lem mer sat te seg 
inn i ny ho ved ta riff av ta le, egen lønns
po li tikk, ba om lønns sam ta le med sin 
le der, fikk opp da tert sin stil lings be
skri vel se og skrev grun di ge lønns krav. 
Man ge med lem mer tok rett og slett 
stør re an svar for sin egen ut vik ling enn 
tid li ge re, sier hun.

Iføl ge Khan har be hov for inn sikt 
og på virk ning ført til at fle re nå øns ker 
å bi dra i til lits valgt ar beid. Hun er opp
tatt av at til lits valg te bør ta imot en ga
sje men tet med åpne ar mer og ha en 
åpen het rundt rol len som til lits valgt, 
både med tan ke på hva man gjør og 
hvor dan man job ber – og hvor for det er 
vik tig at med lem me ne en ga sje rer seg. 

– Opp ford rin gen er å ufar lig gjø re 
til lits valgt ar bei det gjen nom åpen het, 
dia log og in vol ve ring av alle med lem
mer, sier hun.

Forhandlet lønn lokalt etter den nye avtalen

Ulik er fa ring for ju ris ter
I ved leg get til Stor tings mel ding nr. 18 
(20162017) «Plan for lo ka li se ring av 
stat li ge ar beids plas ser” er det inn tatt 
et ka pit tel «Nye mu lig he ter”, som gir 
en vur de ring av tid li ge re ut flyt te de 
ar beids plas ser med an sat te ju ris ter. 
Drøf tin gen vi ser at det har gitt uli ke 
ut slag i for hold til å re krut te re ju ris ter 
i mind re sam funn.

«Lo ka li se ring nær en ut dan nings in
sti tu sjon med re le vant til bud for kom
pe tan se opp byg ging kan bi dra til å gi et 
bed re re krut te rings grunn lag. Kon kur
ran se til sy net har eks em pel vis ikke hatt 
re krut te rings pro ble mer et ter flyt tin gen 
fra Oslo til Ber gen. Det kan ha sam men
heng med at det til bys ju ri disk el ler øko
no misk ut dan ning i Ber gen. Der imot 
opp lev de Post og te le til sy net at det var 
ut ford ren de å få re krut tert ju ris ter da de 
flyt tet til Lil le sand. De anså det te som 
en di rek te kon se kvens av at det ikke ble 
til budt ju rist ut dan ning ved Uni ver si te
tet i Ag der.  

Sam ti dig opp le ver ikke Lot te ri og 
stif tel ses til sy net pro ble mer med å 
re krut te re ju ris ter i Før de, selv om det 
ikke til bys ju rist ut dan nelse i Sogn og 
Fjor da ne, he ter det i ved leg get.

in vol ve ring av de an sat te, sier Kvam og 
vi ser til at Stats rå den på et pres se mø te 
17. feb ruar kunn gjor de at re gje rin gen 
vil le flyt te fle re hund re ar beids plas ser 
ut av Oslo og ut re de flyt ting for så 
man ge som 1200. Iføl ge Af ten pos ten 
kan i alt hele 1800 ar beids plas ser ende 
opp med å bli flyt tet ut fra Oslo.

Ar beids gi ver an sva ret
– Aka de mi ker ne er po si ti ve til å etab
le re stat li ge ar beids plas ser rundt om i 
lan det, men det må gjø res på rik tig 
måte. Å glem me ar beids gi ver an sva ret i 
en po li tisk sak som den ne er ikke vei en 
å gå. Vi har med lem mer og til lits valg te 
som opp le ver at de ikke blir hørt når 
de res ar beids plas ser nå blir vur dert 
re lo ka li sert på et nytt sted, sier Kvam. 

Han me ner po li ti ker ne i den ne pro
ses sen ikke har tatt hen syn til at kom pe
tan sen på ar beids plas se ne kom mer til å 
for svin ne, og at man må byg ge helt nye 
fag mil jø er, og me ner det te vil svek ke tje
nes te til bu det i lang tid frem over.

Aka de mi ker ne me ner at om stil ling 
i både of fent lig og pri vat sek tor er 
umu lig å gjen nom fø re uten in vol ve ring 
av de an sat te. De til lits valg te sit ter på 
nøk kel rol ler og er nødt til å in vol ve res i 
hele fa sen av en om stil ling.

Minst 1200 arbeidsplasser flyttes
Juristforbundet har vært i 
møter med berørte medlemmer 
og Akademikerne stat retter 
kritikk mot prosessen etter at 
kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner varslet 
flytting av minst 1200 statlige 
arbeidsplasser fra Oslo til 
distriktene.

Tekst: Tore Letvik

– Ju rist for bun det vil føl ge sa ken og 
bi stå våre med lem mer, sier for bun dets 
pre si dent, Curt A. Lier som sam men 
med for bun dets ad vo kat kon tor og 
ar beids livs team har holdt mø ter med 
til lits valg te i de be rør te virk som he
te ne et ter at Sanner of fent lig gjor de 
flyt tin gen av ar beids plas se ne.

Ju rist for bun det på pe ker at det var 
vå ren 2016 Høy re, Frem skritts par ti et 
og Venst re ble eni ge om et nytt kom
mu nalt inn tekts sy stem, og at par ti ene 
da meld te at det nye inn tekts sy ste met 
skul le sik re gode og li ke ver di ge tje nes
ter i hele lan det samt gi øko no mis ke 
in sen ti ver for å få kom mu ner til å slå 
seg sam men. For bun det pe ker også på 
at Venst re støt tet av ta len om nytt inn
tekts sy stem mot at ar beids plas ser 
skul le flyt tes ut i dis trik te ne.

– Hvor man ge og hvil ke ar beids
plas ser det var snakk om, skul le ut re
des. Det vi fore lø pig vet, er at Land
bruks di rek to ra tet, Nor ges vass drag og 
ener gi di rek to rat, Freds korp set og Kul
tur rå det tro lig blir be rørt. Po li ti høg sko
len er også nevnt, skri ver Ju rist for bun
det på sin nett si de.

Le der av Aka de mi ker ne stat, Anders 
Kvam, un der stre ker be tyd nin gen av at 
an sat te in vol ve res.

– Vi opp le ver at med lem mer og 
til lits valg te blir kas tet rundt som en 
del av en po li tisk hes te han del uten at 
det tas hen syn til med be stem mel se og 
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Enighet om å flytte statlige     arbeidsplasser
ut av Oslo 

Regjeringspartiene og Venstre ble i 
april enige om nytt inntektssystem for 
kommunene. Som en del av avtalen 
fikk Venstre inn et punkt om lokalise
ring av statlige arbeidsplasser.
 «Avtalepartnerne er enig om at 
kommunereformen legger til rette for 
større kompetansemiljøer i hele lan
det. Arbeidet med å lokalisere nye og 
eksisterende arbeidsplasser utenfor 
Oslo skal forsterkes, og en plan for 
dette utarbeides sammen med Venstre. 
Lokalisering skal særlig vurderes i nye 
regionsentre, også utenom de store 

byene. Avtalepartnerne er enige om at 
denne planen innen utgangen av 2016 
legges frem for Stortinget på egnet 
måte. Nye og omlokaliserte statlige 
arbeidsplasser skal som hovedregel 
plasseres utenfor Oslo», heter det i 
avtalen mellom partiene.
 En egen plan for dette skal legges 
fram før jul. Det er dermed ikke klart 
hvor mange eller hvilke arbeidsplasser 
som er aktuelle – eller hvor de skal 
lokaliseres. Men Venstres kommunal
politiske talsmann Andre N. Skjelstad 
har store ambisjoner og snakker varmt 
om betydningen av å bygge opp kom
petansemiljøer og nye arbeidsplasser 
rundt i distriktene.
 – Dette vil være sårt tiltrengte kom
petansearbeidsplasser, spesielt på Vest
landet som nylig har opplevd en olje
nedtur, sier han på Venstres nettside.
 Tanken er at utflytting ikke bare 
skal skje til de store byene, men at også 
mindre byer i distriktene blir tilført 
statlige arbeidsplasser fra Oslo.
 Skjelstad var tidligere i år på studie
tur til Danmark, der man planlegger å 
flytte 3900 statlige arbeidsplasser ut av 
København. Til sammen likning flyttet 
Victor Norman og Bondevik2regje
ringen ut «bare» 900 arbeidsplasser i sin 
tid.

daværende arbeids og administra
sjonsminister Victor Norman (H) åtte 
tilsyn og 900 arbeidsplasser ut av Oslo. 
Av dem var det rundt 150 juriststillin
ger, ifølge Juristforbundet, 
 En evaluering av flytteprosessen, 
foretatt av Asplan Viak for Fornyings 
og administrasjonsdepartementet i 
2009, viste at frafallet av medarbei
dere ble på 75 – 90 prosent. 
 «Vi kan ikke finne at utformingen 
av virkemidlene som ble tatt i bruk for 
å beholde medarbeidere har hatt stor 
innvirkning på hvor mange som ble 
med på lang sikt. Ei heller virksomhe
tenes sammensetning og situasjon før 
flyttingen. Flytteprosessen og virke
middelbruken har trolig hatt stor 
betydning for hvor lenge en har klart å 
beholde kritisk kompetanse i flyttepe
riode», konkluderes det med.
 I evalueringen sies det også at 
rekrutteringsgrunnlaget i tilflyttings
regionen er avgjørende.
 «For å få en rask oppbygging av 
virksomhetene på nytt lokaliserings
sted er det avgjørende at tilflyttings
regionen har et godt rekrutterings
grunnlag for den kompetansen som er 
kritisk for virksomhetene» 
 Men Venstres Andre N. Skjelstad 
er ikke i tvil om det vil finnes kompe
tent arbeidskraft over hele landet.
 – Arbeidskraft flytter på seg. Det 
vi  ser nå er at distriktsungdommen 
 trekker inn mot hovedstaden på søken 
etter de attraktive jobbene som er der. 
Å få tilført flere statlige arbeidsplasser 
til en vestlandsregion vil ha stor be tyd
ning for deres attraktivitet, sier han til 
BT.

flytter. Kanskje enda færre. Det er 
svært få, sier hun.
 En oversikt nyhetsbyrået Ritzau 
har utarbeidet, viser at et flertall i 
samtlige berørte virksomheter velger å 
takke nei til å flytte med jobben, skri
ver Berlingske.
 – Kanskje har man en ektefelle som 
er glad i jobben og ikke vil flytte til en 
annen del av landet. Det kan være at 
barna er glad i skolen de går på eller at 
man ikke har lyst til å selge huset. Det 
er også et større jobbmarked i 
København – muligheten for å finne 
en ny jobb er stor og vi kan se at det er 
mange som gjør det, sier Sara Vergo.

150 juristjobber
Den siste store utflyttingsprosessen i 
Norge skjedde i 2003. Den gang flyttet 

 – Vi bør ikke ha en lavere ambisjon 
enn danskene, sa Skjelstad til Bergens 
Tidende i februar.
 – Jeg synes det er fascinerende det 
de gjør, men også helt rett. Dette gir 
mulighet til at høyt utdannede kan få 
jobb i hele Danmark, sa Skjelstad til 
BT etter studieturen.

Flytter nesten 4000
I Danmark la landets regjering i fjor 
høst frem sin plan for utflytting av 
statlige arbeidsplasser. 3900 arbeids
plasser skal flyttes til 38 byer. Prosessen 
skal være fullført innen utgangen av 
2017. Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen sa ved lanseringen av pla
nen at dette vil forebygge at landet 
knekker i to deler; én med utvikling og 
én med avvikling.
 Arbeidstakerorganisasjonen Djøf 
(som organiserer blant annet jurister og 
er Juristforbundets søsterforening i 
Danmark) har mange berørte medlem
mer og bistår med rådgivning og hjelp.  
 «En beslutning om å flytte en stor 
arbeidsplass berører mange medarbei
dere og deres familier. De må gjøre 
noen vanskelige overveielser, uansett 
om de velger å bli boende eller flytter 
med arbeidsplassen. Vil barna trives i 
en ny ramme og kan ektefellen finne 
ny jobb? Det er bare et par av de 
spørsmålene mange kommer til å 
tumle med», skriver Djøf på sin 
rådgivningsside på nett.
 Sara Vergo, leder for for Djøf 
Offentlig, sier til Berlingske at få velger 
å flytte. 
 – Vi regner med at 1500 av våre 
medlemmer skal flyttes, men jeg vil 
tro at under 10 prosent av de berørte 

– Dette vil være sårt tiltrengte 
 kompetansearbeidsplasser, sier Andre 
N. Skjelstad (V) om omlokalisering av 
statlige arbeidsplasser (Foto: Venstre) 

       Arbeidet med  
å lokalisere nye og  

eksisterende arbeidsplasser 
utenfor Oslo skal forsterkes

Venstre har fått gjennom-
slag for å flytte både nye  
og eksisterende statlige 
arbeidsplasser ut av Oslo 
som en del av avtalen med 
regjeringspartiene Høyre  
og Fremskrittspartiet om 
nytt inntektssystem for 
kommunene. En mer  
detaljert flytteplan skal  
legges fram for Stortinget 
innen utgangen av året.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Juristkontakt skrev om flytteplanene i 2016.
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verk på for skjel li ge om rå der er i li ten 
grad til pas set det te.

– Vi har vært sær lig opp tatt av vil
kå re ne til de næ rings dri ven de og det 
me ner jeg ut val get har tatt for lett på, 
sier Kari Sol li en, le der av Aka de mi
ker ne til Ju rist kon takt. 

Aka de mi ker ne var ikke re pre sen
tert i de lings øko no mi ut val get, men 
har iføl ge Sol li en hatt et sam ar beid 
med LO når det gjel der fle re sen tra le 
punk ter i ut red nin gen.

Stor vekst
Mye ty der på at det has ter med å få på 
plass et re gel verk bed re til pas set 
de lings øko no mi.  Skal vi tro an slag fra 
Vis ta Analyse kan vi ven te oss en for
mi da bel om set nings vekst på det te 
om rå det frem over. Selv om de lings
øko no mi en ut gjør en re la tiv be skje
den an del av øko no mi en i dag er det 

Vil kå re ne for næ rings dri ven de
Ar beids ta ker or ga ni sa sjo ne ne er li ke
vel be kym ret for at ut val get ikke pro
ble ma ti se rer det de me ner er en del 
sen tra le pro blem stil lin ger.

YS, Unio, LO og Aka de mi ker ne 
har sendt et brev til stats mi nis ter Erna 
Solberg der de ber om et tre parts sam
ar beid mel lom par te ne i ar beids li vet 
og re gje rin gen om de lings øko no mi en. 
De fire ar beids ta ger or ga ni sa sjo ne ne 
fore slår at det ned set tes et lov ut valg 
som vur de rer ar beids mil jø lo vens 
be greps ap pa rat. Fler tal let av ut valgs
med lem me ne me ner imid ler tid at det 
ikke er be hov for et slikt lov ut valg, 
men an be fa ler at ut vik lin gen føl ges 
nøye.

Trude Tinn lund tok dis sens på det
te punk tet i ut val get og me ner at det 
er svært vik tig å få vur dert ar beids
tager be gre pet.

– Det er jo en enorm stor pro sess å 
få fast satt om en per son er an satt el ler 
ikke, og det te må nå ofte ret ten vur
de re i hvert en kelt til fel le. Jeg me ner 
det er et åpent spørs mål om man ge av 
de som job ber in nen de lings øko no
mi en kan kal les an sat te, sier hun.

Ut red nin gen nev ner også at 
de lings øko no mi en leg ger gjen nom 
bruk av di gi ta le løs nin ger til ret te for 
at om set ning di rek te mel lom pri vat
per so ner blir mer om fat tende enn 
man tid li ge re har sett for seg. Re gel

tet som kan skje har fått mest opp
merk som het er at ut val get fore slår 
fjer ning av løy ver i dro sje mar ke det.

Det ble tid lig i ut val gets ar beid 
klart at de skul le kon sen tre re seg 
om  vil kå re ne til dro sje næ rin gen og 
ut leie av bo lig si den det er på dis se 
om rå de ne de lings øko no mi en har gjort 
seg mest gjel den de i Norge hit til. Sel
skap som Uber og Air bnb er nå vel
kjent for de fles te.

– Men de lings øko no mi drei er seg 
om langt mer enn dro sje næ rin gen og 
Air bnb, på pe ker Tinn lund, som ikke 
støt ter fler tal lets for slag om de re gu le
ring av dro sje næ rin gen. 

Ut val get fin ner forøvrig at de lings
øko no mi en re pre sen te rer po si ti ve 
mu lig he ter for norsk øko no mi, men 
fast slår at det også re pre sen te rer uklar
he ter og ut ford rin ger. Sam ti dig me ner 
ut val get at: 

«De lings øko no mi en kan bi dra til 
mer ef fek tiv ut nyt tel se av ek si ste
ren de res sur ser. Det te in ne bæ rer også 
at res sur ser fri gis til and re for mål. Når 
for eks em pel bi ler kan lei es ut på en 
en kel måte i et mar ked, vil fær re ha 
be hov for å eie en egen bil, og hver bil 
be nyt tes mer in ten sivt. De lings øko no
mi en vil bi dra til økt kon kur ran se, 
la ve re pri ser, in no va sjon, bed re pro
dukt og tje nes te ut valg og mil jø ge
vins ter.»

Aspekter ved  
delingsøkonomien  

bekymrer

Delingsøkonomiutvalgets 
rapport tar for lett på vilkårene 
til de som driver næring mener 
både Akademikerne og LO. 
Hvordan skatt og moms skal 
innkreves er en annen grunn til 
bekymring.

Tekst: Caroline Svendsen

– Jeg har vært opp tatt av å iva re ta sen
tra le as pek ter av den nors ke mo del len. 
Den er år sa ken til at det nors ke 
ar beids li vet skil ler seg po si tivt ut. Jeg 
opp le ver at fler tal let i ut val get ikke 
har tatt den pro ble ma tik ken inn over 
seg, sier LOsek re tær Trude Tinn lund. 

Hun har vært fag be ve gel sens 
re pre sen tant i De lings øko no mi ut val
get. Ut val gets man dat har vært å vur
de re mu lig he ter og ut ford rin ger med 
de lings øko no mi en, og hvor dan 
de lings øko no mi kan bi dra til mer 
ef fek tiv res surs bruk.

Ut val get ble le det av Tom my 
Staahl Gab ri el sen, pro fes sor ved Uni
ver si tet i Ber gen. I be gyn nel sen av feb
ruar av le ver te ut val get sin ut red ning, 
og da ble det klart at det var dis sens på 
en kel te for slag knyt tet til ar beids liv, 
dro sje trans port og skatt. Det mo men

Le der i Aka de mi ker ne Kari Sol li en syns det fort satt er uklart hva slags sta tus de som job ber i de lings øko no mi en skal ha.  
(Foto: Aka de mi ker ne)



37Juristkontakt 2   •    2017Juristkontakt 2   •    2017

– Hvis en stor del av det or di næ re 
ar bei det frem over blir fra skre vet 
ar beids gi ver an sva ret og at det te vil bli 
opp til den en kel te å iva re ta er det 
klart at det vil ha sto re im pli ka sjo ner 
for sta ten når det gjel der å fi nan si e re 
vel ferds til ta ke ne våre, sier hun.

I lik het med res ten av ut val get 
frem he ver hun der for vik tig he ten av at 
platt form sel ska pe ne i de lings øko no
mi en må bli på lagt elek tro nisk skat te
rap por te ring i regi av Skat te eta ten, slik 
at det skal bli enk le re å få be talt skatt. 

