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I den ne ut ga ven har vi in ter vju et en av 
vars ler ne i en sak som har på gått i Fred

rikstad kom mu ne over fle re år. Ju ris ten vi 
har snak ket med har ikke noen god er fa
ring fra å vars le og i in ter vju et ad va rer hun 
and re mot kon se kven se ne av å vars le om 
kri tikk ver di ge for hold på ar beids plas sen. 
Både hun og de to and re vars ler ne i sa ken 
har i et ter tid slut tet i kom mu nen. «Det var 
trist å for la te kol le g er og en jobb jeg triv
des i. Men jeg føl te at jeg egent lig ikke had
de noe valg med tan ke på frem ti den», sier 
hun. Les in ter vju et, som også in ne hol der 
kom men ta rer fra råd man nen i kom mu nen, 
len ger bak i bla det.  

Myn dig he te ne og skif ten de re gje rin
ger har gang på gang un der stre ket 

be tyd nin gen av vars ling og det å ver ne 
vars le re, og te ma et er sta dig på dags or
den. Men man ge vars le re blir ikke tatt på 
al vor og for tel ler at opp le vel sen er så ube
ha ge lig at de ikke vil le gjort det igjen. En 
Faforap port (”Ytringsfrihet og vars ling i 
nors ke kom mu ner og fyl kes kom mu ner”   
Faforap port 2017:04)  om vars ling i kom
mu nal sek tor, pub li sert i feb ruar i år, vi ser 
et sam men satt bil de men at det er trekk 
som er be ten ke li ge. Fire av ti ar beids ta
ke re har unn latt å vars le om det kri tikk ver
di ge for hol det de har opp levd el ler vært 
vit ne til. På spørs mål om hvor for, svar te 37 
pro sent at de trod de ube ha ge lig he te ne 
ved å mel de fra vil le blitt for sto re. 24 pro
sent be grun net sin taus het med at å mel de 
fra med fø rer sto re per son li ge be last nin
ger for den en kel te.  Blant per so ner som 
fak tisk had de vars let, had de 36 pro sent 
fått po si ti ve re ak sjo ner, men 19 pro sent 
had de mot tatt ne ga ti ve re ak sjo ner. 28 
pro sent had de fått både po si ti ve og ne ga

ti ve re ak sjo ner, mens 13 pro sent ikke had
de fått noen re ak sjo ner i det hele tatt som 
føl ge av vars lin gen. 

Det er, iføl ge ar beids mil jø lo ven, ulov lig å 
sank sjo ne re mot vars le re, og de skal 

ver nes mot gjen gjel del se. Men rap por ten 
pe ker på at det kan være uklart hva som lig
ger i be gre pet «gjen gjel del se», og det kan 
være man ge og nær mest usyn li ge må ter å 
sank sjo ne re vars le re på. Som for eks em pel 
mang len de opp rykk og fær re el ler and re 
ar beids opp ga ver. I rap por ten vi ses det til et 
eks em pel der en vars ler i et ter tid fikk mye 
dår li ge re tid til ar beids opp ga ve ne enn kol
le g ene sine. I et an net eks em pel for tel ler en 
an satt re pre sen tant at en vars ler kom dår li
ge re ut i lønns opp gjør. En til lits valgt for tel
ler at: «Selv om vars le ren har rett, må 
vars le ren bære den tyng ste byr den. Ofte 
for di hun el ler han set ter kom mu nen og kol
le g ene i et dår lig lys. [...] Jeg tror man ge av de 
som har vars let, har slut tet i job ben sin, og 
kan skje også i kom mu nen».

Det er verdt å mer ke seg det som er et 
gjen nom gå en de funn i Faforap por ten 

fra kom mu neNorge; topp le del sens hold
ning til yt rings fri het og åpen het er svært 
vik tig. Fle re av in for man te ne sier at det er 
av gjø ren de at råd man nen ty de lig sig na li
se rer at yt rin ger, også de av kri tisk ka rak
ter, er øns ket og vel kom ne. «Det sen der 
ster ke sig na ler», sier en. På sam me måte 
sen der det også ster ke sig na ler den må ten 
en ar beids ta ker blir be hand let på hvis hun 
el ler han har ut talt seg i me dia. 

Ole-Martin Gang nes
re dak tør
omg@juristkontakt.no
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Påtaleanalysen 
 overlevert

Påtaleanalyseutvalgets leder Tor Langbach overleverte utvalgets NOU 
til justisminister Per-Willy Amundsen 2. mars. Utvalget  kommer med en  
rekke forslag til en påtalemyndighet for fremtiden og mener noe av det  
som haster mest er å styrke Riksadvokat embetet med 14 stillinger.  

– Jeg er veldig glad for at påtaleanalysen er på plass nå. Den vil gi en  
mulighet for å debattere påtalemyndigheten som vi aldri før har hatt,  
og dermed en mulighet for en kvalitetsreform, sier leder av Politijuristene,  
Sverre Bromander, som har sittet i utvalget.

Tekst: Ole-Martin Gangnes
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le myn dig he ten som etat, og ut val get 
ser det te som en hel het. For de uli ke 
ni vå ene hen ger tett sam men. Og 
ut val get fore slår å byg ge oven fra og 
ned, noe jeg tror må være helt rik tig, 
sier Sver re Brom an der. 

Han me ner ut val get har vært for-
sik ti ge i sine an slag av hvil ken satsning 
som må gjø res raskt. 

– Men ut val get un der stre ker jo 
også at det te er et mi ni mum og i en 
start fa se. Li ke vel er det en satsning 
som bare kos ter en ti del av å an set te 
et nytt kull med ny ut dan ne de fra Po li-
ti høg sko len. Og det er in gen tvil om 
at det te vil ha langt stør re po si tiv ef-
fekt på kri mi na li tets be kjem pel sen, 
sier le de ren for Po li ti ju ris te ne.

Ser vi ce
Ut val get har også sett på ser vi ce stra-
te gi for på ta le myn dig he ten.

– I dag svik ter det ofte på det te med 
ser vi ce. Både når det gjel der kom mu ni-
ka sjon med pub li kum om hen leg gel se 
av sa ker og i kom mu ni ka sjon med 
ad vo ka ter. På ta le myn dig he ten tren ger 
en ser vi ce stra te gi og den bør ut vik les av 

• På ta le myn dig he ten må ut vik le en 
over ord net stra te gi for kom pe tan-
se ut vik ling, et an svar som bør leg-
ges til riks ad vo ka ten. 

• Ut val get et ter ly ser en ser vi ce stra-
te gi for på ta le myn dig he ten, og 
rei ser spørs mål om det bør etab le-
res et di sip li nær or gan for eta ten.

Stabs kraft
– Det er nød ven dig med en økt stabs-
kraft i Riks ad vo kat em be tet. På ta le myn-
dig he ten ge ne relt tren ger stabs kraft og 
tyng de i le del sen. Vi ser jo litt for skjell 
på kjøtt vek ta hvis vi sam men lik ner med 
Po li ti di rek to ra tet. And re vik ti ge punk-
ter er på ta le myn dig he tens rol le som 
et ter forsk nings le del se og kom pe tan se-
he ving, sa ut valgs le der Tor Lang bach da 
han over le ver te ana ly sen til stats rå den.

– Ar bei det med kom pe tan se er 
ikke bra nok i dag. Da gens til bud er 
ikke bra nok. Det er også sto re for-
skjel ler på dis trikts nivå. Det er be hov 
for et sen tralt an svar, og der me ner vi 
Riks ad vo ka ten er den ret te. 

Ut val get me ner det ikke skal lig ge 
til Po li ti høg sko len el ler Po li ti di rek to-
ra tet.

– Vi må også se på hvem som tref-
fer på ta le ved ta ke ne. Det må av gjø res 
mer av ju ris te ne i po li ti dis trik te ne. De 
må ak to re re fle re sa ker.

Lang bach var også klar på at stats-
ad vo ka te ne må dri ve stør re grad av 
fag le del se av po li ti et. 

– Her er det ulik prak ti se ring og 
opp føl ging rundt om kring. Det trengs 
stil lin ger til fag le del se. Dess uten bør 
an tall em be ter bli fær re. Vi fore slå 
seks. Vi har er fa ring fra dom sto le ne 
som vi ser at det er mu lig å få til sli ke 
re for mer og det er man ge må ter å løse 
det på. Dess uten må em be ts le del sen 
få dri ve med nett opp le del se, sa han.

– Ut val get pe ker på man ge kla re 
for bed rings om rå der. Jeg le ser ut val get 
som at det te er en klar an be fa ling og 
til rå ding til å gjø re de nød ven di ge 
grep for å for bed re på ta le myn dig he-
tens ef fekt. Det te er grep som er over-
kom me li ge, både øko no misk og på 
an nen måte. Ut val get ren dyr ker på ta-

– Ut val get er jo vel dig kla re på at 
det er få, om noen, stat li ge eta ter sam-
fun net vil være mer tjent på å sat se på, 
og på pe ker også at man vil få det 
mang fol di ge igjen av å sat se på på ta le-
myn dig he ten – holdt opp mot en sats-
ning på po li ti et. Hvil ke jus tis po li ti-
ke re kan si nei til en slik ga ve pak ke? 
Ut val get skis se rer et potensiale for å 
re du se re kri mi na li te tens kost na der 
for sam fun net som må være vel dig 
fris ten de for våre po li ti ke re som skal 
stå til an svar for i hvil ken grad vi kla-
rer å be kjem pe kri mi na li tet, sier han.

Byg ger fra top pen
Det te er noen ho ved punk tet i ana ly sen:
• Sty rin gen av eta ten bør ut vik les på 

alle plan. 
• Ef fek ti vi te ten kan bli bed re og 

kva li te ten jev ne re. 
• An tal let stats ad vo kat em be ter bør 

re du se res fra ti til seks
• Stats ad vo ka te ne bør i stør re grad 

enn i dag ut ø ve en ak tiv fag le del se 
over for po li ti et, og dri ve noe min-
d re med be hand ling av en kelt sa ker. 

• På ta le myn dig he ten i po li ti et bør 
av gjø re på ta le spørs må let i fle re 
sa ken enn nå 

• Det bør ut ar bei des et mer struk tu-
rert sy stem når det gjel der inn hol-
det i de for skjel li ge stil lings ka te-
go ri ene i på ta le myn dig he ten i 
po li ti et, her un der en plan for et 
hel het lig kar rie re løp.

• En vi de re ut vik ling av på ta le myn-
dig he ten for ut set ter at Riks ad vo-
kat em be tet styr kes med fle re stil-
lin ger. Ut val get fore slår 14 stil lin ger 
i før s te om gang.

• Riks ad vo ka ten bør dri ve mind re 
med be hand ling av en kelt sa ker. 

• For på ta le myn dig he ten i po li ti et 
er det vik tig at rol len som på ta le-
ju rist un der støt tes. Sær lig er det 
be hov for en klar gjø ring av på ta le-
ju ris te nes rol le som et ter forsk-
nings le der. 

• Ut val get er kri tisk til da gens kom-
pe tan se ar beid i eta ten; sær lig gjel-
der det te grunn opp læ rin gen av 
ju ris te ne i po li ti et. 

– Vi ser et end ret kri mi na li tets bil de 
og vi har hatt po li ti re form og po li ti-
ana ly se. Da er det klart det er vik tig 
med en på ta le ana ly se. Det te er en 
om fat tende ut red ning med man ge 
kon kre te for slag. Det hand ler også 
om res sur ser. Det er åpen bart vik tig 
med kom pe tan se og kva li tet. Det te 
skal nå føl ges opp, først og fremst 
skal NOUen ut på hø ring, sa jus tis- 
og be red skaps mi nis ter Per-Wil ly 
Amund sen da ut valgs le der Tor Lang-
bach over le ver te på ta le ana ly sen 
(NOU 2017: 5 En på ta le myn dig het 
for frem ti den) 2. mars. 

Ut val get har ut re det hvor vidt på ta-
le myn dig he ten har rik tig ka pa si tet og 
kom pe tan se og ar bei det skal dan ne 
grunn lag for en vi de re ut vik ling av og en 
kva li tets re form i på ta le myn dig he ten. 

Et vik tig spørs mål har vært hvil ke 
kon se kven ser end rin ge ne i po li ti ets 
or ga ni se ring bør få for på ta le myn dig-
he ten. Et pre miss for ut val get er at 
da gens mo dell, der på ta le myn dig he-
ten på før s te nivå er in te grert i po li-
ti et, skal opp rett hol des. Men ut val get 
pe ker på fle re si der ved på ta le myn-
dig he tens ar beid og or ga ni sa sjon som 
bør vi de re ut vik les. 

Kutt i an tall stats ad vo kat em be ter 
for å lage stør re en he ter og opp be-
man ning av Riks ad vo ka ten er blant 
for slage ne fra ut val get. Dess uten 
et ter ly ser ut val get en over ord net stra-
te gi for opp læ ring av po li ti ju ris ter 
– an sva ret for det te bør leg ges til Riks-
ad vo ka ten me ner ut val get.

– Po li ti ju ris te ne har vært sen tra le i 
å få igang satt det te ar bei det. Sam ti dig 
er det te på in gen måte et fag for en-
ings do ku ment. Det viss te vi fra den 
gan gen det var klart at det ble en 
NOU. Og det var en NOU vi øns ket 
oss, et uav hen gig og bredt sam men satt 
re gje rings opp nevnt ut valg. En NOU 
har en helt an nen tyng de og in ne bæ re 
mye stør re mu lig het for å få en kva li-
tets re form. Den leg ger grunn laget for 
en helt nød ven dig satsning på på ta le-
myn dig he ten, sier Po li ti ju ris te nes 
le der, og ut valgs med lem, Sver re 
Brom an der til Ju rist kon takt. 

Sverre Bromander, leder av Politijuristene, satt i utvalget som nå har levert en NOU om fremtidens påtalemyndighet.  
(Foto: Thomas Haugersveen)
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ka sjon med for nær me de om er stat nings-
krav, er det et klart be hov for bed re ser-
vi ce», skri ver ut val get.

Til syns or gan
Et an net punkt i ana ly sen drei er seg 
om etis ke ret nings lin jer og hva man 
gjør ved på stan der om brudd på dis se. 

– Vi spør om det trengs et til syns-
or gan for på ta le myn dig he ten, sa Lang-
bach.

På stan der om uetisk at ferd hos 
dom me re be hand les av Til syns ut val-
get for dom me re og di sip li nær sy ste-
met for ad vo ka ter be står av tre fritt-
stå en de og uav hen gi ge or ga ner.

«På stan der om brudd på etis ke 
reg ler i på ta le myn dig he ten be hand-
les in ternt i eta ten. I lys av ar beids gi-
ver an sva ret kan det te sy nes na tur lig. 
Pro ble met med på stan der om uetisk 
at ferd er at en in tern be hand ling ikke 
er åpen og trans pa rent, og at det der-
for kan ska pes en hold ning om at 
på stan de ne ikke be hand les med nød-
ven dig al vor og ob jek ti vi tet. Dess-
uten kan det være grunn til å tro at 
pub li kum vi ker til ba ke for å kla ge til 

Riks ad vo ka ten, sa Tore Lang bach ved 
over rek kel sen av ana ly sen. 

Ut val get pe ker på at det ble tatt et 
skritt i den ret nin gen da på ta le in struk-
sen i 2009 i § 25-10 fikk en re gel om at 
for nær me de med bi stands ad vo kat samt 
et ter lat te har rett til å få en sam ta le med 
ak tor før ho ved for hand lin gen. Men 
li ke vel er det fort satt kla re mang ler i 
den ser vi cen som ytes, skri ver ut val get.

«Et eks em pel kan være den in for ma-
sjo nen som gis ved hen leg gel se av sa ker, 
som til dels er svak. Når un der ret nin gen 
om hen leg gel se av en sak av al vor lig 
ka rak ter gis i form av en set ning om at 
sa ken er hen lagt et ter be vi sets stil ling, og 
at det kan rei ses pri vat straf fe sak et ter 
straf fe pro sess lo ven ka pit tel 28, er ikke 
det te ut trykk for en ser vi ce hold ning. 
Ut val get kjen ner til at det er gitt sen tra le 
fø rin ger med hen syn til sli ke un der ret-
nin ger, men dis se sy nes ikke i til strek ke lig 
grad å bli etterlevet. Det frem går, blant 
an net av in spek sjons rap por ter, at hen-
ven del ser til på ta le myn dig he ten i po li-
ti et fra bi stands ad vo ka ter og for sva re re 
ikke be sva res, el ler først be sva res et ter 
lang tid. Også når det gjel der kom mu ni-

le myn dig he ten som etat, og ut val get 
ser det te som en hel het. For de uli ke 
ni vå ene hen ger tett sam men. Og 
ut val get fore slår å byg ge oven fra og 
ned, noe jeg tror må være helt rik tig, 
sier Sver re Brom an der. 

Han me ner ut val get har vært for-
sik ti ge i sine an slag av hvil ken satsning 
som må gjø res raskt. 

– Men ut val get un der stre ker jo 
også at det te er et mi ni mum og i en 
start fa se. Li ke vel er det en satsning 
som bare kos ter en ti del av å an set te 
et nytt kull med ny ut dan ne de fra Po li-
ti høg sko len. Og det er in gen tvil om 
at det te vil ha langt stør re po si tiv ef-
fekt på kri mi na li tets be kjem pel sen, 
sier le de ren for Po li ti ju ris te ne.

Ser vi ce
Ut val get har også sett på ser vi ce stra-
te gi for på ta le myn dig he ten.

– I dag svik ter det ofte på det te med 
ser vi ce. Både når det gjel der kom mu ni-
ka sjon med pub li kum om hen leg gel se 
av sa ker og i kom mu ni ka sjon med 
ad vo ka ter. På ta le myn dig he ten tren ger 
en ser vi ce stra te gi og den bør ut vik les av 

• På ta le myn dig he ten må ut vik le en 
over ord net stra te gi for kom pe tan-
se ut vik ling, et an svar som bør leg-
ges til riks ad vo ka ten. 

• Ut val get et ter ly ser en ser vi ce stra-
te gi for på ta le myn dig he ten, og 
rei ser spørs mål om det bør etab le-
res et di sip li nær or gan for eta ten.

Stabs kraft
– Det er nød ven dig med en økt stabs-
kraft i Riks ad vo kat em be tet. På ta le myn-
dig he ten ge ne relt tren ger stabs kraft og 
tyng de i le del sen. Vi ser jo litt for skjell 
på kjøtt vek ta hvis vi sam men lik ner med 
Po li ti di rek to ra tet. And re vik ti ge punk-
ter er på ta le myn dig he tens rol le som 
et ter forsk nings le del se og kom pe tan se-
he ving, sa ut valgs le der Tor Lang bach da 
han over le ver te ana ly sen til stats rå den.

– Ar bei det med kom pe tan se er 
ikke bra nok i dag. Da gens til bud er 
ikke bra nok. Det er også sto re for-
skjel ler på dis trikts nivå. Det er be hov 
for et sen tralt an svar, og der me ner vi 
Riks ad vo ka ten er den ret te. 

Ut val get me ner det ikke skal lig ge 
til Po li ti høg sko len el ler Po li ti di rek to-
ra tet.

– Vi må også se på hvem som tref-
fer på ta le ved ta ke ne. Det må av gjø res 
mer av ju ris te ne i po li ti dis trik te ne. De 
må ak to re re fle re sa ker.

Lang bach var også klar på at stats-
ad vo ka te ne må dri ve stør re grad av 
fag le del se av po li ti et. 

– Her er det ulik prak ti se ring og 
opp føl ging rundt om kring. Det trengs 
stil lin ger til fag le del se. Dess uten bør 
an tall em be ter bli fær re. Vi fore slå 
seks. Vi har er fa ring fra dom sto le ne 
som vi ser at det er mu lig å få til sli ke 
re for mer og det er man ge må ter å løse 
det på. Dess uten må em be ts le del sen 
få dri ve med nett opp le del se, sa han.

– Ut val get pe ker på man ge kla re 
for bed rings om rå der. Jeg le ser ut val get 
som at det te er en klar an be fa ling og 
til rå ding til å gjø re de nød ven di ge 
grep for å for bed re på ta le myn dig he-
tens ef fekt. Det te er grep som er over-
kom me li ge, både øko no misk og på 
an nen måte. Ut val get ren dyr ker på ta-

Sverre Bromander, leder av Politijuristene, satt i utvalget som nå har levert en NOU om fremtidens påtalemyndighet.  
(Foto: Thomas Haugersveen)

             Hvilke justispolitikere 
kan si nei til en slik  

gavepakke?

Påtaleanalysen
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eta ten over etis ke over tramp i den 
sam me eta ten. At de be slut nin ger 
som tref fes ikke er of fent li ge, gjør 
også at de ikke får den hold nings ska-
pen de ef fek ten som lig ger i of fent lig-
het», skri ver ut val get.

For hold kan an mel des til Spe si al-
en he ten for po li ti sa ker, men det te for-
ut set ter at det drei er seg om straff ba re 
for hold og ikke rene brudd på etis ke 
reg ler og prin sip per.

«Det bør vur de res å etab le re et 
uav hen gig råd el ler til syns or gan som 
kan be hand le kla ger over uetisk at ferd 
i på ta le myn dig he ten, og hvor det te 
or ga nets av gjø rel ser pub li se res. Det te 
vil syn lig gjø re for pub li kum at det fin-

nes en kla ge mu lig het. Et slikt til tak 
kan også ten kes å spa re Spe si al en he-
ten for ube grun ne de an mel del ser, 
me ner ut val get.

Lang bach trakk også fram at det er 
sto re for skjel ler i an tall til stå el ses sa ker 
fra dis trikt til dis trikt.

– Vi tren ger fo kus på til stå el ses sa-
ker. Det hand ler om ef fek ti vi tet, men 
vi ser at det er sto re for skjel ler fra sted 
til sted. Her må vi få i gang pro ses ser 
og en dia log. 

21 for slag
Ut val get kom mer med 21 for slag til 
til tak. Fle re av til ta ke ne vil kre ve lang-
va rig og ved va ren de opp føl ging og ar-

beid, mens and re er mer spis se de 
en kelt til tak. Noen kan im ple men te res 
raskt.

«På ta le myn dig he ten har en vik tig 
sam funns rol le, og blir gjer ne om talt 
som «den før s te retts sik ker hets ga ran-
tis ten». Ut val get un der stre ker vik tig-
he ten av at den ne rol len vi de re fø res, 
og ikke svek kes. Sam ti dig in ne bæ rer 
end rin ger i kri mi na li te ten og sam fun-
net et be ty de lig om stil lings trykk og 
end rings press. Det te be rø rer på ta le-
myn dig he ten som etat. Det er i en slik 
kon tekst de fo re slåt te til ta ke ne må 
le ses og for stås», skri ver ut val get.

«For ut val get er det vik tig å un der-
stre ke den ind re sam men hen gen som 
ek si ste rer mel lom fle re av til ta ke ne. 
Eks em pel vis gjel der det te ut vik lin gen 
av en for ster ket fag le del se. Her er det 
fle re til tak som må vur de res sam let. Å 
pluk ke ut en kel te til tak, løs re vet fra 
kon teks ten, og sam ti dig for kas te and-
re, vil være pro ble ma tisk og vil nep pe 
gi den øns ke de ef fekt».

Føl gen de fire om rå der an s es sær lig 
vik ti ge av ut val get: økt stabs kraft ved 
Riks ad vo kat em be tet, en styr king av 
fag le del sen, en klar gjø ring av på ta le-
ju ris te nes rol le som et ter fors kings le-
der og en sy ste ma tisk kom pe tan se-
byg ging.

«Slik ut val get ser det, vil det på 
kort sikt sær lig være et has te-ele ment 
i det å få på plass 14 stil lin ger ved 
Riks ad vo kat em be tet. Dis se for ut set-
tes å få en sen tral rol le i det vi de re 
stra te gi- og ut vik lings ar bei det i på ta-
le myn dig he ten», he ter det.

Ut val get har be stått av Tor Lang-
bach (le der), Kjers tin Apall Kvan de, 
Ole Bred rup Sæ ve rud, Anne Kro ken, 
In ger Ast rid Eli sa beth Coll, Fred rik 
Rie ber-Mohn, Lill-Hei di Tin holt og 
Sver re Brom an der.

Det te skal nå føl ges opp, først og fremst skal NOUen ut på hø ring, sa jus tis-og be red-
skaps mi nis ter Per-Wil ly Amund sen ved overleveringen. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

      Embetsledelsen  
må drive med  

nettopp ledelse
  Kom pe tan se

Om kom pe tan se kon klu de res det 
med at da gens kom pe tan se til bud til 
stats ad vo ka te ne og på ta le ju ris te ne i 
po li ti et ikke er godt nok. Det mang ler 
syn li ge sen tra le fø rin ger el ler en hel-
het lig stra te gi, og ut val get fore slår at 
riks ad vo ka ten gis det sen tra le an sva ret 
for kom pe tan se ut vik lin gen av hele 
på ta le myn dig he ten, også på ta le myn-
dig he ten i po li ti et.

«Med bak grunn i de re la tivt en ty-
di ge til ba ke mel din ge ne ut val get har 
mot tatt, an tar ut val get at spørs mål 
om mer ob li ga to risk ut dan ning, nett-
ba sert læ ring, tet te re kob ling mel lom 
funk sjo ner og for mell ut dan ning, samt 
økt opp merk som het om kring politie-
tatskompetanse, bør vur de res», he ter 
det i ana ly sen.

  Styr ke Riks ad vo kat em be tet
Ar bei det som gjø res ved em be tet hol-
der ge ne relt høy kva li tet, men da gens 
ram mer set ter kla re be grens nin ger for 
gra den av opp føl gings- og gjen nom fø-
rings ev ne, og ut gjør en be gren sen de 
fak tor, skri ver ut val get, som fore slår 
ut val get en ka pa si tets- og kom pe tan-
se mes sig styr king av Riks ad vo kat em-
be tet.

   Mer flek si bel kom pe tan se  - 
for de ling mel lom riks ad vo ka ten  
og stats ad vo ka te ne
Påtaleanalyseutvalget me ner ut vik lin-
gen bør gå i ret ning av at på ta le kom-
pe tan sen flyt tes ned over i eta ten. 
Det te kan skje ved at de le ga sjons-
hjem le ne som frem går av § 2-11 (4) 
be nyt tes ak tivt. 

Blant forslagene til tiltak
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beid, mens and re er mer spis se de 
en kelt til tak. Noen kan im ple men te res 
raskt.

«På ta le myn dig he ten har en vik tig 
sam funns rol le, og blir gjer ne om talt 
som «den før s te retts sik ker hets ga ran-
tis ten». Ut val get un der stre ker vik tig-
he ten av at den ne rol len vi de re fø res, 
og ikke svek kes. Sam ti dig in ne bæ rer 
end rin ger i kri mi na li te ten og sam fun-
net et be ty de lig om stil lings trykk og 
end rings press. Det te be rø rer på ta le-
myn dig he ten som etat. Det er i en slik 
kon tekst de fo re slåt te til ta ke ne må 
le ses og for stås», skri ver ut val get.

«For ut val get er det vik tig å un der-
stre ke den ind re sam men hen gen som 
ek si ste rer mel lom fle re av til ta ke ne. 
Eks em pel vis gjel der det te ut vik lin gen 
av en for ster ket fag le del se. Her er det 
fle re til tak som må vur de res sam let. Å 
pluk ke ut en kel te til tak, løs re vet fra 
kon teks ten, og sam ti dig for kas te and-
re, vil være pro ble ma tisk og vil nep pe 
gi den øns ke de ef fekt».

Føl gen de fire om rå der an s es sær lig 
vik ti ge av ut val get: økt stabs kraft ved 
Riks ad vo kat em be tet, en styr king av 
fag le del sen, en klar gjø ring av på ta le-
ju ris te nes rol le som et ter fors kings le-
der og en sy ste ma tisk kom pe tan se-
byg ging.

«Slik ut val get ser det, vil det på 
kort sikt sær lig være et has te-ele ment 
i det å få på plass 14 stil lin ger ved 
Riks ad vo kat em be tet. Dis se for ut set-
tes å få en sen tral rol le i det vi de re 
stra te gi- og ut vik lings ar bei det i på ta-
le myn dig he ten», he ter det.

Ut val get har be stått av Tor Lang-
bach (le der), Kjers tin Apall Kvan de, 
Ole Bred rup Sæ ve rud, Anne Kro ken, 
In ger Ast rid Eli sa beth Coll, Fred rik 
Rie ber-Mohn, Lill-Hei di Tin holt og 
Sver re Brom an der.

      Embetsledelsen  
må drive med  

nettopp ledelse
  Kom pe tan se

Om kom pe tan se kon klu de res det 
med at da gens kom pe tan se til bud til 
stats ad vo ka te ne og på ta le ju ris te ne i 
po li ti et ikke er godt nok. Det mang ler 
syn li ge sen tra le fø rin ger el ler en hel-
het lig stra te gi, og ut val get fore slår at 
riks ad vo ka ten gis det sen tra le an sva ret 
for kom pe tan se ut vik lin gen av hele 
på ta le myn dig he ten, også på ta le myn-
dig he ten i po li ti et.

«Med bak grunn i de re la tivt en ty-
di ge til ba ke mel din ge ne ut val get har 
mot tatt, an tar ut val get at spørs mål 
om mer ob li ga to risk ut dan ning, nett-
ba sert læ ring, tet te re kob ling mel lom 
funk sjo ner og for mell ut dan ning, samt 
økt opp merk som het om kring politie-
tatskompetanse, bør vur de res», he ter 
det i ana ly sen.

  Styr ke Riks ad vo kat em be tet
Ar bei det som gjø res ved em be tet hol-
der ge ne relt høy kva li tet, men da gens 
ram mer set ter kla re be grens nin ger for 
gra den av opp føl gings- og gjen nom fø-
rings ev ne, og ut gjør en be gren sen de 
fak tor, skri ver ut val get, som fore slår 
ut val get en ka pa si tets- og kom pe tan-
se mes sig styr king av Riks ad vo kat em-
be tet.

   Mer flek si bel kom pe tan se  - 
for de ling mel lom riks ad vo ka ten  
og stats ad vo ka te ne
Påtaleanalyseutvalget me ner ut vik lin-
gen bør gå i ret ning av at på ta le kom-
pe tan sen flyt tes ned over i eta ten. 
Det te kan skje ved at de le ga sjons-
hjem le ne som frem går av § 2-11 (4) 
be nyt tes ak tivt. 

   Økt bruk av forsk ning  
i straf fe saks be hand lin gen
Vik tig he ten av en fri og uav hen gig 
forsk ning un der stre kes av ut val get, 
som blant an net fore slår at Riks ad vo-
kat em be tets kob ling til Po li ti høg sko-
len for ma li se res og vi de re ut vik les. 

  Re de fi ne ring  
av stats ad vo kat rol len
Rol len bør frem over for stås som «fag-
le del se, hvor av en stor del be står av 
en kelt saks be hand ling og ak to re ring». 
Den nye fag le der rol len vil stil le økte 
krav til etats kom pe tan se, og ford re 
lø pen de in vol ve ring fra stats ad vo ka te-
nes side i po li ti ets virk som het. Også 
em be ts le der rol len bør pro fe sjo na li se-
res, med økt vekt på etats kom pe tan se, 
stra te gi og ut vik ling. 

Pro fe sjo na li se ring av fag le del sen
Fag le del sen i Den høy ere på ta le myn-
dig het er i sta dig ut vik ling. End rings-
tryk ket for an le di ger et ter ut val gets 
syn yt ter li ge re ut vik ling av virk som-
hets om rå det, for ank ret i et stra te gisk 
plan verk. Her vil ut val get trek ke frem 
fak to rer som ka pa si tet, kom pe tan se, 
struk tu rer, pri ori te rin ger, stra te gisk 
plan verk, im ple men te rings stra te gi og 
mo ti va sjon.

 Hand lings rom til økt fag le del se
Påtaleanalyseutvalget me ner at hand-
lings rom met best ska pes ved en re duk-
sjon i opp ga ve por te føl jen, hvor stats-
ad vo kat ni vå et av las tes med en kelt sa ker 
og sær lig ak to ra ter. Stats ad vo ka te ne 
bør i stør re grad enn i dag kon sen tre re 
straf fe saks be hand lin gen sin om de mer 
kom pli ser te og prin si pi el le sa ke ne, og 
fle re opp ga ver bør over fø res til på ta le-
myn dig he ten i po li ti et.

  Re duk sjon i an tall stats - 
ad vo kat em be ter og opp ret tel se  
av fag le der stil lin ger
Påtaleanalyseutvalget fore slår at an tall 
stats ad vo kat em be ter re du se res. For-
slaget må ses i sam men heng med den 
fo re slåt te sat sin gen på fag le del se, med 
gode re gio na le fag mil jø er.

Seks re gio na le em be ter frem står 
som fag lig for nuf tig. Ut val get fore slår 
at det opp ret tes en fag le der stil ling 
ved hvert av de nye em be te ne. Dis se 
stil lin ge ne blir sen tra le i ut vik lin gen 
av den re gio na le fag le del sen.

  Stats ad vo ka te nes rol le  
i på ta le ju ris te nes an set tel ses-  
og kar rie re løp
Påtaleanalyseutvalget me ner at stats-
ad vo ka te ne bør ha en rol le i an set tel-
sen av på ta le ju ris te ne i po li ti et. Sær lig 
gjel der det te ved vi de re an set tel ser 
el ler fas te an set tel ser. 

Blant forslagene til tiltak

 Stats ad vo ka te ne bør i stør re grad enn i dag  
kon sen tre re straf fe saks be hand lin gen sin om de mer 
kom pli ser te og prin si pi el le sa ke ne, og fle re opp ga ver 

bør over fø res til på ta le myn dig he ten i po li ti et

Påtaleanalysen
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   Klar gjø ring av på ta le myn dig  - 
he tens rol le som le der av et ter fors kin gen
Økt kom pe tan se og gjen nom slags kraft 
hos på ta le ju ris te ne vil styr ke kva li te ten 
i straf fe saks be hand lin gen. Kom pe tan-
se he vin gen må om fat te ut vi det kunn-
skap om po li ti eta ten, og for stå el se av 
hva rol len som et ter fors kings le der fak-
tisk kre ver og in ne bæ rer.

  Nye stil lings ka te go ri er  
i på ta le myn dig he ten i po li ti et 
Påtaleanalyseutvalget fore slår at det 
bør ut ar bei des et mer struk tu rert sy s-
tem når det gjel der inn hol det i de for-
skjel li ge stil lings ka te go ri ene til på ta le-
myn dig he ten i po li ti et, her un der en 
plan for et hel het lig kar rie re løp.
 

  Ut styrs pak ke til på ta le ju ris te ne
Det er bred enig het blant res pon den-
te ne om at det bør la ges en stan dar di-
sert ut styrs pak ke til alle lan dets på ta-
le ju ris ter. Til ta ket skal bi dra til å gi 
pro fe sjo nen gode ram me be tin gel ser, 
slik at de kan ut fø re til lag te opp ga ver 
på en hen sikts mes sig og ef fek tiv måte.

  Bed re IKT-verk tøy og  
bru ker opp læ ring
I en frem tid hvor en sta dig stør re del 
av straf fe saks be hand lin gen for ut set tes 
å skje elek tro nisk, er det av gjø ren de at 
da ta sy ste me ne er gode og bru ker-
venn li ge. Vir ke lig he ten er et eld re og 
del vis ut da tert da ta verk tøy.

  Ser vi ce stra te gi
God ser vi ce over for pub li kum og 
sam ar bei den de ak tø rer er vik tig. Sam-
ti dig som det er gjort fle re po si ti ve 
grep, et ter ly ser ut val get en sam let ser-
vi ce stra te gi. Den ne bør om fat te hele 
på ta le myn dig he ten. 

