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I den ne ut ga ven av Ju rist kon takt ber 
Da ta til sy net om skjer pet be visst het 

rundt  bi lens inn sam ling av in for ma-
sjon. Mo der ne bi ler sam ler in for ma-
sjon om både lo ka sjon og kjø re at ferd 
og er i dag rul len de kom mu ni ka sjons-
sen tra ler. Men hit til har bil ei e re i 
svært li ten grad fått vite hva som 
sam les inn av opp lys nin ger og even tu-
elt hvil ken ri si ko det er for at tred je-
part får til gang til per son opp lys nin ger. 

Da ta til sy net og Nor ges Bil bran sje-
for bund har nå ut ar bei det en 

bran sje norm på om rå det, men Da ta-
til sy nets di rek tør, Bjørn Erik Thon, 
sier at han tror det fore lø pig er et 
stort svart hull i bil ei e res kunn skap 
om kjø re tøy ets inn sam ling av data og 
per son opp lys nin ger. 

Dis ku sjo nen om mo der ne bi ler og 
per son vern fore går også i bi lens 

hjem land USA. At bi ler kan over vå kes 
på en rek ke må ter har ame ri kansk 
po li ti gjort seg nyt te av i fem ten år 
al le re de, do ku men te rer en ar tik kel i 
ma ga si net For bes. Så kalt «cartap-
ping» har vært med å løse fle re al vor-
li ge kri mi nal sa ker. Det lig ger 
mu lig he ter både i bi le ne selv og i tek-
no lo gi – sa tel litt ra dio er, sik ker hets-
sy ste mer og an net – som mon te res i 
bi le ne. Men dis se mu lig he te ne in ne-
bæ rer også sto re ut ford rin ger for 
per son ver net. 

Ut ford rin ge ne for per son ver net 
blir bare enda stør re med tek no-

lo gi en som lig ger i selv kjø ren de bi ler. 
Ikke bare bi ler, men alt mu lig av ding-
ser og ting kob les sam men og til in ter-
nett. Og alt som er kob let til net tet kan 
bru kes til over våk ning el ler in for ma-
sjons inn hen ting, gjer ne kom bi nert 
med «Big Data». Det gjel der alt fra 
strøm må le re til tre nings arm bånd 

–  det er snakk om at mil li ar der av 
en he ter kan sam le in for ma sjon om 
oss et ter hvert. 

En fag ar tik kel ad vo kat Kris ti an 
Foss skrev i Ju rist kon takt i 2015 

pek te på at den kan skje mest merk-
ba re virk nin gen av ting at kob les til 
in ter nett blir in nen for sik ring. Ikke 
bare for bil for sik ring men også livs- og 
hel se for sik ring. «Det har blitt po pu-
lært å sam men lig ne tre nings re sul ta-
ter med li ke sin ne de. Klok ker og fø le re 
kob les til krop pen og ma ter data inn i 
uli ke nett løs nin ger. Skritt og ka lo ri er 
tel les, og de les. For for sik rings sel ska-
pe ne er det te svært in ter es sant in for-
ma sjon. Selv om sel ska pe ne ikke 
skul le kre ve sli ke opp lys nin ger fra 
alle, vil per so ner som tri ves best i ho ri-
son ta len ri si ke re å måt te be ta le mer. 
Det sam me gjel der per so ner som ikke 
øns ker å gi fra seg el ler sam le opp slik 
in for ma sjon, selv om de er i god form», 
skri ver Foss. 

Tek no lo gi en ut vik ler seg i re kord-
fart mens lo ve ne ikke kla rer å hen-

ge med. Men man ge ju ris ter er opp tatt 
av pro blem stil lin ger knyt tet til «tin ge-
nes in ter nett» og fra mai 2018 vil EUs 
per son verns for ord ning av lø se per-
son opp lys nings lo ven og gjel de som 
norsk lov. Iføl ge Da ta til sy net be tyr 
det blant an net at pri vat per so ners 
ei en doms rett til egne data styr kes.

Re dak sjo nen be nyt ter an led nin gen 
til å øns ke deg en god som mer – 

nes te ut ga ve er ute i au gust. Husk å 
føl ge oss på juristkontakt.no, ikke 
minst hvis du vil føl ge med på hva som 
rø rer seg på stil lings mar ke det.

Ole-Mar tin Gang nes
re dak tør
omg@juristkontakt.no
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Juristforbundets tillitsvalgtkonferanse

Tillitsvalgtveteranen
Hvert år samler Juristforbundet 
alle sine tillitsvalgte til en stor 
konferanse for faglig påfyll og 
debatt om aktuelle temaer. 
Stein-Arne Hammersland har 
deltatt på mange av dem – som 
tillitsvalgt i over 20 år.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

Årets tillitsvalgtkonferanse gikk av 
stabelen i Larvik 1. og 2. juni og sam-
let ifølge Juristforbundet et rekord-
stort antall tillitsvalgte jurister fra alle 
sektorer i arbeidslivet – både privat og 
offentlig virksomhet. 

I salen satt også en av dem som 
har lengst fartstid som tillitsvalgt. 
Siden midt på 1990-tallet har Stein-
Arne Hammersland hatt ulike verv og 
posisjoner som tillitsvalgt i forbundet. 
I dag er han nestleder for i 
Akademikerne NAV og nestleder i 
Juristforbundets medlemsforening i 
Arbeids- og velferdsetaten. Han har 
også ledet valgkomiteen i 
Juristforbundet, vært styremedlem i 
NJ-stat, deltatt i forbundets ulike 
organisasjonsutvalg og er en mann 
som kjenner tillitsvalgtrollen svært 
godt. Hammersland er ansatt i NAV 



er involvert i Bergen Sykkelklubb, og 
leder lovutvalget i Norges Cykle-
forbund. Til høsten skal Bergen arran-
gere sykkel-VM og dette er noe som 
involverer klubben sterkt. 

– Jeg sykler noe selv, men jeg har 
også barn som sykler. Jeg tar nok med 
meg litt av tankegangen fra idretten 
over i tillitsvalgtarbeidet. Vi bør ha 
som mål å skape en toppidrettskultur 
og skape verdens beste akademikeror-
ganisasjon. Jeg er i stor grad en organi-
sasjonsutvikler, det er der min kompe-
tanse ligger, sier han.

– Organisasjonsarbeid er morsomt 
fordi du kan se at vi kommer så mye 
lenger sammen. Jeg tror organisasjo-
ner må være en viktigere oppfinnelse 
en hjulet, smiler sykkelentusiasten. 

Årets hovedtema under tillits-
valgtkonferansen i Larvik var varsling 
på arbeidsplassen.

– Temaet er svært viktig. Vi ser at 
folk ikke tør stå fram og det er mange 
stygge eksempler fra arbeidslivet som 
viser at dette er vanskelig. Det vel 
kanskje noe av det vanskeligste vi som 
tillitsvalgte kan få i fanget.

Han har selv erfaring med proble-
matikken som tillitsvalgt og har vitnet 
i en slik sak som endte i domstolen.

– Jeg har møtt mennesker som av 
frykt ikke turte å snakke med meg på 
kontoret sitt, men vi måtte i stedet 
møtes på en fotballpub. Og som er så 

Hordaland men er nå frikjøpt tillits-
valgt på heltid. 

Juristkontakt treffer Stein-Arne 
Hammersland over en kaffekopp i 
konferansesalen i Larvik etter at salen 
er tømt for deltakere og i ferd med å 
bli ryddet. Han har litt tid før han må 
sette kurs for flyplassen og veien hjem 
til Bergen. Flyreiser er forresten noe 
det blir mye av i rollen som tillitsvalgt.

– Det innebærer en del reising for 
min del og jeg er godt kjent med mor-
genflyet fra Bergen. Da er det gjerne 
opp rundt fire for å rekke fram, men 
det går greit. Selv om det kan være en, 
to ganger i uken.

Han synes årets tillitsvalgtkonfe-
ranse har vært viktig.

– Jeg har jo deltatt på en del ulike 
konferanser og ser at det gir oss mye å 
samles på denne måten. Det handler 
både om oppdatering på viktige områder 
og om å bli kjent med andre tillitsvalgte i 
Juristforbundet, sier Hammersland.

Varsling
– Du har vært tillitsvalgt lenge – hva 
driver deg?

– Jeg er nok et organisasjonsmen-
neske. Jeg har alltid likt det, og det lig-
ger litt i genene tror jeg. Jeg har både 
evner og anlegg for organisasjonsar-
beid, og slikt arbeid gir meg glede.

Engasjementet strekker seg også 
utenfor Juristforbundet; Hammersland 
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Juristforbundet organiserer de fleste 
jurister i Norge og vi har en høy orga-
nisasjonsgrad. Men generelt ser man 
at organisasjonsgraden i Norge går 
ned. Det bør bekymre alle. Et veldig 
fragmentert arbeidsliv vil ikke være 
bra, sier Hammersland.

Han peker også på at organisasjo-
ner som Juristforbundet er viktige for 
å sette rettssikkerhet på dagsorden.

– Jurister er garantister for retts-
sikkerhet. I NAV er det for få jurister 
selv om svært mye av arbeidet og 
avgjørelsene som tas handler om jus. 
Det juridiske perspektivet blir litt for 
lemfeldig behandlet og forvaltnings-
rettens grunnleggende karakter blir 
oversett. NAV gjør vedtak om forvalt-
ning av velferdsordninger som er vik-

Akademikerne
Hammersland har vært med helt 
siden tiden med Akademikernes 
Fellesorganisasjon og dannelsen av 
Akademikerne, og da også sentral i 
etableringen av både Juristforbundet i 
NAV og Akademikerne NAV. 

– Det har vært en voldsom utvik-
ling i løpet av disse årene, både i 
Juristforbundet og i Akademikerne. 
Tillitsmannsarbeidet gir meg masse. 
Det er kjempeutfordrende og veldig 
spennende.

– Hvilke egenskaper bør en tillits-
valgt ha?

– Som tillitsvalgt skal du være 
engasjert og ha stayerevne. Du må 
også være villig til å omstille deg og 
lære noe nytt hele tiden. Omstilling er 
viktig ikke bare i arbeidslivet men 
også i tillitsvalgtrollen. Og så må du 
kunne se mulighetene når de dukker 
opp. Du bør være kreativ samtidig 
som du kan strukturere deg.  

Han sier det er viktig å gripe 
mulighetene. 