Digital rap por te ring
Skat te di rek tør Hans Chris ti an Hol te 
frem he ver at det job bes med å få på 
plass elek tro nisk skat te rap por te ring i 
eta ten. Hol te var en av inn le der ne på 
et se mi nar i regi av Abe lia der de lings
ut val gets rap port ble pre sen tert i 
be gyn nel sen av feb ruar. 

ven tet at den vil vok se mye frem over. 
Ana ly se sel ska pet an slår i en ny rap
port, la get på opp drag av Kom mu nal 
og mo der ni se rings de par te men tet, at 
de lings øko no mi en om sat te for 500 
mil li o ner kro ner i 2015. Frem over 
ven ter både ak tø re ne selv og ob ser va
tø rer en høy vekst. På usik kert grunn
lag an slås det en om set ning på 42 mil
li ar der kro ner i 2025. 

Det in ne bæ rer hen imot 60 pro
sent vekst i året, iføl ge Vis ta Analyse.

Det kan ha sto re im pli ka sjo ner når 
det gjel der sta tens skat te og moms inn
tek ter, iføl ge Trude Tinn lund.

verk på for skjel li ge om rå der er i li ten 
grad til pas set det te.

– Vi har vært sær lig opp tatt av vil
kå re ne til de næ rings dri ven de og det 
me ner jeg ut val get har tatt for lett på, 
sier Kari Sol li en, le der av Aka de mi
ker ne til Ju rist kon takt. 

Aka de mi ker ne var ikke re pre sen
tert i de lings øko no mi ut val get, men 
har iføl ge Sol li en hatt et sam ar beid 
med LO når det gjel der fle re sen tra le 
punk ter i ut red nin gen.

Stor vekst
Mye ty der på at det has ter med å få på 
plass et re gel verk bed re til pas set 
de lings øko no mi.  Skal vi tro an slag fra 
Vis ta Analyse kan vi ven te oss en for
mi da bel om set nings vekst på det te 
om rå det frem over. Selv om de lings
øko no mi en ut gjør en re la tiv be skje
den an del av øko no mi en i dag er det 

Vil kå re ne for næ rings dri ven de
Ar beids ta ker or ga ni sa sjo ne ne er li ke
vel be kym ret for at ut val get ikke pro
ble ma ti se rer det de me ner er en del 
sen tra le pro blem stil lin ger.

YS, Unio, LO og Aka de mi ker ne 
har sendt et brev til stats mi nis ter Erna 
Solberg der de ber om et tre parts sam
ar beid mel lom par te ne i ar beids li vet 
og re gje rin gen om de lings øko no mi en. 
De fire ar beids ta ger or ga ni sa sjo ne ne 
fore slår at det ned set tes et lov ut valg 
som vur de rer ar beids mil jø lo vens 
be greps ap pa rat. Fler tal let av ut valgs
med lem me ne me ner imid ler tid at det 
ikke er be hov for et slikt lov ut valg, 
men an be fa ler at ut vik lin gen føl ges 
nøye.

Trude Tinn lund tok dis sens på det
te punk tet i ut val get og me ner at det 
er svært vik tig å få vur dert ar beids
tager be gre pet.

– Det er jo en enorm stor pro sess å 
få fast satt om en per son er an satt el ler 
ikke, og det te må nå ofte ret ten vur
de re i hvert en kelt til fel le. Jeg me ner 
det er et åpent spørs mål om man ge av 
de som job ber in nen de lings øko no
mi en kan kal les an sat te, sier hun.

Ut red nin gen nev ner også at 
de lings øko no mi en leg ger gjen nom 
bruk av di gi ta le løs nin ger til ret te for 
at om set ning di rek te mel lom pri vat
per so ner blir mer om fat tende enn 
man tid li ge re har sett for seg. Re gel

Aspekter ved  
delingsøkonomien  

bekymrer

Le der i Aka de mi ker ne Kari Sol li en syns det fort satt er uklart hva slags sta tus de som job ber i de lings øko no mi en skal ha.  
(Foto: Aka de mi ker ne)

       Pen sjons og  
sy ke mel dings ret tig he ter  
er vik ti ge fak to rer som  
må tas tak i frem over

Delingsøkonomiutvalget



Juristkontakt 2   •    201738 Juristkontakt 2   •    2017

Fag for en in ge ne og del ta ker ne i 
tre parts dia lo gen bør ta ut ford-
rin gen med å iva re ta ikke-an-
sat tes in ter es ser i stør re grad, 
me ner Aka de mi ker ne.

Tekst: Ole-Martin Gang nes

Ad mi nist re ren de di rek tør AnneCe ci lie 
Kal ten born i NHO Ser vi ce, sier til avi
sen Klas se kam pen at de lings øko no mi en 
kan gjø re at ar beids ta ker og ar beids gi
ver be gre pe ne kom mer i en grå so ne.  

– Vi har byg get opp, his to risk sett, 
et tre parts sam ar beid ba sert på det tra
di sjo nel le ar beids li vet og næ rings li vet. 
Man har klart å fin ne løs nin ger in nen
for bran sjer hvor ar beids for hol de ne 
har vært løse, sier hun.

Kal ten born del tok ny lig på et møte 
i regi av forsk nings stif tel sen Fafo, i for
bin del se med at stif tel sen lan ser te en 
rap port om de lings øko no mi en.

På spørs mål om hvor dan man kan 
få på plass kol lek ti ve av ta ler, sier hun:

– Vi må se for oss at vi må fin ne 
nye må ter å sam ar bei de på, uten at jeg 
skal for skut te re hvor dan and re ty per 
av ta ler skal se ut. Det kre ver et leng re 
ar beid, sier hun til Klas se kam pen.

Fafofors ker Jon Erik Døl vik sier 
til avi sen at man tren ger svært ty de li ge 
or ga ni ser te par ter om man skal få 
gode struk tu rer for de nye tje nes te ne.

– Hvis man skal få det te inn i fol
den gjen nom av ta le sy ste met, tren ger 
man for hand lings par ter, sier Døl vik, 
men på pe ker at det kan by på pro ble
mer i prak sis, for di det er man ge krys
sen de in ter es ser.

Tre parts dia lo gen
I en skis se til et po li cy do ku ment fra 
Aka de mi ker ne om di gi ta li se ring og 

Sol li en frem he ver spe si elt mu lig
he ten for at næ rings dri ven de skal ha 
lik mu lig het for pen sjons spa ring som 
an sat te, noe som ikke er til fel le nå. 

De nes te tre må ne de ne skal 
ut valgs rap por ten ut på hø ring og rap
por ten skal gjen nom gås av Aka de mi
ker nes sty re. Det leg ges opp til en 
åpen dis ku sjon om ut val gets ut red
ning i or ga ni sa sjo nen frem over.

Trude Tinn lund opp ly ser at LO vil 
bru ke de ka na le ne or ga ni sa sjo nen har 
for po li tisk på virk ning i den ne sa ken.

– Så får vi se hva som blir den 
en de li ge be hand lin gen i Stor tin get, 
fast slår hun.

Sol li en un der stre ker imid ler tid i lik
het med Trude Tinn lund at de hil ser sli
ke tek no lo gis ke frem skritt som delings
økomien re pre sen te rer vel kom men.

– Li ke vel ser vi at det fort satt er 
uklart hva slags sta tus de som del tar i 
de lings øko no mi en skal ha, sier Kari 
Sol li en.

Skat te eta ten bør ha en ak tiv dia log med 
ak tø re ne i de lings øko no mi en om hvor
dan mu lig he te ne kan ut nyt tes. Uan sett 
bør de di gi ta le løs nin ge ne være åpne for 
alle ak tu el le bru ke re.»

– Slik det er nå har ikke Skat te eta
ten til ret te lagt for at dis se opp lys nin
ge ne skal inn i den en kel te næ rings dri
ven des selv an gi vel se, slik som det er 
for van li ge an sat te, på pe ker Tinn lund.

Uro lig for pen sjon
De and re ar beids ta ker or ga ni sa sjo ne ne 
øns ker også å se på pen sjons og sy ke
pen ge ret tig he ter til næ rings dri ven de. 
For hvis an tal let som job ber i de lings
øko no mi en øker like mye som an tatt 
frem over er det vik tig å iva re ta ret tig
he te ne til dis se.

– Når det gjel der det te er vi på lin
je med LO og me ner pen sjons og sy ke
mel dings ret tig he ter er vik ti ge fak to rer 
som må tas tak i frem over, sier Kari 
Sol li en i Aka de mi ker ne. 

Han opp ly ser at ho ved ut ford rin
gen for Skat te eta ten er at man ge av 
dem som job ber in nen de lings øko no
mi en, ikke har mye kunn skap om skatt 
og moms reg ler. En del job ber også kun 
del tid in nen for de lings øko no mi en, og 
er usik re på hva som må rap por te res. 

– Der for vil for enk ling og god vei
led ning være vik tig, sier han.

Hol te be kref ter sam ti dig at di rek
te rap por te ring fra til by der ne i de lings
øko no mi en er må let, men at det vil ta 
litt tid å få på plass.

I ut red nin gen fra de lings øko no mi
ut val get he ter det at: «Skat te eta ten bør 
ved li ke hol de og ut vik le vei led ning som 
klar gjør re gel ver ket om skatt og av gift 
som be rø rer ak tø rer i de lings øko no
mi en. Det te bør være til gjen ge lig både 
på Skat te eta tens nett si de og sen tra le 
opp lys nin ger på en all menn in for ma
sjons por tal om de lings øko no mi en. Den 
di gi ta le tek no lo gi en bør ut nyt tes både 
for inn be ret ning, kon troll og vei led ning. 

LO-sekretær Trine Tinnlund satt i det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget. Hun tok dissens på enkelte av utvalgets 
forslag (Foto: Trond Isaksen)

Sam ar bei det mel lom par te ne 
i ar beids li vet ut ford res
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bran sje or ga ni sa sjo nen IKTNorge, skrev 
i fjor at fag be ve gel sen må om stil le seg.

– I åre ne frem over vil en stør re 
an del av ar beids ta ker ne kom me til å 
bli fri lan se re el ler selv sten dig næ rings
dri ven de. Fær re vil være fast an satt, 
skrev han på IKTNor ges nett si de. 

Han opp ford rer til å lære av 
Freelancers Uni on i USA. 

– Den ne fag for en in gen til byr sine 
med lem mer so si al for sik ring, pen
sjons av ta le, hel se for sik ring, men bru
ker sin stør rel se også til å for hand le 
fram ra bat ter på en rek ke and re go der. 
De til byr ju ri disk råd giv ning, stan
dard kon trak ter, skat te råd, ja alt som 
kan re du se re de ad mi nist ra ti ve byr
de ne for fri lan ser ne. I til legg til byr de 
et fag lig og po li tisk fel les skap, skri ver 
Schjer va. 

– Iføl ge Sara Ho ro witz, le der av 
Freelancers Uni on, ar bei der nes ten 
hver tred je som en uav hen gig ar bei der 
i USA – noe som til sva rer 55 mil li o ner 
men nes ker – og tal let sti ger. De har 
es ti mert at i 2020 vil mer enn 40 pro
sent av den ame ri kans ke ar beids stok
ken være fri lan se re i den for stand at de 
ikke er fast an satt i en be drift. Det er 
in gen grunn til å tro at den ne ut vik lin
gen ikke også vil skje i Norge, om enn 
kan skje ikke med fullt så ster ke ut slag, 
skri ver han.

Schjer va pe ker på at også fri lan
se re tren ger so si al trygg het og for de
le ne ved å være or ga ni sert.

– Fag be ve gel sen bør slut te å 
snak ke om at fri lan se re «har løs til
knyt ning til ar beids li vet». Fri lan se re 
kan ha en me get sterk til ste de væ rel se i 
ar beids li vet selv om de har for skjel li ge 
ar beids gi ve re. Skal fag be ve gel sen være 
re le vant i fram ti da – og jeg hå per på 
det – må den om stil le seg kraf tig. Iste
den for å luk ke øy ne ne og håpe at det 
går over bør fag be ve gel sen be gyn ne å 
or ga ni se re fri lan se re, me ner han.

de lings øko no mi, dis ku te res Aka de mi
ker nes rol le fram over. Det pe kes der 
på at få or ga ni sa sjo ner iva re tar in ter es
se ne til de grup pe ne som har en an nen 
til knyt nings form til ar beids li vet enn 
tra di sjo nel le an set tel ses for hold.

«Det in ter es se ar bei det Aka de mi
ker ne har gjen nom Aka de mi ker ne 
Næ rings dri ven de og til sva ren de ut valg 
i en rek ke av med lems for en in ge ne er i 
så måte unikt, og godt eg net til å møte 
ut vik lin gen. Inn hol det i tre parts dia lo
gen må også ta inn over seg in ter es se ne 
for den ne grup pen», he ter det.

«Fag for en in ge ne og del ta ker ne i 
tre parts dia lo gen bør ta ut ford rin gen 
med å iva re ta ikkean sat tes in ter es ser i 
stør re grad. Det te er sær lig vik tig for å 
møte ut ford rin ge ne på so si a le ret tig he
ter. Om vi går inn i en pe ri ode med fle
re freelansere og selv sten dig næ rings
dri ven de, vil fle re mis te den kob lin gen 
til vel ferds sta ten man har som lønns ar
bei der», skri ver Aka de mi ker ne. 

Om stil ling
Ro ger Schjer va, som satt i De lings øko
no mi ut val get og som er sjefsøkonom i 

Fag for en in ge ne og del ta ker ne i 
tre parts dia lo gen bør ta ut ford-
rin gen med å iva re ta ikke-an-
sat tes in ter es ser i stør re grad, 
me ner Aka de mi ker ne.

Tekst: Ole-Martin Gang nes

Ad mi nist re ren de di rek tør AnneCe ci lie 
Kal ten born i NHO Ser vi ce, sier til avi
sen Klas se kam pen at de lings øko no mi en 
kan gjø re at ar beids ta ker og ar beids gi
ver be gre pe ne kom mer i en grå so ne.  

– Vi har byg get opp, his to risk sett, 
et tre parts sam ar beid ba sert på det tra
di sjo nel le ar beids li vet og næ rings li vet. 
Man har klart å fin ne løs nin ger in nen
for bran sjer hvor ar beids for hol de ne 
har vært løse, sier hun.

Kal ten born del tok ny lig på et møte 
i regi av forsk nings stif tel sen Fafo, i for
bin del se med at stif tel sen lan ser te en 
rap port om de lings øko no mi en.

På spørs mål om hvor dan man kan 
få på plass kol lek ti ve av ta ler, sier hun:

– Vi må se for oss at vi må fin ne 
nye må ter å sam ar bei de på, uten at jeg 
skal for skut te re hvor dan and re ty per 
av ta ler skal se ut. Det kre ver et leng re 
ar beid, sier hun til Klas se kam pen.

Fafofors ker Jon Erik Døl vik sier 
til avi sen at man tren ger svært ty de li ge 
or ga ni ser te par ter om man skal få 
gode struk tu rer for de nye tje nes te ne.

– Hvis man skal få det te inn i fol
den gjen nom av ta le sy ste met, tren ger 
man for hand lings par ter, sier Døl vik, 
men på pe ker at det kan by på pro ble
mer i prak sis, for di det er man ge krys
sen de in ter es ser.

Tre parts dia lo gen
I en skis se til et po li cy do ku ment fra 
Aka de mi ker ne om di gi ta li se ring og 

Sol li en frem he ver spe si elt mu lig
he ten for at næ rings dri ven de skal ha 
lik mu lig het for pen sjons spa ring som 
an sat te, noe som ikke er til fel le nå. 

De nes te tre må ne de ne skal 
ut valgs rap por ten ut på hø ring og rap
por ten skal gjen nom gås av Aka de mi
ker nes sty re. Det leg ges opp til en 
åpen dis ku sjon om ut val gets ut red
ning i or ga ni sa sjo nen frem over.

Trude Tinn lund opp ly ser at LO vil 
bru ke de ka na le ne or ga ni sa sjo nen har 
for po li tisk på virk ning i den ne sa ken.

– Så får vi se hva som blir den 
en de li ge be hand lin gen i Stor tin get, 
fast slår hun.

Sol li en un der stre ker imid ler tid i lik
het med Trude Tinn lund at de hil ser sli
ke tek no lo gis ke frem skritt som delings
økomien re pre sen te rer vel kom men.

– Li ke vel ser vi at det fort satt er 
uklart hva slags sta tus de som del tar i 
de lings øko no mi en skal ha, sier Kari 
Sol li en.

LO-sekretær Trine Tinnlund satt i det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget. Hun tok dissens på enkelte av utvalgets 
forslag (Foto: Trond Isaksen)

Sam ar bei det mel lom par te ne 
i ar beids li vet ut ford res

– Skal fag be ve gel sen være re le vant i 
fram ti da må den om stil le seg kraf tig, 
me ner Ro ger Schjer va (Foto: IKT-Norge)   

Delingsøkonomiutvalget
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over re gel jun ge len. Når jeg får hen
ven del ser uten fra er det like gjer ne fra 
folk som me ner de ikke får det re gel
ver ket til si er, som krav om nye ret tig
he ter. Det er ikke all tid en kelt å møte 
NAV som en en kelt bor ger. Der for er 
det gle de lig at fri vil li ge kref ter kan 
bi dra til å hjel pe de som tren ger det 
mest i mø tet med by rå kra ti, NAV el ler 
and re ut ford rin ger i hver da gen, sa 
han. 

Også i Hø ne foss
Ga te ju ris ten har spredt seg jevnt og 
trutt, og i dag fin nes Ga te ju ris ten i 15 
byer. På lands ba sis leg ger 150  fri vil
li ge ju ris ter, ad vo ka ter og jusstu den ter 
ned fle re års verk.  I fjor be hand let 
Ga te ju ris ten  på lands ba sis nær me re 
3000 sa ker.  

Like før saks mot ta ket i Hau ge
sund kom på plass, had de Ga te ju ris ten 

at res surs ster ke ad vo ka ter som har for
plik tet seg til å frem me rett og hind re 
urett skal tale de sva kes te grup pe nes 
sak, sier Hel le sen. 

Stor stilt åp ning
Det var i feb ruar stor stilt åp ning på 
Fes ti vi te ten. Va ra ord fø rer May Britt 
Vi hov de re pre sen ter te kom mu nen.  

– Å til by gra tis retts hjelp – å hjel pe 
den en kel te til en ten å få gjort opp for 
tid li ge re hand lin ger el ler å kun ne få 
star te opp et nytt liv – er et svært godt 
til bud både når det gjel der fo re byg
ging og et ter vern. Og ikke minst hand
ler det te om økt rettsikkerhet for våre 
rus mid del av hen gi ge, sa hun un der 
åp nin gen.

Stor tings re pre sen tant Svein ung 
Stens land had de tatt tu ren hjem til 
Hau ge sund for å være med på mar ke
rin gen. Han tak ket By mi sjo nen og 
Eurojuris for de res bi drag til å få på 
plass saks mot ta ket. 

– Når vi på Stor tin get ved tar nye 
ret tig he ter blir det te gjer ne re gu lert 
gjen nom lov og for skrift. Det er et 
pa ra doks at det te kan bi dra til å gjø re 
det enda mer van ske lig å ha over sikt 

sam men med ad vo ka ter fra Eurojuris. 
Hver and re ons dag be man ner de lo ka
ler hos by mi sjo nen, på Kafé Bjørn son. 
Noen vil kun ne få vei led ning på ste
det, and re sa ker tas inn til vi de re 
be hand ling. 