  Ut vi det bruk av for enk let fore-
legg, over fø ring til for valt nin gen for 
vur de ring av ad mi nist ra tiv sank sjon,  
av kri mi na li se ring
En ut vik ling som vil kun ne let te på ta-
le myn dig he tens ar beid, er å ut vi de 
ram me ne for kon troll eta ter til å av-
gjø re sa ker ved for enk let fore legg. Det 
bør gis et vidt rom for å be nyt te den 
ved tat te hjem me len i straf fe pro sess-
lo ven til å hen leg ge straf fe sa ker med 
over fø ring til for valt nin gen for vur de-
ring av ad mi nist ra tiv sank sjon. Det 
bør også vur de res av kri mi na li se ring av 
mind re over tre del ser og av saks om rå-
der som er pe ri fe re i kri mi na li tets be-
kjem pel sen. 

  Til gjen ge lig og  
opp da tert re gel verk
På ta le myn dig he ten for hol der seg til 
en rek ke for skjel li ge retts kil der i sitt 
ar beid. Påtaleanalyseutvalget me ner 
at ti den er mo den for å ut ar bei de et 
mer struk tu rert sy stem, hvor nød ven-
dig kil de ma te ria le sam les, og hvor det 
inn fø res et ty de lig re dak tør an svar lagt 
til Riks ad vo kat em be tet. 

  Res surs til før sel til  
på ta le myn dig he ten i po li ti et
Dels for å ska pe et hand lings rom til å 
pri ori te re et ter fors kings le del se i stør re 
grad enn i dag, men også som en kon-
se kvens av end rin ger i opp ga ve por te-
føl jen til Den høy ere på ta le myn dig-
het, må på ta le myn dig he ten i po li ti et 
styr kes. Sær lig vil en øk ning i an tall 
ak to ra ter kun ne med fø re en res surs-
mes sig mer be last ning. 

  Etis ke ret nings lin jer
Det bør vur de res å etab le re et uav-
hen gig etisk råd el ler til syns or gan, 
som kan be hand le kla ger over uetisk 
at ferd, og hvor rå dets av gjø rel ser pub-
li se res på sam me måte som for ad vo-
ka ter og dom me re.

Økt sat sing på  
til stå el ses dom mer
Det er sto re og til dels ufor klar li ge 
ulik he ter mel lom po li ti dis trik te ne i 
an de len sa ker som av gjø res på den ne 
måten.Å få av gjort fle re sa ker som til-
stå el ses sa ker bør pri ori te res ster ke re 
enn i dag, både i den lø pen de le del sen 
av po li ti dis trik te ne og gjen nom stats-
ad vo ka te nes fag le del se.

Påtaleanalysen

Arbeidsgiverrådet skal gi råd til 
Kommunal og moderniserings
departementet, som har ansvar 
for den sentrale arbeidsgiver
funksjonen i staten. Det består 
av 15 toppledere fra ulike 
statlige virksomheter.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Ju rist kon takt om tal te pla ne ne om et 
ar beids gi ver råd i ut ga ve 5/16. Kom-
mu nal og mo der ni se rings mi nis ter Jan 
Tore Sanner sa den gang at han øns ket 
mind re po li tisk sty ring av ar beids gi-
ver funk sjo nen i sta ten – og at et råd av 
topp le de re i sta ten skul le kom me 
med for slag til hvor dan de en kel te 
virk som he te ne kan få stør re inn fly-
tel se over den stat li ge ar beids gi ver po-
li tik ken. Nå er rå det etab lert. 

– Opp ret tel sen av ar beids gi ver rå-
det i sta ten skal bi dra til at ar beids gi-
ver po li tik ken i stør re grad er ba sert på 
virk som he te nes be hov og ut ford rin-
ger og det skal styr ke vårt ar beid med 
å re krut te re, ut vik le og be hol de gode 
med ar bei de re, sier Jan Tore Sanner. 

Det ny opp ret te de ar beids gi ver rå-
det le des av di rek tør Mari Trom mald i 
Barne-, ung doms- og fa mi lie di rek to-
ra tet.

– Vi som le der stat li ge virk som he-
ter vet at vi står over for nye krav og 
for vent nin ger. Ar beids gi ver po li tik ken 
set ter ram mer for hvor dan vi kan løse 
sam funns opp dra get vårt. Det nye 
rå det gir oss som virk som hets le de re 
en ny po si sjon for å på vir ke de sen-
tra le ram me ne. Den ne mu lig he ten vil 
vi be nyt te, og vi for ven ter å bli hørt, 
sier Trom mald i en pres se mel ding.

Ar beids gi ver rå det skal blant an net 
bi dra ak tivt i sen tra le for hand lin ger 
om lønns- og ar beids vil kår, i ut for-

Nytt arbeidsgiverråd i staten etablert

Se også Curt A. Liers kommentar på side 44.
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  Res surs til før sel til  
på ta le myn dig he ten i po li ti et
Dels for å ska pe et hand lings rom til å 
pri ori te re et ter fors kings le del se i stør re 
grad enn i dag, men også som en kon-
se kvens av end rin ger i opp ga ve por te-
føl jen til Den høy ere på ta le myn dig-
het, må på ta le myn dig he ten i po li ti et 
styr kes. Sær lig vil en øk ning i an tall 
ak to ra ter kun ne med fø re en res surs-
mes sig mer be last ning. 

  Etis ke ret nings lin jer
Det bør vur de res å etab le re et uav-
hen gig etisk råd el ler til syns or gan, 
som kan be hand le kla ger over uetisk 
at ferd, og hvor rå dets av gjø rel ser pub-
li se res på sam me måte som for ad vo-
ka ter og dom me re.

Økt sat sing på  
til stå el ses dom mer
Det er sto re og til dels ufor klar li ge 
ulik he ter mel lom po li ti dis trik te ne i 
an de len sa ker som av gjø res på den ne 
måten.Å få av gjort fle re sa ker som til-
stå el ses sa ker bør pri ori te res ster ke re 
enn i dag, både i den lø pen de le del sen 
av po li ti dis trik te ne og gjen nom stats-
ad vo ka te nes fag le del se.

Ar beids gi ver rå det er sam men satt 
av Mari Trom mald (le der) fra Barne-, 
ung doms- og fa mi lie di rek to ra tet, 
Haakon Bruun-Hansen (nest le der) fra 
For sva ret, Anne Myhr vold i

Pe tro le ums til sy net, Ro ger Bjerke i 
Di rek to ra tet for øko no mi sty ring, 
Rose-Ma rie Chris tian sen i 

Na sjo nalt kla ge or gan for hel se tje-
nes ten, Ma ri an ne Vol lan i Kri mi nal-
om sorgs di rek to ra tet, Kjell Bern strøm 
fra Uni ver si te tet i Ber gen, Atle Ha mar 
i Lot te ri- og stif tel ses til sy net, Stein A. 
Yt ter dahl fra Fyl kes man nen i Aust og 
Vest-Ag der, El len Ham bro i Mil jø di-
rek to ra tet, Leif For sell i Land bruks- 
og mat de par te men tet, Liv Hol me-
fjord i Fis ke ri di rek to ra tet, Per 
San de rud i Nor ges vass drags- og ener-
gi di rek to ra tet, Kirs ti Lo vi se Slots vik i 
Kyst ver ket og Jon Lom øy fra No rad.

ming av re gel verk, og i pri ori te rin gen 
av uli ke ar beids po li tis ke til tak og sat-
sin ger.

Aka de mi ker ne for nøyd
Aka de mi ker ne har len ge tatt til orde 
for at den sen tra le ar beids gi ver funk-
sjo nen i sta ten får tet te re kob ling til 
virk som he te ne i sta ten. 

– Et eget ar beids gi ver råd er en god 
løs ning for å iva re ta det te. Det vil i 
stør re grad leg ge til grunn virk som he-
te nes be hov og inn fly tel se i ar beids gi-
ver po li tik ken, he ter det fra Aka de mi-
ker ne.

– Vi tror det te vil bi dra til å gjø re 
stat li ge ar beids plas ser mer kon kur ran-
se dyk ti ge og at trak ti ve, og øke kva li te-
ten på tje nes te ne til be folk nin gen, sier 
Anders Kvam, le der i Aka de mi ker ne 
stat.

Arbeidsgiverrådet skal gi råd til 
Kommunal og moderniserings
departementet, som har ansvar 
for den sentrale arbeidsgiver
funksjonen i staten. Det består 
av 15 toppledere fra ulike 
statlige virksomheter.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Ju rist kon takt om tal te pla ne ne om et 
ar beids gi ver råd i ut ga ve 5/16. Kom-
mu nal og mo der ni se rings mi nis ter Jan 
Tore Sanner sa den gang at han øns ket 
mind re po li tisk sty ring av ar beids gi-
ver funk sjo nen i sta ten – og at et råd av 
topp le de re i sta ten skul le kom me 
med for slag til hvor dan de en kel te 
virk som he te ne kan få stør re inn fly-
tel se over den stat li ge ar beids gi ver po-
li tik ken. Nå er rå det etab lert. 

– Opp ret tel sen av ar beids gi ver rå-
det i sta ten skal bi dra til at ar beids gi-
ver po li tik ken i stør re grad er ba sert på 
virk som he te nes be hov og ut ford rin-
ger og det skal styr ke vårt ar beid med 
å re krut te re, ut vik le og be hol de gode 
med ar bei de re, sier Jan Tore Sanner. 

Det ny opp ret te de ar beids gi ver rå-
det le des av di rek tør Mari Trom mald i 
Barne-, ung doms- og fa mi lie di rek to-
ra tet.

– Vi som le der stat li ge virk som he-
ter vet at vi står over for nye krav og 
for vent nin ger. Ar beids gi ver po li tik ken 
set ter ram mer for hvor dan vi kan løse 
sam funns opp dra get vårt. Det nye 
rå det gir oss som virk som hets le de re 
en ny po si sjon for å på vir ke de sen-
tra le ram me ne. Den ne mu lig he ten vil 
vi be nyt te, og vi for ven ter å bli hørt, 
sier Trom mald i en pres se mel ding.

Ar beids gi ver rå det skal blant an net 
bi dra ak tivt i sen tra le for hand lin ger 
om lønns- og ar beids vil kår, i ut for-

Nytt arbeidsgiverråd i staten etablert

– Det nye rå det gir oss som virk som hets le de re en ny po si sjon for å på vir ke de   
sen tra le ram me ne. Den ne mu lig he ten vil vi be nyt te, og vi for ven ter å bli hørt,  
sier Mari Trom mald (Foto: Tine Poppe)
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Ga ungdom gode råd om personvern på nett

Ung dom og per son vern på nett var tema 
for Ju rist fo rum i mars. Man ge had de tatt 
med seg ung dom me ne sine da Ju rist for
bun det in vi ter te til Ju rist fo rum om blant 
an net de ling av bil der på net tet. «Dele bil
der på nett –  og så? Man ge unge åp ner 
li vet sitt for kjen te og ukjen te på net tet. 
Stol te for eld re sprer bil der av bar na sine 

– som noen mis bru ker. Bil der fra fest de les 
ukri tisk. Noen leg ger ut lite hyg ge li ge el ler 
sek sua li ser te bil der av ung dom som ikke 
viss te at de ble tatt», het det i inn led nin
gen til fo ru met. Sara Eli ne Grøn vold, ju rist 
og for fat ter av bo ken Barn og per son vern, 
Kari Gim mings rud, ad vo kat / part ner i Haa
vind og spe sia list i per son vern, samt Hel ge 

Haugland, po li ti over be tjent i Kri pos sek
sjon for sek su al lov brudd, holdt fore drag 
og svar te på spørs mål fra sa len. Curt A. 
Lier, pre si dent i Ju rist for bun det pek te på 
jus sen både som et verk tøy og en løs ning 
og min net om de al vor li ge kon se kven se ne 
av å dele sek sua li ser te bil der av barn og 
unge.

Regjeringen styrker vernet av varslere

Ansatte som sier fra om kritikkverdige for
hold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivare
tatt. Regjeringen håper lovendringen kan 
tre i kraft i sommer. Rutinene for varsling 
skal nå også gjelde innleide arbeidstakere 
og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte. 
Offentlige myndigheter skal dessuten 
holde varslerens identitet hemmelig, mel
der NRK. Arbeids og sosialminister 

Europeisk samarbeid mot fremmedkrigere
Statssekretærene Torkil Åmland og Anette 
Carnarius Elseth (FrP) i Justis og beredskaps
departementet representerte Norge i møter i 
Brussel mandag 27. mars da 14 EUland møt
tes i Brussel for å diskutere tiltak for å stanse 
fremmedkrigere og bekjempe terror, 

Etter ønske om å gjøre mer i arbeidet 
mot terror, startet Nederland, Belgia og 
Frankrike i 2014 en samarbeidsgruppe for 

europeiske land som er mest engasjert i 
temaet. Siden den gang har gruppen vokst til 
å inkludere 15 land, deriblant Norge. Landene 
diskuterte konkrete tiltak rettet mot retur
nerende fremmedkrigere, inkludert tiltak 
særlig rettet mot kvinner og barn som retur
nerer fra konfliktområder. Disse kan ha reist 
fra Norge mot sin vilje, eller ha deltatt i kam
phandlinger selv, og kan derfor ha behov for 

tilpasset oppfølging. – Det er nyttig og viktig 
for oss å diskutere radikalisering og bekjem
pelse av fremmedkrigere og terror. Man 
markerte at det var ett år siden terrorangre
pene i Brussel 22. mars, samme dag som 
London ble rammet på nytt. Det viser at 
dette fortsatt er et høyaktuelt tema. Styrket 
innsats og det å lære av hverandres erfarin
ger er viktig, sier Elseth.

– Soning i Nederland bryter med Norges 
menneskerettighetsforpliktelser
– Innsatte som overføres til Norgerhaven 
fengsel er ikke sikret et tilstrekkelig vern 
mot tortur og umenneskelig eller nedverdi
gende behandling. Dette fastslår sivilom
budsmann Aage Thor Falkanger i en rapport 
etter besøk til fengselet. I rapporten pekes 
det på at straffegjennomføring i en annen 
stat ikke fritar Norge ansvaret for å forhin
dre menneskerettighetsbrudd. Videre 
understrekes det at det er avgjørende å 
sikre at det ikke oppstår rettslige tomrom 
som undergraver innsattes menneskerettig
hetsvern. Sivilombudsmannen gjennom
førte besøket under forebyggingsmandatet 

Offiserer fra Natolandet Tyrkia fikk norsk asyl
Fire tyrkiske offiserer og en tyrkisk mili
tærattaché fikk i mars asyl i Norge – etter 
at de søkte om beskyttelse etter kuppfor
søket i Tyrkia i fjor sommer, bekrefter offi
serenes advokat Kjell M. Brygfjeld til 
Klassekampen. «Avgjørelsen er oppsikts
vekkende, for Tyrkia er et Natoland. Nå gir 
Norge offiserene beskyttelse mot sitt eget 

hjemland, som også er en militær alliert av 
Norge», påpeker avisen. Tyrkiske offiserer 
har søkt asyl i flere europeiske land etter 
fjorårets forsøk på statskupp. I Tyskland 
skal så mange som 136 tyrkere med diplo
matpass ha søkt tilflukt etter kuppforsø
ket. De fire eksoffiserene og den tidligere 
diplomaten lever nå på hemmelig adresse i 

Norge. Også familiemedlemmer skal ha fått 
asyl her i landet, ifølge Klassekampen. – Om 
jeg drar tilbake, blir jeg umiddelbart pågre
pet, og jeg risikerer tortur og å bli tvunget til 
å gi falske tilståelser. I tyrkiske fengsler dør 
folk av uforklarlige grunner, sa en av offise
rene til VG i januar i år.
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40 år siden
«Det var i alt 5206 yrkesaktive 
jurister i 1960 og 5188 yrkesaktive 
i 1970”

(Ifølge tall innhentet av Institutt for 
rettsosiologi har juristantallet lenge 
holdt seg jevnt)

30 år siden
«Foreningens reklameregler er  
i dag for detaljerte og mange av 
bestemmelsene kan utgå.»

(Et utvalg i Advokatforeningen har 
sett på reklamereglene for advokater)

20 år siden
«Advokatens uavhengighet er et 
tema som burde vært gjenstand 
for en grundigere debatt i det 
åpne advokatmiljø.»

(Advokat Sigurd Knudtzon)

10 år siden
«Rettssikkerheten styrkes både 
ved bedre tilgjengelighet og 
raskere analyser og ved at flere 
fagmiljøer gir en sunn 
konkurranse.»

(Ragne Farmen i Gena ønsker flere 
fagmiljøer på DNA)

Ga ungdom gode råd om personvern på nett

Haugland, po li ti over be tjent i Kri pos sek
sjon for sek su al lov brudd, holdt fore drag 
og svar te på spørs mål fra sa len. Curt A. 
Lier, pre si dent i Ju rist for bun det pek te på 
jus sen både som et verk tøy og en løs ning 
og min net om de al vor li ge kon se kven se ne 
av å dele sek sua li ser te bil der av barn og 
unge.

Regjeringen styrker vernet av varslere

Ansatte som sier fra om kritikkverdige for
hold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivare
tatt. Regjeringen håper lovendringen kan 
tre i kraft i sommer. Rutinene for varsling 
skal nå også gjelde innleide arbeidstakere 
og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte. 
Offentlige myndigheter skal dessuten 
holde varslerens identitet hemmelig, mel
der NRK. Arbeids og sosialminister 

Anniken Hauglie (H) håper det vil føre til at 
flere våger å si fra om kritikkverdige for
hold på arbeidsplassen. – Vi er helt sikre på 
det. Når vi nå inkluderer flere ansatte og 
sørger for at flere virksomheter omfattes, 
så vil varslerens situasjon bedres betydelig. 
Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar for å 
utarbeide rutiner og sørge for at rutinene er 
godt kjent i organisasjonen, men også at 
man har en kultur på den enkelte arbeids
plass om at det er legitimt å si fra om det er 
kritikkverdige forhold. Det er et ledelse
sansvar, sier Hauglie (bildet). Forslaget om 
styrking av varslervernet ble sendt på 
høring 20. juni i fjor og er nå oversendt til 
Stortinget. Hauglie håper vedtak blir fattet 
før sommeren, og at lovendringen trer i 
kraft 1. juli, melder NTB.

Europeisk samarbeid mot fremmedkrigere
tilpasset oppfølging. – Det er nyttig og viktig 
for oss å diskutere radikalisering og bekjem
pelse av fremmedkrigere og terror. Man 
markerte at det var ett år siden terrorangre
pene i Brussel 22. mars, samme dag som 
London ble rammet på nytt. Det viser at 
dette fortsatt er et høyaktuelt tema. Styrket 
innsats og det å lære av hverandres erfarin
ger er viktig, sier Elseth.

– Soning i Nederland bryter med Norges 
menneskerettighetsforpliktelser
– Innsatte som overføres til Norgerhaven 
fengsel er ikke sikret et tilstrekkelig vern 
mot tortur og umenneskelig eller nedverdi
gende behandling. Dette fastslår sivilom
budsmann Aage Thor Falkanger i en rapport 
etter besøk til fengselet. I rapporten pekes 
det på at straffegjennomføring i en annen 
stat ikke fritar Norge ansvaret for å forhin
dre menneskerettighetsbrudd. Videre 
understrekes det at det er avgjørende å 
sikre at det ikke oppstår rettslige tomrom 
som undergraver innsattes menneskerettig
hetsvern. Sivilombudsmannen gjennom
førte besøket under forebyggingsmandatet 

fra FN 19.22. september 2016. I besøksrap
porten fremheves det at norske myndig
heter etter leieavtalen ikke vil kunne sette i 
gang en politietterforskning ved mistanke 
om brudd på forbudet mot tortur og 
umenneskelig behandling i Norgerhaven. 
Ombudsmannen peker også på det var uak
septabelt at alle innsatte ble påsatt body
cuff, et tvangsmiddel som hindrer bevegel
sesfrihet, på flyturen til og fra Nederland 
uten at det ble gjort individuelle vurderinger 
om behov. Norske myndigheter har siden 
2015 leid 242 plasser ved fengselet der inn
satte som er straffedømte i Norge, kan sone.

Offiserer fra Natolandet Tyrkia fikk norsk asyl
Norge. Også familiemedlemmer skal ha fått 
asyl her i landet, ifølge Klassekampen. – Om 
jeg drar tilbake, blir jeg umiddelbart pågre
pet, og jeg risikerer tortur og å bli tvunget til 
å gi falske tilståelser. I tyrkiske fengsler dør 
folk av uforklarlige grunner, sa en av offise
rene til VG i januar i år.

(Foto: Jan Richard Kjelstrup)
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De kan ved ju ri disk fa kul tet i Tromsø, 
Trude Haug li, sier til Ju rist kon takt at 
kam pen for å be va re fa kul te tet fort-
set ter.

– Sty ret øns ker en sma le re mo dell 
enn i dag, og der med er alle fa kul te-
te ne igjen i spill. Sa ken er ikke tapt og 
vi vil fort set te vår ar gu men ta sjon for å 
fort set te som eget fa kul tet, en ar gu-
men ta sjon som både er fag lig og stra-
te gisk, sier Haug li. 

Et fler tall på fem i en in tern 
ar beids grup pe ved uni ver si te tet som 
har vur dert frem ti dig or ga ni se ring av 
UiT, gikk inn for en smal mo dell, noe 
som kun ne ført til at an tall fa kul te ter 
ved UiT had de blitt re du sert fra da-
gens åtte, til tre el ler fire nye fa kul te-
ter. 

Uni ver si tets di rek tø ren had de lagt 
fram et for slag til ved tak, hvor sty ret 
en ten kun ne vel ge å gå for et al ter na-
tiv hvor or ga ni sa sjons struk tu ren ble 
som i dag, bare med noen små jus te-
rin ger, en så kalt bred mo dell. El ler det 
kun ne gå for den sma le mo del len, 
som i så fall kun ne ført til at ju ri disk 
fa kul tet vil le bli ned lagt og at jus-fel-
tet vil le blitt lagt inn un der et mye 
stør re, sam men slått fa kul tet. Blant 
for slage ne til fler tal let i ar beids grup-
pen var å sam le jus sam men med sam-
funns vi ten skap, øko no mi, rei se liv og 
so si al fag. Et an net var å leg ge det sam-
men med bio lo gi, fis ke ri fag, øko no mi, 
na tur vi ten skap og in gen iør vi ten skap.

Uni ver si tets di rek tø ren valg te 
imid ler tid å for kas te sitt eget for slag 
om den sma le mo del len, og stil te seg 
bak et an net for slag som ble frem met 
un der sel ve sty re mø tet. For slaget gikk 
ut på å re du se re an tall fa kul te ter, men 
uten å spe si fi se re hvor man ge fa kul te-
ter uni ver si te tet bør ha i frem ti den. 

– Kampen er ikke tapt,
sier dekan Trude Haugli
Antall fakulteter ved 
Universitetet i Tromsø 
skal reduseres, men 
ikke i så stor grad som 
opprinnelig foreslått. 
Det ble klart etter 
universitetets styre 
fattet et prinsipp-
vedtak 27. mars. 
Dermed er det fortsatt 
uklart om juridisk 
fakultet vil bli lagt  
ned eller ikke.

Tekst: Tore Letvik

• Sterkt engasjement for å bevare juridisk fakultet i Tromsø
• Først i juni blir det klart om fakultetet får fortsette å leve

– I prosessen så langt har vi fått en 
unison oppslutning fra profesjonen, noe 
vi setter svært stor pris på. I henhold til 
samfunnsoppdraget til universitetet, er 
det viktig å lytte til det markedet våre 
studenter skal ut i, sier dekan Trude 
Haugli. (Foto: Torbein Kvil Gamst)
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Fa kul te tets til hen ge re har nå fram 
til sankt hans på seg med å slåss for 
dets fram tid.

– Vi hå per selv føl ge lig å vin ne 
frem med våre ar gu men ter. I pro ses-
sen så langt har vi fått en uni son opp-
slut ning fra pro fe sjo nen, noe vi set ter 
svært stor pris på. I hen hold til sam-
funns opp dra get til uni ver si te tet, er 
det vik tig å lyt te til det mar ke det våre 
stu den ter skal ut i, sier Haug li til 
Ju rist kon takt.

– Sterkt fag lig mil jø 
Si vil om buds mann Aage Thor Falk an-
ger er en av lan dets mest kjen te ju ris-
ter med bak grunn fra Uni ver si te tet i 
Tromsø. Falk an ger har vært si vil om-
buds mann si den 2010 og har per mi-
sjon fra sin stil ling som dom mer i 
Høy es te rett. Falk an ger var sti pen diat 
ved UiTs ju ri dis ke fa kul tet fra 1995 
til 1999 og ble doc tor juris i 1999. 

Ju rist kon takt spur te ham om hans 
syn på be tyd nin gen av at ju ri disk 
fa kul tet ved UiT be står. I en epost 
un der stre ker Falk an ger ver di en av å 
be va re det som et fa kul tet, og at UiT 
ikke re du se rer det til et in sti tutt.

«Det ju ri dis ke fa kul te tet i Tromsø 
har be tydd svært mye for Nord-Norge 
–  sær lig ved at det har sik ret dyk ti ge 
ju ris ter i lands de len. En for ut set ning for 
at det te har vært mu lig, er at det er byg-
get opp et sterkt fag lig mil jø med godt 
om døm me. At man har hatt sta tus som 
fa kul tet – og der ved vært li ke stilt med 
mil jø et i Oslo og Ber gen – har utvil somt 
vært med vir ken de til at man har lyk kes 
med det te», skri ver Falk an ger.

I en fel les støt te er klæ ring som er 
sendt til le del sen ved UiT og til me di-
e ne gjør også pre si den ten i Ju rist for-
bun det. Curt A. Lier og le der av 
Ju rist for bun det –  Stu dent, Lars 
Sø ren sen det klart at et for slag som 
in ne bæ rer ned leg gel se av det ju ri dis ke 
fa kul te tet i Tromsø mang ler støt te i de 
ju ri dis ke mil jø ene. I støt te er klæ rin gen 
skri ver Lier og Sø ren sen blant an net 
at ned leg gel se av fa kul te tet i yt ter ste 
kon se kvens kan svek ke retts sik ker he-
ten i lands de len.

For slaget ble en stem mig ved tatt. Sty-
ret be stem te også at en ar beids grup pe 
be stå en de av uni ver si te tets åtte de ka-
ner, pluss tre eks ter ne de ka ner, samt 
sek re tær og fag for en ings re pre sen tan-
ter i ti den fram til be gyn nel sen av juni 
må ned skal vur de re den frem ti di ge 
or ga ni sa sjo nen av uni ver si te tet. 

Hvor man ge fa kul te ter det er hen-
sikts mes sig å leg ge ned er blant fle re 
fak to rer grup pen skal vur de re. 
Ar beids grup pen skal leg ge fram sin 
rap port som sen des på hø ring, før 
en de lig ved tak fat tes av sty ret i slut-
ten av juni.

På mø tet 27. mars stem te uni ver-
si tets sty ret først over for slaget om 
bred mo dell, som vil le in ne bæ re at 
da gens or ga ni sa sjons struk tur med åtte 
fa kul te ter skul le vi de re fø res. Det te 
for slaget falt mot seks stem mer.

Sterkt en ga sje ment
Med en prin sipp av gjø rel se om en 
mel lom løs ning, med 5-6 fa kul te ter, 
kan imid ler tid hå pet om vi de re ek si-
stens for ju ri disk fa kul tet leve vi de re, 
og der med hå pet blant dets man ge til-
hen ge re.

Alle lan dets tre jusdekaner, kjen te 
jus per son lig he ter og or ga ni sa sjo ner i 
Norge har slått ring om det ju ri dis ke 
fa kul tet i Tromsø i et for søk på å 
hind re at det blir ned lagt.

Tromsø-de kan Trude Haug li har 
føl gen de kom men tar til sty rets valg av 
for slaget som lå et sted mel lom bred 
og smal mo dell.

– Om det te er en mel lom løs ning 
el ler i rea li te ten et stram me re ved tak 
enn det som fulg te av di rek tø rens inn-
stil ling, er det nok del te me nin ger om, 
sier Haug li. 

De kan ved ju ri disk fa kul tet i Tromsø, 
Trude Haug li, sier til Ju rist kon takt at 
kam pen for å be va re fa kul te tet fort-
set ter.

– Sty ret øns ker en sma le re mo dell 
enn i dag, og der med er alle fa kul te-
te ne igjen i spill. Sa ken er ikke tapt og 
vi vil fort set te vår ar gu men ta sjon for å 
fort set te som eget fa kul tet, en ar gu-
men ta sjon som både er fag lig og stra-
te gisk, sier Haug li. 

Et fler tall på fem i en in tern 
ar beids grup pe ved uni ver si te tet som 
har vur dert frem ti dig or ga ni se ring av 
UiT, gikk inn for en smal mo dell, noe 
som kun ne ført til at an tall fa kul te ter 
ved UiT had de blitt re du sert fra da-
gens åtte, til tre el ler fire nye fa kul te-
ter. 

Uni ver si tets di rek tø ren had de lagt 
fram et for slag til ved tak, hvor sty ret 
en ten kun ne vel ge å gå for et al ter na-
tiv hvor or ga ni sa sjons struk tu ren ble 
som i dag, bare med noen små jus te-
rin ger, en så kalt bred mo dell. El ler det 
kun ne gå for den sma le mo del len, 
som i så fall kun ne ført til at ju ri disk 
fa kul tet vil le bli ned lagt og at jus-fel-
tet vil le blitt lagt inn un der et mye 
stør re, sam men slått fa kul tet. Blant 
for slage ne til fler tal let i ar beids grup-
pen var å sam le jus sam men med sam-
funns vi ten skap, øko no mi, rei se liv og 
so si al fag. Et an net var å leg ge det sam-
men med bio lo gi, fis ke ri fag, øko no mi, 
na tur vi ten skap og in gen iør vi ten skap.

Uni ver si tets di rek tø ren valg te 
imid ler tid å for kas te sitt eget for slag 
om den sma le mo del len, og stil te seg 
bak et an net for slag som ble frem met 
un der sel ve sty re mø tet. For slaget gikk 
ut på å re du se re an tall fa kul te ter, men 
uten å spe si fi se re hvor man ge fa kul te-
ter uni ver si te tet bør ha i frem ti den. 

– Kampen er ikke tapt,
sier dekan Trude Haugli

• Sterkt engasjement for å bevare juridisk fakultet i Tromsø
• Først i juni blir det klart om fakultetet får fortsette å leve

– I prosessen så langt har vi fått en 
unison oppslutning fra profesjonen, noe 
vi setter svært stor pris på. I henhold til 
samfunnsoppdraget til universitetet, er 
det viktig å lytte til det markedet våre 
studenter skal ut i, sier dekan Trude 
Haugli. (Foto: Torbein Kvil Gamst)

       Vi vil fortsette  
vår argumentasjon  
for å fortsette som  

eget fakultet
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Uni ver si tets sty ret ved UiT fat tet 
en prin sipp av gjø rel se om ny fag lig 
or ga ni se ring 27. mars, men en de lig 
ved tak vil gjø res i juni må ned.

– Vårt fa kul tet le ve rer godt på alle 
parametre – vi er le den de på stu die-
kva li tet, sco rer godt på stu die ba ro me-

Også de kan As bjørn Strand bak-
ken på ju ri disk fa kul tet ved Uni ver si-
te tet i Ber gen me ner det vil være feil å 
leg ge ned jus fa kul te tet i Tromsø som 
selv sten dig fa kul tet.

– Jus er et pre sti sje fag og et flagg-
skip for UiT. Å leg ge ned fa kul te tet vil 
være å ned gra de re sta tu sen til uni ver-
si te tet, og det vil le vært en mer ke lig 
ting å gjø re, sier han til Khrono.

Strand bak ken pe ker også på at Fac-
ul ty of Law er et in ter na sjo nalt be grep.

– Spe si elt in ter na sjo nalt er det et 
vel dig pre å være fa kul tet, sier han.

Jusdekanene i Oslo og Ber gen gir 
der med Tromsøs jusdekan, Trude 
Haug li, full støt te. Hun satt selv i 
ar beids grup pen som har vur der fag lig 
or ga ni se ring av UiT og var blant de 
som gikk inn for den bre de mo del len.

Til Ju rist kon takt sier Haug li at 
hun fryk ter at ut dan nings til bu det til 
de som vil stu de re juss i Nord-Norge i 
frem ti den blir mer usyn lig der som 
fa kul te tet re du se res til et in sti tutt.

– Å bli om gjort til et in sti tutt 
in ne bæ rer en rek ke ut ford rin ger, som 
at vi vil bli mind re syn li ge na sjo nalt og 
med mind re selv sten dig het. Der som 
vårt fa kul tet leg ges ned vil det i Norge 
kun være to ju ri dis ke fa kul te ter, og da 
bare i Ber gen og Oslo, sier Haug li som 
un der stre ker be tyd nin gen av å være et 
fa kul tet.

– Som et selv sten dig fa kul tet kan 
vi på vir ke retts sam fun net og være 
mot vekt til Ber gen og Oslo. Sam ti dig 
som vi på en en kel måte kan sam ar-
bei de med våre kol le g er i Ber gen og 
Oslo og løse ut ford rin ger sam men 
med dem. Vi må gå gjen nom fle re 
ledd for å kun ne gjø re det sam me der-
som vi blir et in sti tutt, sier Haug li 
som me ner det vil være galt å leg ge 
ned et fa kul tet som er le den de på stu-
die kva li tet, som sco rer godt på stu die-
ba ro me te ret og har bra søk ning.

– Svært umu si kalsk
Tromsø har hatt ju ri disk fa kul tet i 30 
år, selv om det den før s te ti den het 
in sti tutt, men var på nivå med fa kul-
tet. Fa kul te tet har i dag 850 stu den ter.

med kan di da ter fra Ber gen og Oslo, 
kan hel ler ikke ut dan nin gen i Tromsø 
skil le seg ve sent lig fra de to and re 
fa kul te te ne i form el ler inn hold», skri-
ver de blant an net. 

De av slut ter sitt brev på føl gen de 
måte:

«Ju rist for bun det me ner det er 
ab so lutt nød ven dig at Det ju ri dis ke 
fa kul tet ved Uni ver si te tet i Tromsø 
–  Nor ges ark tis ke uni ver si tet be står 
som eget, selv sten dig fa kul tet. Bare på 
den må ten kan man tak le kon kur ran-
sen med uni ver si te te ne i Ber gen og 
Oslo om stu den ter, læ re re og fors ke re. 
Da vil man fort satt være en ak tiv og 
kva li tets mes sig god sam ar beids part-
ner for and re fag mil jø er og ikke minst 
opp rett hol de satsningen på det nord-
nors ke sam fun net.”

De ka ner står sam let
De ka ne ne ved de tre ju ri dis ke fa kul-
te te ne i Norge –  Oslo, Ber gen og 
Tromsø –  står skul der ved skul der i 
kam pen mot å leg ge ned Nord-Nor-
ges ju ri dis ke fa kul tet.

– Det vil være svært uhel dig å 
re du se re den tyng den som et fa kul tet 
gir, og det vil svek ke den aka de misk, 
ju ri dis ke stem men for hele Nord-og 
Midt-Norge. En slik de va lu e ring av 
jus fel tet vil helt uten tvil svek ke 
Tromsø, sier de kan ved ju ri disk fa kul-
tet ved Uni ver si te tet i Oslo, Dag Mic-
hal sen, til nett avi sen Khrono.

«Det ju ri dis ke fa kul tet i Tromsø er 
en kjent mer ke va re. Ju rist ut dan nin-
gen og retts forsk nin gen i Norge har 
lang tra di sjon for å være lagt til et 
selv sten dig fa kul tet. De ju ri dis ke 
fa kul te te ne har frem stått som ga ran-
tis ter for høy fag lig kva li tet og fo kus 
på fa get, noe som har sik ret at sam-
fun net har fått dom me re, på ta le myn-
dig het, ad vo ka ter og for valt nings ju ris-
ter med et gjen nom gå en de høyt fag lig 
nivå. I 1997 ble Institutt for retts vi-
ten skap i Tromsø om gjort til Det ju ri-
dis ke fa kul tet. Retts forsk nin gen i 
Nord-Norge ble med det te løf tet opp 
på nivå med de ju ri dis ke forsk nings-
mil jø ene ved uni ver si te te ne i Oslo og 
Ber gen. Opp ret tel sen av Det Ju ri dis ke 
fa kul tet ble av den nord nors ke be folk-
nin gen opp fat tet som en satsning, 
ikke bare på de ju ri dis ke fag, men på 
det nord nors ke og sa mis ke sam fun-
net», skri ver Lier og Sø ren sen.