– Vi kan ikke alltid sitte å vente. 
Noen ganger må man komme seg ut 
av komfortsonen, for eksempel ved å 
delta i åpne høringer eller markere seg 
på andre måter. Men husk også å for-
ankre viktige saker i organisasjonen. 
Dette er ikke noe sololøp.

Han mener tillitsvalgtkonferansen 
kan være viktig for rekruttering. 

– Slike samlinger gir faglig påfyll og 
inspirasjon. Det er også en arena for å 
se tillitsvalgttalenter. Her kan man 
finne kandidater til både styrer og 
utvalg. Det er viktig at vi finner og tar 
vare på organisasjonstalentene. Jeg har 
lekt litt med tanken på om 
Juristforbundet burde arrangere talen-
tutviklingsseminarer for slike kandida-
ter. Samtidig skal vi jo passe oss så vi 
ikke blir så mange tillitsvalgte at vi blir 
en stor og tungrodd organisasjon.

Rettssikkerhet
– Hvordan skal Juristforbundet opp-
rettholde posisjonen sin i framtiden?

– Ved å hele tiden være relevant. 
Så enkelt og så vanskelig er det. 

dig må man kunne se det strategiske i 
en sak. Da gjelder det at topptillits-
valgte har gode sparringpartnere 
lokalt. Det er også viktig å kjenne og 
forstå den organisasjon man er tillits-
valgt i, 

– Det er i det hele tatt viktig at 
man har tillitsvalgte som står i rollen 
over tid.

– Men hvordan får man til det?
– Juristforbundet må fortsette å gi 

de tillitsvalgte faglig påfyll og inspira-
sjon gjennom for eksempel tillits-
valgtkonferanser og liknende. Men om 
jeg skal komme med et lite spark må 
det være at Juristforbundet bør ha et 
enda sterkere fokus også utenfor poli-
tiet og justissektoren. Husk at forvalt-
ningsjuristene er svært viktige for 
folks rettssikkerhet og at det er dem 
de fleste borgere har noe med å gjøre. 
Bare i NAV gjøres det vel tre millio-
ner vedtak i året, sier tillitsvalgtvete-
ranen.

nedbrutte at de gråter. Slike saker kan 
gå så langt at ingen våger å snakke av 
frykt for represalier. Dette er et tema 
vi som tillitsvalgte må være forberedt 
på å håndtere og jeg var glad for å se 
det som et tema på årets konferanse.

Som tillitsvalgt gjennom mange år 
har han sett mye.

– I vanskelige saker er erfaring vik-
tig. Man skal ha rygg til å takle det. 
Det er også avgjørende at vi klarer å 
kombinere nærhet og distanse. I vars-
lingssaker er vi budbringere og ikke en 
del av varselet. Samtidig skal vi ta vare 
på den som varsler og tenke rettssik-
kerhet hele veien.

Han ser at temaet varsling blir sta-
dig viktigere. 

– Juristforbundet må støtte opp. 
Dette er ikke en lett jobb, men ingen 
anstrengelse bør være for stor.

Markere seg
Gjennom årene har han gjort seg 
mange tanker om hva som er viktig i 
tillitsmannsrollen.

– Tillit og integritet er to nøkkel-
ord som tillitsvalgt. Man skal ikke 
være redd for å markere seg og for å 
være tøff, men det er svært viktig å 
være profesjonell. Det er da man opp-
når respekt og blir tatt på alvor.

Engasjement er man helt nødt til å 
ha. 

– Man må være til stede over tid og 
ikke slippe ting for lett. Det handler 
også om å være løsningsorientert og få 
til den riktige kombinasjonen av å 
trykke på og å gi etter. Å være tillitsvalgt 
kalles jo da også det lille diplomati.

Han legger vekt på at man må ha 
tillit fra arbeidsgiversiden for å få 
gjennomslag i viktige saker. 

– Da kan man ha fortrolige samta-
ler og bli bedt om råd tidlig i proses-
ser. Dette er tillit man må opparbeide 
seg over tid.

Det er viktig å skille mellom et 
strategisk nivå og et operativt nivå i 
tillitsvalgtarbeidet.            

– Oppgavene skal løses nærmest 
mulig de medlemmene det gjelder og 
løses ute i organisasjonen. Men samti-

Stein-Arne Hammersland har hatt ulike 
verv og posisjoner som tillitsvalgt siden 
midt på 1990-tallet. – Man er vel drevet 
av både lyst og kall. Man må være glad i 
mennesker og ha evne til å lytte og ta 
ting innover seg, sier han.

– Vars ling går på hel sa løs.  
Der for kan vi ikke an be fa le 
med lem me ne våre å vars le,  
sier Kje til Rek dal i Po li ti ets  
Fel lesfor bund. Det møt te  
reaksjo ner un der Ju rist for  - 
bun det til lits valgt kon fe ran se.

Vars ling var ho ved te ma un der Ju rist-
for bun dets til lits valgt kon fe ran se i 
Lar vik. Blant fore drags hol der ne var 
Kje til Rek dal. Han er 2. nestleder i 
Unio og le der av Po li ti ets Felles-
forbund Vest. Be slut nin gen om å ikke 
kun ne an be fa le med lem me ne å vars le 
har Po li ti ets Fellesforbund tatt i kjøl-
van net av vars lin gen i Mo ni ca-sa ken 
og de and re vars lings sa ke ne i Hor da-
land.   

– Det te har vært me get kre ven de 
sa ker. Vi ser at vars ling går på hel sa løs 

Kon fe ran se sat te vars ling på dags or den

– Folk får øde lagt li vet sitt
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øynene som ser og viljen til å se. Her 
har Juristforbundet en viktig rolle.

– Å være tillitsvalgt høres nesten 
ut som et kall?

– Jo, men det er jo litt det. En til to 
ganger i uka sitter jeg på morgenflyet kl. 
06.10 og er på farten. Man er vel drevet 
av både lyst og kall. Man må være glad i 
mennesker og ha evne til å lytte og ta 
ting innover seg. Det er viktig å møte 
medlemmer og stille opp overalt. Det 
krever jo litt, og det er kanskje ikke ide-
elt hvis man har små barn. Selv om jeg 
selv har gjort det også i den perioden. 
Jeg føler at jeg har løst tillitsvalgtrollen 
på min egen måte og skapt min egen 
profil. «I Did It My Way», sier han før 
turen går til Torp og flyet til Bergen for å 
slappe av hjemme. Så lenge det varer. 

tige for folks liv og da må det gjøres på 
en skikkelig måte. Det er jurister sen-
tralt inne i systemet, men nesten 
ingen ute på NAV-kontorene. Det 
betyr at forståelsen av jus ikke finnes 
mange steder i systemet. Det synes vi 
er bekymringsfullt. Alle kontorene 
skulle hatt tilgang til juridisk kompe-
tanse. Men det handler både om 

Juristforbundet organiserer de fleste 
jurister i Norge og vi har en høy orga-
nisasjonsgrad. Men generelt ser man 
at organisasjonsgraden i Norge går 
ned. Det bør bekymre alle. Et veldig 
fragmentert arbeidsliv vil ikke være 
bra, sier Hammersland.

Han peker også på at organisasjo-
ner som Juristforbundet er viktige for 
å sette rettssikkerhet på dagsorden.

– Jurister er garantister for retts-
sikkerhet. I NAV er det for få jurister 
selv om svært mye av arbeidet og 
avgjørelsene som tas handler om jus. 
Det juridiske perspektivet blir litt for 
lemfeldig behandlet og forvaltnings-
rettens grunnleggende karakter blir 
oversett. NAV gjør vedtak om forvalt-
ning av velferdsordninger som er vik-

Akademikerne
Hammersland har vært med helt 
siden tiden med Akademikernes 
Fellesorganisasjon og dannelsen av 
Akademikerne, og da også sentral i 
etableringen av både Juristforbundet i 
NAV og Akademikerne NAV. 

– Det har vært en voldsom utvik-
ling i løpet av disse årene, både i 
Juristforbundet og i Akademikerne. 
Tillitsmannsarbeidet gir meg masse. 
Det er kjempeutfordrende og veldig 
spennende.

– Hvilke egenskaper bør en tillits-
valgt ha?

– Som tillitsvalgt skal du være 
engasjert og ha stayerevne. Du må 
også være villig til å omstille deg og 
lære noe nytt hele tiden. Omstilling er 
viktig ikke bare i arbeidslivet men 
også i tillitsvalgtrollen. Og så må du 
kunne se mulighetene når de dukker 
opp. Du bør være kreativ samtidig 
som du kan strukturere deg.  

Han sier det er viktig å gripe 
mulighetene. 

– Vi kan ikke alltid sitte å vente. 
Noen ganger må man komme seg ut 
av komfortsonen, for eksempel ved å 
delta i åpne høringer eller markere seg 
på andre måter. Men husk også å for-
ankre viktige saker i organisasjonen. 
Dette er ikke noe sololøp.

Han mener tillitsvalgtkonferansen 
kan være viktig for rekruttering. 

– Slike samlinger gir faglig påfyll og 
inspirasjon. Det er også en arena for å 
se tillitsvalgttalenter. Her kan man 
finne kandidater til både styrer og 
utvalg. Det er viktig at vi finner og tar 
vare på organisasjonstalentene. Jeg har 
lekt litt med tanken på om 
Juristforbundet burde arrangere talen-
tutviklingsseminarer for slike kandida-
ter. Samtidig skal vi jo passe oss så vi 
ikke blir så mange tillitsvalgte at vi blir 
en stor og tungrodd organisasjon.

Rettssikkerhet
– Hvordan skal Juristforbundet opp-
rettholde posisjonen sin i framtiden?

– Ved å hele tiden være relevant. 
Så enkelt og så vanskelig er det. 

Tillitsvalgtkonferansen

      Jeg tror  
organisasjoner  

må være en viktigere  
oppfinnelse  

en hjulet

– Vars ling går på hel sa løs.  
Der for kan vi ikke an be fa le 
med lem me ne våre å vars le,  
sier Kje til Rek dal i Po li ti ets  
Fel lesfor bund. Det møt te  
reaksjo ner un der Ju rist for  - 
bun det til lits valgt kon fe ran se.

Vars ling var ho ved te ma un der Ju rist-
for bun dets til lits valgt kon fe ran se i 
Lar vik. Blant fore drags hol der ne var 
Kje til Rek dal. Han er 2. nestleder i 
Unio og le der av Po li ti ets Felles-
forbund Vest. Be slut nin gen om å ikke 
kun ne an be fa le med lem me ne å vars le 
har Po li ti ets Fellesforbund tatt i kjøl-
van net av vars lin gen i Mo ni ca-sa ken 
og de and re vars lings sa ke ne i Hor da-
land.   