– Som jusstu dent er det en unik 
mu lig het å få job be som fri vil lig saks
be hand ler og Ga te ju ris ten vi ser oss til
lit ved at vi får job be svært selv sten
dig. Vi får so lid er fa ring knyt tet til et 
bredt spek ter av retts om rå der, og blir 
tryg ge på både saks be hand ling og det 
å ska pe re la sjo ner til kli en ter, 
sier jusstu dent Kari Bla ker 

Sil je Chris ti ne Hel le sen fra Ad vo
kat fir ma et Eurojuris er glad for at 
Ga te ju ris ten nå er på plass i Hau ge
sund.

– Ad vo ka ter får gjen nom sitt dag
li ge ar beid inn sikt i urett og urett fer
dig het, og ser hvor dan retts sik ker he ten 
kan svik te men nes ker i alle sam funns
lag. En vik tig del av vårt sam funns opp
drag er der for å være tals per so ner for 
dis se, og vi har en eks tra stor for plik
tel se til å på pe ke urett og til å bru ke vår 
kunn skap til å på vir ke og opp ly se sam
fun net. Det er i mine øyne en selv føl ge 

Gatejuristen 
med utvidelse til både 

Haugesund og Hønefoss

Gatejuristen er nå  
på plass i 15 byer.  

Sis te by ute er Hau ge sund. Tak ket 
være ini tia tiv fra lo ka le kref ter kom 
rettshjelptiltaket på plass i feb ruar. Nå 
kan men nes ker som har el ler hatt et 
rus pro blem få gra tis retts hjelp også 
der. Det er Ga te ju ris ten i Stav an ger 
som drif ter Haugesundsav de lin gen, i 
sam ar beid med Kir kens Bymisjon 
Hau ga lan det og Ad vo kat fir ma et 
Eurojuris, Hau ge sund. 

Arne Va len, le der i Kir kens 
Bymisjon på Hau ga lan det, har len ge 
øns ket å få Ga te ju ris ten på plass i 
byen.

– Vi har ukent lig de sis te tolv åre ne 
her i Hau ge sund hatt kon takt med 
rus mid del av hen gi ge som har slitt med 
å nå frem over for myn dig he te ne for å 
frem me sine ret tig he ter. Bo lig, livs
opp hold, hel se og be hand ling er om rå
der som går mest igjen, sier han.

Det er fri vil li ge jusstu den ter som 
vil drif te saks mot ta ket i Hau ge sund, 

Va ra ord fø rer May Britt Vi hov de klip pet sno ren da Ga te ju ris ten åp net saks mot tak i Hau ge sund i feb ruar, flan kert av blant and re 
Sil je Chris ti ne Hel le sen i Eurojuris Hau ge sund, Ca mil la An ders son, le der av Ga te ju ris ten i Stav an ger og Cath rine Moks ness,  
le der av Ga te ju ris ten. (Foto: Eva Bir ke land) 
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ut vi del sen til Hø ne foss, ble det mu
sikk fra ele ver ved den vi de re gå en de 
sko len i kom mu nen. Rin ge ri ks kraft 
had de også med en gave i form av en 
elsyk kel.

Den  and re de len av pro gram
met be stod av et fag se mi nar på Høg
sko len. Stats sek re tær  To ril Ul le berg 
Reynolds inn le det og snak ket blant 
an net om sine egne er fa rin ger fra stu
dentrettshjelptiltakene.  Det var også 
fore drag  om Gate ju ris tens ut vik ling 
og hvor for man har lyk kes, holdt av 
Cath rine Moks ness og Jør gen M. Jør
gen sen. Pro fes sor eme ri tus Kris ti an 
An de næs holdt et fore drag om retts
lig gjø rin gen av hel se og so si al fel tet og 
be ho vet for rettshjelptiltak – og høg
sko le lek tor Ida Ma thie sen Hat le berg 
holdt et fore drag om for valt nin gens 
opp lys nings og vei led nings plikt i lys 
av rettshjelploven.

Inn lan det sin of fi si el le åp ning i Hø ne
foss. Den fant sted 19. ja nu ar –  på 
Villa’n som er kom mu nens var me stue 
for per so ner som sli ter med rus pro ble
ma tikk. 

Det var ord fø rer i Rin ge ri ke kom
mu ne, Kjell B. Hansen, som klip pet 
sno ren og som er klær te Ga te ju ris ten i 
Hø ne foss for åp net. Og et ter at pro
sjekt le der Jør gen M. Jør gen sen had de 
for talt om pro sjek tet og tan ke ne bak 

over re gel jun ge len. Når jeg får hen
ven del ser uten fra er det like gjer ne fra 
folk som me ner de ikke får det re gel
ver ket til si er, som krav om nye ret tig
he ter. Det er ikke all tid en kelt å møte 
NAV som en en kelt bor ger. Der for er 
det gle de lig at fri vil li ge kref ter kan 
bi dra til å hjel pe de som tren ger det 
mest i mø tet med by rå kra ti, NAV el ler 
and re ut ford rin ger i hver da gen, sa 
han. 

Også i Hø ne foss
Ga te ju ris ten har spredt seg jevnt og 
trutt, og i dag fin nes Ga te ju ris ten i 15 
byer. På lands ba sis leg ger 150  fri vil
li ge ju ris ter, ad vo ka ter og jusstu den ter 
ned fle re års verk.  I fjor be hand let 
Ga te ju ris ten  på lands ba sis nær me re 
3000 sa ker.  

Like før saks mot ta ket i Hau ge
sund kom på plass, had de Ga te ju ris ten 

at res surs ster ke ad vo ka ter som har for
plik tet seg til å frem me rett og hind re 
urett skal tale de sva kes te grup pe nes 
sak, sier Hel le sen. 

Stor stilt åp ning
Det var i feb ruar stor stilt åp ning på 
Fes ti vi te ten. Va ra ord fø rer May Britt 
Vi hov de re pre sen ter te kom mu nen.  

– Å til by gra tis retts hjelp – å hjel pe 
den en kel te til en ten å få gjort opp for 
tid li ge re hand lin ger el ler å kun ne få 
star te opp et nytt liv – er et svært godt 
til bud både når det gjel der fo re byg
ging og et ter vern. Og ikke minst hand
ler det te om økt rettsikkerhet for våre 
rus mid del av hen gi ge, sa hun un der 
åp nin gen.

Stor tings re pre sen tant Svein ung 
Stens land had de tatt tu ren hjem til 
Hau ge sund for å være med på mar ke
rin gen. Han tak ket By mi sjo nen og 
Eurojuris for de res bi drag til å få på 
plass saks mot ta ket. 

– Når vi på Stor tin get ved tar nye 
ret tig he ter blir det te gjer ne re gu lert 
gjen nom lov og for skrift. Det er et 
pa ra doks at det te kan bi dra til å gjø re 
det enda mer van ske lig å ha over sikt 

Gatejuristen 
med utvidelse til både 

Haugesund og Hønefoss

Va ra ord fø rer May Britt Vi hov de klip pet sno ren da Ga te ju ris ten åp net saks mot tak i Hau ge sund i feb ruar, flan kert av blant and re 
Sil je Chris ti ne Hel le sen i Eurojuris Hau ge sund, Ca mil la An ders son, le der av Ga te ju ris ten i Stav an ger og Cath rine Moks ness,  
le der av Ga te ju ris ten. (Foto: Eva Bir ke land) 

       Det er i mine øyne  
en selv føl ge at res surs-

ster ke ad vo ka ter som har 
for plik tet seg til å frem me 

rett og hind re urett skal tale 
de sva kes te grup pe nes sak
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jeg til dem som me ner at vi må sør ge 
for at vi kan ha både ulv og sau i Norge. 
Det er ikke all tid så lett å til, men det 
må være må let. Jeg reg ner med at te
ma et kom mer til å in ter es se re man ge 
og at vi får en god de batt.

– Det er også slik vi ten ker at fo ru
met kan fun ge re; ved å ta opp ak tu el le 
te ma er el ler opp sum me re i et ter kant. 

Mil jø gif ter
Pla nen er å av hol de fag li ge mø ter med 
uli ke te ma er noen gan ger i året. Og 
det er man ge te ma er som er ak tu el le.

– Både kli ma og bio lo gisk mang
fold er sto re te ma er, men vi kan jo også 
ta tak i et tema som mil jø gif ter og 
plast på av veie for eks em pel.

– Fo ru met er først og fremst ret tet 
mot ju ris ter, men det vil helt sik kert 
være be hov for å trek ke inn and re fag
grup per – spe si elt fra na tur fa ge ne, sier 
Ba cker.

me nin ger om hva som er den retts li ge 
si tua sjo nen. Sam men lig nin ger av 
be stem mel ser i naturmangfoldloven, 
rov vilt for skrif ten, Bern kon ven sjo nen 
og ha bi tat di rek ti vet ut gjor de en 
ve sent lig del av kli ma og mil jø mi nis
ter Vi dar Helgesens re de gjø rel se til 
Stor tin get. Dess uten har Hel ge sen 
gått ut og et ter lyst ulve inn spill fra det 
ju ri dis ke mil jø et – et ter at Stor tin get 
har bedt re gje rin gen om å frem me en 
sak in nen 10. mars om hvor dan for
valt nin gen av ulv kan gjen nom fø res i 
tråd med Stortingets ved tak.

Ad vo kat Stein Erik Sti nes sen i 
ad vo kat fir ma et Lund & Co, som sam
men med Ba cker skal inn le de til 
de bat ten et ter stif tel ses mø tet, har 
re pre sen tert Ut marks kom mu ne nes 
Sam men slut ning (USS), som job ber 
for å frem me ut marks kom mu ne nes 
in ter es ser.

– Ul ven er ikke len ger tru et i norsk 
na tur. I en slik si tua sjon kan man ikke 
len ger bru ke det gam le for valt nings re
gi met. Li ke vel er det dét Hel ge sen har 
gjort, sa Sti nes sen til VG i ja nu ar.

– Hva er ditt syn – dere er kan skje 
ueni ge?

– Da er vi nok, smi ler Ba cker. Jeg 
vil ikke si så mye om det te nå, men vi 
glem mer litt for lett at vi har et an svar 
for å be va re det bio lo gis ke mang fol
det. Det lig ger i både Grunn lo ven og i 
naturmangfoldloven. Sam ti dig hø rer 

Tyng den i ini tia ti vet til å etab le re 
for e nin gen kom mer fra uni ver si tets
mil jø et, som i til legg til Inge Lo range 
Ba cker også tel ler pro fes sor Hans 
Chris ti an Bug ge ved ju ri disk fa kul tet i 
Oslo og Ni ko lai K. Win ge ved Nor ges 
mil jø og bio vi ten ska pe li ge uni ver si tet 
i Ås. 

To talt sett er det en sam men satt 
lis te av ini tia tiv ta ke re: Inge Lo range 
Ba cker,  Hans Chris ti an Bug ge, Ole 
Kris ti an Fauc hald, Hans Tore Hø vis ke
land, Kirs ten Jacobsen, Ragn hild Noer, 
Stein Erik Sti nes sen, Be ne dik te Strøm, 
Chris ti na Voigt og Ni ko lai K. Win ge. 

– Vi har med oss folk fra man ge 
ju rist mil jø er, både fra uni ver si tets mil
jø et, for valt nin gen, på ta le myn dig he
ten, dom me re og ad vo ka ter. Det at vi 
kom mer fra uli ke mil jø er og har uli ke 
stå ste der gir mu lig het for et in ter es
sant fo rum. Vi øns ker at det skal være 
åpent for alle som er mil jø in ter es sert 
og vi øns ker oss gode dis ku sjo ner, sier 
Ba cker.

Ulv
I for len gel se av stif tel ses mø tet blir det 
de batt om ulv. «Ulv i Norge – hva er 
rett?» er te ma et og inn le de re er Inge 
Lo range Ba cker og ad vo kat Stein Erik 
Sti nes sen.

Te ma et er svært ak tu elt og i de bat
ten om ad gan gen til å fel le ulv i og 
uten for ul ve so nen har det vært man ge 

Debatt om ulv på første møte
Miljørett på dagsorden  

i ny forening
Stiftelsesmøtet for Norsk 
forening for miljørett avholdes 
21. mars – og interessen er så stor 
at første møte måtte flyttes til 
større lokaler. I forlengelsen av 
stiftelsesmøtet blir det debatt 
om temaet «Ulv i Norge – hva er 
rett?». 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Norsk for e ning for mil jø rett skal iføl ge 
ini tia tiv ta ker ne frem me kunn skap og 
de batt om mil jø retts li ge spørs mål. 

En av ini tia tiv ta ker ne er pro fes sor 
Inge Lo range Ba cker ved ju ri disk 
fa kul tet i Oslo.

– Vi ser en over vel den de in ter es se 
i for kant av stif tel ses mø tet. Det vi ser 
at det er be hov for en fel les mø te plass 
og are na for dis ku sjo ner om mil jø rett, 
sier han til Ju rist kon takt. 

– Ide en er å ska pe en are na der 
ju ris ter og and re in ter es ser te kan kom
me sam men for å dis ku te re det te vik
ti ge retts om rå det. Vi øns ker å ha et 
bredt in ter es se felt og ha både et na sjo
nalt og in ter na sjo nalt per spek tiv. Vi 
leg ger opp til bred de i dis ku sjo ner og 
te ma er, sier Ba cker. 

Pro fes sor Inge Lo range Ba cker er en av inn le der ne til ul ve de bat ten i for bin del se med stif tel ses mø tet for Norsk for e ning for mil jø rett 
(Foto: Stig Wes ton)
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– Er det en ga sje men tet og den 
in ter es sen stor blant ju ris ter ge ne relt?

– Det går nok litt i bøl ger. Kan skje 
var den stør re for rundt tret ti år si den, 
da Brundt landkom mi sjo nen la frem 
sin inn stil ling, men nå ser vi en øken de 
in ter es se blant yng re ju ris ter og jusstu
den ter. Og den over vel den de re spon
sen vi al le re de nå får på etab le rin gen 
av Norsk for e ning for mil jø rett, av dek
ker at det lig ger en stor la tent in ter es se 
der. Det er gle de lig å se, og vi øns ker 
oss man ge til for e nin gen, sier han.

Stif tel ses mø tet og den et ter føl
gen de de bat ten fin ner sted tirs dag 21. 
mars kl. 16.30 på Institutt for of fent lig 
rett ved Det ju ri dis ke fa kul tet i Oslo, i 
au di to ri um 14. Ar ran gø re ne ber om at 
alle in ter es ser te mel der seg til bene
dikte.strom@miljodir.no in nen ut gan
gen av fre dag 17. mars.

I dag er Inge Lo range Ba cker pro
fes sor eme ri tus ved in sti tutt for 
of fent lig rett, men han var også eks pe
di sjons sjef i Jus tis de par te men tets lov
av de ling gjen nom nes ten 14 år. Hans 
fag li ge en ga sje ment for mil jø rett er 
lett å få øye. Han har job bet mye med 
mil jø rett, dok tor gra den had de det 
som tema, han har ar bei det i mil jø
vern for valt nin gen og han le det Bio
mang fold ut val get bare for å nev ne noe 
fra hans tett pak ke de CV. 

– Men el lers er jeg rett og slett glad 
i na tu ren og tri ves vel dig godt der, sier 
han om sitt en ga sje ment for mil jø et. 

jeg til dem som me ner at vi må sør ge 
for at vi kan ha både ulv og sau i Norge. 
Det er ikke all tid så lett å til, men det 
må være må let. Jeg reg ner med at te
ma et kom mer til å in ter es se re man ge 
og at vi får en god de batt.

– Det er også slik vi ten ker at fo ru
met kan fun ge re; ved å ta opp ak tu el le 
te ma er el ler opp sum me re i et ter kant. 

Mil jø gif ter
Pla nen er å av hol de fag li ge mø ter med 
uli ke te ma er noen gan ger i året. Og 
det er man ge te ma er som er ak tu el le.

– Både kli ma og bio lo gisk mang
fold er sto re te ma er, men vi kan jo også 
ta tak i et tema som mil jø gif ter og 
plast på av veie for eks em pel.

– Fo ru met er først og fremst ret tet 
mot ju ris ter, men det vil helt sik kert 
være be hov for å trek ke inn and re fag
grup per – spe si elt fra na tur fa ge ne, sier 
Ba cker.
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be stem mel ser i naturmangfoldloven, 
rov vilt for skrif ten, Bern kon ven sjo nen 
og ha bi tat di rek ti vet ut gjor de en 
ve sent lig del av kli ma og mil jø mi nis
ter Vi dar Helgesens re de gjø rel se til 
Stor tin get. Dess uten har Hel ge sen 
gått ut og et ter lyst ulve inn spill fra det 
ju ri dis ke mil jø et – et ter at Stor tin get 
har bedt re gje rin gen om å frem me en 
sak in nen 10. mars om hvor dan for
valt nin gen av ulv kan gjen nom fø res i 
tråd med Stortingets ved tak.

Ad vo kat Stein Erik Sti nes sen i 
ad vo kat fir ma et Lund & Co, som sam
men med Ba cker skal inn le de til 
de bat ten et ter stif tel ses mø tet, har 
re pre sen tert Ut marks kom mu ne nes 
Sam men slut ning (USS), som job ber 
for å frem me ut marks kom mu ne nes 
in ter es ser.

– Ul ven er ikke len ger tru et i norsk 
na tur. I en slik si tua sjon kan man ikke 
len ger bru ke det gam le for valt nings re
gi met. Li ke vel er det dét Hel ge sen har 
gjort, sa Sti nes sen til VG i ja nu ar.

– Hva er ditt syn – dere er kan skje 
ueni ge?

– Da er vi nok, smi ler Ba cker. Jeg 
vil ikke si så mye om det te nå, men vi 
glem mer litt for lett at vi har et an svar 
for å be va re det bio lo gis ke mang fol
det. Det lig ger i både Grunn lo ven og i 
naturmangfoldloven. Sam ti dig hø rer 

Debatt om ulv på første møte
Miljørett på dagsorden  

i ny forening

Pro fes sor Inge Lo range Ba cker er en av inn le der ne til ul ve de bat ten i for bin del se med stif tel ses mø tet for Norsk for e ning for mil jø rett 
(Foto: Stig Wes ton)

       Vi glem mer litt  
for lett at vi har et an svar 
for å be va re det bio lo gis ke 

mang fol det
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å mene noe om, sier Hel ge sen til NTB.
De re gio na le rov vilt nemn de ne 

ved tok i fjor høst en sam let li sens fel
lings kvo te på 47 ul ver for den ne vin te
ren, 24 av dis se in nen for ul ve so nen. 
Brå ket star tet da Kli ma og mil jø de
par te men tet før jul re du ser te kvo ten 
til 15 dyr og kun uten for ul ve so nen. 

De par te men tets lov av de ling kon
klu der te da med at ska de om fang og 
ska de po ten si al for de ak tu el le ul ve re
vi re ne er svært be gren set, samt at det 
fore lig ger and re til freds stil len de løs
nin ger enn li sens fel ling.