Fare for ni vå senk ning
De fort set ter: «Selv om retts forsk nin gen 
i Tromsø teo re tisk sett vil kun ne vi de re-
fø res på sam me nivå som i dag ved et 
in sti tutt, vil det ikke bli slik i prak sis. Et 
in sti tutt vil for både stu den ter og fors-
ke re frem stå som en en het med la ve re 
fag lig sta tus. Det te vil føre til dår li ge re 
re krut te ring av både stu den ter, læ re re 
og fors ke re. Det te vil igjen kun ne føre 
til en fag lig ni vå senk ning, noe som i 
yt ter ste kon se kvens kan svek ke retts sik-
ker he ten i lands de len», he ter det i bre-
vet fra Ju rist for bun det. 

Lier og Sø ren sen pe ker også på at 
mas ter i retts vi ten skap er en pro fe-
sjons ut dan ning som i dag kun til bys 
ved de ju ri dis ke fa kul te te ne. 

«Den som øns ker å bli ju rist, sø ker 
seg til et ju ri disk fa kul tet. Sta tus som 
in sti tutt vil kun ne sig na li se re et la ve re 
ut dan nings ni vå og re du sert satsning 
på fag om rå det fra uni ver si te tets side. 
Tromsø vil tape i kon kur ran sen med 
Ber gen og Oslo som ju ri disk stu die-
sted der som fa kul te tet blir gjort om 
til et in sti tutt. Der som mas ter kan di-
da ter fra Tromsø skal kun ne kon kur-
re re i ar beids mar ke det på lik lin je 

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger 
peker på at Det juridiske fakultetet 
i Tromsø har betydd svært mye for Nord-
Norge. (Foto: Thomas Haugersveen)

UiT-styret har besluttet å redusere antall fakulteter, men uten å spesifisere hvor mange fakulteter universitetet bør ha 
i fremtiden. En arbeidsgruppe skal tiden fram til begynnelsen av juni måned vurdere den fremtidige organiseringen av 
universitetet. (Foto: UiT streaming)
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– Det blir en helt an nen si tua sjon 
hvis vi ikke er eget fa kul tet. I dag har 
vi tre ju ri dis ke fa kul te ter her i lan det 
som gir mas ter og har p.hd. Hvis vi 
ikke er eget fa kul tet blir vi mer en 
en het på lin je med de and re som til-
byr retts vi ten skap, sier hun.

te ret og har kjem pe bra søk ning. Da 
opp le ver vi det som galt å leg ge oss 
ned som eget fa kul tet, sier Haug li.

Trude Haug li me ner det vil le være 
«svært umu si kalsk» hvis Nord-Norge 
ikke len ger skul le ha noe eget ju ri disk 
fa kul tet.

Uni ver si tets sty ret ved UiT fat tet 
en prin sipp av gjø rel se om ny fag lig 
or ga ni se ring 27. mars, men en de lig 
ved tak vil gjø res i juni må ned.

– Vårt fa kul tet le ve rer godt på alle 
parametre – vi er le den de på stu die-
kva li tet, sco rer godt på stu die ba ro me-

Også de kan As bjørn Strand bak-
ken på ju ri disk fa kul tet ved Uni ver si-
te tet i Ber gen me ner det vil være feil å 
leg ge ned jus fa kul te tet i Tromsø som 
selv sten dig fa kul tet.

– Jus er et pre sti sje fag og et flagg-
skip for UiT. Å leg ge ned fa kul te tet vil 
være å ned gra de re sta tu sen til uni ver-
si te tet, og det vil le vært en mer ke lig 
ting å gjø re, sier han til Khrono.

Strand bak ken pe ker også på at Fac-
ul ty of Law er et in ter na sjo nalt be grep.

– Spe si elt in ter na sjo nalt er det et 
vel dig pre å være fa kul tet, sier han.

Jusdekanene i Oslo og Ber gen gir 
der med Tromsøs jusdekan, Trude 
Haug li, full støt te. Hun satt selv i 
ar beids grup pen som har vur der fag lig 
or ga ni se ring av UiT og var blant de 
som gikk inn for den bre de mo del len.

Til Ju rist kon takt sier Haug li at 
hun fryk ter at ut dan nings til bu det til 
de som vil stu de re juss i Nord-Norge i 
frem ti den blir mer usyn lig der som 
fa kul te tet re du se res til et in sti tutt.

– Å bli om gjort til et in sti tutt 
in ne bæ rer en rek ke ut ford rin ger, som 
at vi vil bli mind re syn li ge na sjo nalt og 
med mind re selv sten dig het. Der som 
vårt fa kul tet leg ges ned vil det i Norge 
kun være to ju ri dis ke fa kul te ter, og da 
bare i Ber gen og Oslo, sier Haug li som 
un der stre ker be tyd nin gen av å være et 
fa kul tet.

– Som et selv sten dig fa kul tet kan 
vi på vir ke retts sam fun net og være 
mot vekt til Ber gen og Oslo. Sam ti dig 
som vi på en en kel måte kan sam ar-
bei de med våre kol le g er i Ber gen og 
Oslo og løse ut ford rin ger sam men 
med dem. Vi må gå gjen nom fle re 
ledd for å kun ne gjø re det sam me der-
som vi blir et in sti tutt, sier Haug li 
som me ner det vil være galt å leg ge 
ned et fa kul tet som er le den de på stu-
die kva li tet, som sco rer godt på stu die-
ba ro me te ret og har bra søk ning.

– Svært umu si kalsk
Tromsø har hatt ju ri disk fa kul tet i 30 
år, selv om det den før s te ti den het 
in sti tutt, men var på nivå med fa kul-
tet. Fa kul te tet har i dag 850 stu den ter.

UiT-styret har besluttet å redusere antall fakulteter, men uten å spesifisere hvor mange fakulteter universitetet bør ha 
i fremtiden. En arbeidsgruppe skal tiden fram til begynnelsen av juni måned vurdere den fremtidige organiseringen av 
universitetet. (Foto: UiT streaming)
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– To talt job ber om lag 40 ju ris ter i 
de fem ka pa si te te ne, sier Kvan dal. 

Hans av de ling vil imid ler tid ha et 
over ord net ju ri disk an svar ved vur de-
ring og inn gå el se av sto re mi li tær kon-
trak ter både na sjo nalt og in ter na sjo nalt.

– Ju ris te ne job ber sam men med 
fag per so ner fra alle felt. Ju ris te nes 
kjer ne om rå de er å vur de re ri si ko, noe 
som kan være kre ven de da det all tid 
vil være en viss ri si ko i for hold til inn-
gå el se av kon trak ter som kan om fat te 
man ge mil li o ner og kan skje mil li ard-
be løp. En god ju rist kla rer å ak sep te re 
ri si ko på de ret te om rå de ne, sier 
Kvan dal.

Lyn kar rie re
Som di rek tør for ju ri disk en het i For-
svars ma te ri ell i en al der av 36 år er 
det ikke å over dri ve å si at Kvan dal 
har gjort lyn kar rie re. Han voks te opp i 
Mo i Rana, og flyt tet til Tromsø hvor 
han stu der te jus. Et ter fer di ge stu di er 
be gyn te han som ad vo kat full mek tig i 
ad vo kat fir ma et Thom mes sen i Oslo. 
Han har også vært dom mer full mek tig 

re krut te rer in ternt i For sva ret vil de som 
kom mer til ju ri disk en het kun ne få ad vo-
kat be vil ling ved å star te hos oss som 
ad vo kat full mek ti ger, sier di rek tø ren som 
har ju ri dis ke fag an sva ret for For svars ma-
te ri ells 500 lø pen de kon trak ter. 

Blant an net står ut skif ting av de 
nors ke ubå te ne av «Ula-klas sen” for 
dø ren.

– Vi skal snart star te an skaf fel sen 
av nye ubå ter, noe som vil være den 
nes te stør ste in ves te rin gen i for svars-
sek to ren gjen nom ti de ne, sier Kvan-
dal. 

Norge kjø per fire ubå ter fra den 
tys ke pro du sen ten ThyssenKrupp 
Ma ri ne Systems (TKMS). Pla nen er å 
ta i bruk de nye ubå te ne i 2025-2028.

For svars ma te ri ell er en re la tivt ny 
etat i for svars sek to ren og ble opp ret tet 
1. ja nu ar 2016. Hvor man ge ju ris ter 
som skal an set tes i ju ri disk en het med 
Kvan dal som di rek tør, er fore lø pig ikke 
of fent lig til gjen ge lig. Kvan dal kan 
imid ler tid for tel le at For svars ma te ri ell 
har man ge ju ris ter an satt, for uten de 
som skal an set tes i ju ri disk en het. For-
svars ma te ri ell er for delt på fem så kal te 
fag ka pa si te ter, Ma ri ne, land, IKT, Fel-
les ka pa si te ter og luft ka pa si te ter. De 
har fag an svar for å an skaf fe det ma te ri-
el let som inn går i de res fag felt.

– For meg er det te en unik an led-
ning, og sik kert den enes te gan gen i 
li vet jeg får bli med på å byg ge opp en 
av de ling. Vi prø ver å re krut te re både 
in ternt og eks ternt og jeg øns ker både 
unge, dyk ti ge og «nys gjer ri ge” ju ris ter, 
og eld re og mer er far ne. Ved å job be 
sam men i team skal de an sat te ut vik le 
hver and re og støt te opp om hver-
and re. Sam men set nin gen og ar beids-
for men vil gi en he ten både på gangs-
mot, so li di tet og trygg het i de 
vur de rin ger vi gjør un der inn gå el se av 
kon trak ter om inn kjøp av mi li tært 
ut styr, sier Kvan dal som ikke leg ger 
skjul på at For sva ret ikke kan til by 
lønn på høy de med ad vo ka ter i det 
pri va te næ rings liv.

– Selv om ju ris te ne hos oss ikke vil 
være lønns le den de reg ner vi med å 
være at trak ti ve på and re må ter da vi 
kan til by en ar beids plass med et in ter-
es sant inn hold, ut ford rin ger, et godt 
fel les skap og et sted hvor an sat te kan 
tri ves, sier Kvan dal.

500 lø pen de kon trak ter
Den sen tra le ju ri dis ke en he ten vil 
være or ga ni sert som et ad vo kat kon tor.

– Noe som også in ne bæ rer en unik 
mu lig het for ju ris ter i For sva ret som ikke 
har ad vo kat be vil ling fra før. Hvis vi 

Håndterer militære storinvesteringer

Sjefsjurist bak 
milliardkontrakter

Nye jagerfly, ubåter, kampvogner, 
overvåkingsfly, kystvaktfartøy og 
logistikkfartøy. Norge står foran 
en massiv fornying av militært 
utstyr. 13 milliarder kroner skal 
investeres hvert år, i tillegg til 
kampflyprosjektet. Midt  
i prosessen står jurist og  
direktør for juridisk enhet i 
Forsvarsmateriell, Johan 
 Woo Kvandal.

Tekst: Tore Letvik

Han så ikke den kom me da han stu-
der te jus på ju ri disk fa kul tet i 
Tromsø; At For sva ret skul le bli en 
at trak tiv ar beids plass for ham som 
ju rist. Som le der av den ny opp ret-
te de sen tra le ju ri dis ke en he ten i 
For svars ma te ri ell har Kvan dal nå 
som mål å byg ge opp ett av lan dets 
ster kes te ju ri dis ke mil jø er in nen for 
de mest sen tra le re le van te om rå-
de ne.

Som di rek tør for ju ri disk en het i For svars ma te ri ell i en al der av 36 år er det ikke å over dri ve å si at Jo han Woo Kvan dal har gjort 
lyn kar rie re. (Foto: Tore Letvik)
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vent nin ge ne om å an skaf fe mer 
ma te ri ell ras ke re og bil li ge re. Ju ris ter 
er gode til å for hol de seg til ri si ko, og 
kan peke på og kan skje ak sep te re kon-
trakts for hold som el lers dri ver kost na-
de ne unød ven dig opp, både på kort og 
lang sikt, sier Kvan dal.

For svars ma te ri ells ble opp ret tet 1. 
ja nu ar 2016 og har an svar for å bi dra 
til styr ket kamp kraft ved å mo der ni-
se re og ut rus te For sva ret med re le vant 
ma te ri ell, le vert til rett tid. Det år li ge 
bud sjet tet på 13 mil li ar der er for delt 
på om lag 200 pro sjek ter, og For svars-
ma te ri ell rå der der med over en tred-
je del av for svars bud sjet tet i Norge. 

Inn kjø pe ne av nye kamp fly og 
kamp vog ner er blant de stør ste in ves-
te rin ge ne. I in ne væ ren de år star ter 
an skaf fel se ne av nye ma ri ti me pat rul-
je fly, kyst vakt far tøy, ubå ter, alle an skaf-
fel se ne er i mil li ard klas sen. Også kam-
pluftvern er blant in ves te rin ge ne. 

– An skaf fel se ne an s es som kre ven de 
og for stå el se for tek no lo gi og mer kan ti le 
pro ses ser er av gjø ren de for å lyk kes med 
gjen nom fø rin gen, sier Kvan dal.

og kom til den ny lig opp ret te de sen-
tra le ju ri dis ke en he ten fra en stil ling 
som kon sern ad vo kat og av de lings le-
der i an skaf fel ses en he ten i Stat nett.

– Kra vet til ef fek ti vi se ring i of fent-
lig sek tor tref fer også For svars ma te ri-
ell og det er høye for vent nin ger til at 
vi kla rer å gjø re an skaf fel ser både ras-
ke re og bil li ge re, sier Kvan dal som 
øns ker å byg ge et av lan dets ster kes te 
ju ri dis ke mil jø in nen for re le van te 
om rå der og set te nye og høye stan dar-
der in nen ju ri dis ke om rå der. 

– Flin ke ju ris ter og flek sib le kon-
trak ter med både norsk og in ter na sjo-
nal in du stri blir vik tig for å møte for-

– To talt job ber om lag 40 ju ris ter i 
de fem ka pa si te te ne, sier Kvan dal. 

Hans av de ling vil imid ler tid ha et 
over ord net ju ri disk an svar ved vur de-
ring og inn gå el se av sto re mi li tær kon-
trak ter både na sjo nalt og in ter na sjo nalt.

– Ju ris te ne job ber sam men med 
fag per so ner fra alle felt. Ju ris te nes 
kjer ne om rå de er å vur de re ri si ko, noe 
som kan være kre ven de da det all tid 
vil være en viss ri si ko i for hold til inn-
gå el se av kon trak ter som kan om fat te 
man ge mil li o ner og kan skje mil li ard-
be løp. En god ju rist kla rer å ak sep te re 
ri si ko på de ret te om rå de ne, sier 
Kvan dal.

Lyn kar rie re
Som di rek tør for ju ri disk en het i For-
svars ma te ri ell i en al der av 36 år er 
det ikke å over dri ve å si at Kvan dal 
har gjort lyn kar rie re. Han voks te opp i 
Mo i Rana, og flyt tet til Tromsø hvor 
han stu der te jus. Et ter fer di ge stu di er 
be gyn te han som ad vo kat full mek tig i 
ad vo kat fir ma et Thom mes sen i Oslo. 
Han har også vært dom mer full mek tig 

re krut te rer in ternt i For sva ret vil de som 
kom mer til ju ri disk en het kun ne få ad vo-
kat be vil ling ved å star te hos oss som 
ad vo kat full mek ti ger, sier di rek tø ren som 
har ju ri dis ke fag an sva ret for For svars ma-
te ri ells 500 lø pen de kon trak ter. 

Blant an net står ut skif ting av de 
nors ke ubå te ne av «Ula-klas sen” for 
dø ren.

– Vi skal snart star te an skaf fel sen 
av nye ubå ter, noe som vil være den 
nes te stør ste in ves te rin gen i for svars-
sek to ren gjen nom ti de ne, sier Kvan-
dal. 

Norge kjø per fire ubå ter fra den 
tys ke pro du sen ten ThyssenKrupp 
Ma ri ne Systems (TKMS). Pla nen er å 
ta i bruk de nye ubå te ne i 2025-2028.

For svars ma te ri ell er en re la tivt ny 
etat i for svars sek to ren og ble opp ret tet 
1. ja nu ar 2016. Hvor man ge ju ris ter 
som skal an set tes i ju ri disk en het med 
Kvan dal som di rek tør, er fore lø pig ikke 
of fent lig til gjen ge lig. Kvan dal kan 
imid ler tid for tel le at For svars ma te ri ell 
har man ge ju ris ter an satt, for uten de 
som skal an set tes i ju ri disk en het. For-
svars ma te ri ell er for delt på fem så kal te 
fag ka pa si te ter, Ma ri ne, land, IKT, Fel-
les ka pa si te ter og luft ka pa si te ter. De 
har fag an svar for å an skaf fe det ma te ri-
el let som inn går i de res fag felt.

Håndterer militære storinvesteringer

Sjefsjurist bak 
milliardkontrakter

Som di rek tør for ju ri disk en het i For svars ma te ri ell i en al der av 36 år er det ikke å over dri ve å si at Jo han Woo Kvan dal har gjort 
lyn kar rie re. (Foto: Tore Letvik)

       Vi skal snart  
star te an skaf fel sen av  

nye ubå ter, noe som vil være 
den nes te stør ste in ves te
rin gen i for svars sek to ren 

gjen nom ti de ne
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av å ver ne vars le re mot re pre sa li er, og 
selv om te ma et sta dig har vært på dags-
or den i den of fent li ge de batt, opp le ver 
man ge vars le re å ikke bli tatt på al vor, 
og å bli ut støtt et ter at de har sagt fra 
om kri tikk ver di ge for hold. 

Ju rist kon takt har møtt ju ris ten 
som opp da get for hold hun ikke kun-
ne tie om i sin da væ ren de jobb i 
Fredrikstad. Hun er en kvin ne i 
40-åre ne.

– Jeg må anta at de jeg vars let om i 
Fredrikstad vet hvem jeg er, men jeg 
vil be hol de ano ny mi te ten min ut over 
det te, sier Ma rit. 

Da hun opp da get at kom mu nen 
bruk te anleggsbidragsmodellen for 
ut byg gin ger på en måte hun men te 
var feil –  ved at ut byg ger ne urett-

Det te sier en av de tre vars le re i en 
om fat tende vars ler sak som har satt 
sitt ster ke preg på Fredrikstad kom-
mu ne i fle re år. Alle tre vars ler ne har 
slut tet i kom mu nen som føl ge av det 
de selv for tel ler å ha opp levd et ter å 
ha vars let.

«Ma rit», som job bet som ju rist i 
kom mu nen, vars let for før s te gang i 
2012 om det hun men te var feil 
bruk av den så kal te anleggsbidrags-
modellen ved ut byg gin ger. Se ne re 
skul le et skat te krav mot kom mu nen 
fra Skatt Øst vise at var se let had de 
sub stans.

Hun er en av dem som har fått føle 
hva det kos ter å vars le. På tross av myn-
dig he te ne og skif ten de re gje rin ger gang 
på gang har un der stre ket be tyd nin gen 

– Jeg advarer andre mot 
konsekvensene av å varsle  
om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Selv føler jeg  
at jeg ikke hadde annet valg.  
Jeg opplevde å bli frosset ut, 
baksnakket om og innså at  
det var best for meg å slutte  
i jobben jeg hadde hatt i ni år. 

Tekst: Tore Letvik

Jurist varslet i Fredrikstad
Advarer mot konsekvensen 
av å varsle

mes sig fikk be hol de moms som 
skul le vært inn be talt, vars let hun 
sine da væ ren de øver ste le de re om 
det te.

– Jeg sa fra at kom mu nen vil le ri si-
ke re å kom me i en po si sjon hvor den 
ble skyl dig inn be ta ling av moms, for-
tel ler Ma rit. 

Hun fikk støt te av sin nær mes te 
le der, men hel ler ikke hun skal ha 
opp levd å bli tatt på al vor da hun tok 
sa ken høy ere opp i sy ste met. Marits 
le der vars let der for også, og er den 
and re av de tre vars ler ne i den om fat-
tende sa ken. Den tred je vars le ren sa i 
fra om and re for hold og slut tet på 
grunn av det hun opp lev de som gjen-
gjel del se for vars lin ger.

– Jeg trod de inn hol det og al vo ret i 
var se let mitt vil le bli tatt fatt i, men 
iste den ble jeg inn kalt til et svært ube-
ha ge lig møte hvor det gikk klart fram 
at det jeg vars let om ikke ble tatt se ri-
øst, sier Ma rit. 

Sa ken ble meldt opp over i sy ste met 
via vars le rens nær mes te le der, som også 
vars let om kom mu nens prak ti se ring av 
anleggsbidragsmodellen, som en del av 
det hun anså som sy stem svikt. 

I flere år har Fredrikstad kommune vært preget av en omfattende varslersak.  
«Marit» var jurist i kommunen og en av de tre varslerne.  
(Illustrasjonsfoto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto)



Juristkontakt 3   •    2017

av å ver ne vars le re mot re pre sa li er, og 
selv om te ma et sta dig har vært på dags-
or den i den of fent li ge de batt, opp le ver 
man ge vars le re å ikke bli tatt på al vor, 
og å bli ut støtt et ter at de har sagt fra 
om kri tikk ver di ge for hold. 

Ju rist kon takt har møtt ju ris ten 
som opp da get for hold hun ikke kun-
ne tie om i sin da væ ren de jobb i 
Fredrikstad. Hun er en kvin ne i 
40-åre ne.

– Jeg må anta at de jeg vars let om i 
Fredrikstad vet hvem jeg er, men jeg 
vil be hol de ano ny mi te ten min ut over 
det te, sier Ma rit. 

Da hun opp da get at kom mu nen 
bruk te anleggsbidragsmodellen for 
ut byg gin ger på en måte hun men te 
var feil –  ved at ut byg ger ne urett-

Det var trist  
å forlate kolleger og en  

jobb jeg trivdes i. Men jeg 
følte at jeg egentlig ikke 

hadde noe valg med tanke 
på fremtiden

Jurist varslet i Fredrikstad
Advarer mot konsekvensen 
av å varsle

mes sig fikk be hol de moms som 
skul le vært inn be talt, vars let hun 
sine da væ ren de øver ste le de re om 
det te.

– Jeg sa fra at kom mu nen vil le ri si-
ke re å kom me i en po si sjon hvor den 
ble skyl dig inn be ta ling av moms, for-
tel ler Ma rit. 

Hun fikk støt te av sin nær mes te 
le der, men hel ler ikke hun skal ha 
opp levd å bli tatt på al vor da hun tok 
sa ken høy ere opp i sy ste met. Marits 
le der vars let der for også, og er den 
and re av de tre vars ler ne i den om fat-
tende sa ken. Den tred je vars le ren sa i 
fra om and re for hold og slut tet på 
grunn av det hun opp lev de som gjen-
gjel del se for vars lin ger.

– Jeg trod de inn hol det og al vo ret i 
var se let mitt vil le bli tatt fatt i, men 
iste den ble jeg inn kalt til et svært ube-
ha ge lig møte hvor det gikk klart fram 
at det jeg vars let om ikke ble tatt se ri-
øst, sier Ma rit. 

Sa ken ble meldt opp over i sy ste met 
via vars le rens nær mes te le der, som også 
vars let om kom mu nens prak ti se ring av 
anleggsbidragsmodellen, som en del av 
det hun anså som sy stem svikt. 

Lang va rig vars ler sak
Al le re de tid lig i 2012 be gyn te vars le-
ren å stil le spørs mål ved kommens 
prak ti se ring av anleggsbidragsmodel-
len som prak ti se res i fle re kom mu ner, 
og som i ut gangs punk tet er ak sep tert 
av skat te myn dig he te ne. I anleggsbi-
dragsmodellen får ut byg ge re til ba ke 
den mom sen de har be talt. Et vik tig 
prin sipp ved bruk av anleggsbidrags-
modellen er imid ler tid at kom mu nen 
selv skal være re ell bygg her re for den 
kom mu nal tek nis ke in fra struk tu ren 
(vei, vann og av løp), og slik skal det 
ikke ha vært i Fredrikstad. 

Der som kom mu nen had de vært 
bygg her re selv, kun ne den inn gå en de 
av gif ten på kost na der til vann- og 
av løps an legg vært fra drags ført, mens 
mer ver di av gif ten på vei an legg kun ne 
kre ves kom pen sert. Som bygg her re 
skul le kom mu nen hatt an svar for HMS, 
over ord net an svar for ri si ko, og ha vært 
re ell opp drags gi ver for en tre pre nø rens 
og den nes for mel le kon trakts part og 
den for mel le til taks ha ver over for plan- 
og byg nings myn dig he te ne.

Ma rit er i dag klar på at hun ad va-
rer and re mot kon se kven se ne av å 

vars le, sam ti dig som hun har inn sett at 
hun måt te føl ge sin egen stem me da 
hun valg te å vars le.

– Som ju rist kun ne jeg ikke sit te 
stil le å se på noe som åpen bart var 
galt, og jeg vars let der for fle re gan ger, 
sier Ma rit som opp lev de at hen nes 
nær mes te sjef, som også var vars ler, 
slut tet.

– Da sto jeg selv gan ske ale ne. Det 
ble hvisket rundt i gan ge ne, jeg føl te 
meg bak snak ket og fros set ut, og for-
sto at det var til mitt bes te at jeg kom 
meg vekk, sier Ma rit til Ju rist kon takt. 
Hun be gyn te da å søke ju rist stil lin ger 
and re ste der, og fikk jobb i en an nen 
kom mu ne.

– Det var trist å for la te kol le g er og 
en jobb jeg triv des i. Men jeg føl te at 
jeg egent lig ikke had de noe valg med 
tan ke på frem ti den, sier Ma rit som 
ten ker med gru på om hun skul le vært 
i en po si sjon hvor hun ikke had de 
ut dan ning og kom pe tan se som var 
at trak tiv for and re ar beids gi ve re.

– Å være vars ler uten mu lig het til 
å kom me seg vekk vil le om mu lig 
vært enda mer for fer de lig, sier Ma rit 
som un der veis har fått støt te, råd og 
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var nok til at Sek sjon for Re gu le ring og 
tek nisk drift gjor de en ri si ko vur de ring av 
prak ti se rin gen, kan ka rak te rers som 
uhel dig og me get kri tikk ver dig.” 

I opp sum me rin gen he ter det også:
«Be kym rings mel din gen som ble 

sendt frem i 2012, gikk på om kom-
mu nens prak ti se ring av anleggsbi-
dragsavtaler kun ne være i strid med 
gjel den de re gel verk. Det er ikke ulov-
lig el ler klan der ver dig å av vi se el ler 
ikke å ta hen syn til et var sel. Men det 
bør være godt be grun net. En slik 
be grun nel se kun ne være fun dert på 
en ju ri disk gjen nom gang av saks kom-
plek set, hvil ket ikke ble gjort.” 

Råd man nen an be fa ler gransk ning 
av hele vars ler kom plek set og i den 
sam me by sty re sa ken gjen nom gås også 
be hand ling av vars lings sa ke ne.

«Bil det av vars lings sa ke ne, hvor av 
kun den ene har di rek te til knyt ning til 
anleggsbidragsmodellen (be kym rings-
mel ding og var sel), er gan ske sam-
men satt og for folk flest uover sikt lig. 
Inn holds mes sig drei er det seg bl.a. om 
på stan der om le der styrt gjen gjel del se, 
mob bing og tra kas se ring av de tre tid-
li ge re an sat te.”

– Gransk nin gen er igang satt nå og 
kom mu nen ser fram til at den blir fer-
dig stilt slik at vi kan få av slut tet hele 
vars lings kom plek set på en god måte, 
sier råd man nen.

Grans king og po li ti an mel del se
Fredrikstad kom mu ne har alt så tatt ini-
tia tiv til en grans king av vars ler sa ke ne i 
kom mu nen og iføl ge en pres se mel ding 
fra kom mu nen har ad vo kat fir ma et 
Si mon sen Vogt Wiig fått opp dra get 
med å gjen nom fø re grans kin gen. Det er 
grans kin gen av hva som kan ha fore gått 
i for bin del se med vars lin ger og på stan-
der om tra kas se ring og mob bing i «Sek-
sjon for re gu le ring og tek nisk drift», 
grans kin gen skal ret tes mot.

I pres se mel din gen fra Fredrikstad 
kom mu ne for tel ler kom mu nen at den 
fikk inn ti til bud i for bin del se med en 
åpen til buds kon kur ran se, samt at Ad vo-
kat fir ma et Si mon sen Vogt Wiig ble vur-
dert til å ha det bes te for hol det mel lom 

nær mes te sjef, ikke ble tatt på al vor da 
de vars let om det te.

Råd mann Ole Pet ter Fi ness i 
Fredrikstad kom mu ne sier til Ju rist-
kon takt at kom mu nen nå av ven ter 
en de lig ved tak hos Skatt øst. Han 
vi ser til at kom mu nen ga et grun dig 
til svar til Skatt øst i ok to ber i fjor, 
et ter be hand ling i by sty ret. 

I pa pi re ne til by sty re sa ken he ter 
det at:

«Kom mu nen gjor de ikke en hel-
het lig vur de ring av hvor dan anleggs-
bidragsmodellen prin si pi elt ble lagt 
opp el ler hvil ke for ut set nin ger som 
måt te lig ge til grunn for å prak ti se re 
den in nen for mer ver di av gifts lov giv-
nin gen. Hver ken kom mu ne ad vo ka ten 
el ler an nen eks tern ju ri disk kom pe-
tan se ble be nyt tet for en slik vur de-
ring i for bin del se med prin sipp sa ken 
til By sty ret i 2008.” 

Pro ble ma tisk
I by sty re sa ken he ter at:

«Kom mu nes prak ti se ring av 
anleggsbidragsmodellen har vært pro-
ble ma tisk på fle re om rå der.” 

Og vi de re: «Det for hold at både 
be kym rings mel din ger/vars ler og til gjen-
ge lig in for ma sjon om lik nen de sa ker ikke 

bi stand fra Ju rist for bun det sen tralt, 
gjen nom ad vo kat kon to ret. 

Fikk rett
Se ne re har det vist seg at Ma rit og 
hen nes nær mes te sjef, som også slut-
tet, fikk be kref tet at de res vars ler var 
be ret ti get. 

Et bok et ter syn fra Skatt Øst av dek-
ket at kom mu nen bruk te anleggs-
bidragsmodellen for ut byg ger feil, slik 
at ut byg ge re urett mes sig fikk be hol de 
moms som skul le vært inn be talt. Det te 
gjaldt ti un der søk te pro sjek ter i pe ri-
oden 2008 til 2015. Kom mu nen har 
fått var sel fra Skatt Øst om krav om til-
ba ke be ta ling av om lag 15 mil li o ner 
kro ner og en straf fe av gift på 2,5 mil li o-
ner kro ner. 

I en pres se mel ding i ok to ber i fjor 
skrev kom mu nen:

«Kom mu nens gjen nom gang av fak ta 
vi ser at Skatt Øst sin rap port har kart lagt 
fle re kri tikk ver di ge for hold. Fredrikstad 
kom mu ne ak sep te rer at det er grunn lag 
for å hev de at vi ikke har prak ti sert 
anleggsbidragsmodellen rik tig». 

Kom mu nen sa imid ler tid fra at 
den ikke ak sep ter te straf fe av gif ten.

Råd man nen i Fredrikstad har også 
gått ut og be kla get at Ma rit, og hen nes 

Jurister med negative erfaringer fra varsling

kva li tet og pris. Gjen nom sin pres se mel-
ding be ret ter Fredrikstad kom mu ne at 
ad vo kat fir ma et skal star te ar bei det med 
sin rap port som skal pre sen te res for set-
te råd mann Nils Holm rundt 1. juni 
2017. 

Nils Holm fra Oslo kom mu ne ble 
opp nevnt av by sty ret i Fredrikstad 
som set te råd mann i for bin del se med 
grans kin gen. Holm har vært med på å 
be hand le om lag 500 vars lings sa ker i 
Oslo kom mu ne.

– Gransk nin gen er igang satt nå og kom mu nen ser fram til at den blir fer dig stilt slik 
at vi kan få av slut tet hele vars lings kom plek set på en god måte, sier råd man n Ole 
Pet ter Fi ness. (Foto: Mimsy Møller / Samfoto)
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var nok til at Sek sjon for Re gu le ring og 
tek nisk drift gjor de en ri si ko vur de ring av 
prak ti se rin gen, kan ka rak te rers som 
uhel dig og me get kri tikk ver dig.” 

I opp sum me rin gen he ter det også:
«Be kym rings mel din gen som ble 

sendt frem i 2012, gikk på om kom-
mu nens prak ti se ring av anleggsbi-
dragsavtaler kun ne være i strid med 
gjel den de re gel verk. Det er ikke ulov-
lig el ler klan der ver dig å av vi se el ler 
ikke å ta hen syn til et var sel. Men det 
bør være godt be grun net. En slik 
be grun nel se kun ne være fun dert på 
en ju ri disk gjen nom gang av saks kom-
plek set, hvil ket ikke ble gjort.” 

Råd man nen an be fa ler gransk ning 
av hele vars ler kom plek set og i den 
sam me by sty re sa ken gjen nom gås også 
be hand ling av vars lings sa ke ne.

«Bil det av vars lings sa ke ne, hvor av 
kun den ene har di rek te til knyt ning til 
anleggsbidragsmodellen (be kym rings-
mel ding og var sel), er gan ske sam-
men satt og for folk flest uover sikt lig. 
Inn holds mes sig drei er det seg bl.a. om 
på stan der om le der styrt gjen gjel del se, 
mob bing og tra kas se ring av de tre tid-
li ge re an sat te.”

– Gransk nin gen er igang satt nå og 
kom mu nen ser fram til at den blir fer-
dig stilt slik at vi kan få av slut tet hele 
vars lings kom plek set på en god måte, 
sier råd man nen.

Grans king og po li ti an mel del se
Fredrikstad kom mu ne har alt så tatt ini-
tia tiv til en grans king av vars ler sa ke ne i 
kom mu nen og iføl ge en pres se mel ding 
fra kom mu nen har ad vo kat fir ma et 
Si mon sen Vogt Wiig fått opp dra get 
med å gjen nom fø re grans kin gen. Det er 
grans kin gen av hva som kan ha fore gått 
i for bin del se med vars lin ger og på stan-
der om tra kas se ring og mob bing i «Sek-
sjon for re gu le ring og tek nisk drift», 
grans kin gen skal ret tes mot.

I pres se mel din gen fra Fredrikstad 
kom mu ne for tel ler kom mu nen at den 
fikk inn ti til bud i for bin del se med en 
åpen til buds kon kur ran se, samt at Ad vo-
kat fir ma et Si mon sen Vogt Wiig ble vur-
dert til å ha det bes te for hol det mel lom 

Kneb ler de bat ten
– En slik ut for met re gel vil au to ma tisk 
med fø re at all vars ling opp fat tes som en 
an kla ge om nett opp noe kri tikk ver dig. 
Den som me ner å ha noe vik tig å si om 
sin ar beids plass, vil ofte på be ro pe seg et 
vars ler vern. Der med vil man i sam me 
øye blikk ha er klært en al vor lig kon flikt. 
Det te vil na tur lig nok med fø re at 
ar beids gi ver ser et ter mu lig he ter for å 
av ver ge dis se an kla ge ne, for eks em pel 
gjen nom en un der mi ne ring av vars le-
rens tro ver dig het, ved å av skje di ge vars-
le ren, el ler ved å hev de at det er vars let 
på «feil måte», sier Strøm me.

Han me ner også at kra vet til «for-
svar lig vars ling», alt så må ten vars lin-
gen skal gjen nom fø res på, gjør ters ke-
len for vars ling høy. 