– Det te har vært me get kre ven de 
sa ker. Vi ser at vars ling går på hel sa løs 

Kon fe ran se sat te vars ling på dags or den

– Folk får øde lagt li vet sitt

og kan rett og slett ikke an be fa le med-
lem me ne våre å gjø re det, sier han.

Han pek te også på at jus tis sek to-
ren kom mer dår ligst ut i FAFOs sis te 
vars lings un der sø kel se.

Be slut nin gen om å ikke kun ne 
an be fa le vars ling til med lem me ne 

møt te re ak sjo ner fra sa len un der til-
lits valgt kon fe ran sen. «Vi kre ver at 
men nes ker mø ter opp i dom sto len 
som vit ner. Da hø res det ikke bra ut at 
Po li ti ets Fellesforbund sier det te til 
med lem me ne sine», sa en po li ti ju rist 
fra sa len og også Ju rist for bun dets pre-

Advokat Arild Jebens (t.h) i Juristforbundet fortalte at forbundets advokatkontor har 
håndtert en rekke varslingssaker. – Vi møter altfor ofte arbeidsgivere som ikke har 
varslingsrutiner, sa han. – Fra Juristforbundets side har vi har medlemmer som det er 
blitt varslet på som har vært utsatt for et helt vanvittig press, sa Curt A. Lier (t.v.) i 
diskusjon med Kjetil Rekdal fra Politiets Fellesforbund.
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si dent Curt A. Lier ut tryk te skep sis til 
an be fa lin gen, selv om han men te det 
er grunn for vars le re til å ten ke seg 
godt om på for hånd.

Kje til Rek dal for svar te be slut nin-
gen og men te at ver net for vars le re er 
for dår lig. 

– Før dis se sa ke ne had de jeg in gen 
er fa ring med vars ling. Men vi har gjort 
eks tre me er fa rin ger et ter vars lings sa-
ke ne vi har hatt i Vest. Alle er pre get 
av det, sa han.

– Sa ke ne har vært me get øde leg-
gen de. Po li ti dis trik tet lå med bruk ket 
rygg et ter på. Had de vi vært en pri vat 
virk som het had de vi gått kon kurs. 

Han øns ker en «ha va ri kom mi sjon» 
et ter Hor da land-sa ke ne.

– Grans kin ge ne som er gjen nom-
ført blir for frag men ter te. Man ser 
ikke hel he ten, me ner Rek dal.

– Vi øns ker også et na sjo nalt vars-
lings om bud. Nøy tra le og ob jek ti ve 
or ga ner må inn i sa ke ne og ver net må 
styr kes. Vi ser også at hånd te rin gen av 
en del vars ler tar alt for lang tid. Vars-
lings sa ke ne ut løs te en enorm frykt for 
å gjø re feil. Det går på be kost ning av 
skik ke lig le del se. 

Kon se kven se ne for de in vol ver te 
har vært dra ma tis ke.

– Folk er blitt stig ma ti sert. Folk 
har søkt hund re vis av job ber uten 
noe re sul tat. Vi har måt tet hen te inn 
kri se psy ko log. Vi snak ker om at 
men nes ker har fått øde lag te liv, sa 
han.

Curt A. Lier, pre si dent i Ju rist for-
bun det, min net om Ju rist for bun det 
had de med lem mer på «beg ge si der» i 
sa ke ne i Hor da land.  

– Vårt ho ved fo kus er vars ler ver-
net, men vi prø ver også å ny an se re 

bil det. Det er kan skje ikke et bud skap 
som er lett å nå ut med. Fra Ju rist for-
bun dets side har vi har med lem mer 
som det er blitt vars let på som har 
vært ut satt for et helt van vit tig press, 
sa Lier.

– Også vi har fått noen er fa rin ger 
vi har tatt lær dom av et ter dis se vars-
lings sa ke ne. Ikke minst hvor kre ven de 
det er å være lo kalt til lits valgt i sli ke 
si tua sjo ner.  

Gikk gjen nom dom mer
Ad vo kat Anne Ma rie Due i Ad vo kat-
fir ma Hjort del tok også un der kon fe-
ran sen, og gjen nom gikk ar beids mil jø-
lo vens vars lings reg ler. Hun har 
er fa ring fra fle re vars lings sa ker.

– Det er in gen tvil om at sa ke ne er 
be las ten de for både vars ler og den det 
blir vars let om.

I sa ker om vars ling som går i dom-
sto le ne står stri den som re gel om vars-
lin gen er for svar lig og om det kan 
være snakk om gjen gjel del se.

– Det te med for svar lig frem gangs-
måte har skapt ut ford rin ger. Et in ternt 
var sel er nor malt for svar lig, men jeg 
vil si at eks tern vars ling er ri si ko sport. 
Eks tern vars ling kan være for svar lig 
der som en in tern vars ling ikke hjel per 
el ler hvis det er uhen sikts mes sig. Jeg 
sier ikke at eks tern vars ling ikke kan 
vur de res som ak sep ta belt, men vi ser 
at det kan bli et pro ble ma tisk retts lig 
spørs mål.  

Når det gjel der gjen gjel del se mot 
vars ler er lo ven klar: Det er for budt.

– Dom mer fra sli ke sa ker vi ser 
li ke vel at hvor vidt det drei er seg om 
gjen gjel del se vur de res gan ske strengt 

      Hadde vi vært  
en privat virksomhet hadde 

vi gått konkurs 

Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund anbefaler ikke sine medlemmer å varsle. 
Beslutningen er tatt i kjølvannet av varslingssakene i Hordaland. 

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

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

Du velger selv hvilken sak som står ditt 
hjerte nærmest. 

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

Annonse-testamente_165x111.indd   2 23.05.2017   12.35
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alt til ad vo ka ter, som de fi ne rer sitt 
eget man dat. Vi skal pas se oss for mis-
bruk som gjør at hele vars lings in sti-
tut tet svek kes, sier hun. 

og at det må være en helt klar år saks-
sam men heng mel lom et var sel og for 
eks em pel en om plas se ring. Dom sto-
le ne er pre si se på hva som er det retts-
li ge te ma et i sa ken. 

Som arbeidsretteadvokat har hun 
man ge vars lings sa ker og grans kin ger. 
Hun har er fa ring med å re pre sen te re 
beg ge si der i sli ke sa ker.

– Sett fra mitt stå sted er vars lings in-
sti tut tet strå len de. Men jeg ser også at 
vars lin ger ofte er en del av en stør re 
kon flikt og at det har rot i den ne kon-
flik ten. Vars lings sa ker kan lam me en 
virk som het to talt. Ofte er ar beids gi ve re 
engs te li ge for hvor dan det skal hånd te-
res. Da kom mer det gjer ne inn ad vo ka-
ter. Og da kos ter det skjor ta, sier hun.

– Sli ke sa ker kan være god bu tikk 
og ofte er ad vo ka te ne de enes te som 
tje ner på det til slutt. Det må man 
ten ke på, sier Due.

– Ad vo ka te ne må opp tre an svar lig 
og ar beids gi ver må ta litt mer regi i 
dis se sa ke ne. Man kan ikke over la te 

Tillitsvalgtkonferansen

– Det er in gen tvil om at sa ke ne er 
be las ten de for både vars ler og den det 
blir vars let om.

I sa ker om vars ling som går i dom-
sto le ne står stri den som re gel om vars-
lin gen er for svar lig og om det kan 
være snakk om gjen gjel del se.

– Det te med for svar lig frem gangs-
måte har skapt ut ford rin ger. Et in ternt 
var sel er nor malt for svar lig, men jeg 
vil si at eks tern vars ling er ri si ko sport. 
Eks tern vars ling kan være for svar lig 
der som en in tern vars ling ikke hjel per 
el ler hvis det er uhen sikts mes sig. Jeg 
sier ikke at eks tern vars ling ikke kan 
vur de res som ak sep ta belt, men vi ser 
at det kan bli et pro ble ma tisk retts lig 
spørs mål.  

Når det gjel der gjen gjel del se mot 
vars ler er lo ven klar: Det er for budt.

– Dom mer fra sli ke sa ker vi ser 
li ke vel at hvor vidt det drei er seg om 
gjen gjel del se vur de res gan ske strengt 

– Varslingssaker kan være god butikk  
og ofte er advokatene de eneste som 
tjener på det til slutt, sa advokat  
Anne Marie Due (Foto: Hjort)

Jurist og skribent Kai Sibbern, leder av 
Norsk PENS varslergruppe, minnet om 
at varsling er viktig for demokratiet, 
sikkerhet og helse, for å avdekke feil, 
korrupsjon eller sløsing med ressurser.

Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund anbefaler ikke sine medlemmer å varsle. 
Beslutningen er tatt i kjølvannet av varslingssakene i Hordaland. 
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Tidligere justisminister Anders 
Anundsen roste samarbeidet 
med Politijuristene under hans 
ministerperiode.

– Samarbeidet med fagforeningene 
var viktig under arbeidet med politi-
reformen. Politijuristene tok politisk 
lederskap og forankret det i organisa-
sjonen, sa Anders Anundsen til for-
samlingen da han kom til Jurist-
forbundets tillitsvalgtkonferanse for å 
snakke om politikk og jus.

Anundsen gikk av som justis- og 
beredskapsminister i desember i fjor 
etter tre år i ministerstolen. Han tar 

– Samarbeidet med  
Politijuristene var viktig

ikke gjenvalg ved stortingsvalget til 
høsten. 

– Er det noen her som vet hvordan 
politikk blir til?, spurte han. 

– Jeg vet ikke helt selv. For når det 
gjelder det gamle utsagnet om at «den 
som vet hvordan politikk og pølser 
blir til aldri mer får en rolig natts 
søvn», vil jeg si at jeg foretrekker å 
spise pølser.

Juristen Anundsen sa at det 
hadde vært nyttig å kunne jus som 
politiker.

– Det handler både om system-
forståelse og å kunne heve blikket. 
Jeg hadde ikke minst nytte av jus-
bakgrunnen den gang jeg ledet kon-
troll- og konstitusjonskomiteen på 
Stortinget.

Anders Anundsen gikk av som justis-  
og beredskapsminister på slutten  
av fjoråret.  Skal du på badestranda eller en tur til Dubai? 