– Tol ket sne vert
Et fler tall på Stor tin get be stå en de av 
Høy re, Frp, Ap og KrF me ner lov ver
ket er tol ket for sne vert og ba 31. 
ja nu ar om en ny lov tolk ning som gjør 
at det kan sky tes fle re ul ver. Re gje rin
gens vur de ring er kri ti sert for å være 
for sne ver og ikke for hol de seg til 
barns trygg het, ei en doms rett, jakt ret
tig he ter og lo ka le næ rings in ter es ser.

– Hvis det kom mer syns punk ter 
som gir et stør re tolk nings rom enn det 
lov av de lin gen har lagt til grunn, vil vi 
ta det inn i sa ken til Stor tin get, sier 
Hel ge sen. 

Han un der stre ker imid ler tid at det 
ikke er kom met nye mo men ter i sa ken 
som skul le til si at lov av de lin gen vil vur
de re sa ken an ner le des. I mid ten av feb
ruar ved tok Kli ma og mil jø de par te
men tet å ut vi de pe ri oden for li sens fel ling 
av ulv med seks uker til 31. mars in nen
for ul ve so nen, til tross for inn si gel ser i 
hø rings run den. Selv om Na tur vern for
bun det me ner det er uetisk å dri ve jakt i 
pa rings se son gen, kon klu de rer de par te
men tet med at det ikke har kom met 
fram «nye mo men ter av be tyd ning». 

– Vi tar nå høy de for at det kan 
kom me ny kunn skap om ska de po ten
si al og ul vens at ferd, blant an net som 
føl ge av ra dio mer king av ulv i år. Vi ser 
der for et be hov for en ut vi del se av fel
lings pe ri oden for ulv in nen for ul ve so
nen, sier Hel ge sen.

føl ge opp Stortingets ved tak sett opp 
mot naturmangfoldloven og Bern kon
ven sjo nen, sier Hel ge sen til NTB.

Han sier re gje rin gen også øns ker 
inn spill fra mil jø er som har ty de li ge 
in ter es ser i sa ken, og sik ter ikke minst 
til skog ei er ne, ut marks kom mu ne ne og 
Bon de la get. Fris ten for å sen de inn 
inn spill var al le re de 27. feb ruar.

Vil fan ge opp bred den
Den kor te tids fris ten og den om fat
tende lis ten over de par te men tets sam
le de øns ker, gjør imid ler tid at svært få 
har kun net påta seg opp dra get. Pro fes
so re ne Geir Ulf stein og Ole Kris ti an 
Fauc hald ved Uni ver si te tet i Oslo sa 
imid ler tid ja til å vur de re Bern kon ven
sjo nen og en be gren set del av naturm
angfoldloven. 

– Fris ten er så kort at svært man ge på 
uni ver si tets si den har måt tet si at de ikke 
har ka pa si tet. Vi har nå en pro sess på 
gang hvor vi gjør en jobb, men hvor vi 
også øns ker eks ter ne vur de rin ger. Vi har 
ikke dik tert noe re sul tat, og in vi te rer 
der for uli ke ak tø rer med uli ke syn, sier 
stats rå den som har sendt ut til sam men 
ni spørs mål som han øns ker inn spill på.

– Med dis se spørs må le ne vil vi fan ge 
opp bred den av ar gu men ter som har 
vært oppe i de bat ten. Vi får se hva som 
kom mer. Folk står fritt til å kom men te re 
på det de har spe si el le for ut set nin ger for 

Inviterte til juss-dugnad i ulvesaken
Mens radiomerket ulv overvåkes 
og deres bevegelsesmønstre 
kartlegges, samler klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen (H) 
inn innspill fra juridiske miljøer 
i ulvesaken. Begge deler kan nå 
være avgjørende for hvor mange 
gråbein som skal «tas» ut i 
Norge i en fellingsperiode som 
nå er blitt utvidet fra 15. februar 
til 31. mars.

Tekst: Tore Letvik

Der som ul ve ne be ve ger seg for tett på 
be folk nin gen og ut gjør en re ell fare for 
men nes kers sik ker het vil fel ling bli 
igang satt. Det sam me vil kun ne skje 
der som jus sen tol kes an ner le des. Vi dar 
Hel ge sen in vi ter te der for til en na sjo
nal juss dug nad, når han midt i feb ruar 
ba mil jø og fol ke retts ju ris ter om å 
kom me med inn spill i ulve sa ken, med 
frist på 13 da ger.

Ett av de sen tra le spørs må le ne vil 
nå være om hvor vidt re gje rin gen får 
støt te el ler ei fra jussNorge i sin vur
de ring av å re du se re li sens fel lings kvo
ten den ne vin te ren fra 47 ul ver, som 
de re gio na le rov vilt nemn de ne ved tok 
i fjor høst, til 15.

Øns ket om ulve inn spill fra det ju ri
dis ke mil jø et kom mer for di Stor tin get 
har gitt re gje rin gen frist til 10. mars med 
å frem me en sak om hvor dan for valt nin
gen av ulv kan gjen nom fø res i tråd med 
Stortingets ved tak, gjel den de lov verk og 
in ter na sjo na le kon ven sjo ner.

– Vi øns ker å føl ge opp Stortingets 
ved tak, og tror at jo fle re vi får inn spill 
fra i den ne pro ses sen, jo bed re. Der for 
har vi gått ut til de frem ste ju ri dis ke 
eks pert mil jø ene på uni ver si te ter og 
høy sko ler, og in vi te rer også and re til å 
kom me med inn spill når det gjel der å 

Kli ma- og mil jø mi nis ter Vi dar Hel ge sen 
har nå mot tatt inn spill fra ju ri dis ke mil jø er 
et ter at han i feb ruar in vi ter te til juss- 
dug nad i ulve sa ken. (Foto: Bjørn Stue dal) 
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å mene noe om, sier Hel ge sen til NTB.
De re gio na le rov vilt nemn de ne 

ved tok i fjor høst en sam let li sens fel
lings kvo te på 47 ul ver for den ne vin te
ren, 24 av dis se in nen for ul ve so nen. 
Brå ket star tet da Kli ma og mil jø de
par te men tet før jul re du ser te kvo ten 
til 15 dyr og kun uten for ul ve so nen. 

De par te men tets lov av de ling kon
klu der te da med at ska de om fang og 
ska de po ten si al for de ak tu el le ul ve re
vi re ne er svært be gren set, samt at det 
fore lig ger and re til freds stil len de løs
nin ger enn li sens fel ling.

– Tol ket sne vert
Et fler tall på Stor tin get be stå en de av 
Høy re, Frp, Ap og KrF me ner lov ver
ket er tol ket for sne vert og ba 31. 
ja nu ar om en ny lov tolk ning som gjør 
at det kan sky tes fle re ul ver. Re gje rin
gens vur de ring er kri ti sert for å være 
for sne ver og ikke for hol de seg til 
barns trygg het, ei en doms rett, jakt ret
tig he ter og lo ka le næ rings in ter es ser.

– Hvis det kom mer syns punk ter 
som gir et stør re tolk nings rom enn det 
lov av de lin gen har lagt til grunn, vil vi 
ta det inn i sa ken til Stor tin get, sier 
Hel ge sen. 

Han un der stre ker imid ler tid at det 
ikke er kom met nye mo men ter i sa ken 
som skul le til si at lov av de lin gen vil vur
de re sa ken an ner le des. I mid ten av feb
ruar ved tok Kli ma og mil jø de par te
men tet å ut vi de pe ri oden for li sens fel ling 
av ulv med seks uker til 31. mars in nen
for ul ve so nen, til tross for inn si gel ser i 
hø rings run den. Selv om Na tur vern for
bun det me ner det er uetisk å dri ve jakt i 
pa rings se son gen, kon klu de rer de par te
men tet med at det ikke har kom met 
fram «nye mo men ter av be tyd ning». 

– Vi tar nå høy de for at det kan 
kom me ny kunn skap om ska de po ten
si al og ul vens at ferd, blant an net som 
føl ge av ra dio mer king av ulv i år. Vi ser 
der for et be hov for en ut vi del se av fel
lings pe ri oden for ulv in nen for ul ve so
nen, sier Hel ge sen.

Inviterte til juss-dugnad i ulvesaken

For at en ret tig het skal ha noe for 
seg, må den også være mu lig å 
hånd he ve. Det er re gje rin gen 

vel dig klar over. Mu lig he ten til å leve 
med fa mi li en er en men nes ke ret tig het 
som den nors ke stat er for plik tet til å 
sik re. For ut len din ger som kom mer til 
Norge er ret ten til fa mi lie liv sik ret 
gjen nom reg le ne om fa mi lie gjen for
en ing. Reg le ne gir per so ner med opp
holds til la tel se i Norge rett til å få den 
nær mes te fa mi li en sin hit så len ge vis
se vil kår er opp fylt.

Ett av kra ve ne som stil les, er at 
per so nen i Norge skal ha god nok inn
tekt til å kun ne for sør ge seg og fa mi
li en. Et ter som ny an kom ne flykt nin ger 
er på lagt å full fø re et to årig in tro duk
sjons pro gram som gir en langt la ve re 
inn tekt enn det som kre ves, har man 
gjort unn tak for den ne grup pen. Tan
ken er at folk som har fått asyl i Norge 
ikke skal måt te ven te i man ge år før de 
kan få sine barn og ek te fel ler hit.

Til tross for de til sy ne la ten de gode 
in ten sjo ne ne, opp le ver imid ler tid 
svært man ge flykt nin ger at de ikke får 
fa mi li en sin til Norge, nett opp for di de 
ikke tje ner nok. År sa ken er en noe 
un der lig re gel: For at man skal slip pe 
unna inn tekts kra vet, kre ves det at per
so nen som vil kom me til Norge har 
søkt in nen ett år et ter at per so nen som 
er i Norge fikk asyl. Med and re ord: 
Det gjø res unn tak fra unn ta ket, slik at 
per so ner som ikke sø ker tids nok ikke 
slip per unna inn tekts kra vet. 

Re ge len er be grun net som en 
en kel for ma li tet; man vil sik re at det 
drei er seg om en re ell fa mi lie split tel se. 
Der for må per so nen i ut lan det «vise 
en vil je» til å fort set te sam li vet in nen
for et visst tids rom. 

I rea li te ten er re ge len imid ler tid 
langt mer enn bare en tek ni ka li tet. 
Når en per son skal søke om fa mi lie
gjen for en ing, kre ves det at han el ler 
hun mø ter opp per son lig ved den 

nors ke am bas sa den i det lan det ved
kom men de er bor ger av. I man ge land, 
og da sær lig de lan de ne folk flyk ter fra, 
kan det te være svært van ske lig å få til. 
I Eri trea fin nes det for eks em pel in gen 
norsk am bas sa de. Nær mes te nors ke 
am bas sa de er i Eti o pia el ler Su dan. Å 
for la te Eri trea er for de fles te eri tre e re 
straff bart, og kan føre til lan ge feng
sels straf fer. I prak sis er der for ret ten til 
fa mi lie liv av skå ret for flykt nin ger fra 
en del land, rett og slett for di de ikke 
får søkt tids nok. Den så kal te ett års fris
ten er der for også en ef fek tiv be grens
ning av inn vand rings strøm men til 
Norge.

Re gje rin gen fore slår nå å gjø re den ne 
fris ten enda van ske li ge re å et ter
kom me, ved at det i til legg til per son
lig opp mø te in nen ett år skal kre ves at 
man også re gist re rer søk na den på nett 
in nen tre må ne der. Sam ti dig er søk
nads ge by ret he vet til 8000 kr, og det 
skal inn fø res en egen seksmåneders
frist for be ta ling. Det er li ten grunn til 
å tro at for slaget vil ska pe blest, til 
tross for sitt eks plo si ve potensiale. Ett
års fris ten er en kom pli sert for skrifts
re gel som få kjen ner til og for står. Der
for ska per den også få avis over skrif ter. 
For slaget om å stram me inn enda mer 
føy er seg inn i en lang rek ke av inn gri
pen de, men lite om tal te end rin ger i 
re gel ver ket som re gje rin gen har inn
ført et ter at de kom til mak ten. Tan ken 
sy nes klar: End rin ge ne er et ef fek tivt 
mid del for å be gren se inn vand rin gen 
til Norge, sam ti dig som man unn går å 
bli stilt til an svar for pro ble me ne det 
med fø rer.

Inn stram min ger i inn vand rings po
li tik ken bør ikke skje ved at man gjør 
ret tig he ter umu li ge å hånd he ve for til
fel dig ut valg te grup per. Hvis re gje rin
gen me ner at inn vand rin gen til Norge 
skal stram mes inn, må det skje på bak
grunn av en vel over veid og of fent lig 
de batt om hvem vi me ner ikke len ger 
skal få kom me hit. Re gje rin gens for
slag om å skjer pe inn ett års fris ten 
yt ter li ge re frem står som nok et for søk 
på å lure igjen nom stør re inn skrenk
nin ger i ret ten til fa mi lie liv uten å 
måt te ta den van ske li ge de bat ten som 
hø rer hjem me. Det er ikke bare ure de
lig over for det nors ke folk, men først 
og fremst re spekt løst over for dem som 
ram mes.

Er lend Kragh Ny hus, Juss buss

Erlend Kragh Nyhus

Illusorisk rett til familieliv
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Aupairordningen bør avvikles
I feb ruar ble et ek te par dømt til 

 ube tin get feng sel for ut nyt tel se 
av au pair ord nin gen og brudd på 
 ut len dings lo ven. Dom men slo fast 
at de fi lip pins ke da me ne ikke had de 
vært aupairer, men i rea li te ten 
un der be tal te hus hjel pe re. Dom men 
er ikke retts kraf tig. 

Den ne sa ken er langt fra den 
før s te og mest al vor li ge vi har sett, 
men den de mon stre rer godt hvor 
al vor li ge for hol de ne er for aupairer i 
Norge. Aupairer ut nyt tel se i form av 
lan ge ar beids da ger med lav godt gjø
rel se og be gren set fri tid og fri het. 

Inn fø rin gen av ka ran te ne reg ler 
har ført til en mar kant øk ning i an tall 
sa ker. I fjor ble 29 per so ner ilagt 
ka ran te ne, en fi re dob ling fra tid li ge re 
år. Et ter min me ning er det te tro lig 
bare top pen av is fjel let. I Norge er det 
ca. 3000 aupairer. At støt te sen te ret 
år lig mot tar 1300 hen ven del ser, 
un der byg ger min på stand.

Ut nyt tel se av au pair ord nin gen er 
i rea li te ten ut nyt tel se av and re 
men nes ker. Den ne sam men hen gen er 
lett å se. Men det sto re spørs må let er 

Susanne Eliassen menerBokanmeldelse

Ny utgave av Arbeidsmiljøloven 
med kommentarer
I januar i år utkom fjerde utgave 
av Arbeidsmiljøloven med 
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nettstedet arbeidsrett.no.

Anmeldt av advokat  
Ole André Oftebro, partner  
i Advokatfirma Ræder DA

For ri ge ut ga ve ble ut gitt i 2011. Si den 
den gang har det skjedd be ty de li ge 
end rin ger i ar beids mil jø lo ven, blant 
an net knyt tet til inn leie, mid ler ti dig 
an set tel se, al ders gren ser, ar beids tid 
mv. Ved lov av 18. de sem ber 2015 ble 
det også inn tatt et nytt ka pit tel i 
ar beids mil jø lo ven, ka pit tel 14 A, om 
kon kur ran se be gren sen de av ta ler i 
ar beids for hold. 

Det var alt så på høy tid med en ny 
ut ga ve av bo ken. Kom men tar ut ga ven 
kan imid ler tid ikke vur de res løs re vet 
fra nett ste det arbeidsrett.no, der kom
men ta re ne opp da te res lø pen de. Nett
ste det in ne hol der kom men ta rer til de 
fles te lo ver på det ar beids retts li ge 
om rå det, men be hand lin gen av 
ar beids mil jø lo ven ut gjør i om fang den 
klart stør ste de len av inn hol det. 

Arbeidsrett.no ble etab lert i 2005 
i for bin del se med ved ta kel sen av da
gens ar beids mil jø lov. I for kant had de 
pro fes sor (nå eme ri tus) Hen ning Jak
helln og sti pen diat (nå ad vo kat/di rek
tør) Hel ga Aune sam let 30 ju ris ter, 
som hver fikk i an svar å skri ve om 
«sine» be stem mel ser. Kom men tar ut
ga ven ble helt fra start av ut gitt på nett 
og i bok form. 

Si den før s te ut gi vel se i 2005 har 
både an tal let lov be stem mel ser og for
fat te re økt. De opp rin ne li ge re dak tø

som me get ut fyl len de.  De sis te års lov
end rin ger er grun dig be hand let, og fle re 
av kom men ta re ne gir ver di ful le bi drag 
til lov for stå el sen. Kom men ta re ne til 
ka pit tel 14 A in ne hol der eks em pel vis en 
rek ke selv sten di ge vur de rin ger og til
kjen ne gir god ab strak sjons ev ne hos de 
re spek ti ve for fat ter ne.

Struk tu ren på nett ste det gjen fin
nes i bo ken. Til hvert ka pit tel gis en 
sær skilt inn holds for teg nel se og en 
ut fyl len de inn led ning. I inn led nin gen 
gis det i de fles te til fel ler en rettssyste
matisk plas se ring av ka pit lets inn hold. 
I til legg be skri ves retts kil de bil det, og 
his to rik ken til be stem mel se ne sam
men fat tes på et over ord net nivå. For 
hver en kelt be stem mel se er lo vens 
ord lyd inn tatt med fort lø pen de no ter i 
lov teks ten. Det er fle re no ter for hvert 
ledd el ler set ning, der for fat ter ne har 
fun net det nød ven dig. Re le van te kil
der er opp lis tet før kom men ta re ne til 
hver note, og det er i til legg gjort 
lø pen de kil de hen vis nin ger i kom men
ta re ne. Som fast note 1 gis det en inn
led ning til hver lov be stem mel se.

Med ut gi vel sen er Fag bok for lagets 
kom men tar ut ga ve sik ret å hol de stand 
som én av de vik tig ste kom men tar ut
ga ve ne til ar beids mil jø lo ven i bok
form. For alle som ikke fryk ter di gi ta le 
løs nin ger, vil arbeidsrett.no fort satt 
være å fore trek ke. Her er hen vis nin
ge ne di rek te len ket til kil de ne, slik at 
le se ren raskt kan vur de re det retts kil
de mes si ge grunn laget for kom men ta
ren. I til legg kan man på nett ste det 
selv vel ge skrift stør rel se, som for man
ge kan opp le ves i min ste la get i bo ken. 
Vik tigst er li ke vel de fort lø pen de opp
da te rin ge ne, som er svært vik tig på et 
retts om rå de i sta dig end ring.

re ne Hen ning Jak helln og Hel ga Aune 
fun ge rer fort satt, men er nå led sa get 
av ar beids retts ad vo ka te ne Nina Kro
ken og Clau de Arild Lenth. For fat ter
korp set be står av mer enn 40 ju ris ter, 
hvor av en rek ke an er kjen te ar beids
retts ad vo ka ter og dom me re. Et for
bau sen de høyt an tall av for fat ter ne 
har vært med si den opp star ten, men 
re dak tø re ne har også truk ket til seg 
nye og yng re kref ter.