– Man ri si ke rer å få en dis ku sjon 
om må ten man vars ler på, og der med 
kneb le de bat ten om inn hol det i sa ken 
det vars les om, sier han. 

– Mens yt rings fri het in ne bæ rer at 
man kan ytre seg om alt hvis det ikke 
er for budt, har vars lings reg le ne den 
funk sjon at vars ling er for budt der som 
vil kå re ne for vars ling ikke er opp fylt. 
En slik «speil ven ding» av yt rings fri he-
ten føl ger av må ten be stem mel sen er 
bygd opp på. Av al min ne lig de batt og 
en kelt sa ker frem går det ty de lig at 
re gu le rin gen også opp fat tes slik. Det-
te er et ter mitt syn en helt ve sent lig 
inn ven ding mot vars lings be stem mel-
se ne, sier Strøm me til Khrono.

Norsk Tjenestemannslag og Po li ti ets 
Fellesforbund. Un der sø kel sen vi ser 
at kjenn ska pen til vars ler be stem-
mel se ne er størst blant Ju rist for bun-
dets med lem mer. Hele 90 pro sent 
sva rer at de en ten var godt (36  %) 
el ler del vis (54 %) kjent med dem. 

– Ju ris te ne er på man ge må ter 
sam fun nets vakt bik kjer når det gjel-
der retts sik ker het, og bur de så le des 
være godt rus tet både til å av dek ke 
ure gel mes sig he ter og til å stå for sitt 
syn på dis se. Fle re av fun ne ne er der-
for be kym rings ful le, sa Ju rist for bun-
dets pre si dent, Curt A. Lier om 
un der sø kel sen.

I Fafo-rap por ten går det fram at 
det to talt var 51 pro sent av de spur te i 
de sju for bun de ne som had de vars let 
om kri tikk ver di ge for hold. Den 
la ves te an de len var blant med lem-
me ne i Ju rist for bun det (38 pro sent), 
og den høy es te an de len i Sy ke plei er-
for bun det (65 pro sent).

Ad vo kat Vi dar Strøm me, ved 
ad vo kat fir ma et Schjødt, sier til nett-
avi sen Khrono dår li ge vars lings reg-
ler, el ler dår lig hånd te ring av dem, 
un der gra ver og hem mer yt rings fri-
he ten.

Strøm me har lang er fa ring med 
vars lings- og yt rings fri hets sa ker. 

– Det at det må være «kri tikk ver-
di ge for hold» for at man skal vars le, 
gjør det vel dig van ske lig å være vars-
ler, sier han til Khrono.

Man ge vil le ikke gjort det igjen 
viser undersøkelse.

Som om talt i Ju rist kon takt 7/16 vi ser en 
un der sø kel se fra Fafo, fore tatt blant 
med lem mer av sju fag for bund, en ne ga-
tiv ten dens når det gjel der ju ris ters er fa-
ring med vars ling. Blant sva re ne fra 
Ju rist for bun dets med lem mer var det te 
ho ved trek ke ne i un der sø kel sen:
• Ju ris ter vars ler ikke så ofte som de 

and re yr kes grup pe ne.
• De vars ler ale ne.
• Ju ris ter opp le ver som of test at 

vars lin gen ikke hjel per.
• 65 pro sent vil le vars let igjen, noe 

som er det la ves te an tal let blant 
de spur te yr kes grup pe ne.

• Sam let for alle yr kes grup pe ne 
had de 21 pro sent mot tatt ne ga-
ti ve re ak sjo ner. Med lem mer i 
Ju rist for bun det er blant dem som 
får mest ne ga ti ve re ak sjo ner, opp-
sum me res det i un der sø kel sen.

• Ju ris te ne er sam ti dig de som er mest 
for nøyd med tak høy den når det 
gjel der dis ku sjo ner om fag li ge 
spørs mål in ternt på ar beids plas sen.

– Vakt bik kjer
I til legg til med lem mer i Ju rist for-
bun det del tok med lem mer i Norsk 
Sykepleierforbund, Den nors ke 
le ge for en ing, For bun det for Le del se 
og Tek nikk, Ut dan nings for bun det, 

Jurister med negative erfaringer fra varsling

kva li tet og pris. Gjen nom sin pres se mel-
ding be ret ter Fredrikstad kom mu ne at 
ad vo kat fir ma et skal star te ar bei det med 
sin rap port som skal pre sen te res for set-
te råd mann Nils Holm rundt 1. juni 
2017. 

Nils Holm fra Oslo kom mu ne ble 
opp nevnt av by sty ret i Fredrikstad 
som set te råd mann i for bin del se med 
grans kin gen. Holm har vært med på å 
be hand le om lag 500 vars lings sa ker i 
Oslo kom mu ne.

Da Ju rist kon takt snak ket med 
Ma rit i mid ten av mars var hun fort-
satt ikke kon tak tet av ad hoc-ut val get 
el ler set te råd man nen for å gi noen 
ut ta lel se i for bin del se med grans kin-
gen.

I fjor høst ble det også kjent at 
vars ler ne i Fredrikstad har le vert en 
om fat tende an mel del se om uli ke for-
hold i vars ler sa ke ne på mer enn 1000 
si der til po li ti et. Po li ti et har be kref tet 
at sa ke ne et ter fors kes.

Om po li ti an mel del sen sier råd mann 
Ole Pet ter Fi ness til Ju rist kon takt:

– Fredrikstad kom mu ne kjen ner 
ikke til det kon kre te inn hol det i 
an mel del sen og hvil ke med ar bei de re 
som er an meldt.

Råd man nen har blitt fore lagt hele 
in ter vju et med «Ma rit” og opp ly ser at 
hver ken kom mu nen, han selv el ler 
and re i kom mu nens le del se øns ker å 
gi yt ter li ge re kom men ta rer til Ju rist-
kon takts ar tik kel. 
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Folke aksjon mot kommunesammenslåing

Juristen som sto opp 
for kommunen sin

Regjeringen og 
støttepartiene skal 

«slanke» antall kommuner 
fra 428 til 358. I den 

omfattende kommune-
reformen har juristen 
Lars Backer og andre 

ildsjeler stått på 
barrikadene i «Folke-

aksjonen bevar Asker». 
De klarte ikke å hindre 

kommunestyret i å vedta 
sammenslåing med 

nabokommunene, men 
Backer har erfaringer han 

gjerne deler med andre 
som nå er i samme 

situasjon.

Tekst og foto: Tore Letvik

– Det gjel der å ha gode pro ses ser så 
folk ikke en der opp med å føle seg 
over kjørt i kom mu ne re for men, sier 
81-år in gen. Han har en klar mel ding 
til kom mu ne po li ti ke re lan det rundt.
– Vern om lo kal de mo kra ti et. Lytt til, 
og re spek ter inn byg ger nes syn, sier 
Ba cker som  har 39 år bak seg som 
ju rist i As ker kom mu ne.

Ba cker un der stre ker at han ikke er 
mot sam men slåing av kom mu ner.

– Små kom mu ner med lave inn-
byg ger tall som kan sam les rundt et 
na tur lig sent rum bør kun ne ha mye å 
tje ne på, og bli styr ket av, å slå seg 
sam men. Man ge av lan dets kom mu-
ner har fær re enn 2000 inn byg ge re. 
Det kan det være grunn for å tro at 
re gje rin gen har rett i de sta dig til ba ke-
ven den de ar gu men te ne om at en 
kom mu ne bør være av en viss stør-
rel se for å kun ne etab le re vel fun ge-
ren de fag mil jø er, for eks em pel in nen 
bar ne vern. Kom mu ner med fle re ti tall 
tu sen inn byg ge re, som As ker, med et 
inn byg ger tall på 60.000, er imid ler tid 
sto re nok til å ha de fag mil jø er som er 
nød ven dig for å kla re seg selv, sier 
Ba cker.

I kom mu ne pro po si sjo nen i 2015 
pre sen ter te re gje rin gen sin hel het li ge 
plan for kom mu ne re for men. Alle 
kom mu ner ble da på lagt å vur de re 
sam men slåing med en el ler fle re av 
na bo kom mu ne ne. Ak tu el le kom mu-
ner rundt As ker var Hole, Lier, Røy-
ken, Hu rum og Bæ rum. Da Hole og 
Lier trakk seg, gjen sto As ker, Bæ rum, 
Røy ken og Hu rum. Kon su len ter 
ut re det for de ler og ulem per og re de-
gjor de for det te på et in for ma sjons-
mø te i As ker kom mu nes regi i feb-
ruar 2016. Det vek ket for al vor 
en ga sje men tet i as ker bø rin gen 
Ba cker. Han tok ini tia ti vet til Fol ke-
ak sjo nen Be var As ker.

– Vi øns ket ikke å bli en pro vins 
hos sto re bror Bæ rum. Jeg spøk te med 
at det vil le bli som Sve ri ge og Norge 
før 1905, sier Ba cker som også anså at 
en sam men slåing med bus ke rud kom-
mu ne ne Røy ken og Hu rum var lite 
ak tu ell.

Lars Backer arbeidet i 39 år som jurist i Asker kommune.
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Folke aksjon mot kommunesammenslåing

Juristen som sto opp 
for kommunen sin

sam men slåin gen me ner det vil svek ke 
lo kal de mo kra ti et, nær het og fel les skap, 
sier Ba cker som fort set ter.

– Når det gjel der kom mu ne struk tu-
ren i Norge må vi ak sep te re at det er 
Stor tin get som be stem mer hvor dan 
Nor ges kar tet skal se ut. Men skal kom-
mu ner slås sam men er det vik tig at det 
er gode, de mo kra tis ke pro ses ser på for-
hånd. De fles te er vel eni ge i at vi har for 
man ge små kom mu ner i Norge, men i 
vårt lang strak te land er det stor for skjell 
på tett be fol ke de om rå der og tynt be fol-
ke de om rå der. Kom mu ne struk tu ren må 
der for vur de res lo kalt i våre dis trik ter. 
Tvangs sam men slåing av kom mu ner for 
å få «re gi ons kom mu ner» er me nings løst 
når vi fort satt skal ha fyl kes re gi o ner. 
Ulem pen med å slå sam men til sto re 
kom mu ner er at av stan den til de som 
sty rer blir leng re fra be folk nin gen. Blir 
kom mu nen for stor, kan det bli ak tu elt 
med dis trikts kon to rer og fle re ad mi nist-
ra ti ve ni vå er, sier han. 

– En kom mu ne er noe an net enn 
en be drift. Kom mu nen skal yte of fent-
li ge tje nes ter. Men det er også lo kal de-
mo kra ti et. Det er fol ke valg te som skal 
sty re og fore ta pri ori te rin ger. Det gjel-
der å en ga sje re be folk nin gen slik at 
man får folk til å sit te i sty rer, ut valg 
og råd. Da må ikke kom mu nen bli noe 
fjernt for be folk nin gen, sier den er-
far ne kom mu ne ju ris ten som i 22 av 
sine 39 år i As ker kom mu ne var ju ri-
disk råd gi ver og sek re tær for byg-
nings rå det, og job bet tid li ge re i kar rie-
ren i kom mu nal de par te men tet og 
som dom mer full mek tig i Ytre Fol lo 
so ren skri ver em be te, i Drø bak. Han 
vur der te i sin tid også å gå inn i po li-
tik ken.

– Jeg opp da get imid ler tid al le re de 
da at po li tikk er en rå sport, og valg te i 
ste det by rå kra ti et, sier Ba cker.

H, V, Frp og KrF har inn gått en 
av ta le om å re du se re an tal let kom mu-
ner til 358 fra 428. Over 90 kom mu-
ner har sagt seg vil lig til fri vil lig sam-
men slåing. 13 blir slått sam men med 
tvang. An tall fyl ker skal hal ve res. Før-
s te sam men slåing skjer i 2020.

Inn byg ger un der sø kel se
Bac kers råd til kom mu ner og inn byg-
ge re som nå be fin ner seg i den si tua-
sjo nen As ker be fant seg i, er at de bør 
sik re at fol ket kan ta stil ling til så vik-
ti ge sa ker i kom mu ne valg.

– Kom mu ne sam men slå in gen ble 
satt på dags or den først i ok to ber 
2015, et ter kom mu ne val get. De som 
er der vi i As ker var i 2016, bør kre ve 
fol ke av stem ning der som de ikke har 
fått mu lig he ten til å av gjø re gjen nom 
valg, sier han. 

I As ker ble det gjen nom ført en 
så kalt inn byg ger un der sø kel se.

– Fler tal let i kom mu ne sty ret be s-
tem te at det ikke skul le av hol des fol-
ke av stem ning, men en inn byg ger un-
der sø kel se hvor 2000 be bo e re i As ker 
ble spurt, sier Ba cker. 

I inn byg ger un der sø kel sen, som 
var klar i mid ten av mai i fjor, svar te 
22 pro sent at de øns ket sam men slåing 
med kom mu ne ne Røy ken og Hu rum. 
32 pro sent øns ket sam men slåing med 
Bæ rum, mens 42 pro sent vil le be va re 
As ker som en egen kom mu ne. En 
må ned se ne re ved tok et fler tall i kom-
mu ne sty ret i As ker sam men slåing 
med kom mu ne ne Røy ken og Hu rum. 
Når ved ta ket først var gjort vel ger 
Ba cker og Fol ke ak sjo nen å ak sep te re 
re sul ta tet og å se frem over.

– As ker be hol der kom mu ne nav net 
og ad mi nist ra sjons sen te ret. Vi plei er å 
si at As ker ble be vart og vel så det. Når 
sam men slåin gen med Røy ken og 
Hu rum er ved tatt, vil vi i Fol ke ak sjo-
nen na tur lig vis bi dra til at den nye 
kom mu nen blir vel lyk ket for be folk-
nin gen i de nå væ ren de kom mu ne ne.

Ar gu men ter te for are a ler
– De i As ker som ar gu men ter te for en 
sam men slåing la vekt på at As ker tren-
ger are a ler i frem ti den for bo li ger og 
næ rings virk som het. Nye As ker får et 
are al som er om lag fire gan ger stør re 
enn da gens. Røy ken og Hu rum har om 
lag 30.000 inn byg ge re tilsammen. Ved 
en sam men slåing vil an tal let fol ke-
valg te bli hal vert i for hold til da gens 
tre kom mu ner. Vi som stem te mot 

– Det gjel der å ha gode pro ses ser så 
folk ikke en der opp med å føle seg 
over kjørt i kom mu ne re for men, sier 
81-år in gen. Han har en klar mel ding 
til kom mu ne po li ti ke re lan det rundt.
– Vern om lo kal de mo kra ti et. Lytt til, 
og re spek ter inn byg ger nes syn, sier 
Ba cker som  har 39 år bak seg som 
ju rist i As ker kom mu ne.

Ba cker un der stre ker at han ikke er 
mot sam men slåing av kom mu ner.

– Små kom mu ner med lave inn-
byg ger tall som kan sam les rundt et 
na tur lig sent rum bør kun ne ha mye å 
tje ne på, og bli styr ket av, å slå seg 
sam men. Man ge av lan dets kom mu-
ner har fær re enn 2000 inn byg ge re. 
Det kan det være grunn for å tro at 
re gje rin gen har rett i de sta dig til ba ke-
ven den de ar gu men te ne om at en 
kom mu ne bør være av en viss stør-
rel se for å kun ne etab le re vel fun ge-
ren de fag mil jø er, for eks em pel in nen 
bar ne vern. Kom mu ner med fle re ti tall 
tu sen inn byg ge re, som As ker, med et 
inn byg ger tall på 60.000, er imid ler tid 
sto re nok til å ha de fag mil jø er som er 
nød ven dig for å kla re seg selv, sier 
Ba cker.

I kom mu ne pro po si sjo nen i 2015 
pre sen ter te re gje rin gen sin hel het li ge 
plan for kom mu ne re for men. Alle 
kom mu ner ble da på lagt å vur de re 
sam men slåing med en el ler fle re av 
na bo kom mu ne ne. Ak tu el le kom mu-
ner rundt As ker var Hole, Lier, Røy-
ken, Hu rum og Bæ rum. Da Hole og 
Lier trakk seg, gjen sto As ker, Bæ rum, 
Røy ken og Hu rum. Kon su len ter 
ut re det for de ler og ulem per og re de-
gjor de for det te på et in for ma sjons-
mø te i As ker kom mu nes regi i feb-
ruar 2016. Det vek ket for al vor 
en ga sje men tet i as ker bø rin gen 
Ba cker. Han tok ini tia ti vet til Fol ke-
ak sjo nen Be var As ker.

– Vi øns ket ikke å bli en pro vins 
hos sto re bror Bæ rum. Jeg spøk te med 
at det vil le bli som Sve ri ge og Norge 
før 1905, sier Ba cker som også anså at 
en sam men slåing med bus ke rud kom-
mu ne ne Røy ken og Hu rum var lite 
ak tu ell.
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Prak tisk er fa ring
Blant de fri vil li ge tilstede ved pris ut-
de lin gen var jusstu den te ne Cars ten 
Smith El ge sem og Fride Wi rak

– I Bar nas Ju rist set ter vi teo ri en 
fra stu di et ut i li vet og får prak tisk 
er fa ring og ver di ful le fag li ge nett verk. 
Sam ti dig er det mo ti ve ren de å se at 
vårt ar beid ut gjør en vik tig for skjell i 
unge men nes kers liv, sa El ge sem.

– Det er stor for skjell på å ha rett 
og å få rett. I Bar nas Ju rist sør ger vi for 
at barn og unge fak tisk får sine grunn-
leg gen de ret tig he ter opp fylt. Det er vi 
stol te av og Jusstu den tens Men nes ke-
ret tig hets pris er med på å syn lig gjø re 
at det er mu lig å gjø re en for skjell, sa 
Wi rak.

  ”Retts hjelps til bud der barn og 
unge kan få ju ri disk bi stand på alle 
retts om rå der er i dag un der re pre sen-
tert. Ju ry en me ner der for at pris vin-
ne ren ut gjør et vik tig og nød ven dig 
til skudd til de al le re de ek si ste ren de 
in stan ser som iva re tar barn og un ges 
ret tig he ter, skri ver ju ry en, som har 
be stått av Lin nea Rø sjø Jo hans sen (le-
der av Am nes ty Jus Oslo), John Pe der 
Ege næs (ge ne ral sek re tær i Am nes ty 
International Norge), Inga Bo stad 

Si den pro sjek tets etab le ring i juni 
2016 har barn og unge fått gra tis 
retts hjelp i 120 en kelt sa ker. Bar nas 
Ju rist er et pro sjekt sprun get ut av 
Ga te ju ris ten i Oslo.

– I Ga te ju ris ten er vi vel dig stol te 
av Bar nas Ju rist og de flot te re sul ta-
te ne pro sjek tet kan vise til. Tea met i 
Bar nas Ju rist har le vert over all for-
vent ning, sier Gate ju ris tens le der, 
Cath rine Moks ness.

Ta mar Tho rud trek ker fram de fri-
vil li ge i Bar nas Ju rist. 

– Det te er en stor hon nør til dem 
og en vik tig aner kjen nel se av det gode 
ar bei det de gjør for barn 
og un ges ret tig he ter, 
sier han. 

jusstu den ter, ju ris ter og ad vo ka ter er 
grun nen til at vi lyk kes, sa Ta mar Tho-
rud, pro sjekt le der for Bar nas Ju rist, 
ved til de lin gen av pri sen un der Men-
nes ke ret tig hets uka.

Bar nas Ju rist får pri sen for sitt ar-
beid med å frem me jusstu den ters 
en ga sje ment for barn og un ges men-
nes ke ret tig he ter og ble delt ut på Fro-
kost kjel le ren ved Uni ver si te tet i Oslo, 
i regi av Am nes ty Jus Oslo og JSU.

«I kraft av å være et retts hjelps pro-
sjekt der fri vil li ge jusstu den ter, ad vo-
ka ter og ju ris ter til byr gra tis retts hjelp 
til barn og unge, me ner ju ry en at vin-
ne ren gjør en frem ra gen de inn sats for å 
sik re barn og un ges grunn leg gen de ret-
tig he ter. Med sitt ar beid bi drar vin ne-
ren til å styr ke barn og un ges retts li ge 
stil ling i sam fun net», skri ver ju ry en.

Menneskerettighetspris til

Barnas Jurist
Jusstudentenes Menneske
rettighetspris for 2017 ble i 
mars tildelt Barnas Jurist. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes 
Foto: Hoan Nguyen

– Vi er vel dig gla de for å mot ta den ne 
aner kjen nel sen til Bar nas Ju rist. Gra tis 
retts hjelp til barn og unge er ny brotts-
ar beid i Norge og vi er vel dig stol te av 
å kun ne til by ju ri dis ke tje nes ter av 
god kva li tet til noen av sam fun nets 
mest sår ba re. Det er Gate ju ris tens fri-
vil lig hets mo dell og de sy ste me ne vi 
har for å til ret te leg ge for og kva li tets-
sik re fri vil lig ar beid som har brakt oss 
dit vi er i dag. Våre dyk ti ge fri vil li ge 
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sjå før. Men på grunn av en tid li ge re 
dom had de po li ti et inn si gel ser mot at 
han skul le få ha ser ti fi kat.

– Vi job bet med sa ken og det end-
te med at po li ti et trakk inn si gel sen. Vi 
had de også en sak som hand let om 
kjønns iden ti tet hos en gutt med 
mi no ri tets bak grunn. Han treng te 
hjelp og råd giv ning, men for eld re ne 
nek tet ham det. Der gikk vi inn i en 
dia log, det er igjen vik tig med la vest 
mu lig kon flikt ni vå, og re sul ta tet ble at 
gut ten selv fikk be stem me å ta imot 
hjelp. Det at vi ar bei der med å hol de 
lavt kon flikt ni vå er vel dig vik tig i 
sa ker med barn og unge.

– Sa ker kom mer til oss for di vi er 
ute i mil jø ene. Det er ak sjons pro sjek-
ter der vi kart leg ger retts hjelps be hov 
og dri ver ny brotts ar beid, sa Tho rud.

(di rek tør ved Norsk Senter for Men-
nes ke ret tig he ter), Kari We ren skjold 
(Ju ri disk Stu dent ut valg), Ast rid 
Fausk an ger Mæh le (le der for Men nes-
ke ret tig hets uka) og Ma ry am Khan 
(Jusstu den te nes men nes ke ret tig hets-
pris)

Stor bred de
Da Ju rist kon takt in ter vju et Ta mar 
Tho rud om Bar nas Ju rist i fjor, for-
tal te han at retts hjelps pro sjek tet har 
sa ker av stor bred de.  

– Det har vært sa ker som gjel der 
barn i fos ter hjem og som drei er seg 
om med be stem mel se og kon flik ter 
med fos ter for eld re. Her gjel der det å 
ikke es ka le re kon flik ten. Det har også 
vært sa ker på ut len dings fel tet som 
hand ler om fa mi lie gjen for en ing, sa 
han.

Han for tal te også om en sak der en 
ung gutt, som had de falt uten for i 
sam fun net, en de lig fikk seg jobb som 

Prak tisk er fa ring
Blant de fri vil li ge tilstede ved pris ut-
de lin gen var jusstu den te ne Cars ten 
Smith El ge sem og Fride Wi rak

– I Bar nas Ju rist set ter vi teo ri en 
fra stu di et ut i li vet og får prak tisk 
er fa ring og ver di ful le fag li ge nett verk. 
Sam ti dig er det mo ti ve ren de å se at 
vårt ar beid ut gjør en vik tig for skjell i 
unge men nes kers liv, sa El ge sem.

– Det er stor for skjell på å ha rett 
og å få rett. I Bar nas Ju rist sør ger vi for 
at barn og unge fak tisk får sine grunn-
leg gen de ret tig he ter opp fylt. Det er vi 
stol te av og Jusstu den tens Men nes ke-
ret tig hets pris er med på å syn lig gjø re 
at det er mu lig å gjø re en for skjell, sa 
Wi rak.

  ”Retts hjelps til bud der barn og 
unge kan få ju ri disk bi stand på alle 
retts om rå der er i dag un der re pre sen-
tert. Ju ry en me ner der for at pris vin-
ne ren ut gjør et vik tig og nød ven dig 
til skudd til de al le re de ek si ste ren de 
in stan ser som iva re tar barn og un ges 
ret tig he ter, skri ver ju ry en, som har 
be stått av Lin nea Rø sjø Jo hans sen (le-
der av Am nes ty Jus Oslo), John Pe der 
Ege næs (ge ne ral sek re tær i Am nes ty 
International Norge), Inga Bo stad 

Si den pro sjek tets etab le ring i juni 
2016 har barn og unge fått gra tis 
retts hjelp i 120 en kelt sa ker. Bar nas 
Ju rist er et pro sjekt sprun get ut av 
Ga te ju ris ten i Oslo.

– I Ga te ju ris ten er vi vel dig stol te 
av Bar nas Ju rist og de flot te re sul ta-
te ne pro sjek tet kan vise til. Tea met i 
Bar nas Ju rist har le vert over all for-
vent ning, sier Gate ju ris tens le der, 
Cath rine Moks ness.

Ta mar Tho rud trek ker fram de fri-
vil li ge i Bar nas Ju rist. 

– Det te er en stor hon nør til dem 
og en vik tig aner kjen nel se av det gode 
ar bei det de gjør for barn 
og un ges ret tig he ter, 
sier han. 

Menneskerettighetspris til

Barnas Jurist

Mange var med for å feire Barnas Jurist. 
I forgrunnen f.v. Cathrine Moksness, 
Tamar Thorud,  Fride Wirak og  
Carsten Smith Elgesem. 



Fra forsvarsadvokat

til forfatter



Fra forsvarsadvokat

til forfatter
John Hart er en amerikansk bestselgende 

krimforfatter som sa opp jobben som 
forsvarsadvokat for å skrive på heltid.  

Seks bøker, ti år og en solid fanskare senere,  
har han aldri sett seg tilbake.

Tekst: Caroline Svendsen 
Foto: Anette Andresen
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samtidig at boken er løselig basert på 
den sanne historien om seriemorde-
ren Dennis Rader i Kansas mellom 
1974 og 1991. Han torturerte og 
drepte minst ti ofre før han ble opp-
daget.

– Jeg ble fascinert av at disse mor-
dene kunne fortsette over så lang tid 
uten at morderen ble oppdaget. Det 
viste seg å være en familiemann som 
var kjent i kirken og hadde familie. Jeg 
skjønner ikke at noen i byen ikke opp-
daget hvem det var som drepte alle 
disse menneskene, sier Hart.

Kritisk til rettsvesenet
Hart er kritisk til det amerikanske 
rettsvesenet, noe handlingen i en del 
av bøkene hans også viser.

– Jeg mener at det amerikanske 
rettssystemet er overbelastet. Det har 

Carolina, men bor nå i Virginia med 
kone og to døtre. Han kjenner godt til 
de miljøene han skildrer.

John Harts krimbøker er ulik en 
del andre bøker i denne sjangeren ved 
at hver bok er en avsluttet fortelling. 
Han har heller ingen karakter som går 
igjen fra bok til bok og som løser 
saken, slik som ofte er vanlig hos 
andre krimforfattere.

– Det å skrive en krimbok der 
karakterene endrer seg fra gang til 
gang og uten at det er en gjenkjenne-
lig hovedperson i alle bøkene er ti 
ganger mer arbeid, men jeg tror jeg 
ville ha kjedet meg veldig hvis den 
samme karakteren skulle gå igjen, for-
klarer Hart. 

Bøkene hans er veldig karakter-
drevne, det vil si at det er viktig at 
leseren bryr seg om hva som skjer 
med personene i bøkene. Hart bruker 
mye tid på å forme karakterene, og å 
sørge for at de handlingene som skjer 
stemmer overens med hvordan karak-
terene er. Hovedmotivasjonen er å 
forklare hvorfor en karakter har blitt 
som de er blitt.

– Egentlig ønsker jeg mest å skil-
dre personer som lever normale liv og 
at politiet har vanlige jobber, forklarer 
han.

Men siden dette tross alt er krimi-
nalromaner skjer det også mye uvan-
lig og uventet. Hans nyeste bok 
«Syndenes Forlatelse» handler om en 
seriemorder, men at handlingen skulle 
utspille seg slik er overraskende, for 
leseren, men faktisk også for John 
Hart selv.

– Jeg leser ikke selv bøker om 
seriemordere, så jeg ventet ikke å ende 
opp med tolv døde personer, forteller 
han.

Dette var også kanskje den boken 
som var vanskeligst for han å skrive og 
det gikk fire år mellom «Brødrene fra 
Iron House» og «Syndenes Forlatelse.»

– Jeg hadde ikke den rette his-
torien og kastet bort ett år på å finne 
den. Jeg skrev tre ulike versjoner av 
«Syndenes Forlatelse» før jeg fant den 
riktige historien, sier Hart. Han røper 

Det endte med at han forlot job-
ben som forsvarsadvokat kort tid etter 
og viet tiden sin til å skrive i stedet.

– Jeg har alltid ønsket mer enn noe 
annet å være forfatter, forteller John 
Hart.

Men veien dit ble lang og kron-
glete. John Hart skrev nemlig to bøker 
som ble refusert av forlagene, noen år 
tidligere. Det var først når han 
bestemte seg for å prøve en siste gang, 
og skrev de første ti sidene av det som 
ble hans første bok «Løgnenes Konge», 
at det løsnet og han bestemte seg for å 
bruke et år på å skrive fulltid – altså 
etter å ha sagt opp jobben som advo-
kat. 

Elleve og en halv måned senere 
sendte han boken til forlaget via en 
agent, men også da fikk Hart avslag. 
Siden han da hadde sagt opp jobben 
som advokat begynte han å jobbe som 
børsmegler og det var først ni måne-
der etterpå at han tok frem bokma-
nuskriptet på nytt.

– Da så jeg alle problemene med 
teksten og jeg brukte de neste tre 
månedene ved siden av jobben til å 
redigere boken før jeg sendte den ut 
på nytt til en agent, og denne gangen 
ble boken kjøpt av et forlag, forteller 
han. Resten av historien er kjent og 
etter denne boken kunne Hart vie 
mesteparten av tiden sin til å skrive.

Miljøskildringer
Bøkene hans skildrer gjerne avsides-
liggende samfunn i sørstatene i USA. 
Selv vokste John Hart opp i Nord-

Bare i Norge har John Hart solgt nær-
mere 200 000 bøker, og har mange 
lojale lesere. I hjemlandet USA er han 
den eneste forfatteren som har vunnet 
den høythengende Edgar-prisen for 
beste roman to ganger på rad. Hans 
bøker er oversatt til 30 språk og solgt 
til over 70 land. I USA gikk hans 
nyeste bok «Syndenes Forlatelse» rett 
inn på bestselgerlisten på New York 
Times.

Som tidligere forsvarsadvokat skil-
drer han det amerikanske rettsvesenet 
fra innsiden, og tar opp mye som er 
problematisk med det amerikanske 
rettsvesenet. «Syndenes forlatelse» tar 
for seg både politivold mot svarte og 
vold mot innsatte i amerikanske 
fengsler.

Faktisk ble han så desillusjonert 
som advokat at han sa opp jobben for 
å begynne å skrive fulltid.

– Drømmen min var å bli for-
svarsadvokat, og jeg ville være i retten 
hele tiden og føre saker foran domme-
ren. Det jeg glemte var at en stor del 
av jobben handlet faktisk om å for-
svare kriminelle som ofte også var 
skyldige. Jeg fant ut at det var noe jeg 
ikke hadde lyst til å gjøre resten av 
min yrkeskarriere, forklarer han. 

Vi treffer han i Oslo til en prat i 
midten av mars i forbindelse med at 
han er på Norgesbesøk. I løpet av den 
uken han var i landet rakk han å 
besøke Bergen og Trondheim, og gjes-
tet også Krimfestivalen.

Sluttet som advokat
John Hart forklarer at i den lille byen i 
Nord-Carolina der han bodde på den 
tiden og jobbet som advokat, var det 
vanlig at man som ny de første to 
årene i jobben, fikk de mindre alvor-
lige sakene.

– Så etter at jeg hadde vært i advo-
katfirmaet i to år fikk jeg min første 
virkelige stygge sak og ble bedt om å 
forsvare en barneovergriper. På det 
tidspunktet hadde jeg en syv uker 
gammel datter hjemme, og fant ut at 
dette var en klient jeg ikke greide å 
være forsvarer for, sier han. 

              På det tidspunktet 
hadde jeg en syv uker  

gammel datter hjemme,  
og fant ut at dette var  

en klient jeg ikke greide  
å være forsvarer for

John Hart var en av deltagerne på Krimfestivalen i Oslo i mars. Her i samtale med Anne Grosvold. 
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En annen fritidssyssel er dessuten 
riding, og det er en hobby kona og de 
to døtrene også deler. Foruten skrivin-
gen har Hart bare tre store hjertesa-
ker: familien, skrivingen og vern om 
North-Carolinas villmark.

En ting som er sikkert er at han 
aldri ønsker å vende tilbake til livet 
som forsvarsadvokat.

– Nei jeg vender nok aldri tilbake 
til advokatyrket. Jeg syns at risikoen er 
for høy, når man tenker på hvor alvor-
lig en slik sak kan være for de man skal 
forsvare. Dessuten har jeg innsett at 
det var nok aktor jeg skulle ha vært, 
innser han.

– Nei, det å være forfatter gir meg 
den ultimate friheten, konstaterer 
Hart.

skjedd for mye privatisering i denne 
sektoren, og det kan åpne for korrup-
sjon, sier han og nevner spesielt pri-
vatdrevne fengsler som et problem i 
USA. – Amerikanske fengsler er fryk-
telige, sier han.

Mye av det som skildres i bøkene 
er basert på egne erfaringer fra advo-
katpraksisen. Det betyr også at Hart 
gjør lite research før han begynner å 
skrive.

John Hart gjør det allikevel klart 
at han ser på det å være forfatter som 
en jobb, og har vanlig kontortid i uke-
dagene. Han har bygget et eget lite 
hus på eiendommen sin i Virginia som 
nå er kontoret hans. 

– Jeg vet ikke hva som trigger ide-
ene til bøkene mine, men tror det 
hjelper at jeg går lange turer på går-
den der jeg bor, sier han. 

samtidig at boken er løselig basert på 
den sanne historien om seriemorde-
ren Dennis Rader i Kansas mellom 
1974 og 1991. Han torturerte og 
drepte minst ti ofre før han ble opp-
daget.

– Jeg ble fascinert av at disse mor-
dene kunne fortsette over så lang tid 
uten at morderen ble oppdaget. Det 
viste seg å være en familiemann som 
var kjent i kirken og hadde familie. Jeg 
skjønner ikke at noen i byen ikke opp-
daget hvem det var som drepte alle 
disse menneskene, sier Hart.

Kritisk til rettsvesenet
Hart er kritisk til det amerikanske 
rettsvesenet, noe handlingen i en del 
av bøkene hans også viser.

– Jeg mener at det amerikanske 
rettssystemet er overbelastet. Det har 

Carolina, men bor nå i Virginia med 
kone og to døtre. Han kjenner godt til 
de miljøene han skildrer.

John Harts krimbøker er ulik en 
del andre bøker i denne sjangeren ved 
at hver bok er en avsluttet fortelling. 
Han har heller ingen karakter som går 
igjen fra bok til bok og som løser 
saken, slik som ofte er vanlig hos 
andre krimforfattere.

– Det å skrive en krimbok der 
karakterene endrer seg fra gang til 
gang og uten at det er en gjenkjenne-
lig hovedperson i alle bøkene er ti 
ganger mer arbeid, men jeg tror jeg 
ville ha kjedet meg veldig hvis den 
samme karakteren skulle gå igjen, for-
klarer Hart. 

Bøkene hans er veldig karakter-
drevne, det vil si at det er viktig at 
leseren bryr seg om hva som skjer 
med personene i bøkene. Hart bruker 
mye tid på å forme karakterene, og å 
sørge for at de handlingene som skjer 
stemmer overens med hvordan karak-
terene er. Hovedmotivasjonen er å 
forklare hvorfor en karakter har blitt 
som de er blitt.