Reiseforsikringen gjelder uansett!

Uansett om du skal på en kort eller lang reise, er det viktig å  

ha en god reiseforsikring. Juristforbundets reiseforsikring er  

en av de beste og rimeligste reiseforsikringene i markedet. 

Forsikringen dekker deg og tingene dine på reiser inntil  

60 dager over hele verden. Forsikringen gjelder til og med  

på vei til jobb eller butikken. 

Velg Juristforbundets helårs reiseforsikring for deg eller familien din. 

Telefon: 23 11 33 11  |  forsikring@juristforbundet.no  |  www.juristforbundet.no/forsikring

Familie  kr 1 275  

Én person  kr 1 036

Annonse Reiseforsikring JUKO.indd   1 09.05.16   10.02

Her når du flest jurister
– gjennom vårt jobbmarked når du jurister
i privat og offentlig sektor
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• www.juristforbundet.no
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perolav@07.no

Tillitsvalgtkonferansen
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Politiet jusstudentenes drømmearbeidsplass
Hvert år spør Uni ver sum stu den ter hvor 
de helst vil job be et ter endt stu die pe ri-
ode.  Det te er jusstu den te nes drøm me-
ar beids gi ve re i årets un der sø kel se: 1. 
Po li ti et, 2. Uten riks de par te men tet, 3. 

Øko krim, 4. Ting ret te ne, 5. Høy es te rett, 
6. Re gje rings ad vo ka ten, 7. Wik borg Rein, 
8. Jus tis de par te men tet (lov av de lin gen), 
9. Jus tis de par te men tet (øv ri ge avd.) og 
10. BA-HR.

Ønsker flere klager med nye nettsider
Si vil om buds man nen har fått nye nett si der 
som skal gjø re det enk le re og mer for ståe-
lig å kla ge. – De nye si de ne le ses en kelt fra 
mo bil, nett brett og pc og er be ty de lig for-
enk let og med fle re in struk sjo ner om hvor-
dan kla ge og hvem som kan kla ge, sier si vil-
om buds mann Aage Thor Falk an ger. År lig 
mot tar si vil om buds mann drøyt 3000 kla-
ger. Man ge av dem må av vi ses for di de ikke 
opp fyl ler de for mel le kra ve ne for å kun ne 
kla ge. Den hyp pig ste grun nen til av vis ning 
er at sa ken fort satt er til be hand ling i for-
valt nin gen. – Vi har gjort det let te re å kla ge 

elek tro nisk, la get en teg ne film som vi ser 
hvor dan du kla ger og or ga ni sert in for ma-
sjo nen på en mer over sikt lig måte, sier si vil-
om buds man nen.

Un der skrifts ak sjon for å heve straf e ram men
Sti ne Sofies stif tel se har star tet un der-
skrifts kam pan je for å få op po si sjo nen til å 
stem me ja til å heve straf fe ram men til 26 års 
feng sel for gro ve for bry tel ser. I dag er 21 års 
feng sel lo vens stren ges te straff, mens 
re gje rin gen vil heve det te til 26 år. Ar bei der-
par ti et, Sen ter par ti et og KrF kom mer til å 
stem me nei til for slaget. – Det er på høy tid 
at vi får en end ring i straf fe ram men, sier Ada 
So fie Aus te gard, sty re le der i Sti ne Sofies 
stif tel se til TV2. Hun har vært svært en ga-
sjert i ofre og et ter lat tes ret tig he ter et ter at 
hen nes egen åtte år gam le dat ter ble drept i 
Ba ne heia i Kris tian sand i mai 2000. – Da gens 
lov verk stri der med folks retts fø lel se. Den-
ne lov end rin gen skal gjel de de al ler gro ves te 
for bry tel se ne, det vil si fle re drap el ler fle re 
gro ve over grep, sier Aus te gard. Ar bei der-
par ti et me ner at lov for slaget ikke er godt 

Sterk kritikk av Økokrim etter Transocean-saken
Utvalget som har gjennomgått Økokrims 
såkalte «Transocean-sak» overleverte 13. juni 
sin rapport til riksadvokaten. I rapporten får 
Økokrim sterk kritikk. I den over 100-sider 
lange rapporten kritiseres Økokrim for å ha 
utvist manglende objektivitet, manglende 
ledelse og feil bruk av ressurser i behandlin-
gen av Transocean-saken. «Utvalget finner få 
spor av ledelsesmessig oppfølging og kon-
troll med etterforskningen og fremdriften», 
og «Utvalget reiser spørsmål ved om ledelsen 
i lys av anken, medieuttalelser og kritikk fra 
Spesialenheten burde foretatt seg noe på et 
tidligere tidspunkt», heter det blant annet. 

Me ner ny straf e lov kan 
gi usik kert kil de vern

Re gje rin gens for slag til ny straf fe pro sess-
lov kan bi dra til at kil der ikke tør kon tak te 
jour na lis ter, ad va rer Na sjo nal in sti tu sjon for 
men nes ke ret tig he ter. Fag di rek tør Anine 
Kier ulf ved Na sjo nal in sti tu sjon for men nes-
ke ret tig he ter sier til Klas se kam pen at re gje-
rin gens for slag til ny straf fe pro sess lov kan 
bi dra til å opp rett hol de usik ker het om hvor 
gren sa går, for at po li ti et kan ta be slag i jour-
na lis ters kil de ma te ria le. – Kil de ver net er en 
helt sen tral for ut set ning for yt rings fri he ten 
og vår kol lek ti ve rett til å bli in for mert. Men 
lov teks ten i det te for slaget gjen spei ler ikke 
hvor vik tig in for ma sjons fri he ten er for sam-
fun net som hel het. Den gir hel ler in gen prak-
ti kab le ret nings lin jer for hvor strengt kil de-
ver net skal prak ti se res, sier Kier ulf til avi sa. 
Hun me ner at lov for slaget in ne bæ rer fle re 
unn taks kri te ri er som gir et stort rom for 
skjønns mes si ge for tolk nin ger fra po li ti et og 
dom sto le ne. Noe som kan føre til at kil der 
ikke tar sjan sen på å kon tak te pres sen av 
frykt for å bli av slørt. – Det er en ut bredt 
hold ning at jour na lis ters kil de vern er et 
slags pro fe sjons ba sert pri vi le gi um. Ver net 
er imid ler tid en be skyt tel se for hele sam-
fun nets mu lig het til å bli opp lyst om vik ti ge 
sam funns spørs mål. Vi vet også at både 
på ta le makt og dom sto le ne ofte bom mer i 
sine vur de rin ger i kil de vern sa ker, un der stre-
ker Kier ulf.

Juristforbundet – Privat har etablert et nytt Forum for Næringsdrivende. Forumet, 
som arbeider med næringsdrivendes juristers interesser, har hatt sitt første møte og 
bildet viser f.v. sekretariatskontakt Michael Rummelhoff, advokat Terje Svendsen, 
advokat Lise Reiersen (leder), advokat Siri Øvstebø og rettshjelpsjurist Yasue Lee.

Forum for Næringsdrivende etablert 
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40 år si den
«Fra Oslo skif te rett møt te dom mer-
full mek tig In ge lin Kil len green, som 
had de lagt opp sin inn led ning med 
ut gangs punkt i de van lig ste prak tis ke 
pro ble mer hun mø ter i skif te ret ten.»
(Dom mer full mek tig kurs på Sol borg 
Ho tell i Man dal)

30 år si den
«Den elen dig hets fi lo so fi om 
un der be man ning og uhold ba re 
bud sjet ter som po li ti et brin ger til 
torvs via mas se me di e ne ska per 
van ske lig he ter for oss alle.»
(Eks pe di sjons sjef Her man Ber ger og 
jus tis mi nis ter He len Bøs te rud opp ford rer 
po li ti mest re ne til en po si tiv hold ning)

20 år si den
«Jeg er av den opp fat ning at 
over vå kings tje nes ten i frem tiden må 
orien te re våre be slut nings tage re i 
langt stør re grad enn nå.»
(POT-sjef El len Hol ager An de næs sier 
det blir galt når bare POTs kri ti ke re får 
slip pe til med in for ma sjon) 

10 år si den
«I den glo ba li ser te ver den vi le ver i, 
og med den tek no lo gi en som er 
til gjen ge lig for ter ro ris ter, er det 
van ske lig å se for seg let tel ser i 
stren ge ter ror lo ver i nær fram tid.»
(Den ame ri kans ke jus pro fes so ren  
An to nio Fi del Pe rez me ner ame ri kans ke 
myn dig he ter ikke bry ter med fol ke ret ten 
med spe si el le tri bu na ler på Guantanamo)

Un der skrifts ak sjon for å heve straf e ram men
Sti ne Sofies stif tel se har star tet un der-
skrifts kam pan je for å få op po si sjo nen til å 
stem me ja til å heve straf fe ram men til 26 års 
feng sel for gro ve for bry tel ser. I dag er 21 års 
feng sel lo vens stren ges te straff, mens 
re gje rin gen vil heve det te til 26 år. Ar bei der-
par ti et, Sen ter par ti et og KrF kom mer til å 
stem me nei til for slaget. – Det er på høy tid 
at vi får en end ring i straf fe ram men, sier Ada 
So fie Aus te gard, sty re le der i Sti ne Sofies 
stif tel se til TV2. Hun har vært svært en ga-
sjert i ofre og et ter lat tes ret tig he ter et ter at 
hen nes egen åtte år gam le dat ter ble drept i 
Ba ne heia i Kris tian sand i mai 2000. – Da gens 
lov verk stri der med folks retts fø lel se. Den-
ne lov end rin gen skal gjel de de al ler gro ves te 
for bry tel se ne, det vil si fle re drap el ler fle re 
gro ve over grep, sier Aus te gard. Ar bei der-
par ti et me ner at lov for slaget ikke er godt 

nok be hand let for å bli ved tatt i Stor tin get. 
Par ti et vil hel ler set te et nytt of fent lig ut valg 
for å se på en mu lig lov end ring. Ar bei der par-
ti et re age rer også på at lov for slaget fra 
re gje rin gen ble end ret et ter at det had de 
vært ute på hø ring. 