For fat ter nes høye ar beids retts kom
pe tan se er ho ved grun nen til at arbeids
rett.no er blant de før s te kil de ne ad vo
ka ter og and re rettsanvendere 
kon sul te rer i møte med ar beids retts li ge 
pro blem stil lin ger. Kom men ta re ne til de 
en kel te lov be stem mel se ne hol der høyt 
fag lig nivå og opp le ves gjen nom gå en de 
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Fryk ten for å mis tet job ben og 
måt te dra hjem, er fryk ten for å ikke 
kun ne for sør ge egen fa mi lie. Det 
med fø rer man ge god tar mye mer enn 
ord nin gen leg ger opp til og at man 
blir ulov lig ut nyt tet.

Jeg me ner aupair ord nin gen må 
av skaf fes. Drei nin gen mot hvem 

som er aupairer i Norge i dag (over 
90 % kom mer fra fat ti ge land i Asia) 
og øk nin gen i an tall ut nyt tel ses sa ker, 
til si er at ti den bør være over for 
den ne ord nin gen.

Jeg har full for stå el se for at man ge 
tren ger hjelp i hjem met, men jeg 
me ner det te kan lø ses ved å kjø pe 
tje nes ter el ler an set te noen på 
or di næ re ar beids vil kår. Jeg vet også at 
man ge verts fa mi li er er an sten di ge og 
at man ge barn har hatt gle de av 
aupairene som har vært i fa mi li en. 
Men alt for man ge må ofre mye el ler 
bli ut nyt tet in nen for ord nin gen. 

Kul tur ut veks ling for ung dom 
iva re tas i dag ved ut veks lings mu lig  he
ter både på vi de re gå en de sko le og 
un der høy ere ut dan ning. Jeg vet at 
ikke er alle for unt å få den mu lig he
ten og at man ge nors ke ung dom mer i 
rea li te ten vil mis te mu lig he ten for et 
«be talt» kulturutvekslingsår. Men 
det te er, et ter min me ning, en li ten 
pris å be ta le for å hind re ut nyt tel se av 
sår ba re men nes ker. 

Til sist vil jeg på pe ke at mens vi 
ven ter, kan vi ikke sit te og se på 

at det kut tes i støt ten til dem som 
hjel per ut nyt te de aupairer . Etab ler te 
støt te sent re har i fle re år fått kut tet 
støt ten og trues av ned leg gel se. Da vil 
en svært sår bar grup pe stå uten noen 
form for støt te og hjelp der som de 
tren ger det. 

Su san ne Eli as sen,  
vi se pre si dent i Ju rist for bun det

om au pair ord nin gen i seg selv er en 
ut nyt tel se av and re men nes ker? 

Vi kjen ner alle noen som har vært 
aupairer, og man ge kjen ner noen 

som har hatt aupairer. Jeg ser 
imid ler tid ve sent li ge for skjel ler 
mel lom dem jeg kjen ner som har 
vært det og de aupairene be kjen te har 
hatt. 

Ven nin ner av meg som har vært 
aupairer, var klar for et fri år. Da var 
ord nin gen per fekt. De fikk mu lig het 
til å rei se ut lands, sam ti dig som de 
fikk kost, lo sji og lom me pen ger, 
ak ku rat det de treng te for å opp fyl le 
øns ket om et be talt fri år i ut lan det. 
Dess uten fikk de en por sjon kul tur
opp le vel se og kan skje mu lig he ten til 
å lære et nytt språk. Noen opp lev de 
selv sagt uhel di ge ting, men de tok 
kon takt med or ga ni sa sjo nen de had de 
av ta le med og fikk byt tet fa mi lie el ler 
reis te hjem. 

De aupairene som om ta les i 
nors ke me di er og som be kjen te av 
meg har, er voks ne kvin ner fra fat ti ge 
land i Asia. Man ge av dem kom mer fra 
fat ti ge fa mi li er og har egne barn i 
hjem lan det. De kom mer ikke hit for å 
opp le ve et fri år og kul tur ut veks ling; 
de kom mer med et øns ke om å tje ne 
pen ger for å for sør ge seg og sin fa mi lie. 

En aupair har ikke ver net som 
ar beids mil jø lo ven gir. Som aupair 
er du ikke en ar beids ta ker. Du har 
ikke en lønn som du kan leve av og 
for sør ge deg og fa mi li en med. Du 
har ikke noe sik ker hets nett der som 
du skul le bli syk el ler verts fa mi li en 
ikke øns ker deg mer. Du er i 

rea li te ten bil lig ar beids kraft men 
med svært få ret tig he ter. Når 

du i til legg job ber in nen for 
hjem mets fire veg ger, blir 
du svært sår bar. 

Aupairordningen bør avvikles
I feb ruar ble et ek te par dømt til 

 ube tin get feng sel for ut nyt tel se 
av au pair ord nin gen og brudd på 
 ut len dings lo ven. Dom men slo fast 
at de fi lip pins ke da me ne ikke had de 
vært aupairer, men i rea li te ten 
un der be tal te hus hjel pe re. Dom men 
er ikke retts kraf tig. 

Den ne sa ken er langt fra den 
før s te og mest al vor li ge vi har sett, 
men den de mon stre rer godt hvor 
al vor li ge for hol de ne er for aupairer i 
Norge. Aupairer ut nyt tel se i form av 
lan ge ar beids da ger med lav godt gjø
rel se og be gren set fri tid og fri het. 

Inn fø rin gen av ka ran te ne reg ler 
har ført til en mar kant øk ning i an tall 
sa ker. I fjor ble 29 per so ner ilagt 
ka ran te ne, en fi re dob ling fra tid li ge re 
år. Et ter min me ning er det te tro lig 
bare top pen av is fjel let. I Norge er det 
ca. 3000 aupairer. At støt te sen te ret 
år lig mot tar 1300 hen ven del ser, 
un der byg ger min på stand.

Ut nyt tel se av au pair ord nin gen er 
i rea li te ten ut nyt tel se av and re 
men nes ker. Den ne sam men hen gen er 
lett å se. Men det sto re spørs må let er 
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som me get ut fyl len de.  De sis te års lov
end rin ger er grun dig be hand let, og fle re 
av kom men ta re ne gir ver di ful le bi drag 
til lov for stå el sen. Kom men ta re ne til 
ka pit tel 14 A in ne hol der eks em pel vis en 
rek ke selv sten di ge vur de rin ger og til
kjen ne gir god ab strak sjons ev ne hos de 
re spek ti ve for fat ter ne.

Struk tu ren på nett ste det gjen fin
nes i bo ken. Til hvert ka pit tel gis en 
sær skilt inn holds for teg nel se og en 
ut fyl len de inn led ning. I inn led nin gen 
gis det i de fles te til fel ler en rettssyste
matisk plas se ring av ka pit lets inn hold. 
I til legg be skri ves retts kil de bil det, og 
his to rik ken til be stem mel se ne sam
men fat tes på et over ord net nivå. For 
hver en kelt be stem mel se er lo vens 
ord lyd inn tatt med fort lø pen de no ter i 
lov teks ten. Det er fle re no ter for hvert 
ledd el ler set ning, der for fat ter ne har 
fun net det nød ven dig. Re le van te kil
der er opp lis tet før kom men ta re ne til 
hver note, og det er i til legg gjort 
lø pen de kil de hen vis nin ger i kom men
ta re ne. Som fast note 1 gis det en inn
led ning til hver lov be stem mel se.

Med ut gi vel sen er Fag bok for lagets 
kom men tar ut ga ve sik ret å hol de stand 
som én av de vik tig ste kom men tar ut
ga ve ne til ar beids mil jø lo ven i bok
form. For alle som ikke fryk ter di gi ta le 
løs nin ger, vil arbeidsrett.no fort satt 
være å fore trek ke. Her er hen vis nin
ge ne di rek te len ket til kil de ne, slik at 
le se ren raskt kan vur de re det retts kil
de mes si ge grunn laget for kom men ta
ren. I til legg kan man på nett ste det 
selv vel ge skrift stør rel se, som for man
ge kan opp le ves i min ste la get i bo ken. 
Vik tigst er li ke vel de fort lø pen de opp
da te rin ge ne, som er svært vik tig på et 
retts om rå de i sta dig end ring.
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Juristforbundet tilbyr sine  
medlemmer juridisk  
råd givning og bistand  
innenfor arbeids rettslige  
spørsmål. Kommer du som  
medlem i en vanskelig  
situasjon på arbeids plassen,  
er det bare å  kontakte  
Juristforbundets advokater. 

Kontakt

Sentralbord: 40 00 24 25
advokat@juristforbundet.no

å set te en hel ta riff av ta le til side, men 
kun en el ler fle re av be stem mel se ne i 
den ne. 

Li ke vel bør sær lig eld re ta riff av ta ler 
vies opp merk som het. Dis se kan in ne
hol de gam le og/el ler sære gne be stem
mel ser som har blitt for len get gjen nom 
man ge år for en grup pe. Sli ke be stem
mel ser kan det være nød ven dig at par
te ne av kla rer opp mot gjel den de lov giv
ning. Et an net ut satt om rå de kan være 

Medarbeidersamtalen finnes i mange 
varianter og gjennomføres ulikt på 
arbeidsplassene. Samtalen er viktig for 
oppfølgning og utvikling av den enkelte 
arbeidstaker. Den bidrar også til forvent-
ningsavklaringer mellom leder og 
medarbeider, og er et nyttig verktøy 
for god ledelse. 

Vi vil i denne artikkelen gi noen råd 
for gjennomføringen av medarbeider 
og utviklingssamtalen. 

Tillit, fortrolighet og opplevelse av å 
møtes med like forutsetninger er avgjø
rende for å få en meningsfylt medarbei
dersamtale. I denne sammenheng er det 
viktig at rammene for samtalen opple
ves trygge. Dette gjøres blant annet ved 
at arbeidstaker kalles inn til medarbei
dersamtale jevnlig – normalt en gang i 
året. Innkallingen sendes så tidlig at 
begge parter får mulighet til å forberede 
seg. Det skal settes av tilstrekkelig tid til 
samtalen. Erfaringsvis er rundt en time 
nødvendig. Det er videre et generelt råd 
at samtalen bør avholdes på et nøytralt 
sted, for eksempel et møterom. 

Innhold i samtalen – skjema
Som nevnt innledningsvis, er det ulik 
praksis for hvordan medarbeidersam
taler gjennomføres. Enkelte bruker et 
standardskjema, som kan benyttes til 
både forberedelser, gjennomføring og 
oppfølgning etter samtalen. Standard
skjemaene er ikke tilpasset den enkel
tes arbeidsplass og mange opplever seg 
bundet til skjemaet. Det kan derfor 
være et godt alternativ heller å gjen
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Holship-dommen
Hvilke konsekvenser får dommen for 
allerede inngåtte tariffavtaler?

Medarbeidersamtale 

Den 16. desember 2016 avsa Høyesterett dom 
i Holship-saken. Saken gjaldt forhåndsprøving 
av lovligheten av en boikott som Norsk 
Transportarbeider forbund (NTF) hadde 
varslet overfor Holship Norge AS (Holship). 

Kort om sa kens fak tum
I en ram me av ta le til ta riff av ta len mel lom 
NHO/NHO Lo gi stikk og Transport og LO og 
NTF, var det inn tatt en be stem mel se om for
trinns rett for los sing og las ting av skip for 
NTFs med lem mer ved Dram men havn. For
trinns retts klau su len had de ek si stert i over 
100 år og bak grun nen for klau su len var at 
hav ne ar bei de re opp rin ne lig var løs ar bei de re. 
Ad mi nist ra sjons kon to ret ved Dram men 
havn ad mi nist rer te for trinns ret ten.

Hol ship had de frem til års skif tet 
2012/2013 be stilt los sing og las ting av sine 
skip gjen nom Ad mi nist ra sjons kon to ret. Et ter 
års skif tet an sat te Hol ship fire nye ar beids ta
ke re som skul le ta seg av los se og las te ope ra
sjo ner på egne bå ter. Som føl ge av at Hol ship 
ikke var med lem av NHO el ler had de slut tet 
seg til ram me av ta len, var sel ska pet ikke for
plik tet til å re spek te re for trinns ret ten.

NTF øns ket å hind re Hol ship i å bru ke 
egne an sat te til å los se og las te skip ved Dram
men havn. NTF frem sat te der for krav om 
ta riff av ta le samt at ram me av ta len ble gjort 
gjel den de over for Hol ship. Det ble også vars
let boi kott. For må let var å tvin ge Hol ship til 
å inn gå ta riff av ta le hvor hav ne ar bei de re til
knyt tet Ad mi nist ra sjons kon to ret fikk for
trinns rett til los sing og las ting også av 
Holships skip. 

Da par te ne ikke kom til enig het tok NTF 
ut stev ning for å av gjø re lov lig he ten av den 
vars le de boi kot ten.
Et ter å ha tapt i ting ret ten og lag manns ret ten, 
an ket Hol ship sa ken til Høy es te rett. Sa ken ble 
be hand let av Høy es te rett i ple num. Un der dis
sens (107) kon klu der te fler tal let med at boi
kot ten var ulov lig for di den had de et rettstridig 
for mål, jf. boi kott lo ven § 2 bok stav a. Høy es te
retts fler tall på pek te at selv om det over ord
ne de for mål med boi kot ten var å iva re ta 
ar beids ta ker in ter es ser, in ne bar den en uak sep

ta bel re strik sjon et ter EØSav ta len ar tik kel 31 
om etab le rings ret ten. Virk nin gen av boi kot ten 
vil le be gren se and re ak tø rers til gang til mar ke
det og vil le også kol li de re med and re ar beids ta
ker in ter es ser. Høy es te retts fler tall la til grunn at 
for trinns ret ten ikke var til strek ke lig tungt vei
en de be grun net og til freds stil te ikke kra vet til 
ri me lig ba lan se mel lom en av hjør ne stei ne ne i 
EØSsam ar bei det, etab le rings ret ten, og en 
even tu ell grunn leg gen de rett til boi kott. 

Dom mens kon se kven ser
I kjø le van net av Hol shipsa ken rei ser det seg 
spørs mål om virk nin ge ne dom men vil få for 
al le re de ek si ste ren de ta riff av ta ler, her un der 
om det er mu lig het for at and re ta riff av ta ler 
kan bli satt til side av EØSav ta len el ler an nen 
norsk lov giv ning.

Det kla re ut gangs punk tet er at ta riff av ta
ler i norsk ar beids liv ny ter en be skyt tel se og 
står seg både mot EØSav ta len og an nen 
norsk lov giv ning. Det te gjel der sær lig når 
man er in nen for ta riff av ta lens kjer ne om rå de. 
Nors ke dom sto ler, EU og EFTAdom sto len 
vil der for nor malt sett være for sik ti ge med å 
set te ta riff av ta ler til side. 

Li ke vel er det vik tig å være klar over at det 
er be grens nin ger for hva ar beids li vets par ter 
kan av ta le gjen nom en ta riff av ta le. For eks em
pel kan ar beids mil jø lo vens reg ler om ar beids
tid, al der og dis kri mi ne ring ut gjø re skran ker i 
så måte. And re skran ker vil kun ne fin nes i per
son opp lys nings lo ven, for eks em pel om lag ring 
av per son opp lys nin ger, kon kur ran se lo ven el ler 
EØSav ta len i de til fel ler hvor ta riff av ta le
klau su ler gri per inn mar ke dets frie kon kur
ran se og hvor det te lig ger uten for ta riff av ta
lens kjer ne om rå de om lønns og ar beids for hold.

Er fa rings mes sig er be stem mel ser i ta riff av
ta ler sjel dent i strid med norsk lov el ler EØS
av ta len. Sær lig gjel der det te når de er inn gått 
mel lom de sen tra le par te ne i norsk ar beids liv 
og ta riff av ta len er av ny ere dato. Tvis ter for 
dom sto len om hand ler som re gel tolk nin gen av 
en el ler fle re be stem mel ser i ta riff av ta len. Hvis 
dom sto le ne skal av gjø re et spørs mål om en 
ta riff av ta le er i strid med norsk lov giv ning el ler 
EØSav ta len, vil det tro lig ald ri være snakk om 
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være kjønns dis kri mi ne ring ved krav til 
mi li tær tje nes te el ler dis kri mi ne ring på 
grunn av na sjo na li tet ved stren ge 
språk krav. 

Ju rist for bun det bi står i for hand
lin ger om ta riff av ta ler. Hvis det skul le 
være spørs mål knyt tet til inn gå el se 
el ler ek si ste ren de av ta ler, kan Ju rist
for bun dets LAteam og ad vo kat kon
tor kon tak tes.

lo ka le ta riff av ta ler hvor par te ne har 
vært ak ti ve uten å ha in ne hatt den nød
ven di ge over sikt over gjel den de rett. 

Det er sjel dent det fore lig ger di rek te 
dis kri mi ne ren de klau su ler i ta riff av ta
ler, men i lys av dom men kan man se at 
ta riff av ta le klau su ler som kan vir ke 
in di rek te dis kri mi ne ren de av and re 
ar beids ta ker grup per kan ram mes. Eks
emp ler på sli ke be stem mel ser kan 

å set te en hel ta riff av ta le til side, men 
kun en el ler fle re av be stem mel se ne i 
den ne. 

Li ke vel bør sær lig eld re ta riff av ta ler 
vies opp merk som het. Dis se kan in ne
hol de gam le og/el ler sære gne be stem
mel ser som har blitt for len get gjen nom 
man ge år for en grup pe. Sli ke be stem
mel ser kan det være nød ven dig at par
te ne av kla rer opp mot gjel den de lov giv
ning. Et an net ut satt om rå de kan være 

Medarbeidersamtalen finnes i mange 
varianter og gjennomføres ulikt på 
arbeidsplassene. Samtalen er viktig for 
oppfølgning og utvikling av den enkelte 
arbeidstaker. Den bidrar også til forvent-
ningsavklaringer mellom leder og 
medarbeider, og er et nyttig verktøy 
for god ledelse. 

Vi vil i denne artikkelen gi noen råd 
for gjennomføringen av medarbeider 
og utviklingssamtalen. 

Tillit, fortrolighet og opplevelse av å 
møtes med like forutsetninger er avgjø
rende for å få en meningsfylt medarbei
dersamtale. I denne sammenheng er det 
viktig at rammene for samtalen opple
ves trygge. Dette gjøres blant annet ved 
at arbeidstaker kalles inn til medarbei
dersamtale jevnlig – normalt en gang i 
året. Innkallingen sendes så tidlig at 
begge parter får mulighet til å forberede 
seg. Det skal settes av tilstrekkelig tid til 
samtalen. Erfaringsvis er rundt en time 
nødvendig. Det er videre et generelt råd 
at samtalen bør avholdes på et nøytralt 
sted, for eksempel et møterom. 

Innhold i samtalen – skjema
Som nevnt innledningsvis, er det ulik 
praksis for hvordan medarbeidersam
taler gjennomføres. Enkelte bruker et 
standardskjema, som kan benyttes til 
både forberedelser, gjennomføring og 
oppfølgning etter samtalen. Standard
skjemaene er ikke tilpasset den enkel
tes arbeidsplass og mange opplever seg 
bundet til skjemaet. Det kan derfor 
være et godt alternativ heller å gjen

Holship-dommen
Hvilke konsekvenser får dommen for 
allerede inngåtte tariffavtaler?