– Egentlig ønsker jeg mest å skil-
dre personer som lever normale liv og 
at politiet har vanlige jobber, forklarer 
han.

Men siden dette tross alt er krimi-
nalromaner skjer det også mye uvan-
lig og uventet. Hans nyeste bok 
«Syndenes Forlatelse» handler om en 
seriemorder, men at handlingen skulle 
utspille seg slik er overraskende, for 
leseren, men faktisk også for John 
Hart selv.

– Jeg leser ikke selv bøker om 
seriemordere, så jeg ventet ikke å ende 
opp med tolv døde personer, forteller 
han.

Dette var også kanskje den boken 
som var vanskeligst for han å skrive og 
det gikk fire år mellom «Brødrene fra 
Iron House» og «Syndenes Forlatelse.»

– Jeg hadde ikke den rette his-
torien og kastet bort ett år på å finne 
den. Jeg skrev tre ulike versjoner av 
«Syndenes Forlatelse» før jeg fant den 
riktige historien, sier Hart. Han røper 

John Hart var en av deltagerne på Krimfestivalen i Oslo i mars. Her i samtale med Anne Grosvold. 
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enn det vi i ut gangs punk tet fryk tet, 
sier Hall vard Øren.

– Selv om de nye fyl kes manns em-
be te ne har til tre del se først  den 1. 
ja nu ar 2019 hå per vi at de par te men-
tet leg ger til ret te for at de nye fyl kes-
men ne ne skal del ta i om stil lings pro-
ses sen for ut for iverk set tel sen av 
re for men. Om stil lings ar bei det star ter 
nå. Fyl kes manns ju ris te ne kom mer til 
å bi dra ak tivt og kon struk tivt i pro ses-
sen, der fo kus er på å sik re retts sik ker-
he ten til de grup pe ne vi skal iva re ta. 
Vi vet imid ler tid at det te vil bli svært 
kre ven de, og at lo ka li se rings spørs må-
let er sen tralt i den ne ri si ko vur de rin-
gen, sier le de ren for Fyl kes manns ju-
ris te ne.  

– Sta ten må til pas se seg
Det var i 2014 re gje rin gen be slut tet å 
ut re de frem ti dig struk tur og stør rel se 

opp til delt lo ka li se ring i fle re av 
em be te ne og at gra den av med virk-
ning er bed re enn fryk tet. Men han er 
klar på at fo kus fort satt må være på 
hvil ke opp ga ver fyl kes manns em be-
te ne skal ha.

– Fyl kes manns ju ris te ne har i lang 
tid job bet for at fyl kes manns em be-
te ne skal få en mest mu lig ef fek tiv og 
prak tisk or ga ni se ring. Der for har vi 
også stilt kri tis ke spørs mål til den pro-
ses sen som har fore gått frem til 
be slut nin gen om å slå sam men fle re 
em be ter. Vårt fo kus har vært på opp-
ga ve løs nin gen og våre opp ga ver knyt-
tet til sva ke grup per i sam fun net. Da 
må vi ha nær het til de vi skal iva re ta, 
sier han.

Delt lo ka li se ring
– Med tan ke på be slut nin gen som nå 
er tatt er Fyl kes manns ju ris te ne gla de 
for at det leg ges opp til delt lo ka li se-
ring i fle re av de nye Fyl kes manns em-
be te ne, selv om vi er be kym ret for 
kun ett kon tor sted for det sto re om rå-
det i Inn lan det. Hed mark og Opp land 
er et stort om rå de, og da vil nær hets-
per spek ti vet raskt bli ska de li den de. 
Det er imid ler tid po si tivt at re gje rin-
gen sy nes å leg ge opp til stør re grad av 
med virk ning i om stil lings pro ses sen 

– Den ne re gje rin gen har ro tet det 
til mer enn ryd det opp i den re gio na le 
or ga ni se rin gen av stat lig virk som het. 
Det te ro tet må det ryd des opp i. Sis te 
ord er der for ikke sagt om or ga ni se rin-
gen av stats for valt ning og fyl kes-
manns em be te ne, sier Gre ni.

Ju rist kon takt har tid li ge re om talt 
skep sis blant fyl kes manns ju ris te ne til 
re gje rin gens frem ti di ge or ga ni se ring av 
fyl kes manns em be te ne. Hall vard Øren, 
som er le der av Fyl kes manns ju ris te ne i 
Ju rist for bun det har vært ty de lig på at 
ho ved fo ku set må være på fyl kes manns-
em be te ne som rettsikkerhetsinstans, og 
ut tal te i Ju rist kon takt i fjor høst at han 
ikke var for nøyd med pro ses sen.

– Fyl kes manns em be te ne iva re tar 
rettsikkerhetsoppgaver over for grup-
per i sam fun net der nær het for em be-
te ne til grup pen er helt av gjø ren de. 
Sen tra li se ring av em be te ne vil svek ke 
retts sik ker he ten for inn byg ger ne, for 
eks em pel in nen bar ne vern, ver ge mål, 
hel se- og om sorg. Det er dår lig ut re-
det i KMDs rap port hvil ke kon se-
kven ser en sen tra li se ring av fyl kes-
manns em be te nes lo ka li se ring vil 
med fø re. Retts sik ker he ten vil svek kes 
for sva ke grup per, sa Øren i fjor.

Et ter at struk tu ren nå er ved tatt, 
sier han at han er glad for at det leg ges 

Slanker antall 
fylkesmenn fra 17 til 11

Men opposisjonen varsler endringer 
hvis det blir regjeringsskifte

Fra 1. januar 2019 skal Norge 
være inndelt i 11 fylkesmanns
embeter, mot dagens 17.  
Det ble klart da kommunal 
og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner offentliggjorde 
regjeringens nye struktur for 
fylkesmannsembetene. 
Strukturen ble vedtatt av 
Kongen i statsråd 10. mars, men 
opposisjonspolitikere varsler 
mulige endringer dersom det 
blir regjeringsskifte til høsten.

Tekst: Tore Letvik

Ar bei der par ti ets Hel ga Pedersen har i 
me di e ne al le re de vars let at Ap vil vra-
ke det nye re gi on kar tet hvis de over-
tar. Hun me ner det har vært en «elen-
dig pro sess med et svært dår lig 
re sul tat». Sen ter par ti ets kom mu nal-
po li tis ke tals kvin ne Hei di Gre ni sier 
til NTB at hun er svært mis for nøyd 
med re gje rin gens valg.

– Det er positivt at regjeringen synes å legge opp til større grad av medvirkning i omstillingsprosessen enn det vi  
i utgangspunktet fryktet, sier Hallvard Øren, leder av Fylkesmannsjuristene (Foto: Tore Letvik)
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– Når kom mu ner og fyl ker end rer 
gren ser, må også sta ten til pas se seg, sa 
Sanner.

I 2020 er det 100 år si den for ri ge 
sto re re form av fyl kes man nen. Det 
var stor opp slut ning om en re gi on mo-
dell med 10-12 em be ter da sa ken ble 
ut re det i 2016.

Der som re gje rin gens ved tak om 
ny fyl kes manns struk tur blir stå en de 
vil den nye struk tu ren bli som føl-
ger:

Fyl kes manns em be te ne i Hor da-
land og Sogn og Fjor da ne slås sam men 
til et em be te med delt lo ka li se ring.
• Fyl kes manns em be te ne i Oslo og 

Akers hus, Østfold og Bus ke rud 
slås sam men til et em be te med tre 
lo ka li se rin ger.

• Fyl kes manns em be te ne i Opp land 
og Hed mark slås sam men til et 
em be te lo ka li sert ett sted.

for fyl kes man nen, for at Kom mu nal- og 
mo der ni se rings de par te men tet (KMD) 
skul le vur de re hen sikts mes sig inn de ling 
av em be te ne kob let til opp ga ver og rol-
ler fyl kes man nen skal iva re ta. Bak tep-
pet er kom mu ne re for men og en end ret 
kom mu ne struk tur.

Un der sin of fent lig gjø ring av at 
an tall fyl kes manns em be ter re du se res 
fra 17 til 11 fra 1. Ja nu ar 2019, ut tal te 
kom mu nal- og mo der ni se rings mi nis-
ter Jan Tore Sanner føl gen de om 
be ho vet for end rin ger.

enn det vi i ut gangs punk tet fryk tet, 
sier Hall vard Øren.

– Selv om de nye fyl kes manns em-
be te ne har til tre del se først  den 1. 
ja nu ar 2019 hå per vi at de par te men-
tet leg ger til ret te for at de nye fyl kes-
men ne ne skal del ta i om stil lings pro-
ses sen for ut for iverk set tel sen av 
re for men. Om stil lings ar bei det star ter 
nå. Fyl kes manns ju ris te ne kom mer til 
å bi dra ak tivt og kon struk tivt i pro ses-
sen, der fo kus er på å sik re retts sik ker-
he ten til de grup pe ne vi skal iva re ta. 
Vi vet imid ler tid at det te vil bli svært 
kre ven de, og at lo ka li se rings spørs må-
let er sen tralt i den ne ri si ko vur de rin-
gen, sier le de ren for Fyl kes manns ju-
ris te ne.  

– Sta ten må til pas se seg
Det var i 2014 re gje rin gen be slut tet å 
ut re de frem ti dig struk tur og stør rel se 

opp til delt lo ka li se ring i fle re av 
em be te ne og at gra den av med virk-
ning er bed re enn fryk tet. Men han er 
klar på at fo kus fort satt må være på 
hvil ke opp ga ver fyl kes manns em be-
te ne skal ha.

– Fyl kes manns ju ris te ne har i lang 
tid job bet for at fyl kes manns em be-
te ne skal få en mest mu lig ef fek tiv og 
prak tisk or ga ni se ring. Der for har vi 
også stilt kri tis ke spørs mål til den pro-
ses sen som har fore gått frem til 
be slut nin gen om å slå sam men fle re 
em be ter. Vårt fo kus har vært på opp-
ga ve løs nin gen og våre opp ga ver knyt-
tet til sva ke grup per i sam fun net. Da 
må vi ha nær het til de vi skal iva re ta, 
sier han.

Delt lo ka li se ring
– Med tan ke på be slut nin gen som nå 
er tatt er Fyl kes manns ju ris te ne gla de 
for at det leg ges opp til delt lo ka li se-
ring i fle re av de nye Fyl kes manns em-
be te ne, selv om vi er be kym ret for 
kun ett kon tor sted for det sto re om rå-
det i Inn lan det. Hed mark og Opp land 
er et stort om rå de, og da vil nær hets-
per spek ti vet raskt bli ska de li den de. 
Det er imid ler tid po si tivt at re gje rin-
gen sy nes å leg ge opp til stør re grad av 
med virk ning i om stil lings pro ses sen 

Slanker antall 
fylkesmenn fra 17 til 11

Men opposisjonen varsler endringer 
hvis det blir regjeringsskifte

– Det er positivt at regjeringen synes å legge opp til større grad av medvirkning i omstillingsprosessen enn det vi  
i utgangspunktet fryktet, sier Hallvard Øren, leder av Fylkesmannsjuristene (Foto: Tore Letvik)

Hedmark og 
 Oppland er et stort  

område, og da vil nærhets
perspektivet raskt bli  

skadelidende
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kes man nen også «mer sam men fal-
len de gren ser med and re stats eta ter 
som po li ti- og be red skaps eta te ne 
hvor god sam ord ning kan være av gjø-
ren de ved kri se si tua sjo ner.” I pres se-
mel din gen he ter det vi de re: «Re gje-
rin gen har lagt spe si ell vekt på 
be ho vet for sam men fal len de gren ser 
mel lom fyl kes kom mu nen og fyl kes-
man nen ved å etab le re et stort em-
be te for Oslo- re gi o nen.”

– Vi me ner et stort em be te for 
Oslo-re gi o nen vil gi gode mu lig he ter 
for å byg ge opp ster ke og spe sia li ser te 
kom pe tan se mil jø er på alle fyl kes man-
nens fag om rå der, og gi nye for ut set-
nin ger for opp ga ve løs ning og ef fek ti-
vi se ring, sier Sanner

Om stil lings av ta ler
– Vi plan leg ger å opp rett hol de tre 
lo ka li se rin ger i Oslo, Moss og Dram-
men for å sik re nær het til kom mu ner 
og inn byg ge re. Det er også ak tu elt å 
vur de re mer enn én as si ste ren de fyl-
kes mann i det nye em be tet for å 
styr ke lo kalt le der skap. Det skal leg ges 
stor vekt på re gio nal for de ling av 
ar beids plas ser. Der for skal lo ka li se rin-
ge ne i Dram men og Moss ha minst 
like man ge an sat te som i dag, sier han.

De nye fyl kes manns stil lin ge ne vil 
bli ut lyst eks ternt. Dis se vil bli kunn-

mot kom mu ne ne, men at em be tet 
også har en kel te opp ga ver mot inn byg-
ger ne og næ rings li vet. 

«En av fyl kes man nens ho ved opp-
ga ver er å iva re ta folks retts sik ker het 
som li ke be hand ling, ha bi li tet og rett-
fer dig het gjen nom til syn med kom-
mu ne ne og be hand ling av kla ger på 
kom mu na le ved tak. Fyl kes man nen 
har også et spe si elt an svar for å sam-
ord ne dia lo gen mel lom stat og kom-
mu ne», he ter det i pres se mel din gen.

– Vi end rer fyl kes manns em be te-
nes gren ser så de pas ser bed re sam-
men med de nye fyl kes kom mu ne ne /
re gi o ne ne og and re stat li ge re gio na le 
inn de lin ger, sier Sanner. 

Og frem hol der at sam men slåing 
av de min ste em be te ne be tyr styr-
king av fag mil jø er, bed re sam ord ning 
mot kom mu ne ne og mer ef fek tiv 
drift. I føl ge de par te men tet får Fyl-

rin gen å vur de re fyl kes man nens lo ka li-
se ring i sam men heng med lo ka li se ring 
av fyl kes kom mu ne nes ad mi nist ra sjo-
ner, sier Sanner.

I de par te men tets pres se mel ding 
he ter det: «Der det be slut tes delt lo ka-
li se ring, tas det ikke nå stil ling til hvor 
ho ved se te for fyl kes man nen skal være. 
Re gje rin gen tar sik te på å be slut te det i 
lø pet av vå ren i for bin del se med til set-
ting av em be te ne som fyl kes menn i de 
sam men slåt te em be te ne.”

Det er kun lo ka li se rin gen av em be-
tet i Oslo-re gi o nen som er klar nå. I til-
legg fastslåes det delt lo ka li se ring, dvs. 
at lo ka li se ring i både Sogn og Fjor da ne 
og Hor da land opp rett hol des. I Sogn og 
Fjor da ne blir det om lag sam me an tall 
an sat te, og ikke fær re ar beids plas ser, i 
føl ge de par te men tet som i sin pres se-
mel ding un der stre ker at Fyl kes man-
nens opp ga ver først og fremst er ret tet 

• Fyl kes manns em be tet i Telemark 
og Vestfold slås sam men til et em-
be te lo ka li sert ett sted.

• Fyl kes manns em be te ne i Aust- og 
Vest Ag der er al le re de sam men-
slått fra 1. ja nu ar 2016.

• Fyl kes manns em be te ne i Sør- og 
Nord Trøn de lag slåes sam men slik 
tid li ge re ved tatt fra 1. ja nu ar 2018.

• Em be te ne i Møre og Roms dal, 
Ro ga land, Nordland, Troms og 
Finn mark opp rett hol des som i 
dag. 

• For de tre nord lig ste em be te ne kan 
det bli ak tu elt med struk tur end-
rin ger når ny re gi on struk tur i 
Nord-Norge er be slut tet, se nest 
vå ren 2018.

Lo ka li se rings sted
– For å få en god re gio nal ba lan se i 
of fent li ge ar beids plas ser, øns ker re gje-

– Det er viktig at vi får gode omstillingsprosesser, og at de 
ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte, sier kommunal- 
og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Foto: Hans 
Kristian Thorbjørnsen)

– Når Sanner vil utnevne de nye fylkesmennene nå, for å låse 
en kontroversiell struktur rett før et valg, så viser det en 
arrogant tilnærming til demokratiske prosesser, mener Aps 
Helga Pedersen (Foto: Ap)

– Jeg tror på ingen måte at siste ord er sagt i saken, sier Heidi Greni i Senterpartiet. 
(Foto: Sp)
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Hun vi ser til at inn de lin ge ne av 
nye po li ti dis trikt, sy ke hu se ne, Nav, 
In no va sjon Norge, dom stols ad mi nist-
ra sjon og skat te eta ten går på kryss og 
tvers av fyl kes gren se ne.

– Det ser ut som re gje rin gen ikke 
har tenkt på at noen av dis se skal pas-
se sam men, sier Gre ni.

– Jeg tror på in gen måte at sis te 
ord er sagt i sa ken. Em be te ne vil dek-
ke re gi o ner som va ri er i be folk ning fra 
1,8 mil li o ner til 75.000, og sam sva rer 
hel ler ikke med fo re slått fyl kes inn de-
ling, sier hun.

Hun me ner fel les fyl kes mann for 
Oslo og det nye stor fyl ket Vi ken vi ser 
at sam men slåin gen av Østfold, Akers-
hus og Bus ke rud er håp løs.

– Jeg for står at Oslo og Akers hus 
er så sam men vevd som re gi on og 
ar beids mar ked at det er na tur lig å 
vi de re fø re fel les fyl kes mann, men 
re gje rin gens nye kon struk sjon med et 
fel les fyl kes manns em be te for Oslo og 
Vi ken vi ser bare at sam men slåin gen 
av Østfold, Akers hus og Bus ke rud 
ikke er gjen nom tenkt, sier Hei di Gre-
ni til NTB.

Ap og Sp har vars let at de re ver-
se re re gi on re for men hvis de får dan ne 
ny re gje ring til høs ten. De nye gren-
se ne for fyl kes men ne ne føl ger iføl ge 
Af ten pos ten i stor grad det nye re gi-
on kar tet som ble pre sen tert drøye to 
uker før ved ta ket om re duk sjo nen i 
an tall fyl kes manns em be ter ble of fent-
lig gjort.

– Jeg ad va rer kraf tig mot det te, 
sier Hel ga Pedersen (Ap) til Af ten pos-
ten.

Hun me ner det er ude mo kra tisk 
og «vel dig spe si elt» at kom mu nal mi-
nis ter Jan Tore Sanner vil an set te fyl-
kes men ne ne nå, mens den nye struk-
tu ren ikke skal være på plass før 1. 
ja nu ar 1919.

– Når Sanner vil ut nev ne de nye 
fyl kes men ne ne nå, mens den nye 
struk tu ren ikke skal gjen nom fø res før 
om to år, for å låse en kon tro ver si ell 
struk tur rett før et valg, så vi ser det en 
ar ro gant til nær ming til de mo kra tis ke 
pro ses ser, sier Pedersen.

gjort så snart som mu lig for å sik re en 
snar lig av kla ring om hvem som skal 
lede de nye em be te ne. Det vil gi den 
på trop pen de fyl kes man nen god tid til 
å bli kjent med em be te ne, kom mu-
ne ne og and re sam ar beids part ne re. 
Til tre del se ne vil skje fra 1. ja nu ar 
2019.

– Det er vik tig at vi får gode 
om stil lings pro ses ser, og at de an sat te 
blir iva re tatt på en best mu lig måte, 
sier Sanner. 

I de par te men tets pres se mel ding 
he ter det at «In gen av de an sat te vil 
mis te sitt til set tings for hold, men de 
må være for be redt på å måt te byt te 
ar beids opp ga ver og/el ler ar beids sted. 
Det skal inn gås om stil lings av ta ler 
med de be rør te tje nes te manns or ga ni-
sa sjo ne ne på sen tralt nivå. Om stil-
lings av ta lens for mål er blant an net å 
sik re de an sat tes med be stem mel ses-
rett og skal gi den en kel te an sat te 
trygg het i ar beids for hol det un der 
om stil lings ar bei det.”

– Sis te ord ikke sagt
Sp-po li ti ke ren Hei di Gre ni, som er 
par ti ets med lem i Stortingets kom-
mu nal- og for valt nings ko mi té, vars ler 
al le re de nå at ved ta ket om å sen tra li-
se re fyl kes manns em be te ne vil møte 
«be ret ti get mot stand».

kes man nen også «mer sam men fal-
len de gren ser med and re stats eta ter 
som po li ti- og be red skaps eta te ne 
hvor god sam ord ning kan være av gjø-
ren de ved kri se si tua sjo ner.” I pres se-
mel din gen he ter det vi de re: «Re gje-
rin gen har lagt spe si ell vekt på 
be ho vet for sam men fal len de gren ser 
mel lom fyl kes kom mu nen og fyl kes-
man nen ved å etab le re et stort em-
be te for Oslo- re gi o nen.”

– Vi me ner et stort em be te for 
Oslo-re gi o nen vil gi gode mu lig he ter 
for å byg ge opp ster ke og spe sia li ser te 
kom pe tan se mil jø er på alle fyl kes man-
nens fag om rå der, og gi nye for ut set-
nin ger for opp ga ve løs ning og ef fek ti-
vi se ring, sier Sanner

Om stil lings av ta ler
– Vi plan leg ger å opp rett hol de tre 
lo ka li se rin ger i Oslo, Moss og Dram-
men for å sik re nær het til kom mu ner 
og inn byg ge re. Det er også ak tu elt å 
vur de re mer enn én as si ste ren de fyl-
kes mann i det nye em be tet for å 
styr ke lo kalt le der skap. Det skal leg ges 
stor vekt på re gio nal for de ling av 
ar beids plas ser. Der for skal lo ka li se rin-
ge ne i Dram men og Moss ha minst 
like man ge an sat te som i dag, sier han.

De nye fyl kes manns stil lin ge ne vil 
bli ut lyst eks ternt. Dis se vil bli kunn-

mot kom mu ne ne, men at em be tet 
også har en kel te opp ga ver mot inn byg-
ger ne og næ rings li vet. 

«En av fyl kes man nens ho ved opp-
ga ver er å iva re ta folks retts sik ker het 
som li ke be hand ling, ha bi li tet og rett-
fer dig het gjen nom til syn med kom-
mu ne ne og be hand ling av kla ger på 
kom mu na le ved tak. Fyl kes man nen 
har også et spe si elt an svar for å sam-
ord ne dia lo gen mel lom stat og kom-
mu ne», he ter det i pres se mel din gen.

– Vi end rer fyl kes manns em be te-
nes gren ser så de pas ser bed re sam-
men med de nye fyl kes kom mu ne ne /
re gi o ne ne og and re stat li ge re gio na le 
inn de lin ger, sier Sanner. 

Og frem hol der at sam men slåing 
av de min ste em be te ne be tyr styr-
king av fag mil jø er, bed re sam ord ning 
mot kom mu ne ne og mer ef fek tiv 
drift. I føl ge de par te men tet får Fyl-

– Når Sanner vil utnevne de nye fylkesmennene nå, for å låse 
en kontroversiell struktur rett før et valg, så viser det en 
arrogant tilnærming til demokratiske prosesser, mener Aps 
Helga Pedersen (Foto: Ap)

– Jeg tror på ingen måte at siste ord er sagt i saken, sier Heidi Greni i Senterpartiet. 
(Foto: Sp)
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man nen er opp nevnt av Stor tin get for 
å kon trol le re for valt nin gen. Det er 
der for sær lig uhel dig der som for valt-
nin gen ikke føl ger om buds man nens 
ut ta lel ser om tol king av lo ver Stor tin-
get har ved tatt. Det te un der gra ver 
om buds man nens mu lig het til å ut fø re 
sitt opp drag og svek ker den par la men-
ta ris ke kon trol len av for valt nin gen», 
skrev Falk an ger. 

Orien te re Stor tin get
I sin orien te ring til Stor tin get pek te 
Falk an ger spe si elt på om buds man-
nens be tyd ning i byg ge sa ker.

«I plan- og are al sa ker er Si vil om-
buds man nen ofte sis te mu lig het til å få 
prø vet et for valt nings ved tak. Der som 
for valt nin gen åp ner for byg ging i 
strand so nen i strid med lo ven, vil Si vil-
om buds man nen med stor sann syn lig-
het være sis te in stans i dis se sa ke ne. Det 
vil tro lig være få pri va te som har så stor 
in ter es se i lovtolkningsspørsmålet at de 
vil ta ri si ko en ved å ta en sak inn for 
dom sto le ne. Sa ken om dis pen sa sjon fra 
kra vet om re gu le rings plan har ikke en 
lik nen de prin si pi ell be tyd ning. 
Om buds man nen vi ser til at det er van-
ske lig for ham å for stå hvor for Kom mu-
nal- og mo der ni se rings de par te men tet 
fast hol der sitt stand punkt også et ter en 
for ny et vur de ring. Det kan nok være til-
fel ler hvor sa ker av stor prin si pi ell 
be tyd ning byr på en slik tvil at for valt-
nin gen kan ha grunn til å fast hol de sitt 
stand punkt. Et ter om buds man nens 
me ning er imid ler tid in gen av de frem-

sa ken og en an nen mind re sak hvor 
de par te men tet også gikk mot Si vil-
om buds man nens ut ta lel se, send te 
om buds man nen en sær skilt mel ding 
til Stor tin get om at Kom mu nal- og 
mo der ni se rings de par te men tet ikke 
føl ger om buds man nens ut ta lel ser.

I mel din gen til Stor tin get trakk 
Falk an ger fram det be ten ke li ge ved at 
for valt nin gen ikke føl ger Si vil om-
buds man nen.

«Si vil om buds man nens ut ta lel ser 
er ikke ju ri disk bin den de, og om buds-
man nen kan hel ler ikke om gjø re 
av gjø rel ser truf fet av for valt nin gen. 
Stor tin get har li ke vel for ut satt at for-
valt nin gen ret ter seg et ter ut ta lel ser 
fra om buds man nen. I prak sis skjer 
det te i de fles te sa ker. Si vil om buds-

– Jeg er til freds med at det nå er 
av klart at inn stram min gen som ble 
fore tatt i 2008 om byg ging i strand so-
nen, også gjel der for eld re re gu le rings-
pla ner, sier si vil om buds mann Aage 
Thor Falk an ger.

Det var et ter en kla ge til om buds-
man nen i 2015 om byg ging av et lyst-
hus i strand so nen i Lier at Si vil om-
buds man nen ut tal te at det ikke var 
an led ning til å byg ge in nen 
100-metersfeltet, selv om re gu le rings-
pla nen var fra før 2008, og uten de fi-
nert byg ge gren se mot sjø.

Det te var Kom mu nal- og mo der-
ni se rings de par te men tet uenig i og ga 
be skjed til lan dets fyl kes menn om at 
de par te men tets lov for stå el se skul le 
leg ges til grunn. På bak grunn av den ne 

Seiret over regjeringen etter uenighet  
om byggeforbud i strandsonen

Sivilombudsmannen fikk 
fullt medhold i Stortinget

I to år nektet Kommunal og 
moderniseringsdepartementet 

å følge Sivilombudsmannens 
uttalelse om at byggeforbudet i 

strandsonen også gjelder for 
reguleringsplaner som er eldre 

enn 2008, da det gjeldende 
forbudet ble innført i den nye 
Plan og bygningsloven. Nylig 

slo flertallet i Energi og 
miljøkomiteen på Stortinget 

fast at ombudsmannens 
uttalelse skal følges.

Tekst: Tore Letvik
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nen ikke skal gjel de for pla ner fra før 
2008 i 100-metersbeltet langs sjø. 
Sam men med for slag om en rek ke 
and re end rin ger i plan- og byg nings lo-
ven ble det te ny lig be hand let i Energi- 
og mil jø ko mi te en på Stor tin get. Fler-
tal let i ko mi te en, med lem me ne fra 
Ar bei der par ti et, Kris te lig Folkeparti, 
Sen ter par ti et, Venst re, So sia lis tisk 
Venst re par ti og Mil jø par ti et De 
Grøn ne var klok ke kla re på at Si vil om-
buds man nens vur de rin ger skul le føl-
ges. I ko mi te ens merk na der he ter det 
blant an net:

«Fler tal let vi ser til at Si vil om buds-
man nen i for bin del se med en byg ge-
sak i Bus ke rud har ut talt at de par te-
men tets lov tolk ning er feil, og ut tal te 
den 27. feb ruar 2015 at eld re pla ner 
uten byg ge gren se ikke kan gå for an 
byg ge for bu det i strand so nen. Fler tal-
let vi ser til at Si vil om buds man nen har 
støt te for det te sy net i ju ri disk lit te ra-
tur. Fler tal let me ner at hen sik ten med 
da gens be stem mel se i § 1-8 er å 
hind re yt ter li ge re byg ge ak ti vi tet i 
100-metersbeltet, og at det te bør 
gjel de for alle pla ner. Fler tal let me ner 
at Si vil om buds man nens tolk ning av at 
eld re pla ner uten byg ge gren se ikke 
skal gå for an ny plan i strand so nen, er 
i tråd med prin sip pe ne om byg ge for-
bu det i 100-metersbeltet langs sjø. 
Fler tal let går imot re gje rin gens fo re-
slåt te end ring i § 34-2», he ter det i 
stor tings do ku men te ne fra ko mi te ens 
be hand ling.

lag te sa ke ne av en slik ka rak ter. Byg ge-
for bu det i strand so nen ble inn ført ved 
lov i 1965, og lov gi vers in ten sjon kom-
mer klart frem i for ar bei de ne til nå væ-
ren de plan- og byg nings lov. At for valt-
nin gen i dis se to sa ke ne ikke føl ger 
om buds man nen, er et ter om buds man-
nens syn eg net til å svek ke til li ten til for-
valt nin gen og til om buds manns ord nin-
gen. Om buds man nen har der for fun net 
grunn til å orien te re Stor tin get om de to 
sa ke ne», skrev Falk an ger.

Støt te i ju ri disk lit te ra tur
Re gje rin gen kom der et ter med et for-
slag om at byg ge for bu det i strand so-

man nen er opp nevnt av Stor tin get for 
å kon trol le re for valt nin gen. Det er 
der for sær lig uhel dig der som for valt-
nin gen ikke føl ger om buds man nens 
ut ta lel ser om tol king av lo ver Stor tin-
get har ved tatt. Det te un der gra ver 
om buds man nens mu lig het til å ut fø re 
sitt opp drag og svek ker den par la men-
ta ris ke kon trol len av for valt nin gen», 
skrev Falk an ger. 

Orien te re Stor tin get
I sin orien te ring til Stor tin get pek te 
Falk an ger spe si elt på om buds man-
nens be tyd ning i byg ge sa ker.

«I plan- og are al sa ker er Si vil om-
buds man nen ofte sis te mu lig het til å få 
prø vet et for valt nings ved tak. Der som 
for valt nin gen åp ner for byg ging i 
strand so nen i strid med lo ven, vil Si vil-
om buds man nen med stor sann syn lig-
het være sis te in stans i dis se sa ke ne. Det 
vil tro lig være få pri va te som har så stor 
in ter es se i lovtolkningsspørsmålet at de 
vil ta ri si ko en ved å ta en sak inn for 
dom sto le ne. Sa ken om dis pen sa sjon fra 
kra vet om re gu le rings plan har ikke en 
lik nen de prin si pi ell be tyd ning. 
Om buds man nen vi ser til at det er van-
ske lig for ham å for stå hvor for Kom mu-
nal- og mo der ni se rings de par te men tet 
fast hol der sitt stand punkt også et ter en 
for ny et vur de ring. Det kan nok være til-
fel ler hvor sa ker av stor prin si pi ell 
be tyd ning byr på en slik tvil at for valt-
nin gen kan ha grunn til å fast hol de sitt 
stand punkt. Et ter om buds man nens 
me ning er imid ler tid in gen av de frem-

sa ken og en an nen mind re sak hvor 
de par te men tet også gikk mot Si vil-
om buds man nens ut ta lel se, send te 
om buds man nen en sær skilt mel ding 
til Stor tin get om at Kom mu nal- og 
mo der ni se rings de par te men tet ikke 
føl ger om buds man nens ut ta lel ser.

I mel din gen til Stor tin get trakk 
Falk an ger fram det be ten ke li ge ved at 
for valt nin gen ikke føl ger Si vil om-
buds man nen.

«Si vil om buds man nens ut ta lel ser 
er ikke ju ri disk bin den de, og om buds-
man nen kan hel ler ikke om gjø re 
av gjø rel ser truf fet av for valt nin gen. 
Stor tin get har li ke vel for ut satt at for-
valt nin gen ret ter seg et ter ut ta lel ser 
fra om buds man nen. I prak sis skjer 
det te i de fles te sa ker. Si vil om buds-

Seiret over regjeringen etter uenighet  
om byggeforbud i strandsonen

Sivilombudsmannen fikk 
fullt medhold i Stortinget

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger
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Hun for tal te en in ter es sert for-
sam ling blant an net om ar beids hver-
da gen i Høy es te rett, hvor dan råds la-
gin gen fore går og even tu el le dis sen ser. 
Når det gjaldt be tyd nin gen av jus ti tia-
ri us, sa Cow ard at hun opp lev de litt 
ulik stil i den ti den hun var i Høy es te-
rett –  hun be skrev sti le ne som en 
«uten riks mi nis ter» og en «in nen riks-
mi nis ter» – men at ar beids mil jø et var 
hyg ge lig og uten klik ker.

– Men jeg hå pet på en kan ti ne i 
alle de åre ne jeg var der. Nå har det 
kom met – et ter jeg slut tet, sa Cow ard 
med et smil.

Nes te ar ran ge ment for pen sjo nis-
ter er 9. mai. Fore drags hol der blir da 
tid li ge re po li ti mes ter i Oslo, An stein 
Gjen ge dal. Tit tel på fore dra get er 
«Er fa rin ger og ut ford rin ger som po li-
ti mes ter i Oslo.»

Li vet i Høy es te rett
– Det te er et ut mer ket ini tia tiv og 
det te ar ran ge men tet lo ver godt for 
kom men de pen sjo nist ar ran ge men-
ter, sa Curt A. Lier, pre si dent i 
Ju rist for bun det, da han i slut ten av 
feb ruar var med å åpne det før s te 
ar ran ge men tet i kan ti nen i Ju ris tens 
Hus i Oslo. 

Der var det smør brød, kaf fe og 
so si alt sam vær –  og det fag li ge inn-
slaget var et fore drag av tid li ge re høy-
es te retts dom mer Kirs ti Cow ard med 
tit te len «Det ind re liv i Høy es te rett».
Cow ard var høy es te retts dom mer i 
åre ne 1994 til 2010. Hun var også an-
satt i Jus tis de par te men tets lov av de-
ling i en år rek ke, både som by rå sjef, 
un der di rek tør, av de lings di rek tør, lov-
råd gi ver og eks pe di sjons sjef. 

Ny og aktiv pensjonistgruppe  
i Juristforbundet
Juristforbundets nye pensjonist
gruppe er godt i gang. I slutten av 
februar var det stort oppmøte til 
Kirsti Cowards foredrag om det 
indre liv i Høyesterett – og 9. mai 
snakker tidligere politimester i 
Oslo, Anstein Gjengedal, om 
sine erfaringer og utfordringer 
som politimester i hovedstaden.

Tekst: Ole-Martin Gangnes 

– Vi ser for oss man ge fine fore drag og 
ar ran ge men ter, sier Hege Haa land, 
le der for pen sjo nist grup pen i Ju rist-
for bun det.

Med seg i grup pen har hun Jon 
Fod stad og Ran di Lise Røn ne stad. 

Det var i fjor, un der en nytt års lunsj 
for pen sjo nis ter, at Ju rist for bun det be s-
tem te seg for å etab le re en pen sjo nist-
grup pe. En spør re un der sø kel se fore tatt 
blant for bun dets pen sjo nist med lem-
mer vi ser at in ter es sen er stor – nes ten 
70 pro sent av de som svar te øns ker til-
ta ket vel kom men. Nes ten 30 pro sent 
har også et øns ke om å bi dra selv.  

– Un der sø kel sen in ne holdt også 
spørs mål om mu li ge ak ti vi te ter og 
and re øns ker for en slik tenkt for e-
ning. Det kom man ge kon struk ti ve 
inn spill, for tel ler Haa land.  