Sterk kritikk av Økokrim etter Transocean-saken
Utvalget som har gjennomgått Økokrims 
såkalte «Transocean-sak» overleverte 13. juni 
sin rapport til riksadvokaten. I rapporten får 
Økokrim sterk kritikk. I den over 100-sider 
lange rapporten kritiseres Økokrim for å ha 
utvist manglende objektivitet, manglende 
ledelse og feil bruk av ressurser i behandlin-
gen av Transocean-saken. «Utvalget finner få 
spor av ledelsesmessig oppfølging og kon-
troll med etterforskningen og fremdriften», 
og «Utvalget reiser spørsmål ved om ledelsen 
i lys av anken, medieuttalelser og kritikk fra 
Spesialenheten burde foretatt seg noe på et 
tidligere tidspunkt», heter det blant annet. 

Utvalget ble ledet av sorenskriver Liv 
Synnøve Taraldsrud fra mars i år da utvalgets 
tidligere leder, jusprofessor Jon Petter Rui 
trakk seg fra ledervervet. – Vi tar til oss denne 
rapporten og vil bruke den til vårt forbe-
dringsarbeid vi tar kritikken innover oss og på 
alvor, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til 
Dagens Næringsliv i en rask kommentar om 
rapporten. Rapporten skal ut på høring og vil 
bli fulgt opp av riksadvokaten. Transocean-
saken, er en økonomisk straffesak som ble 
etterforsket av Økokrim i 10 år fra 2005, ble 
samtlige tiltalte frifunnet av tingretten. 

Me ner ny straf e lov kan 
gi usik kert kil de vern

Re gje rin gens for slag til ny straf fe pro sess-
lov kan bi dra til at kil der ikke tør kon tak te 
jour na lis ter, ad va rer Na sjo nal in sti tu sjon for 
men nes ke ret tig he ter. Fag di rek tør Anine 
Kier ulf ved Na sjo nal in sti tu sjon for men nes-
ke ret tig he ter sier til Klas se kam pen at re gje-
rin gens for slag til ny straf fe pro sess lov kan 
bi dra til å opp rett hol de usik ker het om hvor 
gren sa går, for at po li ti et kan ta be slag i jour-
na lis ters kil de ma te ria le. – Kil de ver net er en 
helt sen tral for ut set ning for yt rings fri he ten 
og vår kol lek ti ve rett til å bli in for mert. Men 
lov teks ten i det te for slaget gjen spei ler ikke 
hvor vik tig in for ma sjons fri he ten er for sam-
fun net som hel het. Den gir hel ler in gen prak-
ti kab le ret nings lin jer for hvor strengt kil de-
ver net skal prak ti se res, sier Kier ulf til avi sa. 
Hun me ner at lov for slaget in ne bæ rer fle re 
unn taks kri te ri er som gir et stort rom for 
skjønns mes si ge for tolk nin ger fra po li ti et og 
dom sto le ne. Noe som kan føre til at kil der 
ikke tar sjan sen på å kon tak te pres sen av 
frykt for å bli av slørt. – Det er en ut bredt 
hold ning at jour na lis ters kil de vern er et 
slags pro fe sjons ba sert pri vi le gi um. Ver net 
er imid ler tid en be skyt tel se for hele sam-
fun nets mu lig het til å bli opp lyst om vik ti ge 
sam funns spørs mål. Vi vet også at både 
på ta le makt og dom sto le ne ofte bom mer i 
sine vur de rin ger i kil de vern sa ker, un der stre-
ker Kier ulf.
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Start se re mo ni en trakk fle re kjen te 
ju ris ter. Ad vo kat John Chris ti an El den 
møt te opp for å vise sin støt te til 
jusstu den te ne.

– Lov sta fet ten har høy sta tus 
blant stu den te ne og er en sam len de 
og so si al be gi ven het som man ge ser 
fram til hvert år, sier El den som tid li-
ge re selv har bi dratt i av vik lin gen av 
sta fet ten. 

I år var han bare inn om for å bi vå ne 
be gi ven he ten før han skul le rei se til 

Alle gode ting    er – fire!
Jusstudentene i Bergen vant Lovstafetten – etter Oslo-seiere tre år på rad

Jusstudentene fra fakultetet i 
Oslo hadde vunnet lovstafetten 
tre år på rad før lovstafetten 
2017 gikk av stabelen. Etter en 
spennende dragkamp hvor Oslo 
ledet lenge tok bergenserne 
revansje og dro i land en 
etterlengtet seier!

Tekst: Tore Letvik

Lov sta fet ten er en id retts kon kur ran se 
mel lom stu den te ne ved de ju ri dis ke 
fa kul te te ne ved Universitetet i Oslo 
og Ber gen. Må let er å løpe og syk le 
ras kest fra Oslo til Ber gen med lov-
sam lin gen som sta fett pin ne. Tra di sjo-
nen tro ble sta fet ten åp net med en 
se re mo ni som i år fant sted 1. juni. 
Et ter pre sen ta sjon av lage ne fra Ber-
gen og Oslo, åp nings ta le og bi drag fra 
korp set på jus sen lø per re pre sen tan ter 
for stats mak te ne en pro log rundt Uni-
ver si tets plas sen. 

I år del tok stor tings re pre sen tant 
Abid Raja, po li tisk råd gi ver i Hel se- 
og om sorgs de par te men tet, Ma thil de 
Ty bring-Gjed de og høy es te retts dom-
mer Ce ci lie Øs ten sen Berg lund. Noe 
som vis te seg å bli en en kel match for 
Raja, som brøt mål stre ken først med 
lov sam lin gen høyt he vet og med 
Øs ten sen Berg lund som en god num-
mer to.

– Jeg har for del av mine lan ge ben, 
sa en hu mør fylt Raja et ter sei e ren. 

Johannes Teigland løper i mål 
for Bergenslaget

Entusiastiske jusstudenter fra Bergen og Oslo her under åpningsseremonien i Oslo. (Foto: Tore Letvik)

Et ter fore spør sel fra Ju rist kon takt 
send te Johan nes Teig land en be skri-
vel se av ut vik lin gen i sta fet ten til 
re dak sjo nen, og be gyn ner be skri vel-

– Et ner ve dra ma uten si de styk ke
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på Dra ge fjel let. Da sat te Oslo-stu den-
te ne seg på syk ke len og syk let lov sam-
lin ger til Ber gen. Res ten er his to rie.

Ju rist kon takt var til stede un der 
åp nings se re mo ni en og snak ket med 
en op ti mis tisk le der for Lov sta fet ten, 
Ber gen, Johan nes Teig land.
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s te gang en pro log rundt Uni ver si te-
tet, en pro log som Ber gen vant med 
tre se kun der. 
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Ty bring-Gjed de og høy es te retts dom-
mer Ce ci lie Øs ten sen Berg lund. Noe 
som vis te seg å bli en en kel match for 
Raja, som brøt mål stre ken først med 
lov sam lin gen høyt he vet og med 
Øs ten sen Berg lund som en god num-
mer to.

– Jeg har for del av mine lan ge ben, 
sa en hu mør fylt Raja et ter sei e ren. 

Entusiastiske jusstudenter fra Bergen og Oslo her under åpningsseremonien i Oslo. (Foto: Tore Letvik)

Et ter fore spør sel fra Ju rist kon takt 
send te Johan nes Teig land en be skri-
vel se av ut vik lin gen i sta fet ten til 
re dak sjo nen, og be gyn ner be skri vel-

sen et ter at åp nings se re mo ni en ved 
Uni ver si te tet i Oslo var over: 

– Der et ter gikk tu ren til Dram men, 
hvor sta fet ten star tet for fullt. Oslo 

stil te her med to vel dig ster ke lø pe re 
(Anders Vis ter og Runa Falch) som løp 
an nen hver gang, 5 min for jen ten og 10 
min for gut ten. De dro egen hen dig fra 

– Et ner ve dra ma uten si de styk ke
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Jurist på hjul
Tråkker seg til og fra Høyesterett

Trodde du at det å være dommer i Høyesterett  
er synonymt med å være en knusktørr jurist hvor  

nesa er begravd i lovbøker, og hvor fysiske utskeielser  
i beste fall tilhører en meget fjern fortid?  

Da kan du tenke om igjen.

Tekst og foto: Tore Letvik

Abid Raja gikk seirende ut av prologen når statsmaktene møttes til stafett. Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund  
kom på en god annenplass. Også advokat John Christian Elden møtte på universitetsplassen. (Foto: Tore Letvik)

ber gen ser ne på den 2 mil lan ge etap-
pen og i mål had de de en le del se på 30 
se kun der ned til Ber gen. 

Et ter det te fulg te syk kel etap per 
fra Vest fos sen til Høy dals mo. Her 
had de Oslo et ster ke re lag enn Ber gen 
og vant samt li ge etap per. 

Og så skal det lø pes. Nes te løps-
etap pe had de Oslo også med seg sine 
ster kes te lø pe re. Oslo vant med 58 
se kun der. 7:50 to talt.

Det så der med nok så mørkt ut for 
Ber gen idet klok ken var 21.30 og vi 
var an kom met Bø grend. Oslo had de 
imid ler tid nå brukt opp sine to bes te 
lø pe re et ter som in gen kan løpe mer 
enn åtte etap per to talt un der sta fet-
ten. Dis se ble sendt hjem igjen til 
Oslo, imens vi i Ber gens lei ren hå pet 
på å kun ne hen te inn for spran get 
gjen nom nat ten ved å bru ke bred den 
på løpe la get vårt. 

Et ter nes te etap pe så det li ke vel 
nok så van ske lig ut. Den ne vant Ber-
gen med bare 6 se kun der. Oslo le det 
da med 7.44 i sam men dra get. 

Ca. ved mid natt var det klart for en 
av de leng ste etap pe ne un der sta fet ten, 
som går fra Hau ke li grend til 
Haukelitunellen. Ber gens laget fikk luke 
al le re de et ter 3 mi nut ter og et ter hvert 

kun ne ikke de to lage ne se hver and re 
len ger over fjel let. Til slutt vant Ber gen 
den ne etap pen med hele 4 mi nut ter og 
50 se kun der. Oslo le det plut se lig bare 
med 2.56 og det var spen ning i kam pen 
igjen! 

Nes te løpe etap pe fra Haukeli-
tunellen til Røldalstunellen vant Ber-
gen med 1.17 og de som had de lagt 
seg til å sove mens Oslo had de klar 
le del se, våk net nå til at den ne var kor-
tet ned til 1.39 sam men lagt. 