Medarbeidersamtale 

ta bel re strik sjon et ter EØSav ta len ar tik kel 31 
om etab le rings ret ten. Virk nin gen av boi kot ten 
vil le be gren se and re ak tø rers til gang til mar ke
det og vil le også kol li de re med and re ar beids ta
ker in ter es ser. Høy es te retts fler tall la til grunn at 
for trinns ret ten ikke var til strek ke lig tungt vei
en de be grun net og til freds stil te ikke kra vet til 
ri me lig ba lan se mel lom en av hjør ne stei ne ne i 
EØSsam ar bei det, etab le rings ret ten, og en 
even tu ell grunn leg gen de rett til boi kott. 

Dom mens kon se kven ser
I kjø le van net av Hol shipsa ken rei ser det seg 
spørs mål om virk nin ge ne dom men vil få for 
al le re de ek si ste ren de ta riff av ta ler, her un der 
om det er mu lig het for at and re ta riff av ta ler 
kan bli satt til side av EØSav ta len el ler an nen 
norsk lov giv ning.

Det kla re ut gangs punk tet er at ta riff av ta
ler i norsk ar beids liv ny ter en be skyt tel se og 
står seg både mot EØSav ta len og an nen 
norsk lov giv ning. Det te gjel der sær lig når 
man er in nen for ta riff av ta lens kjer ne om rå de. 
Nors ke dom sto ler, EU og EFTAdom sto len 
vil der for nor malt sett være for sik ti ge med å 
set te ta riff av ta ler til side. 

Li ke vel er det vik tig å være klar over at det 
er be grens nin ger for hva ar beids li vets par ter 
kan av ta le gjen nom en ta riff av ta le. For eks em
pel kan ar beids mil jø lo vens reg ler om ar beids
tid, al der og dis kri mi ne ring ut gjø re skran ker i 
så måte. And re skran ker vil kun ne fin nes i per
son opp lys nings lo ven, for eks em pel om lag ring 
av per son opp lys nin ger, kon kur ran se lo ven el ler 
EØSav ta len i de til fel ler hvor ta riff av ta le
klau su ler gri per inn mar ke dets frie kon kur
ran se og hvor det te lig ger uten for ta riff av ta
lens kjer ne om rå de om lønns og ar beids for hold.

Er fa rings mes sig er be stem mel ser i ta riff av
ta ler sjel dent i strid med norsk lov el ler EØS
av ta len. Sær lig gjel der det te når de er inn gått 
mel lom de sen tra le par te ne i norsk ar beids liv 
og ta riff av ta len er av ny ere dato. Tvis ter for 
dom sto len om hand ler som re gel tolk nin gen av 
en el ler fle re be stem mel ser i ta riff av ta len. Hvis 
dom sto le ne skal av gjø re et spørs mål om en 
ta riff av ta le er i strid med norsk lov giv ning el ler 
EØSav ta len, vil det tro lig ald ri være snakk om 

nomføre en fortrolig samtale mellom 
partene, slik at emnene som tas opp 
tilpasses den enkelte.

Arbeidsgiver leder samtalen. Det 
er av sentral betydning at arbeidsgiver 
kjenner faktum og har forberedt seg 
med utgangspunkt i hva som skal 
behandles i samtalen. Et generelt råd 
til arbeidsgiver er å stille åpne spørs
mål, samt å være en aktiv lytter. Det er 
arbeidsgivers ansvar å sørge for en 
oppsummering, og kanskje også en 
oppmuntring når samtalen er ferdig.  

Medarbeidersamtalens fokusområder
En standard medarbeidersamtale har 
fire fokusområder. Disse er trivsel, 
arbeidsoppgaver, utvikling og tilbake
melding. Under temaet knyttet til trivsel 
inngår samarbeidet med kolleger, for
holdet til ledere, kontormiljøet og andre 
forhold som påvirker arbeidshverdagen. 
For eksempel kan det avklares om 
arbeidstaker har behov for tilretteleg
ging på arbeidsplassen. Det er videre et 
godt råd å ha fokus på positive forhold 
som bidrar til trivsel. Arbeidsoppgaver 
betyr samtale og evaluering av det som 
er utført i året som har gått, samt mål
setting for det som skal gjøres i året som 
kommer. Denne delen av samtalen 
dreier seg om personlig innsats, innhol
det og tilfredshet med oppgaver, effekti
vitet og faglig kompetanse.

Punktet om utvikling knytter seg til 
kompetanseoppbygging og nye innsats 
og ansvarsområder. Dette må sees i sam
menheng med virksomhetens behov, 
ressurser og muligheter, samt arbeidsta

kerens motivasjon og kompetanse. Tema 
rundt tilbakemeldinger er erfaringsvis 
det som skaper størst utfordringer for 
lederen. Utgangs punktet er at samtalen 
skal gjennomføres i fortrolighet. Dette 
skapes best med en positiv tone og 
atmosfære. En leder bør imidlertid gi 
nødvendig veiledning og korrigerende 
tilbakemeldinger. Oppleves dette å være 
for krevende, kan det være en idé å ha en 
egen samtale hvor de negative forhol
dene behandles, for deretter å ha en med
arbeidersamtale på et bredere grunnlag.  

Lønn som tema i medarbeidersamtale
Det varierer om lønn gjøres til tema i 
medarbeidersamtalen. Det kan være 
praktisk å ha med lønn som tema, og 
kan være en naturlig oppfølgning av 
gjennomgangen ovenfor. Dersom lønn 
bringes inn, bør det spesifiseres som 
eget punkt, og da gjerne avslutnings
vis. Tema rundt lønn er knyttet til par
tenes forventninger som følge av blant 
annet kriterier som innsats, ansvar, 
kompetanseheving og utvikling. 

Hovedtariffavtalene i offentlig sek
tor gir arbeidstaker rett til å kreve en 
årlig lønnssamtale med nærmeste leder, 
jf. Hovedtariffavtalen i staten § 3 eller 
tilsvarende for Hovedtariffavtalen i KS 
kap. 3 pkt. 3.2.2.

Avslutningsvis vil vi råde hver 
enkelt til å notere arbeidserfaringer og 
relevante punkter gjennom året, slik at 
man har et bredt, faktisk grunnlag å 
bygge på når medarbeider og 
utviklingssamtalen skal gjennomføres.  
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   Av Jo han Berg, nemnd le der UNE

god et ter da gens ord ning. Som tid li
ge re dom mer me ner jeg at kon tra dik
sjon er fullt ut iva re tatt i da gens ord
ning – in gen av gjø rel se tref fes uten at 
kla ge ren har kom met til orde. Det er 
vi de re full ad gang til å leg ge frem alle 
de be vis man øns ker med den be grens
ning at det mes te av saks be hand lin gen 
er skrift lig. For valt nings lo vens krav om 
sa kens opp lys ning føl ges. Er det tvil 
om for hold av ve sent lig be tyd ning for 
sa ken skal den be hand les i nemnd
møte med full munt lig het. «Bar nas 
bes te» og ret ten til å bli hørt står sterkt 
i UNE. Vi har bl.a. et eget rom der vi 
snak ker med barn og vi er ak ti ve for å 
øke vår bar ne fag li ge kom pe tan se for 
at bar na skal få kom me til orde på best 
mu lig måte. 

UNE ble opp ret tet som et uav hen
gig, dom stols lik nen de or gan. Stor tin
get ved tok i no vem ber 2015 en ut vi
det in struk sjons ad gang et ter 
ut len dings lo ven over for UNE på lov
for stå el se og skjønns ut øv el se på ge ne
relt grunn lag – alt så en be grens ning av 
uav hen gig he ten. Det er in ter es sant å 
mer ke seg at en kel te gan ger øns ker 
Stor tin get alt så seg en økt in struk
sjons ad gang, mens vi i den ne ty pen 
sa ker ikke an s es uav hen gi ge nok. 
UNEs nemnd le de re kan fort satt ikke 
in stru e res om re sul ta tet i en en kelt sak 
og kan så le des sam men lik nes med 
dom me re i den ne sam men heng. 

I «retts sik ker het» må også in klu de
res ret ten til li ke be hand ling. Like 
sa ker må be hand les likt. UNEs sek re
ta ri at på ser at det te skjer og det er 
me ka nis mer in ternt som skal tre inn 
der som man ser ten den ser til uli ke be
hand ling. Det er fris ten de å si te re fra 

s ke opp lys nin ger el ler for ti el se av re le
van te fak ta ved rø ren de sø ke ren.

KrFs par ti le der Knut Arild Har
ei de har frem he vet at tap av stats bor
ger skap er straff og med fø rer tap av 
ret ten til å ar bei de og rei se inn og ut av 
Norge. Det er ikke slik at man ikke kan 
ar bei de i Norge der som man ikke er 
norsk stats bor ger. Svært man ge uten
lands ke stats bor ge re ar bei der i Norge 
på bak grunn av uli ke ty per av ar beids
til la tel ser, mid ler ti di ge og per ma nen te. 
Med en ar beids til la tel se kan man rei se 
inn og ut av Norge.  Det som even tu elt 
er grun nen til at man ikke kan ar bei de 
el ler rei se inn i Norge er at man ge også 
ut vi ses for di man har gitt be visst urik
ti ge opp lys nin ger ved søk na der. 

Stor tin get de bat te rer nå å la dom sto
le ne få over ta til ba ke kall av stats bor
ger sa ker for di det te vil føre til økt 
«retts sik ker het». Det pro ble ma tis ke i 
de bat ten er at man bru ker «retts sik
ker het» sy no nymt med et gitt re sul tat 
– les «ikke til ba ke kall». Jeg me ner at 
retts sik ker het er et spørs mål om pro
sess, ikke å opp nå et sær lig re sul tat. 
Har ei de har også ut talt: «Dom stols be
hand ling vil utvil somt styr ke retts sik
ker he ten gjen nom sin munt lig het, 
uav hen gig het, kon tra dik sjon og ad
gang til å føre be vis di rek te.» 

Et ter mitt syn er det ikke grunn lag 
for kri tikk av at rettsikkerheten ikke er 

der som de kor rek te opp lys nin ge ne 
had de blitt frem lagt. 

I for bin del se med de bat ten som 
på går i me dia i dis se da ger er det frem
satt yt rin ger slik som «det te kan ikke 
over la tes til en saks be hand ler i UDI».  
En sak be hand les ald ri av bare én per
son. Den be hand les av fle re per so ner i 
UDI før ved tak tref fes. UNE er kla ge
or gan og er full sten dig uav hen gig av 
UDI. I UNE er det et er fa rent og dyk
tig sek re ta ri at som gjen nom går sa ke ne, 
og da vur de res UDIs lov for stå el se, om 
av gjø rel sen er i tråd med for valt nings
prak sis og retts prak sis og våre fol ke
retts li ge for plik tel ser. Der et ter sen des 
sa ken til en nemnd le der som en ten 
be hand ler sa ken ale ne der det ikke er 
tvil om ve sent li ge spørs mål el ler i 
nemnd møte. All vur de ring byg ger på 
en al min ne lig be vis vur de ring slik også 
dom sto le ne fore tar.

Det har blitt hev det av bl.a. ad vo
ka te ne John Kris ti an El den og Mads 
An de næs, og ge ne ral sek re tær i Eu ro
pa rå det Tor bjørn Jag land, at det ikke 
er fol ke retts lig ad gang til å til ba ke kal le 
et stats bor ger skap om det te med fø rer 
stats løs het. Det te er ikke rik tig. Det 
frem går så vel av FNs kon ven sjon av 
1961 som den eu ro pe is ke kon ven sjo
nen av 1997 at for bu det mot å fra ta 
noen et stats bor ger skap hvis det fø rer 
til stats løs het ikke gjel der hvis stats
bor ger ska pet er opp nådd gjen nom fal

Enkeltsaker gir dårligere rettsregler

Utlendingsnemnda

De fleste vil ha fått med seg at 
det for tiden pågår en debatt om 
behandlingsformen ved tap av 
statsborgerskap – nemnds- eller 
domstolsbehandling? Debatt er 
viktig i et demokrati og det må 
oppmuntres til diskusjoner.  
Det som for meg fremstår som 
uheldig er at debatten fremstår 
som basert på – i beste fall  
– unyansert og ellers direkte 
uriktig informasjon. Forvirringen 
om begreper og innhold synes 
tidvis også å trenge inn i 
juristkretser og det er nødvendig 
å kommentere enkelte forhold. 

Jeg un der stre ker inn led nings vis at jeg 
ut ta ler meg ikke som en re pre sen tant 
for Ut len dings nemn da (UNE), men 
som en per son med fag lig bak grunn. 
Jeg kan hel ler ikke kom men te re sa ken 
om til ba ke kall som står for ret ten, 
men på pe ker føl gen de: I de bat ten må 
man skil le mel lom tap av stats bor ger
skap og til ba ke kall av stats bor ger skap 
grun net urik ti ge opp lys nin ger. I sist
nevn te til fel le vil le ved kom men de 
ald ri ha fått norsk stabs bor ger skap 

         Det problematiske i debatten  
er at man bruker «rettssikkerhet»  

synonymt med et gitt resultat  
– les «ikke tilbakekall»
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byg ger på et kom pli sert re gel verk der 
mye hen ger sam men med and re reg
ler. End rin ger på ett om rå de på vir ker 
and re om rå der. F.eks. er det slik at for
valt nin gen ved til ba ke kall skal vur de re 
om det skal gis en til la tel se på an net 
grunn lag – noe som ute la tes i de bat
ten. Alle våre ved tak kan prø ves retts
lig av dom sto le ne, noe som gir en 
yt ter li ge re retts sik ker het. Dom sto le ne 
på sin side kan et ter da gens ord ning 
ikke inn vil ge til la tel ser da de res opp
ga ve er å være kon trol le ren de, ikke 
ut øv en de. Skal dom sto len i sa ker om 
til ba ke kall også inn vil ge en an nen type 
til la tel se, el ler skal for valt nin gen da 
igjen ha til lit til å tref fe de rik ti ge 
av gjø rel se ne? 

De det gjel der for tje ner en skik ke
lig dis ku sjon ba sert på fak ta, ikke 
fø lel ser el ler po li tisk po eng. 

Rt 2015 side 1388 av snitt 247 (som 
rik tig nok gjel der bruk av land in for ma
sjon, men kan ha over fø rings ver di):

På sam me måte har UNE gjen nom 
be hand lin gen av et stort an tall sa ker 
opp ar bei det be ty de lig er fa ring og kom
pe tan se, ikke minst når det gjel der 
land fag li ge spørs mål. Det te gir mu lig
het for å se sa ke ne i sam men heng, slik 
at li ke be hand ling sik res. Dom sto le ne 
vur de rer til sam men lig ning bare 
en kelt sa ker og har der med ikke de 
sam me for ut set nin ge ne for å se det sto
re bil det. Et ter mitt syn til si er det te – 
og hen sy net til en ra sjo nell ut len dings
for valt ning – for sik tig het med å 
over prø ve UNEs vur de rin ger. Fra et 
retts sik ker hets per spek tiv er det vik tig
ste å sik re en for svar lig saks be hand ling.

Det som er uhel dig med de bat ten som 
på går er at ut len dings for valt nin gen 

god et ter da gens ord ning. Som tid li
ge re dom mer me ner jeg at kon tra dik
sjon er fullt ut iva re tatt i da gens ord
ning – in gen av gjø rel se tref fes uten at 
kla ge ren har kom met til orde. Det er 
vi de re full ad gang til å leg ge frem alle 
de be vis man øns ker med den be grens
ning at det mes te av saks be hand lin gen 
er skrift lig. For valt nings lo vens krav om 
sa kens opp lys ning føl ges. Er det tvil 
om for hold av ve sent lig be tyd ning for 
sa ken skal den be hand les i nemnd
møte med full munt lig het. «Bar nas 
bes te» og ret ten til å bli hørt står sterkt 
i UNE. Vi har bl.a. et eget rom der vi 
snak ker med barn og vi er ak ti ve for å 
øke vår bar ne fag li ge kom pe tan se for 
at bar na skal få kom me til orde på best 
mu lig måte. 

UNE ble opp ret tet som et uav hen
gig, dom stols lik nen de or gan. Stor tin
get ved tok i no vem ber 2015 en ut vi
det in struk sjons ad gang et ter 
ut len dings lo ven over for UNE på lov
for stå el se og skjønns ut øv el se på ge ne
relt grunn lag – alt så en be grens ning av 
uav hen gig he ten. Det er in ter es sant å 
mer ke seg at en kel te gan ger øns ker 
Stor tin get alt så seg en økt in struk
sjons ad gang, mens vi i den ne ty pen 
sa ker ikke an s es uav hen gi ge nok. 
UNEs nemnd le de re kan fort satt ikke 
in stru e res om re sul ta tet i en en kelt sak 
og kan så le des sam men lik nes med 
dom me re i den ne sam men heng. 

I «retts sik ker het» må også in klu de
res ret ten til li ke be hand ling. Like 
sa ker må be hand les likt. UNEs sek re
ta ri at på ser at det te skjer og det er 
me ka nis mer in ternt som skal tre inn 
der som man ser ten den ser til uli ke be
hand ling. Det er fris ten de å si te re fra 

s ke opp lys nin ger el ler for ti el se av re le
van te fak ta ved rø ren de sø ke ren.

KrFs par ti le der Knut Arild Har
ei de har frem he vet at tap av stats bor
ger skap er straff og med fø rer tap av 
ret ten til å ar bei de og rei se inn og ut av 
Norge. Det er ikke slik at man ikke kan 
ar bei de i Norge der som man ikke er 
norsk stats bor ger. Svært man ge uten
lands ke stats bor ge re ar bei der i Norge 
på bak grunn av uli ke ty per av ar beids
til la tel ser, mid ler ti di ge og per ma nen te. 
Med en ar beids til la tel se kan man rei se 
inn og ut av Norge.  Det som even tu elt 
er grun nen til at man ikke kan ar bei de 
el ler rei se inn i Norge er at man ge også 
ut vi ses for di man har gitt be visst urik
ti ge opp lys nin ger ved søk na der. 

Stor tin get de bat te rer nå å la dom sto
le ne få over ta til ba ke kall av stats bor
ger sa ker for di det te vil føre til økt 
«retts sik ker het». Det pro ble ma tis ke i 
de bat ten er at man bru ker «retts sik
ker het» sy no nymt med et gitt re sul tat 
– les «ikke til ba ke kall». Jeg me ner at 
retts sik ker het er et spørs mål om pro
sess, ikke å opp nå et sær lig re sul tat. 
Har ei de har også ut talt: «Dom stols be
hand ling vil utvil somt styr ke retts sik
ker he ten gjen nom sin munt lig het, 
uav hen gig het, kon tra dik sjon og ad
gang til å føre be vis di rek te.» 

Et ter mitt syn er det ikke grunn lag 
for kri tikk av at rettsikkerheten ikke er 

Enkeltsaker gir dårligere rettsregler

Neste utgave av Juristkontakt kommer 5. april. 

Annonsefrist 24. mars
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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riktig retning. Å opplyse arbeidstakere 
om viktigheten av det å varsle, samt 
opplyse dem om deres mulighet til 
dette er med på. Det er ikke til å legge 
skjul på at regelverket per dags dato 
fungerer relativt godt, da vi i Norge er 
nokså flinke til å varsle sammenlignet 

Det har de siste årene blitt 
avdekket flere grove brudd 
på arbeidstakers rettigheter 
i ettertid av å ha varslet om 
kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Ikke bare har 
varslere blitt urettmessig 
avskjediget eller oppsagt, 
men flere har også blitt psykisk 
presset, samt nedbrutt, i så stor 
grad at de som en følge av dette 
i ettertid er blitt sykemeldt. 