Pen sjo nist grup pen skal et ter hvert 
eva lu e re opp nåd de re sul ta ter og 
frem me for slag om frem ti dig or ga ni-
se ring av for e nin gen. 

– Vi tenk te at pi lot pro sjek tet 
skul le be gren ses lo kalt til østlandsom-
rådet, men at det skal frem mes tan ker 
rundt se ne re riks dek ken de til bud, 
he ter det fra grup pen.

F.v. Hege Haaland, Jon Fodstad og Randi Lise Rønnestad fra pensjonistgruppen i 
Juristforbundet.

Advokatforeningen ved Oslo 
krets sin ærespris for 2017 gikk 
til professor Kristian Andenæs. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

På års mø tet i Ad vo kat fo re nin gen Oslo 
krets 9. mars ble årets æres pris til delt 
pro fes sor eme ri tus Kris ti an «Kik ki» 
An de næs. Det var Ga te ju ris ten som 
had de no mi nert An de næs til pri sen. I 
no mi na sjo nen pe kes det på An de næs 
sitt lang va ri ge ar beid for å syn lig gjø re 
sva ke grup pers retts stil ling og for å øke 
kunn skaps ni vå et blant ad vo kat stan den. 

«An de næs har gjen nom nær me re et 
halvt år hund re vært en sen tral skik kel se 
ved opp ret tel sen og drif ten av fle re lav-
ter skel rettshjelptiltak, slik som Juss-
Buss og Ga te ju ris ten. Han har også i 
sam me pe ri ode vei le det stu den ter og 
dok to ran der in nen fa ge ne retts so sio lo gi, 
so si al rett og ut len dings rett. Vi de re har 
han blant an net sit tet som re dak sjons-
med lem og re dak tør i tids skrif tet 
Retfærd, og er for ti den også med lem av 
re dak sjons rå det i Kri tisk Juss. Han har 
skre vet en rek ke bø ker og vi ten ska pe-
li ge ar tik ler, hvor et gjen nom gå en de 
tema har vært på myn dig he ters be hand-
ling av sva ke grup per», he ter det i no mi-
na sjo nen. 

An de næs har også vært sty re med-
lem og le der av KROM (Norsk for e-
ning for kri mi nal re form), med lem av 
det re gje rings opp nevn te rå det for 
si gøy ner spørs mål (1973-77), og sty re-
med lem i Retts po li tisk for e ning. 
Dess uten har han le det et stør re forsk-
nings pro sjekt om retts lig sty ring og 
retts lig gjø ring, vel ferds lov giv ning, 
kon troll kul tu rer, opp sø ken de retts-
hjelp og bil lig hets er stat nin ger. 

– Hjer te for dem som ikke blir hørt 
– Kik ki har mar kert seg med en man-
ge årig inn sats for ut sat te grup per i 

Ærespris til Andenæs
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Hun for tal te en in ter es sert for-
sam ling blant an net om ar beids hver-
da gen i Høy es te rett, hvor dan råds la-
gin gen fore går og even tu el le dis sen ser. 
Når det gjaldt be tyd nin gen av jus ti tia-
ri us, sa Cow ard at hun opp lev de litt 
ulik stil i den ti den hun var i Høy es te-
rett –  hun be skrev sti le ne som en 
«uten riks mi nis ter» og en «in nen riks-
mi nis ter» – men at ar beids mil jø et var 
hyg ge lig og uten klik ker.

– Men jeg hå pet på en kan ti ne i 
alle de åre ne jeg var der. Nå har det 
kom met – et ter jeg slut tet, sa Cow ard 
med et smil.

Nes te ar ran ge ment for pen sjo nis-
ter er 9. mai. Fore drags hol der blir da 
tid li ge re po li ti mes ter i Oslo, An stein 
Gjen ge dal. Tit tel på fore dra get er 
«Er fa rin ger og ut ford rin ger som po li-
ti mes ter i Oslo.»

F.v. Hege Haaland, Jon Fodstad og Randi Lise Rønnestad fra pensjonistgruppen i 
Juristforbundet.

sam fun net gjen nom ster ke fag li ge 
pre sta sjo ner, syn lig het i det of fent li ge 
rom og et sterkt en ga sje ment for sva-
ke grup pers retts stil ling. Han har vært 
sty ren de for økt kunn skap og be hov 
for rettshjelptiltak samt økt det fag-
li ge ni vå et, ikke bare i lov giv nin gen, 
men også i ad vo kat stan dens kunn-
skap, for stå el se og ge ne rel le en ga sje-
ment for mind re res surs ster ke grup-
per. Det te har bi dratt til at en øken de 
grup pe ad vo ka ter i dag ar bei der med 
fri retts hjelp og en ga sje rer seg fri vil lig 
for grup per som har van ske lig he ter 
med å hev de sin rett, ikke bare i 
Norge men også i Dan mark». 

An de næs har tid li ge re mot tatt 
By mi sjons Bro steins pris, som går til 
per so ner som uten for or ga ni sa sjo nen 
som gjør en kon kret inn sats for å syn-
lig gjø re van ske lig stil tes liv. 

sam fun net, for sine kunn ska per om 
hvor dan retts sam fun net be hand ler 
dem og for sin lang va ri ge er fa ring i å 
dri ve retts hjelp og retts po li tis ke ar-
beid knyt tet til dis se grup pe ne, sier 
Cath rine Moks ness i Ga te ju ris ten
«Han har et hjer te for dem som ofte 
ikke blir sett og hørt, og har til sta dig-
het pekt på svak he ter ved den gjel-
den de retts til stan den. Sær lig på so si al-
ret tens om rå de, hvor det blant an net 
fore lig ger svært få Høy es te retts av gjø-
rel ser, er det av gjø ren de for retts sik-
ker he ten til dem som be rø res at fag-
per so ner som An de næs bi drar til 
retts ut vik lin gen, het det i no mi na sjo-
nen. 

Og vi de re:
«Det er li ten tvil om at An de næs 

gjen nom fem ti år har bi dratt til å mar-
kant øke ad vo kat stan dens an se el se i 

Advokatforeningen ved Oslo 
krets sin ærespris for 2017 gikk 
til professor Kristian Andenæs. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

På års mø tet i Ad vo kat fo re nin gen Oslo 
krets 9. mars ble årets æres pris til delt 
pro fes sor eme ri tus Kris ti an «Kik ki» 
An de næs. Det var Ga te ju ris ten som 
had de no mi nert An de næs til pri sen. I 
no mi na sjo nen pe kes det på An de næs 
sitt lang va ri ge ar beid for å syn lig gjø re 
sva ke grup pers retts stil ling og for å øke 
kunn skaps ni vå et blant ad vo kat stan den. 

«An de næs har gjen nom nær me re et 
halvt år hund re vært en sen tral skik kel se 
ved opp ret tel sen og drif ten av fle re lav-
ter skel rettshjelptiltak, slik som Juss-
Buss og Ga te ju ris ten. Han har også i 
sam me pe ri ode vei le det stu den ter og 
dok to ran der in nen fa ge ne retts so sio lo gi, 
so si al rett og ut len dings rett. Vi de re har 
han blant an net sit tet som re dak sjons-
med lem og re dak tør i tids skrif tet 
Retfærd, og er for ti den også med lem av 
re dak sjons rå det i Kri tisk Juss. Han har 
skre vet en rek ke bø ker og vi ten ska pe-
li ge ar tik ler, hvor et gjen nom gå en de 
tema har vært på myn dig he ters be hand-
ling av sva ke grup per», he ter det i no mi-
na sjo nen. 

An de næs har også vært sty re med-
lem og le der av KROM (Norsk for e-
ning for kri mi nal re form), med lem av 
det re gje rings opp nevn te rå det for 
si gøy ner spørs mål (1973-77), og sty re-
med lem i Retts po li tisk for e ning. 
Dess uten har han le det et stør re forsk-
nings pro sjekt om retts lig sty ring og 
retts lig gjø ring, vel ferds lov giv ning, 
kon troll kul tu rer, opp sø ken de retts-
hjelp og bil lig hets er stat nin ger. 

– Hjer te for dem som ikke blir hørt 
– Kik ki har mar kert seg med en man-
ge årig inn sats for ut sat te grup per i 

Ærespris til Andenæs

Kristian «Kikki» Andenæs ble på årsmøtet i Advokatforeningen Oslo krets tildelt 
årets ærespris.  (Foto: Tore Letvik)
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Lønn
Og vi de re:

«Lønn er dess uten en gjen gan ger 
når ju ris ter med egne ord for kla rer 
hvor for de ikke vil le vært in ter es sert i 
å søke dom mer stil lin ger. Si den man ge 
av de kva li fi ser te ju ris te ne tje ner godt 
og har in ter es san te stil lin ger i dag, må 
dom mer stil lin ger ha egen ska per som 
klart skil ler seg ut fra and re kar rie re-
vei er. Det te er som nevnt til fel let med 
egen ska pen «me nings ful le opp ga ver», 
men mye ty der på at det te ikke er til-
strek ke lig til på «flyt te» man ge av de 
ster kes te kan di da te ne.»

Dess uten opp gir man ge av de kva-
li fi ser te kan di da te ne man gel på in sen-
tiv struk tur og be løn nings sy ste mer 
som år sak til at de ikke er in ter es sert i 
å søke dom mer stil lin ger. 

«De tror ikke det er noen sam-
men heng mel lom pre sta sjon og av løn-
ning», iføl ge rap por ten som er byg get 
på inn spill fra over 2000 ju ris ter. 

– Det frem går av rap por ten fra 
TfoU at dom mer stil lin ger gjen nom gå-
en de er vur dert som at trak ti ve stil lin-
ger blant kva li fi ser te sø ke re. På tross 
av det te kun ne søk nin gen til en del av 
dom mer em be te ne vært bed re, sier 
Ing jerd Thu ne, le der for Den nors ke 
Dom mer for en ing og so ren skri ver ved 
Gjø vik ting rett. 

– Et ter sty ret i Dom mer for en in-
gens syn er økte dom mer løn nin ger 
det klart vik tig ste en kelt til ta ket for å 
bed re re krut te rin gen til dom mer yr-
ket. Kon kur ran sen om å an set te de 
best kva li fi ser te ju ris te ne er hard. 
Man ge av kan di da te ne en øns ker skal 
søke le di ge dom mer em be ter, har al le-
re de stil lin ger der lønns ni vå et er klart 
høy ere enn i dom sto le ne, el ler i alle 
fall like høyt. Det te gjel der sær lig i 
ad vo kat bran sjen. Et ter det be ty de li ge 
lønns hop pet hos stats ad vo ka te ne er 
lønns ni vå et der, in klu dert på reg ne lig 
over tids be ta ling, et ter det sty ret er 
kjent med like høyt, el ler høy ere, enn 
for dom me re i før s te in stans, sier Ing-
jerd Thu ne til Ju rist kon takt.

– Lønns ni vå et i dom sto len kan være 
til hin der for øns ket re krut te ring av nye 

om fan get er stør re. Både geo gra fisk 
mo bi li tet og lønn nev nes. Når det 
gjel der lønn, he ter det i ana ly sen fra 
TFoU at:

«Selv om lønn ikke frem står som 
vik tigst for de kva li fi ser te ju ris te ne er 
det in ter es sant å re gist re re at 
 dom mer stil lin ger kun vur de res «midt 
på tre et» mht. den ne egen ska pen 
– klart bak ad vo kat virk som het i pri vat 
sek tor og ka te go ri en «øv rig pri vat 
 sek tor» (men be ty de lig bed re enn 
of fent lig for valt ning og po li ti/ på ta le-
myn dig het).» 

mer stil lin ge ne i jord skif te dom sto le ne 
og domstollederstillingene i de al min-
ne li ge dom sto le ne. I til legg er det 
be hov for å få fle re av de dyk tig ste 
ju ris te ne til å søke dom mer stil lin ger i 
de al min ne li ge dom sto le ne», skri ver 
Inn stil lings rå det i års mel din gen.

Inn stil lings rå det vi ser i den for bin-
del se til en ana ly se rap port fra Trøn de-
lag Forsk ning og Ut vik ling (TFoU) 
som ble pub li sert i fjor. Rap por ten, 
la get på opp drag fra Domstol-
adminstrasjonen (DA), for sø ker blant 
an net å sva re på hvor for ikke sø ker-

Rekordfå søkere 
til dommerstillinger

Gjennomsnittlig antall søkere 
per ledig dommerstilling er det 
laveste i Innstillingsrådets 
historie. – Lønnsnivået i 
domstolen kan være til hinder 
for ønsket rekruttering av nye 
dommere, sier leder for 
Dommerforeningen.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Gjen nom snitt lig an tall sø ke re per 
le dig dom mer stil ling i de al min ne li ge 
dom sto le ne var i 2016 på 6,9, noe 
som er be ty de lig la ve re enn i 2015, 
og også det la ves te an tal let Inn stil-
lings rå det for dom me re har re gist-
rert. Det til sva ren de tal let for 2015 
var på 10,5.

Det kom mer fram i Inn stil lings rå-
dets års mel ding for 2016.

Også søkermassen til domstolle-
derstillinger var lav – den nest la ves te i 
Inn stil lings rå dets his to rie med i gjen-
nom snitt bare tre sø ke re til hver 
ut lys te stil ling.

«Ge ne relt er det frem de les øns ke-
lig med både kva li ta tivt og kvan ti ta-
tivt bed re sø ker til gang, både i de 
al min ne li ge dom sto le ne og jord skif te-
dom sto le ne. Be ho vet gjør seg sær lig 
gjel den de for domstolleder- og dom-

– Et ter sty ret i Dom mer for en in gens syn er økte dom mer løn nin ger det klart vik tig ste 
en kelt til ta ket for å bed re re krut te rin gen til dom mer yr ket, sier Ing jerd Thu ne  
(Foto: Tore Let vik) 
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til fi nan si e ring av et stu die per mi sjons-
opp legg vil være sen tralt, sier Thu ne.

– I til legg kan man ikke se bort fra 
at for eks em pel flek sib le ar beids ord nin-
ger med mu lig het for hjem me kon tor, 
gode støt te funk sjo ner med til strek ke lig 
kon tor støt te og opp da ter te, ro bus te og 
drifts sik re IT-løs nin ger samt gode kon-
tor- og retts sals fa si li te ter kan ha be tyd-
ning for re krut te rin gen, sier hun.

– Det er for øv rig vik tig at det 
ar bei des sy ste ma tisk med re krut te ring 
til dom mer stil lin ger.
 
Kvin ne an de len
Års mel din gen tar også for seg kvin ne-
an de len blant de ut nevn te dom mer ne. 
Av de ut nevn te i 2016 i de al min ne li ge 
dom sto le ne er 64 % kvin ner og 36 % 
menn.

«Det te er en mar kert end ring fra 
2015 da kvin ne an de len var kun 33 %. 
Det er ikke hol de punk ter for an net 
enn at end rin gen skyl des en an nen 
sam men set ning av sø ker grup pen», 
he ter det i års mel din gen.

Inn stil lings rå det av slut tet prak si-
sen med bruk av mo de rat kjønns kvo-
te ring til for del for kvin ne li ge sø ke re 
tid lig i 2016, iføl ge års mel din gen.

«Bak grun nen for det te var blant 
an net kvo te ring har blitt be nyt tet i 
svært li ten grad, og at kvo te rings ord-
nin gen kan ha skapt et urik tig inn trykk 
av at dyk ti ge kvin ner har blitt ut nevnt 
til dom mer em be te pri mært for di de er 
kvin ner, og ikke for di de er best kva li fi-
sert», skri ver Inn stil lings rå det.

Kvin ne an de len blant alle sø ke re 
to talt til de al min ne li ge dom sto le ne 
var i fjor på 48 %.

Kvin ne an de len i de uli ke dom sto-
le ne var ved års skif tet føl gen de: Høy-
es te rett: 35 % kvin ner, lag manns rett: 
35 % kvin ner, ting rett: 41 % kvin ner, 
jord skif te dom sto le ne: 15 % kvin ner. 

Når det gjel der al ders sam men set-
nin gen blant dom me re, vi ser den at 
man ge går av med pen sjon de kom-
men de åre ne. I pe ri oden 2016 – 2021 
går 133 dom me re av i de al min ne li ge 
dom sto le ne og 11 av i jord skif te dom-
sto le ne. I fjor slut tet 33 dom me re.

dom me re, og det er der for lett å slut te 
seg til syns punk te ne mot slut ten i sam-
men dra get i rap por ten der det frem går 
føl gen de: «…lønn er år sak til at man ge 
av de kva li fi ser te el ler «bes te» kan di da-
te ne ikke sø ker dom mer stil lin ger, si den 
de i dag be sit ter godt be tal te stil lin ger.»

Års mel din gen fra Inn stil lings rå det 
for dom me re vi ser at det i 2016 var 
fle re av de ut nev ne dom mer ne i de 
al min ne li ge dom sto le ne som kom fra 
en dom mer stil ling enn året før. 
• 47 % kom fra et dom mer em be te 

(fast el ler kon sti tuert) mens 36 % 
var ad vo ka ter i pri va te fir ma.

• Kun 3 % kom fra på ta le myn dig  -
he ten og 14 % kom fra and re 
of fent li ge stil lin ger.

Ut vik ling
Om be tyd nin gen av fag lig ut vik ling, 
skri ver TFoU i rap por ten:

«Et vik tig for trinn for dom mer stil-
lin ger er mu lig he te ne til fag lig ut vik-
ling. Sam men lig net med en sen tral 
«kon kur rent», nem lig ad vo kat virk-
som het i pri vat sek tor, in ne har der-
imot ikke dom mer stil lin ger det te for-
trin net blant A- kan di da te ne. Her 
be trak tes ad vo kat virk som het i pri vat 
sek tor som mer fag lig ut vik len de enn 
dom mer stil lin ger i dis trik te ne.» 

Og:
«Kva li fi ser te kan di da ter vur de rer 

dom mer stil lin ger godt mht. mu lig he-
te ne til å ha stor selv sten dig het, men 
ad vo kat prak sis i pri vat sek tor – som er 
bed re be talt- sco rer like bra på den ne 
egen ska pen.» 

– Sty ret i Dom mer for en in gen 
me ner at mu lig he ten for fag lig ut vik-
ling for dom mer ne gjen nom hele 
dom mer lø pet er vik tig. En ut vi det 
stu die per mi sjons ord ning, som gir 
re ell mu lig het til fag lig for dyp ning og 
ut vik ling, og også en ri me lig mu lig het 

Lønn
Og vi de re:

«Lønn er dess uten en gjen gan ger 
når ju ris ter med egne ord for kla rer 
hvor for de ikke vil le vært in ter es sert i 
å søke dom mer stil lin ger. Si den man ge 
av de kva li fi ser te ju ris te ne tje ner godt 
og har in ter es san te stil lin ger i dag, må 
dom mer stil lin ger ha egen ska per som 
klart skil ler seg ut fra and re kar rie re-
vei er. Det te er som nevnt til fel let med 
egen ska pen «me nings ful le opp ga ver», 
men mye ty der på at det te ikke er til-
strek ke lig til på «flyt te» man ge av de 
ster kes te kan di da te ne.»

Dess uten opp gir man ge av de kva-
li fi ser te kan di da te ne man gel på in sen-
tiv struk tur og be løn nings sy ste mer 
som år sak til at de ikke er in ter es sert i 
å søke dom mer stil lin ger. 

«De tror ikke det er noen sam-
men heng mel lom pre sta sjon og av løn-
ning», iføl ge rap por ten som er byg get 
på inn spill fra over 2000 ju ris ter. 

– Det frem går av rap por ten fra 
TfoU at dom mer stil lin ger gjen nom gå-
en de er vur dert som at trak ti ve stil lin-
ger blant kva li fi ser te sø ke re. På tross 
av det te kun ne søk nin gen til en del av 
dom mer em be te ne vært bed re, sier 
Ing jerd Thu ne, le der for Den nors ke 
Dom mer for en ing og so ren skri ver ved 
Gjø vik ting rett. 

– Et ter sty ret i Dom mer for en in-
gens syn er økte dom mer løn nin ger 
det klart vik tig ste en kelt til ta ket for å 
bed re re krut te rin gen til dom mer yr-
ket. Kon kur ran sen om å an set te de 
best kva li fi ser te ju ris te ne er hard. 
Man ge av kan di da te ne en øns ker skal 
søke le di ge dom mer em be ter, har al le-
re de stil lin ger der lønns ni vå et er klart 
høy ere enn i dom sto le ne, el ler i alle 
fall like høyt. Det te gjel der sær lig i 
ad vo kat bran sjen. Et ter det be ty de li ge 
lønns hop pet hos stats ad vo ka te ne er 
lønns ni vå et der, in klu dert på reg ne lig 
over tids be ta ling, et ter det sty ret er 
kjent med like høyt, el ler høy ere, enn 
for dom me re i før s te in stans, sier Ing-
jerd Thu ne til Ju rist kon takt.

– Lønns ni vå et i dom sto len kan være 
til hin der for øns ket re krut te ring av nye 

om fan get er stør re. Både geo gra fisk 
mo bi li tet og lønn nev nes. Når det 
gjel der lønn, he ter det i ana ly sen fra 
TFoU at:

«Selv om lønn ikke frem står som 
vik tigst for de kva li fi ser te ju ris te ne er 
det in ter es sant å re gist re re at 
 dom mer stil lin ger kun vur de res «midt 
på tre et» mht. den ne egen ska pen 
– klart bak ad vo kat virk som het i pri vat 
sek tor og ka te go ri en «øv rig pri vat 
 sek tor» (men be ty de lig bed re enn 
of fent lig for valt ning og po li ti/ på ta le-
myn dig het).» 

Rekordfå søkere 
til dommerstillinger

– Et ter sty ret i Dom mer for en in gens syn er økte dom mer løn nin ger det klart vik tig ste 
en kelt til ta ket for å bed re re krut te rin gen til dom mer yr ket, sier Ing jerd Thu ne  
(Foto: Tore Let vik) 

    Kon kur ran sen  
om å an set te de best  

kva li fi ser te ju ris te ne er hard



Juristkontakt 3   •    201744 Juristkontakt 3   •    2017

Curt A. Lier mener
Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

Nå fore lig ger på ta le ana ly sen, og 
den var verdt å ven te på. Påtale-

analyseutvalget har gjen nom gått på-
ta le myn dig he tens rol le, or ga ni se ring 
og for hold til po li ti et, og ana ly sen in-
ne hol der en rek ke for slag til for bed-
rin ger. 
 Vi er ikke minst for nøyd med at 
ut val get har fo re slått å leg ge mer an-
svar til Riks ad vo ka ten og styr ke det te 
em be tet. For slaget om å til fø re em be-
tet 14 stil lin ger er imid ler tid alt for 
pus le te og vil ikke være til strek ke lig 
hvis Riks ad vo ka ten skal fyl le den rol-
len som ut val get leg ger opp til. Et 
mer rea lis tisk an slag vil være å til fø re 
30-35 stil lin ger. Det te er in gen stor 
kost nad for sam fun net, sam men lig net 
med hvil ken sam funns mes sig ge vinst 
man vil le få ut av øk nin gen. 

Et ter fors king skal ald ri være en 
til fel dig inn sam ling av fak ta, 

men en på ta le mes sig styrt virk som-
het. Det er vik tig at det te er strengt 
re gu lert, for et ter fors king kan re pre-
sen te re svært inn gri pen de makt bruk 
over for bor ger ne. År sa ken til at den ne 
makt bru ken er for delt mel lom po li ti, 

på ta le myn dig het og dom sto le ne, er 
nett opp fa ren for at den kan mis bru-
kes hvis den kun er på én hånd.
 På ta le myn dig he ten skal være ob-
jek tiv og til dels uav hen gig av po li ti et. 
Det te må sik res selv om på ta le myn-
dig he tens ne der ste nivå er en del av 
po li ti et. Det er der for vik tig at den er 
or ga ni sert på en måte som gjør den i 
stand til å iva re ta sitt an svar som fag-
lig le del se av et ter fors kin gen. Alle 
ledd i på ta le myn dig he ten må ha til-
strek ke lig kom pe tan se. Den må også 
ha til strek ke lig ka pa si tet til å iva re ta 
den rol le og det an svar som straf fe-
pro sess lo ven for ut set ter.

Påtaleanalyseutvalget har tatt opp-
ga ven sin på al vor. Det har kom-

met med en NOU som in ne hol der en 
rek ke for slag som vil for bed re på ta le-
myn dig he ten. Det er imid ler tid en 
ut ford ring at gjen nom fø rin gen av 
både po li ti re for men og et ter fors-
kings løf tet er i full gang. Det has ter 
der for med å få be hand let NOUen fra 
ut val get og kom me i gang med å 
styr ke på ta le myn dig he ten i alle ledd. 
Po li ti et og på ta le myn dig he ten er ulø-
se lig knyt tet sam men, og det gir li ten 
me ning å ar bei de med ut vik ling i en 
av dis se eta te ne, uten å se det i sam-
men heng med den and re. 
 Ut val get har lagt for hol de ne til 
ret te for et bed re po li ti og en bed re 
på ta le myn dig het. Nå blir det spen-
nen de å se om det fin nes po li tisk vil je 
og evne til å sør ge for at det te blir re-
sul ta tet. 

Curt A. Lier,  
pre si dent i Ju rist for bun det

Oppskriften på fremtidens 
påtalemyndighet
Po li ti et er inne i en tid med end-

ring og ut vik ling. Po li ti re for men, 
po li ti ana ly sen og et ter forsk nings løf tet 
er eks emp ler på at norsk po li ti nå set-
ter alle res sur ser inn på å end re seg til 
det bed re. Hvis man øns ker å for-
bed re kva li te ten i straf fe saks be hand-
lin gen, er man imid ler tid av hen gig av 
at også på ta le myn dig he ten er med på 
den ne ut vik lin gen. 
 Det te er år sa ken til at Ju rist for-
bun det og med lems for e nin gen Po li ti-
ju ris te ne stil te seg ufor stå en de til 
hvor dan det var mu lig å gjen nom fø re 
en po li ti ana ly se, uten sam ti dig å se på 
or ga ni se rin gen av på ta le myn dig he ten. 
Vi ar bei det for å set te i gang en på ta-
le ana ly se, og til slutt fikk vi gjen nom-
slag for det te. 

Til ba ke kall av stats bor ger skap 
har blitt de bat tert den ne vå ren. 
Man ge har ment mye, men vi i 

Juss buss sy nes noen per spek ti ver har 
fått for li ten plass i de bat ten. Mang-
le ne ved det gjel den de re gel ver ket har 
blitt il lust rert av fle re en kelt sa ker, og 
det er grunn til å gjen nom gå reg le ne 
og prak ti se rin gen av til ba ke kall av 
stats bor ger skap i lys av dis se. 

Juss buss me ner at stats bor ger skap 
ikke skal kun ne til ba ke kal les. Når man 
får inn vil get norsk stats bor ger skap har 
man som ho ved re gel hatt lov lig 
 opp hold i Norge i mi ni mum syv år. 
Det bør gi for valt nin gen mer enn nok 
tid til å vur de re om opp holds til la tel-
sen er gitt på rett grunn lag. Selv om 
det er al vor lig at det gis villeden de 
opp  lys   nin ger til for valt nin gen, in ne-
bæ rer til ba ke kall av stats bor ger skap 
en ufor holds mes sig svek kel se av stats-
bor ger in sti tut tet. 

Om gjø ring av en kelt ved tak som 
er gitt av for valt nin gen på urik tig 
grunn lag har som re gel en gren se når 
den er til ska de for en kelt per so ner. 
Også når per so nen selv har gitt feil 
opp lys nin ger. Om gjø ring av en kelt-
ved tak kan sam men lig nes med til ba-
ke kall av stats bor ger skap, som trek ker 
til ba ke ret tig he ter gitt ved en kelt ved-
tak. I dag er det ikke ad gang til å ha 
dob belt stats bor ger skap i Norge. Der-
med blir folk i rea li te ten stats lø se ved 
til ba ke kall av det nors ke stats bor ger-
ska pet. Når om gjø rin gen er så inn gri-
pen de som det til ba ke kall av stats bor-
ger skap er for en kelt per so ner i dag, 
bør man ikke kun ne til ba ke kal le stats-
bor ger skap i det hele tatt. 

For man ge nors ke stats bor ge re 
in ne bæ rer da gens prak sis en usik ker het 
hva gjel der eget stats bor ger skap. Man-
ge kan ikke fullt ut ve ri fi se re opp lys-
nin ge ne de har gitt. For noen av våre 
kli en ter er det van ske lig å vite for eks-
em pel hvil ken dato man fak tisk er født 
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Oppskriften på fremtidens 
påtalemyndighet Til ba ke kall av stats bor ger skap 

har blitt de bat tert den ne vå ren. 
Man ge har ment mye, men vi i 

Juss buss sy nes noen per spek ti ver har 
fått for li ten plass i de bat ten. Mang-
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 opp hold i Norge i mi ni mum syv år. 
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sen er gitt på rett grunn lag. Selv om 
det er al vor lig at det gis villeden de 
opp  lys   nin ger til for valt nin gen, in ne-
bæ rer til ba ke kall av stats bor ger skap 
en ufor holds mes sig svek kel se av stats-
bor ger in sti tut tet. 

Om gjø ring av en kelt ved tak som 
er gitt av for valt nin gen på urik tig 
grunn lag har som re gel en gren se når 
den er til ska de for en kelt per so ner. 
Også når per so nen selv har gitt feil 
opp lys nin ger. Om gjø ring av en kelt-
ved tak kan sam men lig nes med til ba-
ke kall av stats bor ger skap, som trek ker 
til ba ke ret tig he ter gitt ved en kelt ved-
tak. I dag er det ikke ad gang til å ha 
dob belt stats bor ger skap i Norge. Der-
med blir folk i rea li te ten stats lø se ved 
til ba ke kall av det nors ke stats bor ger-
ska pet. Når om gjø rin gen er så inn gri-
pen de som det til ba ke kall av stats bor-
ger skap er for en kelt per so ner i dag, 
bør man ikke kun ne til ba ke kal le stats-
bor ger skap i det hele tatt. 

For man ge nors ke stats bor ge re 
in ne bæ rer da gens prak sis en usik ker het 
hva gjel der eget stats bor ger skap. Man-
ge kan ikke fullt ut ve ri fi se re opp lys-
nin ge ne de har gitt. For noen av våre 
kli en ter er det van ske lig å vite for eks-
em pel hvil ken dato man fak tisk er født 

for di det ikke fin nes noe fød sels re gis ter 
der de kom mer fra. Noen sta ter blir 
opp løst, gren ser flyt tes og ikke alle 
land har en fun ge ren de sen tral ad mi-
nist ra sjon. Det er svært ne ga tivt om 
det skal hers ke usik ker het rundt noe så 
grunn leg gen de som stats bor ger skap 
for en grup pe nors ke stats bor ge re. 

Hvis ad gan gen til å til ba ke kal le 
stats bor ger skap skal vi de re fø res, må 
det i det min ste inn fø res en for el del-
ses frist. I de al ler fles te straf fe hjem ler 
har man en for el del ses frist. Når det å 
mis te stats bor ger ska pet har så al vor li ge 
og inn gri pen de kon se kven ser for dem 
det gjel der, og blir gjort på grunn lag av 
noe så re la tivt uskyl dig som urik ti ge 
opp lys nin ger er det helt uri me lig at det 
ikke er en for el del ses frist for til ba ke-
kall av stats bor ger skap.  På et el ler 
an net tids punkt skal man ikke len ger 
være usik ker på egen retts stil ling. Hvis 
man skal kun ne mis te stats bor ger ska-
pet et ter lang tid, vil man ald ri kun ne 
være helt sik ker på sin rett. 

Et av hen sy ne ne bak for el del ses-
fris ter i straf fe ret ten er at be vi ser 

svek kes over tid. Det te hen sy net gjør 
seg i stor grad også gjeldene for sa ker 
om til ba ke kall av stats bor ger skap. 
Inn vil gel ses tids punk tet for mid ler ti-
dig opp holds til la tel se kan lig ge langt 
til ba ke i tid, og det kan være ut ford-
ren de å fin ne mot be vis. 

I de bat ten frem he ves dom stols be-
hand ling som et til strek ke lig av hjel-
pen de til tak for å sik re ret tig he te ne for 
dem som blir ut satt for ved tak om til-
ba ke kall av stats bor ger skap. Det føl ger 
av tilbakekallsbestemmelsens ord lyd, 
«kan», og al min ne li ge for valt nings retts-
li ge reg ler at en for holds mes sig hets-
vur de ring skal tas. Juss buss er fa rer at 
leng den på opp hol det i Norge, og til-
knyt ning opp ar bei det når opp hold er 
gitt på urik tig grunn lag, ikke til leg ges 
sær lig vekt et ter da gens prak sis. Det 
pul ve ri se rer for holds mes sig hets vur de-
rin gen. Et ter da gens prak sis vil det 
svært sjel dent være ufor holds mes sig å 
til ba ke kal le et stats bor ger skap, selv når 
det stri der mot vår retts fø lel se. 

Der som man fort satt skal kun ne 
til ba ke kal le stats bor ger skap, uten å 
inn fø re en for el del ses frist, må ret tig he-
te ne til dem det gjel der sik res gjen nom 
en re ell for holds mes sig hets vur de ring. 
En re ell for holds mes sig hets vur de ring 
vil også måt te vekt leg ge til knyt ning 
opp ar bei det ved opp hold på urik tig 
grunn lag. I til legg bør ters ke len for å 
gjø re folk stats lø se være svært høy. 

En for el del ses frist vil kon kre ti se re 
for holds mes sig hets vur de rin gen. Her 
har po li ti ker ne mu lig het til å set te en 
ters kel for når det uan sett blir ufor-
holds mes sig å til ba ke kal le et stats bor-
ger skap. Juss buss hå per mu lig he ten 
gri pes, slik at nors ke bor ge re kan være 
tryg ge på sin til knyt ning til ri ket gjen-
nom stats bor ger ska pet. 

Ida Tøn nes sen, Juss buss
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Ida Tønnessen

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

Kontakt

Sentralbord: 40 00 24 25
advokat@juristforbundet.no

Årets oppgjør er et såkalt 
mellomoppgjør, noe som 
innebærer at det kun er 
økonomien som skal reguleres 
med mindre partene er enige 
om annet. Men med bakgrunn 
i at Akademikerne fikk en egen 
hovedtariffavtale (HTA)i staten 
i 2016 og at partene er enige 
om å videreutvikle denne 
(jf. Protokolltilførsel 2 i HTA), 
innebærer lønnsoppgjøret flere 
elementer enn økonomi. 

Det er vik tig å un der stre ke at fel les be-
stem mel ser som per mi sjo ner, pen sjon 
og and re so si a le ret tig he ter, ikke er 
gjen stand for for hand lin ger i år. Fel les-
be stem mel se ne vil fort satt være like 
for alle stats an sat te og vil for hand les 
sen tralt i ho ved ta riff opp gjø re ne.

Aka de mi ker ne og ar beids gi ver i sta-
ten ved Kom mu nal- og mo der ni se rings-
de par te men tet (KMD) le ver te i feb ruar 
en rap port om vei en vi de re. Ju rist for-
bun det had de øns ket at den ne rap por ten 
var en ty de li ge re opp føl ging av fjor å rets 
pro to koll til før sel, slik at det i ho ved sak 
vil le vært et im ple men te rings ar beid 
knyt tet til vi de re ut vik ling av av ta len. 
Ju rist for bun det har en klar for vent ning 
til at av ta len for bed res på fle re om rå der, 
noe for bun dets ta riff kon fe ran se hvor 
130 til lits valg te del tok var ty de li ge på. 

All øko no mi lo kalt
Den øko no mis ke ram men skal fort satt 
for hand les av de sen tra le par ter, dvs. 
Kom mu nal- og mo der ni se rings de par-
te men tet (KMD) og ho ved sam men-

Rikke C. Ringsrød,  
fagsjef lønns- og 
arbeidsvilkår

Erik Graff,  
spesialrådgiver  
i Juristforbundet

Tariffoppgjøret – kommunal sektor Tariffoppgjøret – statlig sektor
Nytt oppgjør – nye muligheter?  
Kanskje ikke helt dekkende i år. 