Nes te etap pe var en ny syk kel etap pe 
fra Odda til Utne. Den ne vant Oslo 
med 2.13,5 og le det nå med 3.52,5 
to talt. Ber gen had de en stor jobb for-
an seg da de tok fatt på den nest leng-
ste løpe etap pen på tu ren. 35 km fra 
Utne til Jon dal i Hard an ger. På de 
sma le, svin ge te vei ene fikk ber gens-
laget tid lig luke og til slutt vant de 
etap pen med 4 min og 35 se kun der. 
For før s te gang si den pro lo gen i Oslo 
var Ber gen nå i le del sen med 42,5 sek 
ned til Oslo. 

Et ter den ne brag den av en løpe-
etap pe fulg te en ny syk kel etap pe fra 
Tør vik bygd til Kvam sko gen. Os los syk-
lis ter vant den ne med 59 se kun der og 
le det da med 17 se kun der i sam men-
dra get før de to sis te løpe etap pe ne 

gjen stod. Ald ri før har det vært så 
jevnt, så sent i Lov sta fet ten. 

Den nes te løpe etap pen fra Kvam-
sko gen til Bjørk heim vant Ber gen med 
40 se kun der. Før den av slut ten de jakt-
star ten fra Bjørk heim til Tren ger eid 
skil te det der med bare 23 se kun der 
mel lom lage ne i fa vør Ber gen. Det har 
ald ri skjedd tid li ge re at det har vært så 
li ten dif fe ran se mel lom lage ne et ter 
400 km. 

Sis te etap pe ble et ner ve dra ma uten 
si de styk ke. Over 500 fulg te med på 
live-sen din gen på Face book, og det 
ryk tes at ikke en enes te jusstu dent på 
Dra ge fjel let les te pen sum i den ne 
halv ti men. Ber gen dro vel dig sak te i 
fra, men fikk et ter hvert en be tryg-
gen de luke. 

I mål kom Ber gen først, kun 53 
se kun der for an Oslo. Hvis man de ler 
det te på de 412 km som er løpt og 
syk let, skul le det til sva re en dif fe ran se 
på 12 hund re de ler pr. km. Ald ri før 
har Lov sta fet ten vært jev ne re og ald ri 
før har det gått for te re over fjel let. 

Det te var Ber gens før s te sei er 
si den 2013 og ju be len var der for stor 
både ved mål gang og ved me dal je se-
re mo ni en på Mu se ums plas sen, skri ver 
en en tu si as tisk Johan nes Teig land.



19Juristkontakt 5   •    2017Juristkontakt 5   •    2017

Jurist på hjul
Tråkker seg til og fra Høyesterett

Trodde du at det å være dommer i Høyesterett  
er synonymt med å være en knusktørr jurist hvor  

nesa er begravd i lovbøker, og hvor fysiske utskeielser  
i beste fall tilhører en meget fjern fortid?  

Da kan du tenke om igjen.

Tekst og foto: Tore Letvik

Abid Raja gikk seirende ut av prologen når statsmaktene møttes til stafett. Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund  
kom på en god annenplass. Også advokat John Christian Elden møtte på universitetsplassen. (Foto: Tore Letvik)

gjen stod. Ald ri før har det vært så 
jevnt, så sent i Lov sta fet ten. 

Den nes te løpe etap pen fra Kvam-
sko gen til Bjørk heim vant Ber gen med 
40 se kun der. Før den av slut ten de jakt-
star ten fra Bjørk heim til Tren ger eid 
skil te det der med bare 23 se kun der 
mel lom lage ne i fa vør Ber gen. Det har 
ald ri skjedd tid li ge re at det har vært så 
li ten dif fe ran se mel lom lage ne et ter 
400 km. 

Sis te etap pe ble et ner ve dra ma uten 
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I mål kom Ber gen først, kun 53 
se kun der for an Oslo. Hvis man de ler 
det te på de 412 km som er løpt og 
syk let, skul le det til sva re en dif fe ran se 
på 12 hund re de ler pr. km. Ald ri før 
har Lov sta fet ten vært jev ne re og ald ri 
før har det gått for te re over fjel let. 

Det te var Ber gens før s te sei er 
si den 2013 og ju be len var der for stor 
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Med piggdekk
Når sommeren surner og høst- og vin-
terkulda setter inn, er det få som i det 
hele tatt har i tankene å sette seg på 
sykkelen for å sykle til og fra jobb. 
Blant dem som kan være å se syklende 
ute i Oslo i snøfokk og sørpe, finner 
man ansatte i Høyesterett. Bergsjø er 
en av dem.

– Vintersykling er noe jeg ble 
inspirert til av andre her på huset, 
og det startet jeg med først etter at 
jeg begynte i Høyesterett i 2012. 
Høyesteretts direktør Gunnar 
Bergby er en av dem som sverger til 
sykkel om vinteren. Jeg har også 
dommerkolleger som sykler om vin-
teren. Gunnar ble vel i sin tid inspi-
rert til å sykle om vinteren av dom-
mer Lars Oftedal Broch, som skal ha 
vært den første vintersyklisten i 
Høyesterett.

– Er det omlegging av dekk på syk-
kelen for deg senhøstes da?

eksempler. Så sykling har faktisk vært 
relativt utbredt blant høyesteretts-
dommerne, sier Bergsjø, som kan røpe 
at sykkelinteressen også strekker seg 
ut over dommerkorpset.

– Snakker vi om at Høyesterett 
har egen sykkelklubb?

– Ikke noen formell sykkelklubb, 
men det jeg vil kalle en uformell syk-
kelgruppe. Vi prøver med jevne mel-
lomrom å få til en felles tur. Gruppen 
består av både dommere, utredere og 
saksbehandlere. Vi har vært rundt 10 
stykker med på slike turer. En typisk 
sykkeltur starter gjerne utenfor job-
ben, før vi sykler opp langs Akerselva 
og en liten runde i marka. Noen gan-
ger avsluttes turen med litt mat og 
drikke hos meg, i og med at jeg bor 
like ved Sognsvann. 

– Det er hjemturen som gir meg 
trening. Da er det motbakke, og jeg 
må legge litt mer kraft på pedalene, 
sier Bergsjø. 

Når han føler for litt ekstra trim, 
kan han også legge inn en ekstra runde 
opp til Frysja eller rundt 
Maridalsvannet på vei hjem.

Uformell sykkelgruppe
Bergsjø understreker at han langt ifra 
er den eneste syklisten i landets øver-
ste domstol.

– Høyesterett har hatt en gjeng 
med sykkelentusiaster i mange tiår – 
og det har gått helt til topps. Tidligere 
justitiarius Tore Schei syklet til og fra 
jobb i sommerhalvåret, og han sykler 
fortsatt til og fra sitt pensjonistkontor. 
Gunnar Aasland syklet visstnok til og 
fra Bærum. Og jeg kunne nevnt flere 

– Effektivt, fleksibelt og miljøvennlig. 
Joda, dette vil jeg anbefale sier høyes-
terettsdommer Per Erik Bergsjø og 
tråkker litt ekstra på pedalene der han 
skyter fart nedover Akersgata og svin-
ger inn på Høyesteretts plass. Han er 
en av landets jurister på to hjul, og 
bare en av flere ansatte i Høyesterett 
som tar seg til og fra jobb på sykkel, 
sommer som vinter!

Med vindsus i sykkelhjelmen går 
den daglige ferden på sykkel fra områ-
det ved Sognsvann, til Høyesterett. 
Der blir sykkelen bragt innendørs før 
et raskt skift til hvit skjorte, skinnende 
blanke sko og dommerkappe erstatter 
sykkeldressen. 10 minutter etter at 
pedalene forlates, er syklisten klar til 
tjeneste som dommer i landets øver-
ste domstol.

Bergsjø kunne valgt å ta t-banen 
fra sitt hjem og fortsatt reist med 
beste samvittighet med tanke på mil-
jøvennlig transport. Da han hadde 
rundet 40 – for 19 år siden – ble imid-
lertid interessen vekket for å bruke 
sykkelen til og fra jobb.

– Motivasjonen for meg var først 
og fremst å få en daglig trim uten at 
det tar så mye ekstra tid. Men generelt 
er det jo et poeng med sykling at det 
er miljøvennlig og en effektiv og flek-
sibel måte å forflytte seg på, sier 
Bergsjø til Juristkontakt, der vi er invi-
tert inn på hans kontor i Høyesterett. 

Han stiller gjerne til intervju for å 
dele sine erfaringer med sykling, og gir 
tommelen opp for bruk av sykkel til 
og fra jobb. Han understreker imidler-
tid at han ikke anser seg som en syk-
kelaktivist.

– Man skal ha respekt for at det 
passer for noen og ikke for andre. Selv 
er jeg så heldig å bo slik til at jeg kan 
bruke i underkant av 20 minutter 
med t-banen til og fra jobb – fra dør til 
dør. For meg er derfor mosjonen den 
viktigste årsaken til at jeg sykler, sier 
Bergsjø. 

Ferden fra Kringsjå til Høyeste-
retts plass består av nedoverbakke i så 
stor grad at 59-åringen ikke engang 
rekker å bli svett på vei til jobb.

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø sykler til og fra jobb både sommer og vinter.
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– De har jo litt rett, for vi kan ikke 
nekte for at vi er interessert i juss. 
Men det er også ganske mange som er 
opptatt av å holde seg i form. En av 
mine kolleger løper for eksempel til 
og fra jobb stort sett daglig. Interessen 
for ski og friluftsliv er stor, og sånn har 
det vært i mange tiår.

Start me up!
– Så den årlige trimmen begrenser seg 
ikke bare til å gå rundt juletreet i 
Høyesterett og å gå polonese i trap-
pene da, spør vi, og viser til 
Juristkontakts nummer før jul i fjor, 
hvor direktør Gunnar Bergby og høy-
esterettsjustitiarius Toril Marie Øie 
fortalte om domstolens juletradisjo-
ner. Å gå polonese opp og ned trap-
pene i Høyesterett er en tradisjon 
under feiringen.

Bergsjø ler; Nei…Det er riktig at 
vi får litt trim på julefesten, men det 
strekker seg nok lenger enn som så. 
Det å være fysisk aktiv som dommer 
kom ikke med dagens generasjon, og 
Høyesterett var egentlig ganske tidlig 
ute. Det har vært, og er fortsatt, bety-
delig interesse for å røre på seg i dom-
merkorpset, sier Bergsjø. 