Det å varsle om forhold som ikke er 
slik de skal være, har derfor blitt til noe 
arbeidstakere kvier seg for å gjøre selv 
i de mest alvorlige tilfeller. Vi i 
Jussformidlingen ser alvorlig på dette, 
og håper å se at arbeids og sosialde
partementet, i tråd med sin høringsut
talelse, utvide antall regler samt stram
mer inn kravene i disse for å beskytte 
arbeidstakeres stilling i slike situasjo
ner. 

Arbeidsmiljølovens første regler 
om varsling trådte i kraft 1. januar 
2007. Det ble da innført tre lovbe
stemmelser som skulle danne en 
ramme rundt varslingsmulighetene 
for arbeidstakere, og deres vern mot 
det å bli møtt med negative konse
kvenser for å «tyste» om forholdet.   
Den første bestemmelsen, § 24, fast
slår at arbeidstakere har en rett til å 
varsle om kritikkverdige forhold. Den 

andre, § 25, bestemmer at de som 
varsler ikke skal møte represalier for at 
de varsler. Den siste, § 36, sier at virk
somheter som hovedregel skal utar
beide varslingsrutiner. 

Den gang disse bestemmelsene 
trådte i kraft, var dette et stort skritt i 

med andre land1. Imidlertid har vi 
fortsatt et stort forbedringspotensial, 
da ethvert tilfelle av unnlatt varsling 
eller ulovlig bruk av represalier for 
dette – er ett for mye. 

Vi som jobber i Jussformidlingen 
har selv utallige ganger fått høre fra kli
enter som har blitt utsatt for uhygge
lige, samt ulovlige konsekvenser etter å 
ha varslet. Vår erfaring er at de tre 
reglene vi har i arbeidsmiljøloven i dag 
ikke gir en god nok ramme for krav om 
utarbeidelse av varslingsrutiner, de gir 
heller ikke et tilstrekkelig velfunge
rende vern i ettertid av varslingen. Vi er 
derfor svært positive til departemen
tets forslag om å styrke varslervernet. 
Det er i hovedsak fire reelle endringer 
som vil trå i kraft om endringsforslaget 
til departementet vedtas2:

1. Eget kapittel i arbeidsmiljøloven
For det første vil alle lovbestemmel
sene som omhandler varsling samles i 
et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. 
Dette vil styrke rettssikkerheten i lys av 
at arbeidstakerne lettere kan gjøre seg 
kjent med deres egne rettigheter når 
det kommer til varsling av kritikkver
dige forhold. Videre vil det være lettere 
for arbeidsgiver å sette seg inn i de 
reglene de må forholde seg til. Således 
blir det i større grad uproblematisk å 
stille strenge krav til at reglene skal føl
ges fra arbeidsgivers side. 

2. Innleide arbeidstakere  
får samme vern som fast ansatte
Departementet foreslår at innleide 
skal få samme vern som fast ansatte, 
slik at disse også kan varsle uten å få 
konsekvenser for dette. Ofte vil inn
leide ansatte som nye i bedriften 
kunne se på arbeidsplassen med friske 
øyne, og i mindre grad akseptere til
standen som den er. Dermed vil de 
lettere kunne fange opp kritikkverdige 
forhold. Om disse personene blir like
stilt med innleievirksomhetens egne 
ansatte, vil disse i større grad tørre å 
varsle om mulige kritikkverdige for
hold. Dette vil kunne medføre at slike 

   Av Tine Simonsen, saksbehandler i Jussformidlingen

På tide å ta problemet på alvor  
og stramme inn tøylene

Styrking av varslervernet

– Vi som jobber i Jussformidlingen har selv utallige ganger fått høre fra klienter 
som har blitt utsatt for uhyggelige, samt ulovlige konsekvenser etter å ha varslet, 
skriver Tine Simonsen.
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riktig retning. Å opplyse arbeidstakere 
om viktigheten av det å varsle, samt 
opplyse dem om deres mulighet til 
dette er med på. Det er ikke til å legge 
skjul på at regelverket per dags dato 
fungerer relativt godt, da vi i Norge er 
nokså flinke til å varsle sammenlignet 

med andre land1. Imidlertid har vi 
fortsatt et stort forbedringspotensial, 
da ethvert tilfelle av unnlatt varsling 
eller ulovlig bruk av represalier for 
dette – er ett for mye. 

Vi som jobber i Jussformidlingen 
har selv utallige ganger fått høre fra kli
enter som har blitt utsatt for uhygge
lige, samt ulovlige konsekvenser etter å 
ha varslet. Vår erfaring er at de tre 
reglene vi har i arbeidsmiljøloven i dag 
ikke gir en god nok ramme for krav om 
utarbeidelse av varslingsrutiner, de gir 
heller ikke et tilstrekkelig velfunge
rende vern i ettertid av varslingen. Vi er 
derfor svært positive til departemen
tets forslag om å styrke varslervernet. 
Det er i hovedsak fire reelle endringer 
som vil trå i kraft om endringsforslaget 
til departementet vedtas2:

1. Eget kapittel i arbeidsmiljøloven
For det første vil alle lovbestemmel
sene som omhandler varsling samles i 
et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. 
Dette vil styrke rettssikkerheten i lys av 
at arbeidstakerne lettere kan gjøre seg 
kjent med deres egne rettigheter når 
det kommer til varsling av kritikkver
dige forhold. Videre vil det være lettere 
for arbeidsgiver å sette seg inn i de 
reglene de må forholde seg til. Således 
blir det i større grad uproblematisk å 
stille strenge krav til at reglene skal føl
ges fra arbeidsgivers side. 

2. Innleide arbeidstakere  
får samme vern som fast ansatte
Departementet foreslår at innleide 
skal få samme vern som fast ansatte, 
slik at disse også kan varsle uten å få 
konsekvenser for dette. Ofte vil inn
leide ansatte som nye i bedriften 
kunne se på arbeidsplassen med friske 
øyne, og i mindre grad akseptere til
standen som den er. Dermed vil de 
lettere kunne fange opp kritikkverdige 
forhold. Om disse personene blir like
stilt med innleievirksomhetens egne 
ansatte, vil disse i større grad tørre å 
varsle om mulige kritikkverdige for
hold. Dette vil kunne medføre at slike 

forhold fanges opp i større grad, og på 
et tidligere tidspunkt. Da det gagner 
bedriften at kritikkverdige forhold blir 
bevisstgjort, er det positivt at også inn
leide har et like sterkt vern som de 
ansatte. 

Det å ha utarbeidet solide og lett 
tilgjengelige interne varslingsrutiner 
er noe som vil gagne absolutt alle – 
sett bort fra de som bedriver eller er 
roten til kritikkverdige forhold.

3. Lovpålagt med varslingsrutiner  
for alle større bedrifter
Departementet foreslår at det skal bli 
lovpålagt for bedrifter med over 10 
ansatte å utarbeide interne varslings
rutiner. Dette betyr i realiteten at om 
lag 60  000 norske bedrifter3 må 
utarbeide interne varslingsrutiner i 
tråd med lovens krav til disse, om de 
ikke allerede har gjort dette. 

4. Lovpålagt mulighet for anonym 
varsling til offentlige myndigheter
Departementet foreslår en lovregulert 
mulighet for anonym varsling til 
offentlig myndighet om varsleren 
ønsker dette. Vi i Jussformidlingen 
støtter dette forslaget, da dette kan 
bety at det vil varsles i større grad. 
Begrunnelsen for at vi tror flere vil 
varsle om de har mulighet til å være 
anonym, er at mange arbeidstakere, til 
tross for forbudet mot represalier – er 
redd for akkurat dette. Vi mener at all 
varsling er bedre en unnlatt varsling, 
anonym varsling som ikkeanonym 
varsling. 

(1) Fafo-rapport 2014:05
(2)  https://www.regjeringen.no/no/

dokumenter/forslag-til-endringer-  
i-arbeidsmiljolovens-regler-om- 
varsling/id2505141/

(3) SSB, tall per. 1 januar 2016

På tide å ta problemet på alvor  
og stramme inn tøylene

– Vi som jobber i Jussformidlingen har selv utallige ganger fått høre fra klienter 
som har blitt utsatt for uhyggelige, samt ulovlige konsekvenser etter å ha varslet, 
skriver Tine Simonsen.

Rettergang  
i sivile saker
Jo Hov
3. utgave, 2017

«Rettergang 
i sivile saker» 
er en ajourført 
fremstilling av 
norsk sivilprosess. 
Det er lagt vekt 
både på å gjøre 

rede for reglenes innhold og for 
deres legislative bakgrunn. Det 
er tatt inn eksempler på 
rettsdokumentene i sivile saker.

Papinian AS / Calax AS
Tlf.: 22 75 66 66 
e-post: calax@online.no

Til salgs hos 
bokhandlere 
og på nett

Aksjeselskaper  
og allmenn aksje- 
selskaper
Ole Andenæs, Stig Berge,  
Margrethe Buskerud  
Christoffersen
3. utgave, 2016

I boken behand
les rettsreglene 
om aksjeselska
per og allmenn
aksjeselskaper på 
grunnlag av 
lovene av 1997. 

Boken er en oppdatert versjon 
i forhold til 2. utgaven fra 2006 
av Mads Henry Andenæs.

Mads Henry Andenæs /  
Calax AS
Tlf.: 22 75 66 66 
e-post: calax@online.no

Til salgs hos 
bokhandlere 
og på nett
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men ter og ana ly ser som er frem kom met 
i for bin del se med sa ken.» Det te er alt så 
én enes te set ning. Det er verdt å nev ne 
at det te av slaget er fra ti den et ter en in
tern språk re form i UDI.

En an nen kli ent fikk enda stør re øko no
mis ke pro ble mer enn han al le re de had
de et ter et ublidt møte med or ga ni sa
sjons struk tu ren i NAV. Kli en ten had de 
in gen inn tekt over lang tid, og NAV inn
kre ving stop pet inn kre vin gen av bar ne
bi drag til hans to barn. Det tok ett år før 
han for sto at NAV for valt ning ald ri had
de stop pet kra vet, og gjelds byr den had
de ald ri stop pet å vok se. Eks emp le ne 
il lust re rer at rettsanvenderens mål ikke 
bare kan være kor rekt an ven del se, men 
også god for mid ling av jus sen. Juss buss 
øns ker klarspråksatsningen vel kom men.

Uklart ju ri disk språk kan føre til at 
kli en ten ikke vå ger å gå vi de re med 
sa ken sin for di språk bro en mel lom 
jus sens og kli en tens ver den er for stor. 
I man ge til fel ler i Juss buss har vi sett 
nett opp det; av mak ten har ført til at 
man for eks em pel ikke kla ger på åpen
ba re saks be hand lings feil. Alt så blir det 
ald ri ret tet opp i den urett som for
valt nin ga selv har på ført kli en ten. 
Språket blir en mur som en hver retts
anvender er nødt til å være seg be visst. 

Husk også at svært man ge rettsan
vendere ikke er ju ris ter. Jeg hå per der
for klarspråksatsningen ev ner å nå også 
dis se i lø pet av sin ti åri ge le ve tid, i alle 
fall in di rek te gjen nom ju rist kol le g er 
med for bil led lig klart språk. Uten en 
slik rek ke vid de blir de po si ti ve ring
virk nin ge ne for våre kli en ter svek ket. 

Rettshjelperperspektivet opp sum
mert er alt så at i klarspråksatsningen 
står retts sik ker he ten på spill.

det i brev, en ten de er fra for valt nings
in stan ser som NAV, UDI el ler Kri mi
nal om sor gen. Ofte har de med seg brev 
fra ad vo kat som er like van ske li ge å for
stå. Vi bru ker man ge ar beids ti mer på å 
for kla re kli en te ne hva som egent lig 
me nes i ved tak og brev som er skre vet 
av ju ris ter og ad vo ka ter, og kan ikke 
an net enn ane ut ford rin ge ne for dem 
som ikke har so si a le og øko no mis ke 
res sur ser til å søke retts hjelp.

Et eks em pel er kli en ten som had de 
fått et brev hvor det stod: «Du er gjort til 
gjen part av ved ta ket». Hva skul le det 
bety? Her måt te vi selv gjø re noen un der
sø kel ser før vi kun ne be tryg ge kli en ten. 
Ved kom men de had de en kelt og greit fått 
en kopi av ved ta ket. En an nen kli ent fikk 
et brev fra nams fog den. Over skrif ten lød 
«fore leg gel se av be gjæ ring og var sel om 
ut leggs for ret ning». For å for stå at inn hol
det var «vi kom mer til å ta pen ger di rek te 
fra kon to en din» måt te ved kom men de 
søke retts hjelp hos Juss buss.

Et van ske lig språk øker av stan den 
mel lom av sen der og mot ta ker av bud
ska pet, gjer ne i kon stel la sjo ner hvor 
makt ba lan sen er al le re de av klart og 
skjev. Feng sels kli en ten er nett opp det, 
fengs let, og har på det jev ne et langt 
dår li ge re ord for råd enn Kri mi nal om
sorgs di rek to ra tet. 

Si tua sjo nen for ver res yt ter li ge re i de 
til fel le ne hvor kli en ten er ut len ding. Føl
gen de set ning stod i av slaget til en af g
hansk an al fa bet på en om gjø rings an
mod ning i en sak om fa mi lie gjen for en ing: 
«Når do ku men ter som frem leg ges an s es 
å ha så lav no to ri tet at de ikke kan til leg
ges av gjø ren de vekt iso lert sett, vil det 
bli fore tatt en hel hets vur de ring av par
te nes egne opp lys nin ger gitt i in ter vju
ene i an led ning sa ken, samt øv ri ge do ku

Stu dent per spek ti vet
Som ny jusstu dent er det lett å få inn
trykk av at det for ven tes at man leg ger 
om skri ve sti len sin, at man går over til en 
mer tek nisk sjar gong. I en del av pen
sum lit te ra tu ren blir vi pre sen tert for la
tins ke ord og ut trykk som om de er nøk
ke len til A på eks amen. «Cul pa in 
contrahendo, lex specialis, condictio 
indebiti», ut trykk som ofte har, el ler i 
alle fall po ten si a let for, gode nors ke 
over set tel ser. Selv om jeg kan nav net på 
dis se la tins ke be gre pe ne sier det lite om 
mine fer dig he ter som ju rist, el ler om jeg 
kla rer å kom mu ni se re med en som ikke 
har stu dert juss. Kan skje tvert imot.

Ord som «li ke le des, un der ti den, 
imid ler tid, hen sett, til sva ren de, dog», er 
helt nor ma le ord i en ju rists vo ka bu lar, 
men bi drar til å van ske lig gjø re språket 
for dem som står uten for, de vi li ker å 
kal le «ikkeju ris ter», ja san ne lig også for 
oss selv. Et an net «pro blem» er de lan ge 

Samtlige ansatte i Jussbuss er 
studenter, og iakttar klarspråk-
satsningen både som 
rettshjelpere og som studenter. 
Våre med arbeidere 
representerer et bredt spekter 
av sosiokulturelle bak grunner. 
Våre klienter er en enda mer 
mangfoldig gruppe, om enn 
såkalt ressurssvake i 
økonomisk forstand. Til felles 
har vi likevel at vi alle på en eller 
annen måte, med større eller 
mindre fatteevne, må forholde 
oss til skriftlig juss. 

Mat te læ re ren min på vi de re gå en de sa 
«alt er mat te». Jeg vil med enda stør re 
tyng de hev de «alt er juss». Det for plik
ter oss som har det ju ri dis ke språket, 
og der med også men nes kers skjeb ne, i 
vår makt.

I det te inn leg get vil jeg prø ve å 
skil le mel lom retts hjel per og stu dent
per spek ti vet. Med for be hold om at 
struk tu rel le og språk li ge ut ford rin ger i 
retts plei en fly ter over i hver and re, vil 
jeg eks em pli fi se re hvor dan våre kli en
ter har dår li ge for ut set nin ger for å 
hev de sin rett i møte med et for vans
ket ju ri disk språk. Som kjent er det 
for skjell på «å ha rett» og «å få rett», og 
språket i retts plei en ev ner å gjø re den
ne for skjel len unød ven dig stor.

Rettshjelperperspektivet
Gjen nom saks be hand lin gen mø ter vi 
dag lig kli en ter som ikke for står inn hol

   Av Thor Hå kon Lind stad, Juss buss

Øns ker klarspråksatsning vel kom men

Klart språk

Gulating lagmannsrett er ankedomstol for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Domstolen held til  
i ny rettsbygning sentralt i Bergen. Domstolen handsamer sivile saker og straffesaker, og dessutan skjønssaker.  
Førstelagmannen er leiar for domstolen, som har i alt 33 lagdommarar, 1 jordskiftelagdommar, 5 utgreiarstillingar,  
1 jordskifteutgreiar, administrasjonssjef, sekretariatsleiar og 19,7 saksbehandlarstillingar. Lagmannsretten er organisert 
i to dommaravdelingar, utgreiingseining, sekretariat og fellestenester.

Juridisk utgreiar – årsvikariat
Ved Gulating lagmannsrett vert det medio august 2017 ledig eit årsvikariat som juridisk utgreiar.

Dei juridiske utgreiarane arbeider først og fremst med skriftleg førebuing og utgreiing av saker frå  
alle rettsområde. Både prosessuelle og materielle spørsmål vert utgreia. Arbeidet gjev god innsikt  
i prosessretten og ei rekkje juridiske fagfelt, i tillegg til arbeidsmåten ved domstolen.

Stillinga som utgreiar i lagmannsretten krev svært gode juridiske kvalifikasjonar og gode eksamens- 
resultat. God skriftleg framstillingsevne er særs viktig. Praksis som utgreiar i meir enn to år er  
godkjent som praksis ved søknad om advokatløyve.

Gulating lagmannsrett kan tilby:  
• spanande juridiske arbeidsoppgåver innanfor eit breidt saksfelt
• høve til fagleg fordjuping med fokus på kvalitet
• sjølvstendig arbeid i tett samarbeid med lagdommarane
• eit godt og triveleg arbeidsmiljø

For fullstendig kunngjeringstekst og elektronisk       
søknadsskjema sjå www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 22. mars 2017.
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men ter og ana ly ser som er frem kom met 
i for bin del se med sa ken.» Det te er alt så 
én enes te set ning. Det er verdt å nev ne 
at det te av slaget er fra ti den et ter en in
tern språk re form i UDI.

En an nen kli ent fikk enda stør re øko no
mis ke pro ble mer enn han al le re de had
de et ter et ublidt møte med or ga ni sa
sjons struk tu ren i NAV. Kli en ten had de 
in gen inn tekt over lang tid, og NAV inn
kre ving stop pet inn kre vin gen av bar ne
bi drag til hans to barn. Det tok ett år før 
han for sto at NAV for valt ning ald ri had
de stop pet kra vet, og gjelds byr den had
de ald ri stop pet å vok se. Eks emp le ne 
il lust re rer at rettsanvenderens mål ikke 
bare kan være kor rekt an ven del se, men 
også god for mid ling av jus sen. Juss buss 
øns ker klarspråksatsningen vel kom men.

Uklart ju ri disk språk kan føre til at 
kli en ten ikke vå ger å gå vi de re med 
sa ken sin for di språk bro en mel lom 
jus sens og kli en tens ver den er for stor. 
I man ge til fel ler i Juss buss har vi sett 
nett opp det; av mak ten har ført til at 
man for eks em pel ikke kla ger på åpen
ba re saks be hand lings feil. Alt så blir det 
ald ri ret tet opp i den urett som for
valt nin ga selv har på ført kli en ten. 
Språket blir en mur som en hver retts
anvender er nødt til å være seg be visst. 