Vi skal gjen nom fø re et opp gjør, men for vent-
nin ge ne vil måt te til pas ses den ge ne rel le 
øko no mis ke si tua sjo nen i lan det. 2017 er et 
mel lom opp gjør, og det be tyr at for hand lin-
ge ne be gren ses til øko no mi. Det te med min-
d re par te ne blir eni ge om noe an net, men så 
langt ty der alt på en ren øko no mi dis ku sjon. 

Re al lønns ned gang også i 2017?
Ut gangs punk tet er ikke lys tig et ter re al lønns-
ned gang for de fles te av våre med lem mer i 
2016. In fla sjo nen lig ger sta dig høyt, selv om 
det for ven tes en ned gang gjen nom året. Det 
gjen står å se om en tenkt ram me rundt 2,4 
– 2,6% vil kom pen se re for sam let in fla sjon i 
2017. Det er slett ikke sik kert.

Hvor ble det av pen sjons sa ken?
For ett år si den så vi for oss at dis ku sjo nen 
om ny tje nes te pen sjons ord ning i of fent lig 
sek tor skul le bli en del av 2017 opp gjø ret. 
Det er kon takt mel lom re gje rin gen og for-
hand lings sam men slut nin ge ne om te ma et, 
men pro ses sen har stop pet opp. Det te blir 
den vik tig ste og stør ste end rin gen i norsk 
ar beids liv på lang tid, og med be ty de li ge 
kon se kven ser for alle våre med lem mer i 
of fent lig sek tor. Vi ser for oss vi de re før te dis-
ku sjo ner, en ten i el ler uten for lønns opp gjø-
re ne. Mye ty der på at pro ses sen blir lig gen de 
på vent til et ter høs tens valg.

Lo ka le for hand lin ger for de fles te
Det er tre kom mu na le ta riff om rå der som 
skal gjen nom mel lom opp gjø ret. KS, KS 
Be drift og Oslo kom mu ne. I KS for hand ler 
våre med lem mer lo kalt et ter ka pit tel 3 og 5 i 
ho ved ta riff av ta len. Det be tyr at det sen tra le 
opp gjø ret i KS ikke får noen di rek te be tyd-
ning for re sul ta tet. Her vil i ste det lo ka le for-
hold, be hov for å gi lønns mes si ge in sen ti ver 

og and re sted li ge mo men ter av gjø re ut fal let. 
Men bæ re kraf ten i norsk øko no mi, og re sul-
ta tet fra front fa get, vil li ke vel kun ne set te sitt 
preg på de lo ka le for hand lin ge ne. 

Sett fra et over ord net per spek tiv fun ge-
rer de lo ka le for hand lin ge ne ut mer ket, selv 
om vi av og til kan opp le ve pro ble mer i en-
kel te kom mu ner. I ho ved opp gjø ret i 2016 
ble det fore tatt mind re jus te rin ger i ho ved ta-
riff av ta len. Grunn laget for de lo ka le for-
hand lin ge ne ble ty de lig gjort. Et ter det te reg-
ner vi med at de lo ka le for hand lin ge ne skal 
kun ne gjen nom fø res på en god måte også i 
2017. 

De sen tra le for hand lin ge ne i KS om fat ter, for 
Aka de mi ker nes del, bare un der vis nings stil-
lin ge ne i kom mu nal sek tor. Ju rist for bun det 
har noen få med lem mer i den ne grup pen. 
Aka de mi ker ne kre ver her at alle lønns mid ler 
ka na li se res til lo ka le for hand lin ger. 

I KS Be drift er alle våre med lem mer 
om fat tet av lo ka le for hand lin ger, og vi ser for 
oss at dis se gjen nom fø res et ter van lig møns-
ter. KS Be drift om fat ter den for ret nings mes-
si ge de len av kom mu nal sek tor og til leg ge ne 
vil blant an net va ri e re ut fra drifts re sul tat.

Oslo kom mu ne – den sis te sen tra le bas ti o nen?
Oslo kom mu ne er nå det enes te gjen væ ren de 
ta riff om rå det som byg ger på en sen tra li sert 
for hand lings mo dell. Det har ikke vært lo ka le 
for hand lin ger her si den 2014. Det er vik tig 
for Ju rist for bun det at vi får et sam let opp gjør 
som kan kom pen se re for re al lønns ned gan gen 
i 2016. Vi er kjen ner front fags mo del len, men 
det har ald ri vært in ten sjo nen at ram men i 
front fa get skal opp fat tes som en fast øvre 
gren se. Det er rom for å gå noe ut over den ne 
i en kel te år. Oslo kom mu ne, som lan dets 
stør ste, en kelt stå en de ar beids gi ver bør 
be nyt te den ne mu lig he ten i år.  

Ju rist for bun det og Aka de mi ker ne vil kre-
ve at hele ram men dis po ne res til lo ka le for-
hand lin ger. Et ter tre år uten av satt lo kal pott 
er det på høy tid.
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og and re sted li ge mo men ter av gjø re ut fal let. 
Men bæ re kraf ten i norsk øko no mi, og re sul-
ta tet fra front fa get, vil li ke vel kun ne set te sitt 
preg på de lo ka le for hand lin ge ne. 

Sett fra et over ord net per spek tiv fun ge-
rer de lo ka le for hand lin ge ne ut mer ket, selv 
om vi av og til kan opp le ve pro ble mer i en-
kel te kom mu ner. I ho ved opp gjø ret i 2016 
ble det fore tatt mind re jus te rin ger i ho ved ta-
riff av ta len. Grunn laget for de lo ka le for-
hand lin ge ne ble ty de lig gjort. Et ter det te reg-
ner vi med at de lo ka le for hand lin ge ne skal 
kun ne gjen nom fø res på en god måte også i 
2017. 

De sen tra le for hand lin ge ne i KS om fat ter, for 
Aka de mi ker nes del, bare un der vis nings stil-
lin ge ne i kom mu nal sek tor. Ju rist for bun det 
har noen få med lem mer i den ne grup pen. 
Aka de mi ker ne kre ver her at alle lønns mid ler 
ka na li se res til lo ka le for hand lin ger. 

I KS Be drift er alle våre med lem mer 
om fat tet av lo ka le for hand lin ger, og vi ser for 
oss at dis se gjen nom fø res et ter van lig møns-
ter. KS Be drift om fat ter den for ret nings mes-
si ge de len av kom mu nal sek tor og til leg ge ne 
vil blant an net va ri e re ut fra drifts re sul tat.

Oslo kom mu ne – den sis te sen tra le bas ti o nen?
Oslo kom mu ne er nå det enes te gjen væ ren de 
ta riff om rå det som byg ger på en sen tra li sert 
for hand lings mo dell. Det har ikke vært lo ka le 
for hand lin ger her si den 2014. Det er vik tig 
for Ju rist for bun det at vi får et sam let opp gjør 
som kan kom pen se re for re al lønns ned gan gen 
i 2016. Vi er kjen ner front fags mo del len, men 
det har ald ri vært in ten sjo nen at ram men i 
front fa get skal opp fat tes som en fast øvre 
gren se. Det er rom for å gå noe ut over den ne 
i en kel te år. Oslo kom mu ne, som lan dets 
stør ste, en kelt stå en de ar beids gi ver bør 
be nyt te den ne mu lig he ten i år.  

Ju rist for bun det og Aka de mi ker ne vil kre-
ve at hele ram men dis po ne res til lo ka le for-
hand lin ger. Et ter tre år uten av satt lo kal pott 
er det på høy tid.

slut nin ge ne. For hand lin ge ne mel lom 
LO/NHO, det så kal te front fa get, er 
fer dig for hand let med et re sul tat med 
en øko no misk ram me på 2,4 %. Den ne 
ram men vil være norm gi ven de for for-
hand lin ge ne også i of fent lig sek tor. 
Ju rist for bun det kre ver at opp gjø ret må 
gi en re al lønns vekst, dvs. at lønns til leg-
get blir høy ere enn pris veks ten. Når 
ram men er fram for hand let, skal all 
øko no mi for de les til for hand lings ste-
de ne som skal gjen nom fø re kol lek ti ve 
lo ka le for hand lin ger på sam me måte 
som høs ten 2016. 

Vi de re end rin ger av lønns-  
og for hand lings sy ste met 
Til tross for at fjor å rets opp gjør var en 
sei er for Aka de mi ker ne lønns po li tikk, 
med før te inn fø ring av to ho ved ta riff-
av ta ler også ut ford rin ger. Sær lig uhel-
dig er det at lønns ta bel len ble be holdt 
og gitt uli ke ni vå er. Lønns ta bel len, 
lønns trinn, ram mer og spenn må fjer-
nes i Aka de mi ker nes av ta le. Det te vil 
gi de lo ka le par ter det nød ven di ge 
hand lings rom met og flek si bi li tet i for-
hand lin ge ne. En vi de re fø ring av 
ho ved lønns ta bel len og lønns trinn vil 
være øde leg gen de for den ne flek si bi li-
te ten. Ju rist for bun det krav er ty de li ge 
på det te punk tet.

Tvis te løs ning vil være et tema i de 
vi de re for hand lin ge ne. Am bi sjo nen er 
å etab le re en ord ning som er mer 
ef fek tiv og knyt tet til de be rør te par-
ter. Ord nin gen fra KS-om rå det med 
lo ka le nemn der kan være en mo dell 
som kan være eg net. 

Våre til lits valg te og med lem mer er 
opp tatt av å få etab lert stil lings be teg-
nel ser for ju rist, se ni or ju rist og ju ri disk 
fag di rek tør. Dis se be teg nel se ne ty de-
lig gjør kom pe tan se og opp ga ver på en 
helt an nen måte enn ved inn plas se ring 
i de gjen nom gå en de ko de ne som råd gi-

ver, se ni or råd gi ver som man ge av våre 
med lem mer plas se res i. 

Pen sjon vil ikke være et tema i 
årets for hand lin ger. Når pen sjons sa-
ken tas opp igjen er uklart, men det 
på går en pro sess med par te ne i regi av 
Ar beids- og so si al de par te men tet om 
hvor dan inn ret ning av frem ti dig 
of fent lig tje nes te pen sjon skal være.

Hva vil ar beids gi ver? 
KMD øns ker å set te ned et ar beids gi-
ver råd hvor virk som he te nes topp le de re 
kob les tet te re på for hand lin ge ne. Rå det 
vil fun ge re som et slags for hand lings ut-
valg for sta tens per so nal di rek tør Gis le 
Nor heim. Ju rist for bun det me ner det te 
rå det er et vik tig fo rum for å sik re inn-
spill fra de uli ke ak tø re ne, samt vur de re 
ut ford rin ger de for skjel li ge stat li ge virk-
som he te ne har, og hvil ke løs nin ger som 
kan bi dra til mer ef fek tiv opp ga ve løs-
ning og re sul tat opp nå el se. Ju rist for bun-
det støt ter at stat li ge le de re får stør re 
hand lings rom og an svar når det gjel der 
lønns ut vik ling for egne med ar bei de re. 

For hand lings pro ses sen
Opp star ten av det stat li ge lønns opp-
gjø ret er tors dag 30. mars kl. 10.00. 
Opp starts tids punk tet er tid li ge re enn 
i de øv ri ge of fent li ge ta riff om rå de ne. 
Det er nød ven dig for å ha til strek ke lig 
tid til å få på plass end rin ger i av ta len. 
Fris ten for opp gjø ret er som van lig 30. 
ap ril kl. 24.00. Der som par te ne ikke 
kom mer til enig het, vil opp gjø ret gå 
vi de re til mek ling. In for ma sjon vil 
kon ti nu er lig opp da te res på Ju rist for-
bun dets og Aka de mi ker nes nett si der.

Det er plan lagt re gio na le kon fe-
ran ser rundt om i lan det i regi av Aka-
de mi ker ne i et ter kant av lønns opp gjø-
ret. I til legg ar ran ge rer Ju rist for bun det 
sine kurs i ho ved ta riff av ta len og for-
hand lin ger for stat li ge til lits valg te.
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Meninger | Fag | Debatt
Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn. 
Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller 
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv. 
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes. 

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

tvangs sa ker må be hand les og av gjø res 
av en dom stol og ikke, som i dag, av et 
for valt nings or gan. 

I for len gel sen av det te kom mer spørs-
må let om til lit. Nett opp for di tvangs-
sa ker i med hold av barnevernloven er 
så inn gri pen de, er det av gjø ren de at 
det or ga net som fat ter av gjø rel ser i sli-
ke sa ker ny ter all menn og bred til lit i 
sam fun net. En rek ke un der sø kel ser 
vi ser at dom sto le ne sco rer svært høyt 
med hen syn til om døm me og til lit. 
Fyl kes nemn de ne på sin side, som har 
vært gjen stand for eva lue rin ger av 
både Riks re vi sjo nen og Ox ford 
Re search, på veg ne av Barne-in klu de-
rings- og likestilingsdepartementet, 
an s es å opp fyl le de nød ven di ge krav 
til retts sik ker het og grun dig het. Men 
det er et tan ke kors at pri va te par ter og 
ak tø rer har mind re til lit til fyl kes-
nemn de ne enn den de pro fe sjo nel le 
ak tø rer, som ad vo ka ter og saks be-
hand le re, til kjen ne gir. De mest kri-
tis ke hev der at fyl kes nemn de ne er en 
for len get arm av barneverntjenesten. 
Det er uan sett en ut ford ring at fyl kes-
nemn de ne er en del av for valt nin gen, i 
sam me sek tor som bar ne ver net, og 
ikke til hø rer det uav hen gi ge domstol-
systemet. Ut val get me ner at sta tus 
som dom stol sik rer høyere til lit enn 
sta tus som for valt nings or gan.  

Til tross for dom sto le nes ge ne rel le 
all men ne til lit, har det i de se ne re år 
vært reist be ty de lig kri tikk mot dom-
mer nes be hand ling av for eld re tvis ter. 
Det har vært hev det at man ge dom-
me re i for li ten grad tar vold mot barn 

   Av Geir Kjell Andersland, fylkesnemndsleder og medlem av Særdomstolsutvalget

be hand le alle barne sa ker. De øv ri ge 
ting ret te ne vil ikke len ger be hand le 
barne sa ker. Fyl kes nemn de ne for svin-
ner, men fylkesnemndslederne fore-
slås, mot to dis sen ser, over ført til de 
ak tu el le ting ret te ne, som ting retts-
dom me re, for å sik re en vi de re fø ring 
av den spiss kom pe tan se de be sit ter på 
det barnevernrettslige fel tet.

Tvangs sa ker i med hold av barne-
vernloven, som plas se ring av barn i 
fos ter hjem el ler adop sjon mot for eld-
re nes vil je, be hand les i dag av fyl kes-
nemn de ne for bar ne vern og so si a le 
sa ker. Sa ke ne be hand les i det alt 
ve sent li ge på sam me måte som van-
li ge retts sa ker, men fyl kes nemn de ne 
har ikke sta tus som dom stol. De er 
for valt nings or ga ner. For eld re tvis ter, 
som gjel der for eld re i så dyp kon flikt, 
et ter sam livs brudd, at de ikke selv kla-
rer å bli eni ge om hvor fel les barn skal 
bo el ler om fan get av sam vær med den 
for el der hvor bar na ikke skal ha fast 
bo sted, blir be hand let i ting ret ten.  

Grunn lo ven be stem mer at straff, 
som er det mest inn gri pen de vir ke-
mid del Sta ten har mot sine bor ge re, 
må ileg ges av dom sto le ne. I lys av det-
te vi ser ut val get til at ved tak om tvun-
gen adop sjon el ler at det of fent li ge 
skal over ta om sor gen for barn mot 
for eld re nes sam tyk ke, ofte vil opp fat-
tes som et like al vor lig inn grep som en 
straf fe dom. Det te til si er at den ne type 

I det føl gen de kon sen tre rer jeg meg 
om de barne retts li ge tema. 

Særdomstolsutvalget fore slår, 
et ter å ha vur dert uli ke al ter na ti ver, at 
barne sa ke ne be hand les og av gjø res av 
et ut valg ting ret ter med sær lig kyn-
dig het på fel tet og som er sto re nok til 
å ha et sterkt barne retts lig fag mil jø. 
Det te vil in ne bæ re dom sto ler med 
mi ni mum ti dom me re, hvor av minst 
fem skal ha den nød ven di ge bar ne fag-
li ge kunn skap. Av da gens 63 ting ret ter 
vil i så fall et sted mel lom 20 og 30 

Bedre behandling av barnesaker

Særdomstolsutvalget

Tillit, kompetanse og helhetlig 
behandling. Dette er stikkordene 
for Særdomstolsutvalgets 
forslag med sikte på en bedre 
rettslig behandling av barne
vernsaker og foreldre tvister, eller 
barnesaker som er utvalgets 
fellesbetegnelse. 

Særdomstolsutvalget ble opp nevnt i 
stats råd 7. mai 2015, med pro fes sor 
Hans Pet ter Gra ver som le der, og avga 
sin inn stil ling til bar ne mi nis ter Sol veig 
Hor ne og jus tis mi nis ter Per Wil ly 
Amund sen 9. mars 2017. Opp nev nin-
gen av ut val get var både en rea li se ring 
av løf tet om en slik ut red ning i re gje-
rings er klæ rin gen (Sund vol den-er klæ-
rin gen) høs ten 2013, og en slutt fø ring 
av man ge års de batt ved rø ren de be ho-
vet for even tu ell opp ret tel se av en egen 
fa mi lie dom stol. Sty ret i Ju rist for bun det 
Stat var blant ak tø re ne som et ter lys te 
en eks pert ut red ning på fel tet.

Ut val get fikk et om fat tende man-
dat og en bred sam men set ning. For-
uten det barne retts li ge fel tet, skul le 
ut val get også ut re de spørs må let om å 
opp ret te en egen dom stol på ut len-
dings fel tet, samt vur de re hur tig spor i 
dom sto le ne for en kel te saks ty per i 
straf fe saks kje den. 

         Ut val get me ner at sta tus  
som dom stol sik rer høyrere til lit enn  

sta tus som for valt nings or gan

– Særdomstolsutvalget fore slår at 
barne sa ke ne be hand les og av gjø res av 
et ut valg ting ret ter med sær lig kyn dig-
het på fel tet og som er sto re nok til å ha 
et sterkt barne retts lig fag mil jø, skri ver 
Geir Kjell An ders land.
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vur de res, barns ut vik ling, be hov og 
fun ge ring, for eld re kon flik ters ef fekt 
på bar net, ska de virk nin ger av å være 
vit ne til el ler ut set tes for vold, sek su-
el le over grep og rus at ferd, til knyt-
nings pro ble ma tikk og uli ke ty per psy-
kis ke li del ser. 

Ut val get har også tatt tak i de 
så kal te dob belt spor sa ke ne og kon klu-
de rer med at ti den er over mo den for 
et fel les av gjø rel ses or gan som kan sik-
re en mer hel het lig be hand ling og 
fær re slit som me pro ses ser. Det te er 
sa ker hvor barn er in vol vert både i en 
for eld re tvist i ting ret ten og i en barne-
vernsak i fyl kes nemn da, og hvor pro-
ses se ne kan gå fra det ene or gan til det 
and re og til ba ke igjen. Et fel les av gjø-
rel ses or gan vil i man ge til fel ler kun ne 
nøye seg med en pro sess frem for tre. 
For øv rig vil et fel les av gjø rel ses or gan 
for barne sa ker in ne bæ re en sam ling av 
kom pe tan se på uli ke barne sa ker til 
bes te for de barn som blir be rørt. 

Det bes te al ter na ti vet til for slaget 
om re gio na le ting ret ter, med bar ne-
fag lig spiss kom pe tan se, vil være å 
opp ret te egne barne -og fa mi lie dom-
sto ler. Et sam let ut valg har kom met til 
at spe sia li ser te ting ret ter bed re enn 
særdomstolsmodellen sik rer en vi de-
re fø ring av den kom pe tan se som fin-
nes i sy ste met, sam ti dig som den gir 
de spe sia li ser te dom mer ne mu lig het 
til også å be hand le and re sa ker og til-
hø re et bre de re fag mil jø. Det vil gi 
best mu lig dom mer kom pe tan se. 

Be ho vet for re for mer på det te fel-
tet er stort. For hå pent lig vis vil re gje-
rin gen nå raskt føl ge opp. 

al vor lig nok, at de ge ne relt har for 
li ten bar ne fag lig kom pe tan se og at det 
er for stor og til fel dig va ria sjon mel-
lom de uli ke dom me res kom pe tan se 
på fel tet. 

I Bar ne om bu dets rap port (2012) 
«Bar nas stem me stil ner i stor men. En 
bed re pro sess for barn som opp le ver 
sam livs brudd», et ter ly ses dom me re 
med mer spe sia li sert kom pe tan se, 
som også set ter de i stand til re le van te 
og ut ford ren de spørs mål til de sak-
kyn di ges ut red nin ger, og som har en 
sær lig in ter es se for saks fel tet. 

Ut val get drøf ter i den ne sam men-
heng den nors ke tra di sjon med dom-
sto ler som først og fremst be står av 
ge ne ra lis ter. Skjønt det er noe uenig-
het blant ut val gets med lem mer om 
hvor vik tig ge ne ra list prin sip pet er, er 
det sam stem mig het om at be hand ling 
av sa ker om barn kre ver sær skilt kom-
pe tan se ut over den ge ne rel le dom-
mer kom pe tan sen. Barne sa ke ne står i 
en sær stil ling, sær lig for di av gjø rel-
se ne kan bli så av gjø ren de for bar nets 
frem tid og for di det i dis se sa ker ofte 
må fore tas vur de rin ger som sky ver 
den rent ju ri dis ke me to den i bak grun-
nen. 

For å sik re den nød ven di ge kom pe-
tan se, fore slår ut val get, mot en dis-
sens, ob li ga to risk og lov fes tet opp læ-
ring for alle dom me re som skal kun ne 
be hand le barne sa ker. Opp læ rin gen 
bør be stå av et grunn pro gram med 
jevn li ge opp da te rin ger. Opp læ rin gen 
må blant an net gi kunn skap om hvor-
dan for eld res om sorgs kom pe tan se 

tvangs sa ker må be hand les og av gjø res 
av en dom stol og ikke, som i dag, av et 
for valt nings or gan. 

I for len gel sen av det te kom mer spørs-
må let om til lit. Nett opp for di tvangs-
sa ker i med hold av barnevernloven er 
så inn gri pen de, er det av gjø ren de at 
det or ga net som fat ter av gjø rel ser i sli-
ke sa ker ny ter all menn og bred til lit i 
sam fun net. En rek ke un der sø kel ser 
vi ser at dom sto le ne sco rer svært høyt 
med hen syn til om døm me og til lit. 
Fyl kes nemn de ne på sin side, som har 
vært gjen stand for eva lue rin ger av 
både Riks re vi sjo nen og Ox ford 
Re search, på veg ne av Barne-in klu de-
rings- og likestilingsdepartementet, 
an s es å opp fyl le de nød ven di ge krav 
til retts sik ker het og grun dig het. Men 
det er et tan ke kors at pri va te par ter og 
ak tø rer har mind re til lit til fyl kes-
nemn de ne enn den de pro fe sjo nel le 
ak tø rer, som ad vo ka ter og saks be-
hand le re, til kjen ne gir. De mest kri-
tis ke hev der at fyl kes nemn de ne er en 
for len get arm av barneverntjenesten. 
Det er uan sett en ut ford ring at fyl kes-
nemn de ne er en del av for valt nin gen, i 
sam me sek tor som bar ne ver net, og 
ikke til hø rer det uav hen gi ge domstol-
systemet. Ut val get me ner at sta tus 
som dom stol sik rer høyere til lit enn 
sta tus som for valt nings or gan.  

Til tross for dom sto le nes ge ne rel le 
all men ne til lit, har det i de se ne re år 
vært reist be ty de lig kri tikk mot dom-
mer nes be hand ling av for eld re tvis ter. 
Det har vært hev det at man ge dom-
me re i for li ten grad tar vold mot barn 

be hand le alle barne sa ker. De øv ri ge 
ting ret te ne vil ikke len ger be hand le 
barne sa ker. Fyl kes nemn de ne for svin-
ner, men fylkesnemndslederne fore-
slås, mot to dis sen ser, over ført til de 
ak tu el le ting ret te ne, som ting retts-
dom me re, for å sik re en vi de re fø ring 
av den spiss kom pe tan se de be sit ter på 
det barnevernrettslige fel tet.

Tvangs sa ker i med hold av barne-
vernloven, som plas se ring av barn i 
fos ter hjem el ler adop sjon mot for eld-
re nes vil je, be hand les i dag av fyl kes-
nemn de ne for bar ne vern og so si a le 
sa ker. Sa ke ne be hand les i det alt 
ve sent li ge på sam me måte som van-
li ge retts sa ker, men fyl kes nemn de ne 
har ikke sta tus som dom stol. De er 
for valt nings or ga ner. For eld re tvis ter, 
som gjel der for eld re i så dyp kon flikt, 
et ter sam livs brudd, at de ikke selv kla-
rer å bli eni ge om hvor fel les barn skal 
bo el ler om fan get av sam vær med den 
for el der hvor bar na ikke skal ha fast 
bo sted, blir be hand let i ting ret ten.  

Grunn lo ven be stem mer at straff, 
som er det mest inn gri pen de vir ke-
mid del Sta ten har mot sine bor ge re, 
må ileg ges av dom sto le ne. I lys av det-
te vi ser ut val get til at ved tak om tvun-
gen adop sjon el ler at det of fent li ge 
skal over ta om sor gen for barn mot 
for eld re nes sam tyk ke, ofte vil opp fat-
tes som et like al vor lig inn grep som en 
straf fe dom. Det te til si er at den ne type 

Bedre behandling av barnesaker

         Ut val get me ner at sta tus  
som dom stol sik rer høyrere til lit enn  

sta tus som for valt nings or gan

Neste utgave av Juristkontakt kommer 18. mai. 

Annonsefrist 5. mai
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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re gje rings par ti et Frem skritts par ti et 
øns ker å leg ge ned Po li ti di rek to ra tet. 
Et ter mitt syn har di rek to ra tet utvil-
somt sin ek si stens be ret ti gel se. Men 
sen tra li se rings- og sam ord nings ide en 
som for ti den pre ger norsk po li ti, kan 
lett føre til mang len de me nings mang-
fold om vik ti ge re for mer. Å gjø re po li-
ti mest re ne til en slags an nen rangs 

«vik tig for po li ti et da for slaget tref fer 
po li ti et bredt og har stor be tyd ning 
for po li ti ets ar beid». Det bes i bre vet 
om inn spill, sam ti dig som po li ti dis-
trik te ne og and re un der lig gen de 
en he ter in vi te res til å gi egne ut ta lel-
ser som vil leg ges ved di rek to ra tets 
sam le de hø rings svar, men da med en 
frist al le re de 1. ap ril 2017. 

Straf fe pro sess lov ut val gets ut red-
ning og lov ut kast er et do ku ment på 
nes ten 700 si der med til legg av 
di ver se ved legg. På ta le myn dig he ten i 
po li ti dis trik te ne har utvil somt mye å 
bi dra med som hø rings in stan ser. Det 
er nå en gang slik at den som har sko-
en på, best vet hvor den tryk ker. Ved 
Oslo stats ad vo kat em be ter for sø ker vi 
å set te av tid i en el lers pres set ar beids-
si tua sjon for å kom me med en grun-
dig hø rings ut ta lel se. Ar bei det med 
lov ut kas tet så langt vi ser at ak tø re ne i 
straf fe retts plei en med sin prak tis ke 
er fa ring og inn sikt vil være svært vik-
ti ge hø rings in stan ser. Et has te ar beid i 
po li ti et med en så ve sent lig lov re-
form, bør unn gås.

Må ten hø rings pro ses sen fore går på i 
po li ti et, rei ser også spørs mål om Po li ti-
di rek to ra tets rol le. Pro gram ko mi te en i 

Sen tra li se rings og sam ord nings 
ide en som for ti den pre ger norsk 
po li ti, kan lett føre til mang len de 
me nings mang fold om vik ti ge 
re for mer.

For ti den på går det fle re sto re end-
rings pro ses ser i straf fe retts plei en i 
Norge. Den end rin gen som er blitt 
gjen stand for mest opp merk som het, 
er den så kal te «Nær po li ti re for men», 
som i rea li te ten er en re form som – på 
tross av sitt navn –  in ne bæ rer en til 
dels nød ven dig sen tra li se ring av 
må ten po li ti et er or ga ni sert på. An tall 
po li ti dis trik ter er re du sert og an tall 
lens manns kon to rer er også i ferd med 
å bli kraf tig re du sert.

En an nen kan skje vel så vik tig 
end rings pro sess, er ar bei det med en 
ny straf fe pro sess lov. I de sem ber ble 
NOU 2016: 24 Ny straf fe pro sess lov 
sendt på hø ring med hø rings frist 6. 
juni i år. De straf fe pro ses su el le reg-
le ne er ikke bare vik ti ge kjø re reg ler 
for straf fe retts plei ens ak tø rer; de ut-
gjør også en helt ve sent lig re gu le ring 
av for hol det mel lom myn dig he te ne 
og bor ger ne i en retts stat.

Opp gjen nom åre ne har po li ti mest-
re ne, som gjen nom to sto re po li ti re-
for mer i an tall er blitt re du sert fra 54 
til 12, vært vik ti ge bi drags yte re som 
hø rings in stan ser i jus tis sek to ren. Vi 
som ar bei der med straf fe rett, vet at 
det er på ta le myn dig he ten i po li ti et 
som ut gjør driv hjulet i straf fe retts-
plei en. Det blir da gan ske un der lig at 

Jus tis- og be red skaps de par te men tet 
har unn latt å ta med po li ti dis trik te ne 
som hø rings in stan ser for den nye 
straf fe pro sess lo ven. 

Rik tig nok har de par te men tet 
sendt lov ut kas tet på hø ring til Po li ti-
di rek to ra tet med stan dard for mu le rin-
gen i hø rings bre vet om at «De par te-
men tet ber hø rings in stan se ne vur de re 
om det er be hov for å fore leg ge 
hø rings bre vet for even tu el le un der lig-
gen de in stan ser som ikke er opp ført 
på lis ten over hø rings in stan ser». I 
di rek to ra tets brev av 12. ja nu ar 2017 
til po li ti dis trik te ne om hø rings pro ses-
sen un der stre kes det at for slaget til ny 
straf fe pro sess lov er om fat tende og 

   Av stats ad vo kat Stein Vale

Mang len de me nings mang fold  
 om ny straf fe pro sess lov

Den tred je stats makt – exit?

Hø rings pro sess

Makt for de ling

Kollegene diskuterer ikke 
lenger Montesquieu og 
maktfordelingsprinsippet.  
Aldri har dommerhverdagen 
vært mer gjennomregulert og 
travel. Og våre rikspolitikere 
 – er de egentlig opptatt av 
skillene mellom den lovgivende, 
den utøvende og den 
dømmende makt?

Jeg ble dom mer i 1989. Uav set te lig 
em bets mann. Ikke verst? Vi var stol te 
og be viss te og re ager te på stats ka len-
de ren, der dom sto le ne var opp ført 
som «in sti tu sjo ner un der Jus tis de par-
te men tet».

Den et ter leng te de Domstolkom-
misjonen ut re det løs ri vel se fra for valt-
nin gen. Dom sto le ne og dom mer ne 
skul le bli selv sten di ge. Trod de vi.

Så gikk det som i den gam le bar-
ne reg len: Og man nen vil le fra nis sen 
flyt te, men rei sen den ble til in gen 
nyt te, for bak på las set satt nis sen og lo 
– Jeg tror vi flyt ter i dag, vi to.

Det skal sies: De par te men tet had-
de styrt med grun dig het. De var litt 

    Må ten hø rings  
pro ses sen fore går  
på i po li ti et, rei ser  
også spørs mål om  

Po li ti di rek to ra tets rol le

– Det blir gan ske un der lig at Jus tis- og 
be red skaps de par te men tet har unn latt å 
ta med po li ti dis trik te ne som hø rings in-
stan ser for den nye straf fe pro sess lo ven, 
skri ver stats ad vo kat Stein Vale (Foto: 
CF-We sen berg/kolonihaven.no)
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hø rings in stan ser, som med en altfor 
kort frist skal få mu lig he ten til å 
frem me sine syns punk ter gjen nom 
Po li ti di rek to ra tet, er i strid med de mo-
kra tis ke tra di sjo ner. Øns ket om å ha 
«ett po li ti» – som var et sen tralt mål i 
Po li ti ana ly sen fra 2013 (NOU 2013: 
9) – må ikke dri ves så langt at det med-
fø rer man gel på me nings mang fold.

Dess uten er det jo med en viss 
und ring man re gist re rer at pe ri fe re 
in ter es se grup per som for eks em pel 
Nei til atom vå pen og Kvin ne grup pa 
Ot tar fi gu re rer på de par te men tets 
hø rings lis te, men ikke lan dets po li ti-
mest re.

re gje rings par ti et Frem skritts par ti et 
øns ker å leg ge ned Po li ti di rek to ra tet. 
Et ter mitt syn har di rek to ra tet utvil-
somt sin ek si stens be ret ti gel se. Men 
sen tra li se rings- og sam ord nings ide en 
som for ti den pre ger norsk po li ti, kan 
lett føre til mang len de me nings mang-
fold om vik ti ge re for mer. Å gjø re po li-
ti mest re ne til en slags an nen rangs 

«vik tig for po li ti et da for slaget tref fer 
po li ti et bredt og har stor be tyd ning 
for po li ti ets ar beid». Det bes i bre vet 
om inn spill, sam ti dig som po li ti dis-
trik te ne og and re un der lig gen de 
en he ter in vi te res til å gi egne ut ta lel-
ser som vil leg ges ved di rek to ra tets 
sam le de hø rings svar, men da med en 
frist al le re de 1. ap ril 2017. 

Straf fe pro sess lov ut val gets ut red-
ning og lov ut kast er et do ku ment på 
nes ten 700 si der med til legg av 
di ver se ved legg. På ta le myn dig he ten i 
po li ti dis trik te ne har utvil somt mye å 
bi dra med som hø rings in stan ser. Det 
er nå en gang slik at den som har sko-
en på, best vet hvor den tryk ker. Ved 
Oslo stats ad vo kat em be ter for sø ker vi 
å set te av tid i en el lers pres set ar beids-
si tua sjon for å kom me med en grun-
dig hø rings ut ta lel se. Ar bei det med 
lov ut kas tet så langt vi ser at ak tø re ne i 
straf fe retts plei en med sin prak tis ke 
er fa ring og inn sikt vil være svært vik-
ti ge hø rings in stan ser. Et has te ar beid i 
po li ti et med en så ve sent lig lov re-
form, bør unn gås.

Må ten hø rings pro ses sen fore går på i 
po li ti et, rei ser også spørs mål om Po li ti-
di rek to ra tets rol le. Pro gram ko mi te en i 

   Av stats ad vo kat Stein Vale

   Av Mats Stens rud, lag dom mer Fros ta ting lag manns rett

Mang len de me nings mang fold  
 om ny straf fe pro sess lov

Den tred je stats makt – exit?

Makt for de ling

Kollegene diskuterer ikke 
lenger Montesquieu og 
maktfordelingsprinsippet.  
Aldri har dommerhverdagen 
vært mer gjennomregulert og 
travel. Og våre rikspolitikere 
 – er de egentlig opptatt av 
skillene mellom den lovgivende, 
den utøvende og den 
dømmende makt?

Jeg ble dom mer i 1989. Uav set te lig 
em bets mann. Ikke verst? Vi var stol te 
og be viss te og re ager te på stats ka len-
de ren, der dom sto le ne var opp ført 
som «in sti tu sjo ner un der Jus tis de par-
te men tet».

Den et ter leng te de Domstolkom-
misjonen ut re det løs ri vel se fra for valt-
nin gen. Dom sto le ne og dom mer ne 
skul le bli selv sten di ge. Trod de vi.