Han legger til at det ikke bare er 
polonese under julefesten. Etterpå 
lokkes de ansatte ut på dansegulvet 
med «Start me up» av Rolling 
Stones… 

Bergsjø ble cand.jur. i 1985. Han 
var ansatt i lovavdelingen i 
Justisdepartementet 1986-1989, og 
var dommer i Nord-Troms tingrett 
1990-1993. Fra 1993 til 2012 arbei-
det han som advokat, inntil han til-
trådte som høyesterettsdommer 1. 
mars 2012.

– Nei, egentlig ikke. Jeg har en 
ordentlig sykkel som jeg bruker ni 
måneder på barmark. Og så har jeg en 
billig sykkel til vinterbruk, som er 
utrustet med piggdekk. Syklene ruster 
jo om vinteren, og er det ikke noe 
poeng i å tære på kvalitetsutstyr. 

– Det er jo mye snakk om å ta vare 
på miljøet. Kunne sykkel være løsnin-
gen for flere enn i dag, etter ditt syn?

– Det er vel ikke særlig kontrover-
sielt å hevde at sykkel er mer miljø-
vennlig enn bil. Men andre må selv 
vurdere om sykling passer for dem – 
jeg vil ikke moralisere. Slik jeg ser 
det, kan sykkel ofte være det raskeste 
og mest fleksible transportmidlet. 
Man er ikke avhengig av rutetider og 
kan dra til og fra jobb når det måtte 
passe.

– Hva har du å si til de som tenker 
på høyesterettsdommere som en 
gruppe personer med nesa i lovbø-
kene da?

Med piggdekk
Når sommeren surner og høst- og vin-
terkulda setter inn, er det få som i det 
hele tatt har i tankene å sette seg på 
sykkelen for å sykle til og fra jobb. 
Blant dem som kan være å se syklende 
ute i Oslo i snøfokk og sørpe, finner 
man ansatte i Høyesterett. Bergsjø er 
en av dem.

– Vintersykling er noe jeg ble 
inspirert til av andre her på huset, 
og det startet jeg med først etter at 
jeg begynte i Høyesterett i 2012. 
Høyesteretts direktør Gunnar 
Bergby er en av dem som sverger til 
sykkel om vinteren. Jeg har også 
dommerkolleger som sykler om vin-
teren. Gunnar ble vel i sin tid inspi-
rert til å sykle om vinteren av dom-
mer Lars Oftedal Broch, som skal ha 
vært den første vintersyklisten i 
Høyesterett.

– Er det omlegging av dekk på syk-
kelen for deg senhøstes da?

eksempler. Så sykling har faktisk vært 
relativt utbredt blant høyesteretts-
dommerne, sier Bergsjø, som kan røpe 
at sykkelinteressen også strekker seg 
ut over dommerkorpset.

– Snakker vi om at Høyesterett 
har egen sykkelklubb?

– Ikke noen formell sykkelklubb, 
men det jeg vil kalle en uformell syk-
kelgruppe. Vi prøver med jevne mel-
lomrom å få til en felles tur. Gruppen 
består av både dommere, utredere og 
saksbehandlere. Vi har vært rundt 10 
stykker med på slike turer. En typisk 
sykkeltur starter gjerne utenfor job-
ben, før vi sykler opp langs Akerselva 
og en liten runde i marka. Noen gan-
ger avsluttes turen med litt mat og 
drikke hos meg, i og med at jeg bor 
like ved Sognsvann. 

       Høyesterett har 
 hatt en gjeng med  
sykkelentusiaster  

i mange tiår

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø sykler til og fra jobb både sommer og vinter.
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ser også sa bo ta sje, og har ikke fun net 
grunn lag for å kon klu de re med at 
bran nen om bord har vært øko no misk 
mo ti vert, slik stif tel sen hev der.

Som svar på kri tik ken for at kom-
mi sjo nen ikke har kun net støt te opp 
om frem sat te teo ri er om brann for løp 
og even tu el le mo ti ver bak bran nen, 
og for å ikke kun ne gi på rø ren de og 
et ter lat te sann he ten bak tra ge di en, 
svar te ko mi te le der Frank Kje til Ol sen 
blant an net: 

– Kom mi sjo nen for val ter ikke sann-
he ten. Hvem gjør så det? Kom mi sjo nen 
må bru ke de al min ne li ge prin sip pe ne 
for å sann syn lig gjø re fak tum gjen nom 
ve ri fi ser ba re fak tum. Det har vært vår 
ar beids opp ga ve.

Kla ger til riks ad vo ka ten
Et ter pres se kon fe ran sen holdt Støt te-
grup pen for et ter lat te og over le ven de 
et ter mord bran nen på «Scandinavian 
Star» og stif tel sen en fel les sam ling på 
Hånd ver ke ren i Oslo, hvor det ble gitt 
ut løp for ster ke re ak sjo ner fra fle re av 
dem som ble be rørt av skips bran nen i 
1990. 

De had de da kort tid tid li ge re fått 
høre grans kings kom mi sjo nen kon klu-
de re med at bran ner som star tet om 
bord ski pet inn til like et ter 02.00-ti-
den den skjeb ne svang re nat ten «over-
vei en de sann syn lig» var re sul tat av 
brann stif tel se, men at bran nen sann-
syn lig vis spred te seg gjen nom stå let i 
et over opp he tet skips skrog. Noe stif-
tel sen av vi ser som umu lig.

Stif tel sen og dens ad vo kat Klom-
sæt har i ti den et ter of fent lig gjø rin gen 
av kom mi sjo nens rap port skre vet til 
kom mi sjo nen og ret tet en rek ke kri-
tis ke spørs mål om både eks per ti sen 
som den har be nyt tet og til me to de ne 
som kom mi sjo nen har brukt for å 
kom me fram til sine kon klu sjo ner.  I 
mai må ned av vis te Oslo stats ad vo kat-
em be ter stif tel sens kla ge over Os lo-
po li ti ets hen leg gel se av et ter forsk nin-
gen av Scandinavian Star-bran nen. I 
av vis nin gen skri ver Oslo stats ad vo kat-
em be ter at av gjø rel sen ikke kan på kla-
ges. Ad vo kat Klom sæt be stri der det te 

Kom mi sjo nen har kon klu dert med at 
det ikke har vært mu lig å ve ri fi se re 
hvor man ge li ter die sel som ble fylt på 
ski pet, og at det der med ikke er mu lig 
å vite om det er noe som har for svun-
net på ufor klar lig vis. Kom mi sjo nen 
me ner også at et brudd i et hyd rau-
likk rør ikke har noen sam men heng 
med bran nens vold som me ut vik ling, 
og at det ikke er på ført brud det for å 
til fø re bran nen hyd rau likk ol je, slik 
stif tel sen me ner. Kom mi sjo nen av vi-

Stif tel sen hev der at det enor me 
om fan get som bran nen om bord ski-
pet fikk, må være som føl ge av at 
bran nen ble til ført brenn bar væs ke, og 
har vist til at sto re meng der die sel på 
ufor klar lig vis har for svun net. Stif tel-
sen me ner også at bran nens spred ning 
om bord ski pet i lø pet av de 38 ti-
me ne som gikk før bran nen ble sluk-
ket bare kun ne skje ved at det ble an-
tent fle re ste der og at bran nen ble 
«fo ret» med hyd rau likk ol je og die sel. 

Sterke følelser i sving 
etter Star-rapport
Stiftelsen til motmæle mot både  
riksadvokat og kommisjon

Ra se ri. Ut slitt het. Bønn om å 
la nok være nok. Re ak sjo ne ne 
et ter at Stortingets grans kings-
kom mi sjon i Scandinavian Star-
sa ken la fram sin rap port 1. juni 
var ster ke og va ri er te. Over le-
ven de og et ter lat te fikk vite at 
hel ler ikke den ne un der sø kel sen 
kun ne brin ge dem nær me re noe 
svar på hvem som for år sa ket 
bran nen som kre vde 159  
men nes ke liv for 27 år si den.

Tekst: Tore Let vik

Et ter at rap por ten ble over le vert stor-
tin gets pre si dent skap av kom mi sjo-
nens le der, Frank Kje til Ol sen, re a-
ger te fle re i stif tel sen «Et ter forsk ning 
av Mord bran nen på Scandinavian 
Star» un der den på føl gen de pres se-
kon fe ran sen med sterk frust ra sjon 
over kom mi sjo nens ho ved kon klu sjo-
ner. Stif tel sens skips tek nis ke ut re der, 
Gis le Wed de gjer de kal te kon klu sjo-
ne ne rys ten de. Ad vo kat Sig urd J. 
Klom sæt, som er bi stands ad vo kat for 
man ge på rø ren de og over le ven de, 
ut tal te til kom mi sjo nen at han opp le-
ver rap por ten som «en skan da le» og et 
«ekko fra po li ti ets et ter fors king i 
1991».

Stiftelsen «Etterforskning av Mordbrannen på Scandinavian Star», her med (f.v.) 
Terje Bergsvåg, Sigurd Klomsæt, Arne Steen (styreleder) og Gisle Weddegjerde, har 
sendt klage både til riksadvokaten og til granskingskommisjonen. Her på vei fra 
Stortinget etter at rapporten ble lagt frem. (Foto: Tore Letvik)
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våre er fa rin ger er over for myn dig he-
te ne, sam ti dig som vi be va rer re spekt 
over for in sti tu sjo ner og de per so ner 
som re pre sen te rer dis se. Ka rak te ris tik-
ker og av per so ner og de res mo ti ver dri-
ver ikke den ne sa ken frem på noen kon-
struk tiv måte, men drar bare opp ster ke 
fø lel ser uten ret ning, mål el ler me ning. 
En ga sjer te kan nå lese gjen nom rap por-
ten, og gjø re sine merk na der. Du kan 
en ten selv, som en kelt per son, gi dine 
kom men ta rer til Stortingets be hand ling 
av rap por ten, el ler le ver dine inn spill til 
Stif tel sen el ler Støt te grup pen, som for-
be re der sam le de kom men ta rer til 
Stortingets vi de re be hand ling», skri ver 
Har sem.

Til be hand ling
Scandinavian Star-kom mi sjo nens rap-
port kon klu der te også med at Hel se-
Nor ges lang sik ti ge opp føl ging av  de 
over le ven de og et ter lat te har vært for 
dår lig.