Husk også at svært man ge rettsan
vendere ikke er ju ris ter. Jeg hå per der
for klarspråksatsningen ev ner å nå også 
dis se i lø pet av sin ti åri ge le ve tid, i alle 
fall in di rek te gjen nom ju rist kol le g er 
med for bil led lig klart språk. Uten en 
slik rek ke vid de blir de po si ti ve ring
virk nin ge ne for våre kli en ter svek ket. 

Rettshjelperperspektivet opp sum
mert er alt så at i klarspråksatsningen 
står retts sik ker he ten på spill.

Stu dent per spek ti vet
Som ny jusstu dent er det lett å få inn
trykk av at det for ven tes at man leg ger 
om skri ve sti len sin, at man går over til en 
mer tek nisk sjar gong. I en del av pen
sum lit te ra tu ren blir vi pre sen tert for la
tins ke ord og ut trykk som om de er nøk
ke len til A på eks amen. «Cul pa in 
contrahendo, lex specialis, condictio 
indebiti», ut trykk som ofte har, el ler i 
alle fall po ten si a let for, gode nors ke 
over set tel ser. Selv om jeg kan nav net på 
dis se la tins ke be gre pe ne sier det lite om 
mine fer dig he ter som ju rist, el ler om jeg 
kla rer å kom mu ni se re med en som ikke 
har stu dert juss. Kan skje tvert imot.

Ord som «li ke le des, un der ti den, 
imid ler tid, hen sett, til sva ren de, dog», er 
helt nor ma le ord i en ju rists vo ka bu lar, 
men bi drar til å van ske lig gjø re språket 
for dem som står uten for, de vi li ker å 
kal le «ikkeju ris ter», ja san ne lig også for 
oss selv. Et an net «pro blem» er de lan ge 

og inn vik len de set nin ge ne som vi sta
dig tar i bruk når re son ne men te ne er 
van ske li ge og vi selv kan skje må ten ke 
oss om to gan ger, jfr. ved ta ket fra UDI 
til den af ghans ke an al fa be ten.

Ju rist språket ri si ke rer i en kel te til
fel ler å bli brukt som en hers ke tek
nikk, i det min ste en unn vi kel ses man
øver – det slen ges på noen eks tra 
glo ser for å gjø re mot ta ke ren usik ker 
på hva som egent lig me nes. Pa ral lel len 
til hvor dan ung doms po li ti ke re læ res 
opp til å ord leg ge seg er ty de lig. Jeg 
snak ker av egen er fa ring. 

Det er på tide å job be for å opp he ve 
skil let mel lom jussspråket og det van
li ge nors ke språket. Selv om vi går el ler 
har gått på et så kalt pro fe sjons stu
di um, be tyr ikke det at res ten av 
be folk nin gen skal være eks klu dert fra 
å for stå oss, tvert imot.

Vi må tåle å sta dig jak te nye, kla re 
for mu le rings må ter gjen nom hele jus
stu di et og vi de re ut i yr kes li vet, men 
end ring kre ver in sen ti ver. Bed ret retts
sik ker het er ett in sen tiv, men for jusstu
den ter er in gen ting mer opp munt ren de 
enn «eks amens re le vans». Der for bør det 
vur de res å be løn ne klart språk også på 
eks amen, kurs og fa kul tets opp ga ver.

Som jusstu dent vil jeg un der stre ke 
vik tig he ten av at man får hele fa kul te tet 
med på pro sjek tet, hver enes te pro fes sor, 
vi ten ska pe lig an satt og opp ga ve ret ter. 
Gjen nom gå en de, i alle kurs, fore les nin
ger, sen sor vei led nin ger og be rø rings fla ter 
hvor stu den ter og fa kul te tet mø tes må 
klar språket være et fast inn slag. Hvis ikke 
ri si ke rer klar språket å for bli kun en god 
tan ke og ikke mer enn det.

Om språket i det te inn leg get var 
lite klart, er det nok et eks em pel på at 
klarspråksatsningen er kjær kom men 
for oss kom men de ju ris ter. 

Øns ker klarspråksatsning vel kom men

Gulating lagmannsrett er ankedomstol for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Domstolen held til  
i ny rettsbygning sentralt i Bergen. Domstolen handsamer sivile saker og straffesaker, og dessutan skjønssaker.  
Førstelagmannen er leiar for domstolen, som har i alt 33 lagdommarar, 1 jordskiftelagdommar, 5 utgreiarstillingar,  
1 jordskifteutgreiar, administrasjonssjef, sekretariatsleiar og 19,7 saksbehandlarstillingar. Lagmannsretten er organisert 
i to dommaravdelingar, utgreiingseining, sekretariat og fellestenester.

Juridisk utgreiar – årsvikariat
Ved Gulating lagmannsrett vert det medio august 2017 ledig eit årsvikariat som juridisk utgreiar.

Dei juridiske utgreiarane arbeider først og fremst med skriftleg førebuing og utgreiing av saker frå  
alle rettsområde. Både prosessuelle og materielle spørsmål vert utgreia. Arbeidet gjev god innsikt  
i prosessretten og ei rekkje juridiske fagfelt, i tillegg til arbeidsmåten ved domstolen.

Stillinga som utgreiar i lagmannsretten krev svært gode juridiske kvalifikasjonar og gode eksamens- 
resultat. God skriftleg framstillingsevne er særs viktig. Praksis som utgreiar i meir enn to år er  
godkjent som praksis ved søknad om advokatløyve.

Gulating lagmannsrett kan tilby:  
• spanande juridiske arbeidsoppgåver innanfor eit breidt saksfelt
• høve til fagleg fordjuping med fokus på kvalitet
• sjølvstendig arbeid i tett samarbeid med lagdommarane
• eit godt og triveleg arbeidsmiljø

For fullstendig kunngjeringstekst og elektronisk       
søknadsskjema sjå www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 22. mars 2017.
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Rådgivere/seniorrådgivere   
til nyopprettet avdeling    
for forebygging av tortur   
ved frihetsberøvelse (NFM) 
Vi søker tre dyktige fagpersoner (primært to rådgivere og én seniorrådgiver) til en 
nyopprettet avdeling ved ombudsmannens kontor. 

Den nyopprettede NFM-avdelingen skal være en pådriver for å forebygge at personer 
som er frihetsberøvet blir utsatt for tortur og annen grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller stra�. Avdelingen skal foreta regelmessige besøk til 
f.eks. fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner, og 
rapportere årlig til Stortinget og til FNs underkomité for forebygging (SPT). Det er 
ønskelig at medarbeiderne har ulik fagbakgrunn. Ettersom mange av vurderingene som 
skal foretas er av juridisk art, tas det sikte på at en eller to av de som ansettes skal være 
jurister. Avdelingen vil også knytte til seg ekstern spesialistkompetanse etter behov.

Saksbehandlerne skal bl.a. bidra til å utvikle metoder og rutiner, planlegge og gjennom-
føre besøk til steder der personer er frihetsberøvet, og utarbeide rapporter i etterkant 
av slike besøk. En del reisevirksomhet, spesielt innenlands, må påregnes.

Kvalifi kasjonskrav:
• høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, enten juridikum/master i   
 rettsvitenskap eller annen relevant høyere utdanning, f.eks. innen helse- og sosialfag,  
 samfunnsfag eller barnevernsfag
• erfaring fra fagområder som er relevante for behandling av personer som er   
 berøvet friheten
• meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Aktuelle kandidater bør i tillegg ha:
• erfaring fra tilsynsvirksomhet
• erfaring fra og interesse for arbeid med menneskerettslige problemstillinger   
 og/eller arbeid med sårbare grupper
• gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:
• Engasjement, evne til å jobbe strukturert og selvstendig, og gode samarbeidsevner

Ombudsmannen tilbyr:
• et godt arbeidsmiljø med høy faglig standard
• oversiktlige arbeidsbetingelser med sommertid og fl eksitid
• lønn etter Statens regulativ etter kvalifi kasjoner og erfaring: ltr. 57-66 (rådgiver)   
 eller ltr. 67-75 (seniorrådgiver)
• medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer gode lånemuligheter   
 og gunstig pensjonsordning
• IA-avtale

Nærm. opplysninger ved sivilombudsmann Arne Flifl et, kontorsjef Eivind Sveum  
Brattegard eller administrasjonssjef Solveig Antila på telefon 22 82 85 00.

Stillingene ønskes besatt så snart som mulig.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den o�entlige søkerlisten,     
bes du opplyse om grunnen til det.

Elektronisk søknad foretrekkes via http://www.jobbnorge.no. Hvis du ikke har 
mulighet til dette kan skriftlig søknad sendes Sivilombudsmannen, postboks 3 Sentrum, 
0101 Oslo. 

Søknadsfrist: 29. september 2013.

S OM
Sivilombudsmannen har som 
oppgave å undersøke klager på 
o�entlig forvaltning om urett og 
feil som måtte være gjort mot 
borgerne. Ombudsmannen skal 
også arbeide for å gjøre o�entlige 
myndigheter bedre, styrke tilliten 
til forvaltningen og bidra til at 
o�entlig forvaltning respekterer 
og sikrer menneskerettighetene. 

Ombudsmannen har i dag ca. 
50 medarbeidere, og har 
kontorer midt i Oslo sentrum. 
Se også 
www.sivilombudsmannen.no.

Sivilombudsmannen er utpekt 
som nasjonal forebyggende 
mekanisme (NFM) i forbindelse 
med gjennomføringen av 
tilleggsprotokollen til FNs 
torturkonvensjon (OPCAT). 
Formålet med protokollen er 
å forebygge tortur og annen 
grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling 
eller stra� gjennom regelmessige 
besøk fra et uavhengig organ 
til steder hvor mennesker er 
frihetsberøvet. Besøksordningen 
er nærmere beskrevet i 
Prop. 56 S (2012–2013) og 
Prop. 159 L (2012–2013).
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Når du annonsereri Juristkontakt blir din annonse sett av over  

21 000 medlemmer

Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten   
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Neste Juristkontakt  
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Annonsefrist 24. mars
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e-post: perolav@07.no

Jurist – senior- 
rådgivere/rådgivere
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Sta tens si vil retts for valt ning 
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Se full ut lys nings tekst på  
sivilrett.no

Søk nads frist: 12. mars 2017.

Telefon: 23 11 33 11  |  forsikring@juristforbundet.no  |  www.juristforbundet.no/forsikring

Har du råd til å bli ufør?
De fleste som blir uføre ønsker å leve livet omtrent som før,
men få er forberedt på den nye inntektssituasjonen. 

Juristforbundet Forsikring har blant markedets beste  
vilkår og laveste priser på uføreforsikring.  

Tegner du forsikring kan du opprettholde  
levestandarden din, også som ufør.

Kontakt oss i dag!

Brutto årslønn Uføretrygd fra NAV

kr 450 000 kr 297 000
kr 550 000 kr 363 000
kr 650 000 kr 367 000

Ektefelle/
samboer kan 

også kjøpe 
forsikringene
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Sperre, Ole, advokat, Forvaltnings-
organet for Opplysningsvesenets 
fond

Varadi, Agnes, saksbehandler, NAV Fjell
Venjar, Elsa Vallevik, dommer full mektig, 

Vest-Telemark tingrett

Nye studentmedlemmer  
i Juristforbundet
Andersson, Carl Henrik, Universitetet i 

Bergen
Berntzen, Solveig, Universitetet i Oslo
Bluszko, Nina Natalia, Universitetet 

i Oslo
Cheruiyot, Lodwick, Universitetet i Oslo
Eiring, Miriam Drag, Universitetet i Oslo
Ekseth, Lovisa, Universitetet i Oslo
Elstad, Hanna Møller, Universitetet i Oslo
Gjernes, Audun, Universitetet i Bergen
Hagen, Daniel, Universitetet i Oslo
Hellesjø, Athina Sofie Helvig, 

Universitetet i Bergen
Heyden, Philip, Universitetet i Bergen
Holme, Juliana Josefine, Universitetet 

i Bergen
Hossain, Ishtiaq, Universitetet i Oslo
Ibrahim, Bako, Universitetet i Oslo
Johnsen, Sara Seth, Universitetet i 

Bergen
Kirknes, Herman, Universitetet i Oslo
Lehmann, Asgeir, Universitetet i Bergen
Magneshaugen, Oda Johansen, 

Universitetet i Bergen
Mjåland, Åsmund, Universitetet i Agder
Nyhagen, Herman Oulie, Universitetet i 

Oslo
Olaussen, Sunniva, Universitetet 

i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet

Olsen, Agnes Inora Marie Strøm, 
Universitetet i Oslo

Remø, Asgeir Magne, Universitetet 
i Bergen

Runde, Andreas, Universitetet i Oslo
Siebke, Tor-Einar, Universitetet i Oslo
Simonsen, Hannah, Universitetet 

i Bergen
Skarpenes, Dagny, Universitetet i Bergen
Sunde, Alexandra, Universitetet i Oslo
Sørby, Tuva, Universitetet i Bergen
Teigland, Andrea, Universitetet i Bergen
Trana, Vilde Karoline Lindsetmo, 

Universitetet i Bergen
Tronrud, Ane, Universitetet i Bergen
Vegheim, Oskar, Universitetet i Bergen
Wiberg-Bugge, Rebekka, Universitetet i 

Oslo

Ansettelser og utnevnelser
Bakken, Hanne Marte, advokat fullmektig, 

Kluge Advokatfirma AS
Bjerkestuen, Hilde Mæhlum, 

dommerfullmektig, Gjøvik tingrett
Boye, Anders Eldor, seniorrådgiver, 

Sivilombudsmannen
Dale, Andreas, partner,  

Advokatfirma Tofte DA
Evensen, Harald, advokat/partner, 

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Felberg-Strømmen, Karl, juridisk 

spesialrådgiver, Oslo kommune – 
Energigjenvinningsetaten

Finstad, Frode, spesialkonsulent II, Oslo 
kommune – Bymiljøetaten

Goflebakke, Hilde, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Thallaug ANS

Gulbrandsen, Steffen, rådgiver, Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet

Hansson, Anders, viseadministrerende 
direktør, Norsk Sjøoffisersforbund

Haugaard, Thomas Flo, advokat, 
Hovedorganisasjonen Virke

Jakobsen, Anders Gautestad, senior-
skattejurist, Skatt Øst – Oslo

Karlsvik, Line, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Velund & Co

Kjesbu, Erik Ellekjær, advokatfullmektig, 
Wikborg Rein Advokatfirma AS

Lavik, Trine Smukkestad, rådgiver, 
Innovasjon Norge

Leknesund, Carl Henning, advokat, 
Advokathuset Sør

Mikkelsen, Regine Hoseth, førstekon-
sulent, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nesse, Kristine Farestvedt, advokat-
fullmektig, Advokatfirmaet Selmer 
DA

Ohren, Marius Widme, advokat, Posten 
Norge AS – Konsernadvokatene

Rogstad, Steffen, dommerfullmektig, 
Aust-Agder tingrett

Røed, Marianne, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Ræder DA

Sandbekk, Håkon, advokat/partner, 
Advokatfirmaet Selmer DA

Sandstedt, Silje, universitetslektor, 
Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet, Det juridiske 
fakultet

Sandvik, Ole Kristian, førstekonsulent, 
Forbrukerrådet i Finnmark og Troms

Selstad, Kirsti, saksbehandler, 
Trondheim kommune

Simonsen, Anders Bugge, 
advokatfullmektig, Arntzen de 
Besche Advokatfirma AS

Sjaaeng, Veronica, advokat, Rana 
kommune – Kommuneadvokaten

Solvik, Marit Elizabeth Sand, student-
ombud/seniorrådgiver, Universi tetet i 
Oslo, Studentombudet

Svendsen, Birgitte, advokatfullmektig, 
Advokathuset Tønsberg AS

Svendsrud, Bjørn-Kristian, formann, 
Fremskrittspartiets ungdom

Sønju, Mari, advokat, Advokatfirmaet 
Føyen Torkildsen AS

Teistung, Ingrid, førstekonsulent, 
Sjøfartsdirektoratet Avd. 
Skipsregistrene

Thunes, Anette, senioradvokat, 
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Tveten, Morten, senioradvokat, 
Advokatfirmaet Steenstrup 
Stordrange DA

Tysland, Sverre Sellæg, advokat/partner, 
Advokatfirmaet Steenstrup 
Stordrange DA

Walseng, Julie Schulerud Hay, 
førstekonsulent, Oslo politidistrikt

Nye medlemmer i Juristforbundet
Aksnes, Stine, rådgiver, Fjell kommune
Bjurstrøm, Carl Henrik, advokat, 

Tolldirektoratet
Fagertun, Astrid, spesialrådgiver, 

Oslo kommune – Plan- og 
bygningsetaten

Furustøl, Tone, rådgiver, Lindås kommune
Hellem, Vera Viktoria, husleie konsulent, 

Oslo kommune – Boligbygg Oslo KF
Langseth, Heidi Mette, vernepliktig 

akademisk befal, Forsvaret 
Logistikkorganisasjon

Lie, Kristine, rådgiver, Stavanger 
kommune

Løitegaard, Julie Gjems, advokat, 
Legal24 Advokatfirma AS

Løvås, Linn Iren, seniorrådgiver, 
Skattedirektoratet – Oslo

Mørland, Anders Valen, politi fullmektig, 
Oslo politidistrikt – Grønland 
politistasjon

Norberg, Jimmy Fredrik, advokat-
fullmektig, Advokatfirmaet 
Thommessen AS

Paulsen, Håkon Riisberg, juridisk 
rådgiver, Oslo kommune – Bystyrets 
sekretariat

Pretorius, Carrie Ruth Valentine, 
compliance specialist – trade, APL 
Norway AS

Segaard, Beate, rådgiver, Akershus 
fylkeskommune

Nytt om navn

Hovedstyret Medlemsguide

Juristforbundet  |  sentralbord: 40 00 24 25  |  www.juristforbundet.no  |  post@juristforbundet.no 
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Curt A. Lier  
cl@juristforbundet.no  

Visepresident
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Styremedlemmer valgt av representantskapet
Marta Trzcinska   
martatrz@hotmail.com 
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Karoline Dystebakken (møtende varamedlem)  
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Ingjerd Thune (Juristforbundet – Dommerforeningen)  
ingjerd.thune@domstol.no

Ansattes representant (observatør)
Annette Narverud  
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Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

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

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

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

Juristforbundets advokatkontor
advokat@juristforbundet.no
www.juristforbundet.no/advokatkontoret
Sentralbord: 40 00 24 25
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Juristkontakt
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Jobbmarkedet
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Norsk Lovkommentar
Kommentarer til alle Norges lover, 
med utdypende forklaring til 
 lovparagrafene.

Maler og verktøy
Dokumentmaler med dialogbokser for 
rask utfylling, samt  veiledninger.

Rettskilder
Relevante rettskilder, med  fordypning 
innenfor flere rettsområder.

noen av våre samarbeidspartnere og bidragsytere

PRØVETILGANG
www.rettsdata.no

Faglitteratur 
Omfattende samling med over 125 
kommentarutgaver og juridiske 
fagbøker. 

Leveres som tillegg. 

Rettsdata Total 
 – ditt komplette juridiske arbeidsverktøy