Så gikk det som i den gam le bar-
ne reg len: Og man nen vil le fra nis sen 
flyt te, men rei sen den ble til in gen 
nyt te, for bak på las set satt nis sen og lo 
– Jeg tror vi flyt ter i dag, vi to.

Det skal sies: De par te men tet had-
de styrt med grun dig het. De var litt 

tre ge og til ba ke hold ne, men sam ti dig 
opp lev de vi re spekt for or ga ni se rin-
gen av ar bei det og fag lig uav hen gig-
het. Lov av de lin gen har all tid vært for-
sik ti ge i sine ut ta lel ser, og pre si sert når 
lo ven er uklar og spørs mål hel ler ikke 
er løst i retts prak sis.

Med Dom stol ad mi nis tra sjo nen 
(DA) i 2002 trakk Jus tis de par te men-
tet seg ut av dom sto le nes ve og vel. 
Men i prak sis over lot de ro ret til sin 
pro sess full mek tig.

Før be trak tet jeg Re gje rings ad vo-
ka ten som et or di nært, stør re ad vo kat-
fir ma. Nå fikk det te by rå et, som i dag 
tel ler 37 ad vo ka ter, en ve sent lig inn-
fly tel se på ut vik lin gen av den tred je 
stats makt. El ler skal vi si ned byg gin-
gen?

De er ster ke og am bi si ø se –  og 
be va re meg vel dyk ti ge –  dis se ju ris-
te ne. Dess uten har de lan dets stør ste 
ut re der ap pa rat: hele for valt nin gen. De 
er kløp pe re til å byg ge opp re son ne-
men ter og få gjen nom slag for både syn 
og syn sing. Ured de på en helt an nen 
måte enn Lov av de lin gen. De ska per 
hold nin ger og pre ger stort og smått.

In gen kan over be vi se meg om an net 
enn at lang va rig tje nes te hos Re gje rings-
ad vo ka ten ut vik ler for valt nings venn lig-
het. Da den for ri ge re gje rings ad vo ka ten 
ble pen sjo nist, til sto han åpent at han 
var «litt glad i sta ten», og han sy nes at 
sta ten vin ner for få sa ker. Man bør være 
på vakt når en ad vo kat blir glad i kli en-
ten sin. Og Re gje rings ad vo ka ten har 
bare én kli ent.

Det er min på stand at Re gje rings-
ad vo ka ten har bi dratt til at DA med 
dom sto le ne er blitt som et hvil ket 
som helst an net for valt nings by rå kra ti 
i sta ten. Dom mer ne skil ler seg ikke 
stort fra stats tje nes te menn –  saks be-
hand le re.

Det er tra di sjon for ster ke per son lig he-
ter fra Re gje rings ad vo ka ten i DAs le-
del se. I dag har vi tre sym pa tis ke ju ris-
ter der fra – sty re le der, sty re med lem og 

              Re gje rings ad vo ka ten  
har bi dratt til at DA med 
dom sto le ne er blitt som  

et hvil ket som helst an net 
for valt nings by rå kra ti  

i sta ten
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Meninger | Fag | Debatt

Nå er for hol de ne til ret te lagt for 
en ny ok ku pa sjons makt. Man kan lett 
kvit te seg med de eld ste i Høy es te rett 
ved å leg ge dom sto len til Trondheim. 
Stats in sti tu sjo ner flyt tes hyp pig ut i 
dis trik tet. Og jeg an tar at dom me re 
over 62 vel ger å bli igjen i Oslo gry ta.

Det er i gode ti der man ut vik ler 
ro bus te dom sto ler som skal tåle dår-
li ge ti der. Det er i freds tid man må 
ut vik le den tred je stats makt med uav-
hen gi ge dom sto ler og dom me re.

Du har vel ikke glemt for søket på 
stats kupp i Tyr kia som me ren 2016? 
Da gen et ter ble 2 745 dom me re av-
satt. Og i USA pres ser Trump på 
dom sto le ne for å få gjen nom slag for 
sine re for mer.

«Ar beids ta ke ren må uten er stat-
ning fin ne seg i de end rin ger som 
 måt te bli gjort i dom sto lens for  ret-
nings krets og or ga ni se ring, f.eks. sam-
men  slåing med and re dom sto ler. 
Om or ga ni se rin ger kan føre til bort fall 
av le der an svar, ad mi nist ra ti ve opp  ga-
ver, end ring av tit tel og/el ler nytt kon-
tor sted.»

Noe slikt var uten ke lig i det for-
ri ge år hund ret. Og hva had de 
Eidsvoll mennene sagt i 1814?

Un der den and re ver dens kri gen vil le 
tys ker ne kvit te seg med eld re, uøns-
ke te høy es te retts dom me re. Pla nen 
var å gjen nom fø re det te ved å sen ke 
al ders gren sen. Men man kom ikke så 
langt, for Høy es te rett fra tråd te sine 
em be ter i de sem ber 1940.

dag lig le der. De har prak tisk talt bare 
er fa ring fra det of fent li ge, og sam let 
over 60 år hos Re gje rings ad vo ka ten. 
Be visst el ler ube visst –  gam mel kjær-
lig het rus ter ikke.

I kjøl van net av Domstolkom-
misjonen ble man opp tatt av struk tur-
end rin ger. Pro fes sor Hen ning Jak helln 
avga en be tenk ning i 2001 – om dom-
mer nes ret tig he ter og plik ter. Jus tis de-
par te men tet og Dom mer for en in gen la 
i ho ved sak hans vur de rin ger til grunn.

DA var ikke for nøyd og be stil te en 
al ter na tiv vur de ring fra Re gje rings ad-
vo ka ten. Den gikk be ty de lig leng re i å 
an gri pe dom mer nes uav hen gig het. 
Og DA valg te Re gje rings ad vo ka tens 
syn. Re sul ta tet ble føl gen de be stem-
mel se i ar beids av ta len med nye dom-
me re og domstolledere:

– Det er i gode ti der man ut vik ler ro bus te dom sto ler som skal tåle dår li ge ti der. Det er i freds tid man må ut vik le den tred je stats-
makt med uav hen gi ge dom sto ler og dom me re, skri ver lag dom mer Mats Stens rud. (Foto: colourbox.com)

Din økonomi

Påsken er hyttetid,  
men feriedrømmen har  
fått en stiv pris. 

Av Maria Setsaas,  
forbrukerøkonom i Danske Bank

Pås ken nær mer seg, 
og man ge ser frem 
til å sam le fa mi lie 
og ven ner på hyt ten 
med ski tu rer, pås ke-
quiz, blå Swix og 
ap pel sin. Men fe rie-

drøm men har et ter hvert fått en stiv 
pris. Et ter man ge år med flat pris ut-
vik ling, ser vi nå at fjell hyt te ne sti ger i 
ver di, noe som øker inn gangs bil let ten. 
Og om man al le re de eier en hyt te, er 
det lett glem me at hyt ten kos ter ti tu-
sen vis av kro ner hvert enes te år, noe 
som gjør at døgn pri sen kan sam men-
lig nes med de flot tes te fe rie ste de ne i 
ut lan det. 

Norge er en hyt te na sjon, med 
over 450 000 re gist rer te hyt ter. To av 
fem nord menn sier de dis po ne rer en 
hyt te, men nå øns ker re kord man ge å 
rea li se re drøm men selv. Iføl ge Pro-
gno se sen te ret var det 60 000 nord-
menn som øns ket å kjø pe en hyt te for 
to år si den. Nå er tal let dob let. I takt 
med ur ba ni se rin gen ser vi at man ge 
øns ker å trek ke til ba ke til na tu ren i 
hel ge ne. Ak tiv fri tid i fjell hei men er 
for man ge det gode liv. Sam ti dig har 
man ge opp ar bei det seg ka pi tal fra 
bo lig pris opp gan ge ne de se nes te åre ne, 
noe som gjør en fjern hyt te drøm til en 
opp nåe lig rea li tet. På sam me tid ser vi 
at mar ke det for fjell hyt ter fris ker til, 
et ter man ge år med en flat pris ut vik-
ling. Det gjør at døgn pri sen be gyn ner 
å bli sky høy om hyt ten bru kes lite. 

En nor mal norsk hyt te med god 
stan dard kos ter rundt 2900 kro ner 

Pengevennlig påske
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Nå er for hol de ne til ret te lagt for 
en ny ok ku pa sjons makt. Man kan lett 
kvit te seg med de eld ste i Høy es te rett 
ved å leg ge dom sto len til Trondheim. 
Stats in sti tu sjo ner flyt tes hyp pig ut i 
dis trik tet. Og jeg an tar at dom me re 
over 62 vel ger å bli igjen i Oslo gry ta.

Det er i gode ti der man ut vik ler 
ro bus te dom sto ler som skal tåle dår-
li ge ti der. Det er i freds tid man må 
ut vik le den tred je stats makt med uav-
hen gi ge dom sto ler og dom me re.

Du har vel ikke glemt for søket på 
stats kupp i Tyr kia som me ren 2016? 
Da gen et ter ble 2 745 dom me re av-
satt. Og i USA pres ser Trump på 
dom sto le ne for å få gjen nom slag for 
sine re for mer.

– Det er i gode ti der man ut vik ler ro bus te dom sto ler som skal tåle dår li ge ti der. Det er i freds tid man må ut vik le den tred je stats-
makt med uav hen gi ge dom sto ler og dom me re, skri ver lag dom mer Mats Stens rud. (Foto: colourbox.com)

Din økonomi

Påsken er hyttetid,  
men feriedrømmen har  
fått en stiv pris. 

Av Maria Setsaas,  
forbrukerøkonom i Danske Bank

Pås ken nær mer seg, 
og man ge ser frem 
til å sam le fa mi lie 
og ven ner på hyt ten 
med ski tu rer, pås ke-
quiz, blå Swix og 
ap pel sin. Men fe rie-

drøm men har et ter hvert fått en stiv 
pris. Et ter man ge år med flat pris ut-
vik ling, ser vi nå at fjell hyt te ne sti ger i 
ver di, noe som øker inn gangs bil let ten. 
Og om man al le re de eier en hyt te, er 
det lett glem me at hyt ten kos ter ti tu-
sen vis av kro ner hvert enes te år, noe 
som gjør at døgn pri sen kan sam men-
lig nes med de flot tes te fe rie ste de ne i 
ut lan det. 

Norge er en hyt te na sjon, med 
over 450 000 re gist rer te hyt ter. To av 
fem nord menn sier de dis po ne rer en 
hyt te, men nå øns ker re kord man ge å 
rea li se re drøm men selv. Iføl ge Pro-
gno se sen te ret var det 60 000 nord-
menn som øns ket å kjø pe en hyt te for 
to år si den. Nå er tal let dob let. I takt 
med ur ba ni se rin gen ser vi at man ge 
øns ker å trek ke til ba ke til na tu ren i 
hel ge ne. Ak tiv fri tid i fjell hei men er 
for man ge det gode liv. Sam ti dig har 
man ge opp ar bei det seg ka pi tal fra 
bo lig pris opp gan ge ne de se nes te åre ne, 
noe som gjør en fjern hyt te drøm til en 
opp nåe lig rea li tet. På sam me tid ser vi 
at mar ke det for fjell hyt ter fris ker til, 
et ter man ge år med en flat pris ut vik-
ling. Det gjør at døgn pri sen be gyn ner 
å bli sky høy om hyt ten bru kes lite. 

En nor mal norsk hyt te med god 
stan dard kos ter rundt 2900 kro ner 

med 24 pro sent for 2017. Det kan 
gjø re hyt te regn ska pet bed re. 

Al ter na tiv tra di sjon
Ikke alle drøm mer om en pås ke med 
snø og Kvikk Lunsj. Er man rei se lys-
ten, er det mu lig å gjø re et kupp på 
bil li ge fly bil let ter til stor by ene i pås-
ke fe ri en. Svak kro ne kurs har gjort en-
kel te de ler av ver den be ty de lig dy re re 
enn for bare noen få år si den, men 
fe rie tu ren til Lon don blitt mye bil li-
ge re i 2017. Nord menn er gla de i pås-
ke fjel let, og for man ge skal det nok litt 
til for å byt te ut hyt te tid med stor-
by en  med det før s te. Det er li ke vel 
svært po pu lært å bru ke pås ken til å 
dra på and re ty per fe rie. Om en drar 
nyt te av bil li ge fly pri ser og god va lu ta-
kurs kan det være mye å spa re på å 
ska pe nye pås ke tra di sjo ner uten for 
ski spo ret.

Kil der: SSB, Eiendom Norge, Dans ke Bank 

Hyt te 80m2, god stan dard, med 
mar keds ver di på 2,75 millioner

Renteutgifter*  
(inkl. 24% rentefradrag)

35910

Forsikring 2400

Vedlikehold 12800

Strøm og oppvarming 3700

Kommunale utgifter 2400

Årlige utgifter 57219

Døgnpris

20 overnattinger 2861

40 overnattinger 1430

60 overnattinger 954

80 overnattinger 715

100 overnattinger 572

*2,1 prosent nominell rente, 2,25 millioner i lån, 
eks. egenkapitalavkastning

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Prognosesenteret, 
Danske Bank og Adresseavisen

per natt om fa mi li en bru ker hyt ten 20 
net ter i året. Da har hyt te drøm men 
en pris. 

Her er reg ne styk ket: 
En ny byg get norsk folke hyt te er 
ty pisk 80 kvad rat me ter og har en 
ver di på 2,75 mil li o ner kro ner. Med 
en egen ka pi tal på 500 000, som 
al ter na tivt kun ne vært for ren tet i 
ak sje fond, el ler på høy ren te kon to, 
blir gjelds ut gif te ne på nær 36 000 
kro ner i året, gitt en ef fek tiv ren te på 
2,1 pro sent og en ka pi tal skat te sats på 
24 pro sent for 2017. Av and re ut gif-
ter føl ger ved li ke hold, strøm- og 
opp var ming, samt kom mu na le av gif-
ter og for sik ring. 

Den re el le døgn pri sen er høy ere, 
da ny byg de hyt ter ofte har inn lagt 
bred bånd og lig ger nær et al pin an legg. 
Se song kort til de mest po pu læ re 
al pin bak ke ne i Norge kos ter ofte fra 
16 000 til over 20 000 kro ner for en 
fa mi lie på fire. I til legg kom mer brøy-
ting, vei av gif ter, samt små og sto re 
inn kjøp til hyt ten gjen nom året. Da 
lø per pen ge ne raskt. 

Gjør hyt te drøm men pen ge venn lig
Selv om man ge øns ker å bru ke fa mi-
lie hyt ten selv for å leve ut pås ke drøm-
men, er det ofte nok av hel ger hvor 
hyt ten står tom gjen nom året. Da kan 
ut leie være løs nin gen. På po pu læ re 
ski de sti na sjo ner kan man en kelt leie 
ut hyt ten for over 5000 kro ner for en 
helg. Husk at de tra di sjo nel le hyt te-
for mid ler ne, og dele tje nes ter som Air-
bnb, tar et ge byr for tje nes ten, som 
blant an net skal dek ke for sik rin ger og 
an net.  Det er svært en kelt å leie ut 
hyt ten i dag. En ten gjør du det selv på 
Finn, bru ker en hyt te for mid ler, el ler 
Air bnb. Hyt te ut leie er også skat te fritt 
inn til 10 000 kro ner, hvor 85 pro sent 
av over sky ten de ut leie be løp be skat tes 

Pengevennlig påske
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Karriereråd

• Skriv en ny søknad for hver 
jobb du søker.

• Briljer gjerne med en god 
overskrift. Ofte er det lettere å 
ta overskriften til slutt.

• Start med en kort beskrivelse  
av hvorfor du søker på akkurat 
denne jobben. Vær konkret.

• Svar på kravene/ønskene de 
har skrevet om i annonsen. Få 
frem hva du mener du kan 
bidra med. Bruk gjerne 
eksempler fra opp gaver du har 
løst og resultater du har fått.

• De fleste er redde for å skryte. 
Risikoen for at du er litt for 
beskjeden er i mange tilfeller 
større.

• La flere av setningene starte  
med andre ord enn «Jeg».

• Prøv å skrive i presens. De er 
mer opptatt av hva du gjør og 
kan få til fremover, enn hva du 
har gjort før.

• Skriv gjerne noe om hvordan du 
jobber og hvordan du er som 
person/kollega evt. som leder 
om det er en lederjobb du søker.

• Sjekk at CV’en fremhever det 
samme som søknaden. CV 
skal svært sjeldent være på 
mer enn to sider. Behøver du å 
fortelle mer anbefales vedlegg.

• Søknaden bør ikke være på 
mer enn en side, og naturligvis 
helt fri for skrivefeil.

• Lagre gjerne både cv og søknad 
i pdf format.

• Eksempler på søknader:  
https://www.uio.no/studier/
karriere/jobbsoking/
cv-soknad/eksempler-cv-
soknad.html

Hva er en god jobbsøknad?  
Det pragmatiske svaret på 
dette spørsmålet er «en søknad 
som gjør at du kommer på 
intervju». Ingen fasit med andre 
ord. Samtidig vet vi en del om 
hva som vekker mottakers 
interesse. Her kommer  
noen tips.

Av IngerChristine  
Lindstrøm,  
karriererådgiver  
i Juristforbundet

Start med å lese og ana ly se re ut lys nings-
teks ten grun dig. Hvor dan be skri ver de 
kra ve ne og be ho ve ne sine? Du be hø ver 
ikke å kun ne sva re 100% ja på hele øns-
ke lis ten for å søke, men sett deg inn i 
øns ker og be hov så godt du kan.

Hva me ner du at du kan du bi dra 
med som de må få vite om? Tenk 
spiss kom pe tan se. Ved å be skri ve deg 
selv som «po tet» som kan litt om alt 
og er in ter es sert i det mes te blir du 
let te re uty de lig.

Gjør no ta ter og for mu ler eks emp-
ler på hva du kan. Hva går igjen i de 
opp ga ve ne du lø ser godt? Hvor dan 
kan du for mu le re det te inn mot det 
de øns ker seg av sin nye med ar bei der?

Et tips er å spør re noen som kjen-
ner deg godt fag lig og per son lig, samt 
ten ke gjen nom si tua sjo ner du har 
vært i og opp ga ver du har løst på en 
god måte. På den må ten kan du fin ne 
og set te ord på vik tig og re le vant 
in for ma sjon om deg selv.

De al ler fles te mot ta ke re av jobb-
søk na der ser på og le ser CV’en før de 
le ser søk nads bre vet. Det te in ne bæ rer at 
du bør for sik re deg om at CV’en er mer 
enn en kro no lo gisk opp ram sing av 
ar beids for hol de ne dine. Den må også si 

noe om hva du kan fag lig, vise til noen 
re sul ta ter og be skri ve an svars om rå der 
du har er fa ring med. Skriv gjer ne et kort 
sam men drag øverst på CV’en din like 
un der kon takt in for ma sjo nen. Sam men-
dra get kan være in for ma sjon du hen ter 
fra søk na den, el ler en kort be skri vel se 
av hva du kan, hvem du er og hva du vil.

Noe av det vik tig ste med søk nads-
bre vet er at du skri ver noe kon kret og 
po si tivt om grun nen til at du sø ker på 
ak ku rat den ne job ben. I man ge søk na der 
kom mer gjer ne in for ma sjo nen om det te 
helt av slut nings vis, og er litt for ge ne rell. 
Van ske lig? Ja, og vik tig for å fan ge le se-
rens in ter es se. Bruk der for litt tid på å 
ten ke deg frem til den ne be grun nel sen 
og din mo ti va sjon. Er det ar beids opp ga-
ve ne de be skri ver som til trek ker deg? Er 
det det at du vet at de er en ar beids plass 
som til byr god fag lig ut vik ling? Vet du at 
de er kjent for å ha et godt ar beids mil jø? 
Er det sam funns opp dra get de har du 
iden ti fi se rer deg med?

Her kre ves det som of test at du 
gjør noen un der sø kel ser om den ak tu-
el le ar beids gi ve ren. Man ge ven ter 
med å gjø re den ne job ben til de skal i 
in ter vju. Det er man ge for de ler ved å 
gjø re den ne inn sat sen al le re de når du 
har be stemt deg for å søke.

Kla rer du å fin ne frem til en per-
son som kan for tel le deg litt mer om 
ar beids plas sen det som står i ut lys-
nings teks ten? Kan du fin ne in for ma-
sjon på net tet? Lin ked In kan være vel-
dig nyt tig verk tøy. Vær for be redt på at 
man ge ar beids gi ve re kom mer til å se 
et ter deg på Lin ked In og på and re 
nett ste der også i for bin del se med 
an set tel ses pro ses sen.

  Skal jeg rin ge kon takt per so nen i 
an non sen? Så fremt du vet at du har et 
godt gjen nom tenkt og re le vant spørs-
mål du øns ker svar på kan det være 
helt rik tig. Der som du rin ger må du 
være for be redt på at det kan føre til en 
sam ta le som kan fø les som et lite in ter-

vju. En gyl den mu lig het! Kon takt per-
so nen spør kan skje spørs mål som «hva 
gjør du på i job ben du har nå da?» Da 
er det bra om du kan kom me med et 
kort og in ter es se vek ken de svar. Du skal 
de fi ni tivt ikke «rin ge for å rin ge». Re fe-
rer gjer ne til sam ta len med per so nen 
du snak ket med i søk na den om du rin-
ger. Er det man ge sø ker gjør det det let-
te re for dem å hus ke deg.

Hvordan skriver jeg en god jobbsøknad?
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Hvordan skriver jeg en god jobbsøknad?

Jurist i tilsynsavdeling Hedmark 
– Arbeidstilsynet Indre Østland
Spennende utfordringer, saksbehandling, tilsyn, veiledning,  
samarbeid og opplæring. Miljø med høy faglig kompetanse.

Kontaktpersoner
Regiondirektør Kjell Haugen – tlf 992 51 922  
Fung.tilsyns leder Pål O Johansen – tlf 906 54 835 

Søknadsfrist: 5. mai 2017

Fullstendig utlysning: www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet

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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NOR GES HØY ES TE RETT

Høy es te rett er lan dets øver ste dom stol og har som ho ved opp ga ve å ar bei de for retts av kla ring og retts ut vik ling. Høy es te rett blir 
le det av jus ti tia ri us. I til legg har dom sto len 19 dom mer em be ter og et em be te som di rek tør. Dom sto len har vi de re en as si ste ren de 
di rek tør, en ju ri disk ut red nings en het på 25 stil lin ger in klu dert ut red nings le der og nest le de re og 22 stil lin ger in nen ad mi nist ra sjon 
og saks be hand ling. Det ju ri dis ke og ad mi nist ra ti ve støt te ap pa ra tet i Høy es te rett le des av di rek tø ren. Høy es te rett hol der til i 
 Høy es te retts Hus i Oslo.

DI REK TØR I NOR GES HØY ES TE RETT
Em be tet som di rek tør i Høy es te rett er le dig fra 1. sep tem ber 2017. 

Di rek tø ren le der Høy es te retts ju ri dis ke og ad mi nist ra ti ve støt te ap pa rat, med an svar for bl.a. øko no mi  -
for valt ning og per so nal for valt ning og en kel te si der av saks be hand lin gen. Di rek tø ren har vi de re et  
an svar for or ga ni sa sjons ut vik ling og or ga ni se ring av saks av vik lin gen ge ne relt. Høy es te rett har en 
ut strakt in ter na sjo nal virk som het, og di rek tø ren er sen tral i det te ar bei det. Høy es te rett har for ti den  
fle re di gi ta li  se rings pro sjek ter, blant an net inn fø ring av nytt saks be hand lings sy stem og ut vik ling av  
di gi ta le ar beids for mer. Di rek tø ren har også an svar for sik ker hets ar bei det i Høy es te rett. 

Di rek tø rens ar beids opp ga ver er kre ven de og  va ri er te. For uten svært gode ju ri dis ke kva li fi ka  sjo ner,  
kre ver stil lin gen svært gode le der egen ska per, ad mi nist ra ti ve ev ner og sam ar beids ev ner. Høy es te retts  - 
jus ti tia ri us er di rek tø rens nær mes te over ord ne de, og det er på alle om rå der et tett og nært sam ar beid  
mel lom jus ti tia ri us og di rek tø ren. 

Sø ke re må ha god gjen nom fø rings ev ne og stor evne til å en ga sje re og mo ti ve re med ar bei de re, ha en 
 ut pre get ser vi ce inn stil ling og ha god kjenn skap til dom sto le ne og of fent lig for valt ning, god munt lig og 
skrift lig frem stil lings evne, gode eng elsk kunn ska per og stor ar beids ka pa si tet og ar beids gle de. Er fa ring fra 
ar beid i dom sto le ne vil være en for del. Norsk stats bor ger skap er en for ut set ning for å  kun ne til set tes i 
 stil lin gen. Det er vi de re en for ut set ning at ved kom men de vil kun ne bli kla rert for nivå Strengt Hem me lig.

For nær me re in for ma sjon om stil lin gen, ta kon takt med jus ti tia ri us To ril Ma rie Øie,  
dom mer Mag nus Matningsdal el ler di rek tør Gun nar Berg by, alle i te le fon 22 03 59 00.

Lønn et ter av ta le og in nen for Sta tens le der lønns sy stem.

Søk nads fris ten er tirs dag 18. ap ril 2017.  

Søk na den sen des elek tro nisk via www.jobbnorge.

Det er et per so nal po li tisk mål at ar beids sta ben skal gjen spei le be folk nings sam men set nin gen ge ne relt  
– også når det gjel der kjønn og kul tu relt mang fold. Et ter søk nads fris tens ut løp vil det bli ut ar bei det of fent lig 
sø ker lis te. Det gjø res opp merk som på at opp lys nin ger om sø ke ren kan bli of fent lig gjort, selv om man har  
bedt om ikke å bli ført opp på of fent lig sø ker lis te. Sø ke ren vil i til fel le få var sel før of fent lig gjø ring.



Jobbmarkedet
Du �inner også Jobbmarkedet med stillingsutlysninger:

• Juristforbundet.no. Annonsene publiseres fortløpende.
• Juristforbundets nyhetsbrev ca. hver 14. dag.
• Juristkontakt.no. Annonsene publiseres fortløpende.

– for hele jus-Norge
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Annonsesjef Per-Olav Leth | 07 Media – 07.no
E-post: perolav@07.no | Tlf: +47 918 16 012
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Neste  
utgave av  

Juristkontakt  
kommer  
18. mai. 

Annonsefrist  
5. mai

Ring: 918 16 012  
eller e-post:  

perolav@07.no

Når du annonsereri Juristkontakt blir din annonse sett av over  

21 000 medlemmer

Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no

ADVOKAT BERGEN – JURIDISK AVDELING
LO er den ledende arbeidstakerorganisasjonen i Norge, og har 913.000 medlemmer fordelt på 25 forbund. 
LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi 
distriktskontorer i alle fylker. Til sammen er vi ca. 265 ansatte som har et hyggelig og til tider hektisk miljø på 
arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å 
søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Det er ledig stilling som advokat ved LOs juridiske regionskontor i Bergen. Stillingen 
er underlagt LOs juridiske avdeling med hovedkontor i Oslo. LOs juridiske avdeling 
har regionskontorer i Trondheim med tre advokater, og Stavanger og Bergen som 
begge har en advokatstilling.

Arbeidsoppgaver
• Arbeidet som LOs advokat i Bergen er selvstendig, krevende og interessant. Arbeidet 

består i hovedsak av prosedyre og rådgivning til LOs forbund og medlemmer og krever 
bred kompetanse i individuell arbeidsrett. Kunnskap om yrkesskadeforsikring, pensjon 
og EØS rett er en fordel. Det må påregnes noe reisevirksomhet og utredningsarbeid.

Kvalifikasjoner
• Advokatbevilling og bred kunnskap om individuell arbeidsrett
• Erfaring som dommerfullmektig vektlegges
• Kompetanse innenfor yrkesskade- og pensjon er en fordel

Utdanningsretning
• Juridiske fag

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Vi tilbyr
• LO tilbyr sine advokater gode lønns- og arbeidsvilkår samt attraktive 

velferdsordninger.

Kontakt
• Atle Sønsteli Johansen, avdelingsleder juridisk avdeling (+47) 917 05 439.
• Merete Voje Lie, nestleder personal- og utviklingsavdelingen (+47) 958 15 160.

Søknadsfrist: 12.05.2017

Søknad sendes via www.lo.no



Wang, Ida Kristine, advokat, Sporveien 
Oslo AS

Wiencke, Johanne, rådgiver/jurist, 
Husleietvistutvalget

Wiig, Christine, advokat, Forsvarsbygg 
– Futura Advokatene i Forsvarsbygg

Nye medlemmer i Juristforbundet
Bergsholm, Silje Haugerstuen, 

politifullmektig, Oslo politidistrikt 
– Felles Kriminalseksjon

Karterud, Oda, politiadvokat, Oslo 
politidistrikt – Manglerud

Norheim, Morten Halvorsen, advokat, 
Sandnes kommune 
– Kommuneadvokaten

Saeed, Nisa, rettshjelper, Spekter 
Rettshjelp da

Sæle, Inger-Lise Oen Hellesund, 
rettshjelper, Inger-Lise Oen 
Hellesund Sæle

Urbye, Espen

Nye studentmedlemmer 
i Juristforbundet
Al-Kfaf, Ammar, Høgskolen i Buskerud 

og Vestfold
Barlien, Gøril Bruvoll, Universitetet 

i Bergen
Børresen, Louisa, Universitetet i Oslo
Halnes, Yasmin, Universitetet i Oslo
Helgesen, Christina, Universitetet 

i Oslo
Høines, Sigurd Svendsen, 

Universitetet i Oslo
Iden, Marie Louise Urdal, Universitetet 

i Bergen
Irgens, Håvard, Universitetet i Agder
Overgård, Elise, Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet
Paramalingam, Rita, Universitetet 

i Oslo
Samuelsen, Sander André, 

Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet

Skorstad, Siv Kathrine, Universitetet 
i Oslo

Sætnøe, Håkon Peder Bohne, 
Universitetet i Oslo

Thavendren, Disanthi, Universitetet 
i Oslo

Wilhelmsen, Benedicte, Universitetet 
i Oslo

Østergård, Kristine, Universitetet 
i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet

Ansettelser og utnevnelser
Aamodt, Hanne Gade, 

advokatfullmektig, Sykehusinnkjøp 
HF Div Sør-Øst Reg Tjen Drammen

Alexandersen, Nicolay Bergli,  
advokat, Aurlien Vordahl & Co 
Advokatfirma AS

Arsky-Andersen, Jorunn, 
seniorrådgiver, Utlendingsnemnda 
(UNE)

Baadshaug, Martin Seglen, advokat, 
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Berg, Sigurd Kolbjørn, seniorrådgiver, 
Fylkesmannen i Hordaland

Bergem, Kjetil Mogård, advokat,  
Deloitte Advokatfirma AS

Broen, Benedicte Fosaas, rådgiver, 
Fylkesmannen i Vestfold

Coll, Inger A.E., høgskolelektor, 
Politihøgskolen

Dolve, Jarran, advokat/partner, 
Advokatfirmaet NORDIA DA

Eide, Lisbeth, advokat, Advokatfirmaet 
Hammervoll Pind DA

Eriksrud, Ellen Marie, advokat, 
Advokatfirmaet Hjort DA

Foss, May Linn Aurstad, 
seniorrådgiver, Sivilombudsmannen

Gabrielsen, Beate, first secretary,  
Den Norske Ambassaden i Canberra

Hallgren, Siv, advokat, Advokatfirmaet 
Elden da

Hals, Kristine, dommerfullmektig,  
Eiker og Kongsberg tingrett

Halum, Helene Hem, advokat, 
Advokatfirmaet Selmer DA

Hansen, Kristin Alseth, seksjonsleder, 
Sykehuset Telemark HF

Hardeland, Torunn Margrethe,  
advokat, NHO

Heggestad, Silje Flugheim, advokat, 
Advokatfirmaet Tollefsen AS

Heltne, Julianne, advokatfullmektig, 
Arntzen de Besche Advokatfirma 
AS

Hopsø, Ingrid Therese, advokat, Bing 
Hodneland advokatselskap da

Horstad, Stig, senioradvokat, 
Advokatfirmaet Steenstrup 
Stordrange DA

Johannessen, Liv Gøril, 
fagkoordinator/rådgiver, NAV 
Arbeid og ytelser Karmøy

Johnsen, Siw Skogstad, jurist, 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN)

Kang, Ranjit Singh, advokatfullmektig, 
AR Advokatfirma AS

Kollerøy, Eirik, advokat, Aurlien Vordahl 
& Co Advokatfirma AS

Laache-Sæther, Henriette, juridisk 
assistent, Advokatfirma Lunde 
Robertsen AS

Lier, Jane Kongtorp, advokat, 
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co 
ANS

Lindset, Ada, universitetslektor, 
Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet – Det juridiske 
fakultet

Meldahl, Håkon Stalheim, advokat, 
Statoil ASA

Nytrø, Stine, advokatfullmektig, 
Advokatconsult

Pedersen, Bjørg Irene Kjærnsbekk, 
innkjøpsrådgiver, Moss kommune

Rosenqvist, Nadja, advokat, 
Utdanningsforbundet

Rostad, Hilde Rannem, direktør finans  
og forsikring, Lindorff AS

Røksund, Håvard, førstekonsulent, 
Nærings- og fiskeridepartementet

Salvesen, Celine Charlotte, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Haavind AS

Sandall, Kristine, advokatfullmektig, 
Advokat Inge M. Evja AS

Schreiner, Alette, førstekonsulent, 
Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser – KOFA

Skullerud, Åste Marie B., 
avdelingsdirektør, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
(KMD)

Solheim, Henning, advokat, 
Advokatfirmaet Hjort DA

Stensrud, Tone Marit, rådgiver, Ås 
kommune

Stigum, Anne-Sofie, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Glittertind AS

Strand, Simen Blaker, partner, 
Advokatfirmaet Grette DA

Strand, Tormod Bergem, 
dommerfullmektig, Alstahaug 
tingrett

Thaqi, Blerande, advokat, HELP 
Forsikring AS

Thygesen, Pål, rådgiver, 
Kunnskapsdepartementet

Tolo, Bente Valland, skattejurist, Skatt 
Vest – Norheimsund

Vinjevoll, Oda Ørmen, advokat, 
Advocator Advokatfirma AS

Nytt om navn
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President
Curt A. Lier  
cl@juristforbundet.no  

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

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

Styremedlemmer valgt av seksjonene
Jørn Henry Hammer (Juristforbundet – Privat)  
jorn.hammer@gjensidige.no 
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Lars Marius Heggberget (Juristforbundet – Kommune)  
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Lars Sørensen (Juristforbundet – Student)  
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msh@juristforbundet.no

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

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

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

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator 

Juristkontakt
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Redaksjonen: 
omg@juristkontakt.no | mobil 482 48 352
Annonser: 
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Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

Juristenes Utdanningssenter
www.jus.no | sentralbord: 40 00 26 62
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Rettssikkerhetsprisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet 
for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet 
kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning 
for rettsstaten og demokratiet.

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

• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven  
innenfor sitt virkeområde.

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

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

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

Prisen er et stipend på kr 75 000,-. Den deles ut på 
Rettssikkerhetskonferansen 17. oktober 2017.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av: 

• Sven Ole Fagernæs, tidl. regjeringsadvokat og 
sysselmann på Svalbard.

• Siv Hallgren, advokat/partner i Advokatfirmaet Elden DA.
• Guri Hjeltnes, dr. philos., direktør ved Senter for studier 

av Holocaust og livssynsminoriteter, professor II ved 
Handelhøyskolen BI.

• Anine Kierulf, ph.d., forsker ved Senter for 
menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

• Knut Storberget, advokat, stortingsrepresentant,  
tidl. justisminister.

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

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

Hvem fortjener 
Rettssikkerhetsprisen 2017?
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Øvrige kriterier og mer informasjon på www.juristforbundet.no. Frist for nominering er 7. mai 2017.

Juristforbundet               Norges Juristforbund
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