«Kom mi sjo nen fin ner det kri tikk-
ver dig at ikke Hel se di rek to ra tet tok et 
stør re an svar for den lang sik ti ge opp-
føl gin gen. Sær lig vil kom mi sjo nen be-
mer ke at de på rø ren des si tua sjon 
sy nes å være over sett. Kom mi sjo nen 
ute luk ker ikke at en bed re ko or di ne-
ring og lang tids opp føl ging av de be-
rør te, både de over le ven de og de 
på rø ren de, vil le ha ført til at fær re 
had de strevd med psy ko lo gis ke, so ma-
tis ke og yr kes mes si ge lang tids virk nin-
ger», he ter det i rap por ten.

Rap por ten blir sendt til be hand-
ling i stor tin gets kon troll- og kon sti tu-
sjons ko mi te, som nor malt be hand ler 
rap por ter fra stor tings opp nevn te 
grans kings kom mi sjo ner. Rap por ten 
vil sen des til ko mi té be hand ling, mest 
sann syn lig høs ten 2017. Ko mi te en 
av gir en inn stil ling med for slag til ved-
tak som der et ter set tes opp til 
be hand ling i stor tings sa len.

Scandinavian Star-kom mi sjo nen ble 
opp nevnt 12. mai 2015, og det er langt 
noe van lig fe no men at Stortinget ned-
set ter grans kings kom mi sjo ner. Star-
kom mi sjo nen er den sjet te kom mi sjo-
nen Stortinget har ned satt si den 1985. 

og har kla get av gjø rel sen til riks ad vo-
ka ten da han tvert om me ner lan dets 
øver ste på ta le myn dig het har en plikt 
til å klagebehandle sa ken, og at det 
retts li ge grunn laget fin nes i straf fe-
pro sess lo ven $ 4, jfr. EMK art. 2 om 
sta tens plikt til å be skyt te liv og et ter-
fors ke drap.

Mer for sik tig
Mens en ga sje men tet over for myn dig-
he te ne og kom mi sjo nen er of fen siv i 
regi av Stif tel sen «Et ter forsk ning av 
Mord bran nen på Scandinavian 
Star»  er støt te grup pens frem gangs-
måte noe mer for sik tig. På sin hjem-
me si de skri ver le de ren for Støt te grup-
pen for et ter lat te og over le ven de et ter 
mord bran nen på «Scandinavian Star», 
Jan Har sem, føl gen de om for slag til 
hvor dan støt te grup pen bør gå fram 
nå: 

«Gå sak lig og nøk ternt gjen nom 
kom mi sjo nens rap port, og mel de til-
ba ke til Stortingets vi de re be hand ling 
av rap por ten hva vi me ner om føl-
gen de: Har kom mi sjo nen ut ført sitt 
opp drag i sam svar med man da tet? På 
hvil ke om rå det me ner vi evt at kom-
mi sjo nen ikke sva rer på man da tet? 
Hvil ke re son ne men ter og kon klu sjo-
ner i rap por ten slut ter vi oss til? 
Hvil ke re son ne men ter og kon klu sjo-
ner i rap por ten er vi ueni ge i? Har 
kom mi sjo nen gitt an be fa lin ger, og er 
dis se dek ken de for de om rå der kom-
mi sjo nens man dat til si er at kom mi-
sjo nens an be fa lin ger bur de dek ke?”

«Hvis vi føl ger dis se ret nings lin je ne, 
så opp rett hol der vi kor rek ti vet som 

ser også sa bo ta sje, og har ikke fun net 
grunn lag for å kon klu de re med at 
bran nen om bord har vært øko no misk 
mo ti vert, slik stif tel sen hev der.

Som svar på kri tik ken for at kom-
mi sjo nen ikke har kun net støt te opp 
om frem sat te teo ri er om brann for løp 
og even tu el le mo ti ver bak bran nen, 
og for å ikke kun ne gi på rø ren de og 
et ter lat te sann he ten bak tra ge di en, 
svar te ko mi te le der Frank Kje til Ol sen 
blant an net: 

– Kom mi sjo nen for val ter ikke sann-
he ten. Hvem gjør så det? Kom mi sjo nen 
må bru ke de al min ne li ge prin sip pe ne 
for å sann syn lig gjø re fak tum gjen nom 
ve ri fi ser ba re fak tum. Det har vært vår 
ar beids opp ga ve.

Kla ger til riks ad vo ka ten
Et ter pres se kon fe ran sen holdt Støt te-
grup pen for et ter lat te og over le ven de 
et ter mord bran nen på «Scandinavian 
Star» og stif tel sen en fel les sam ling på 
Hånd ver ke ren i Oslo, hvor det ble gitt 
ut løp for ster ke re ak sjo ner fra fle re av 
dem som ble be rørt av skips bran nen i 
1990. 

De had de da kort tid tid li ge re fått 
høre grans kings kom mi sjo nen kon klu-
de re med at bran ner som star tet om 
bord ski pet inn til like et ter 02.00-ti-
den den skjeb ne svang re nat ten «over-
vei en de sann syn lig» var re sul tat av 
brann stif tel se, men at bran nen sann-
syn lig vis spred te seg gjen nom stå let i 
et over opp he tet skips skrog. Noe stif-
tel sen av vi ser som umu lig.

Stif tel sen og dens ad vo kat Klom-
sæt har i ti den et ter of fent lig gjø rin gen 
av kom mi sjo nens rap port skre vet til 
kom mi sjo nen og ret tet en rek ke kri-
tis ke spørs mål om både eks per ti sen 
som den har be nyt tet og til me to de ne 
som kom mi sjo nen har brukt for å 
kom me fram til sine kon klu sjo ner.  I 
mai må ned av vis te Oslo stats ad vo kat-
em be ter stif tel sens kla ge over Os lo-
po li ti ets hen leg gel se av et ter forsk nin-
gen av Scandinavian Star-bran nen. I 
av vis nin gen skri ver Oslo stats ad vo kat-
em be ter at av gjø rel sen ikke kan på kla-
ges. Ad vo kat Klom sæt be stri der det te 

Kom mi sjo nen har kon klu dert med at 
det ikke har vært mu lig å ve ri fi se re 
hvor man ge li ter die sel som ble fylt på 
ski pet, og at det der med ikke er mu lig 
å vite om det er noe som har for svun-
net på ufor klar lig vis. Kom mi sjo nen 
me ner også at et brudd i et hyd rau-
likk rør ikke har noen sam men heng 
med bran nens vold som me ut vik ling, 
og at det ikke er på ført brud det for å 
til fø re bran nen hyd rau likk ol je, slik 
stif tel sen me ner. Kom mi sjo nen av vi-

Sterke følelser i sving 
etter Star-rapport
Stiftelsen til motmæle mot både  
riksadvokat og kommisjon

Stiftelsen «Etterforskning av Mordbrannen på Scandinavian Star», her med (f.v.) 
Terje Bergsvåg, Sigurd Klomsæt, Arne Steen (styreleder) og Gisle Weddegjerde, har 
sendt klage både til riksadvokaten og til granskingskommisjonen. Her på vei fra 
Stortinget etter at rapporten ble lagt frem. (Foto: Tore Letvik)

Kommisjonsleder Frank K. Olsen 
overleverte rapporten til stortings-
president Olemic Thommessen.  
(Foto: Stortinget)
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forskjeller i forhandlingsstil, etiske 
begrensninger, sosiale normer og for-
retningspraksis, sier han

Det norske laget som deltar i INC, 
består av jusstudentene Tonje B. 
Onsøien og Malin Granli fra 
Universitetet i Oslo. De kvalifiserte 
seg ved å vinne den nasjonale konkur-
ransen mot lag fra de juridiske fakul-
tetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Ved siden av deltakelsen i den 
internasjonale konkurransen fikk de 
et trainee-opphold i advokatfirmaet 
Arntzen de Besche. Laget har blitt 
coachet frem til finalen av 
Juristforbundets advokat Roar Thun 
Wægger.

150-170 deltakere fra inntil 
32 land kommer til Oslo i juni 
for finalen i den internasjonale 
forhandlingskonkurransen 
for jusstudenter (INC). 

Norge er i år vertskap for den interna-
sjonale forhandlingskonkurransen for 
jusstudenter (International Negotiation 
Competition – INC) som foregår siste 
uken i juni. Konkurransen går over flere 
dager på Det juridiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo. Konkurransen 
arrangeres av Juristforbundet sammen 
med advokatfirmaet Arntzen de Besche, 
Universitetet i Oslo, Dispute Resolution 
Forum (Forum for tvisteløsning) og 
Juristenes Utdanningssenter.

– Formålet med konkurransen er 
blant annet å skape større interesse 
for juridiske forhandlinger hos jusstu-
dentene. Den skal også gi studentene 
mulighet til å trene og forbedre sine 
forhandlingsferdigheter i internasjo-
nale transaksjoner og tvister, samt 
gjøre dem bedre i stand til å møte 
jurister og advokater fra andre land, 
sier Michael Rummelhoff, Jurist-
forbundets prosjektleder for den 
internasjonale finalen.

– Deltakerne blir også gjennom 
konkurransedagene  bedre kjent med 
de spesielle aspektene av internasjo-
nale juridiske forhandlinger, blant 
annet utfordringene med tverrkultu-
rell kommunikasjon, samt potensielle 

INC 2017

Internasjonal 
forhandlingsfinale i Oslo

Masterclass om interkulturelle 
forhandlinger
I forbindelse med forhandlings-
konkurransen INC kommer det 
internasjonale forhandlings-
eksperter til Oslo 27. juni for å 
bidra på en masterclass om 
interkulturelle forhandlinger. 

Foredragsholderne vil dele sine syns-
punkter på alle stadier av forhandlin-
ger; forberedelsesfasen, forskjellen og 
likhetene i kommunikasjonsferdig-
heter og stereotyper, og behovet for å 
bygge relasjoner – og hvordan du gjør 
det mest effektivt. De vil også ta for 
seg forskjeller og likheter mellom 
ulike typer forhandlinger i og på tvers 
av regioner.

– Målet med masterclass er å 
styrke deltakernes bevissthet om 
betydningen av å forstå kulturen i deg 
selv; det faktum at du ser verden på 
en bestemt måte på grunn av din egen 
bakgrunn, personlig historie og kultur. 

– Konkurransen gir studentene 
mulighet til å trene og forbedre 

sine forhandlingsferdigheter 
i internasjonale transaksjoner og 
tvister, sier Michael Rummelhoff.
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Ved Advokatkontoret i Jurist-
forbundet har man lenge vektlagt 
konfliktløsning, forhandlinger og 
mekling som metode for sakene de 
behandler for medlemmene.

– Advokatene ved kontoret skaffer 
seg spesialkompetanse på området 
gjennom forhandlingsprogrammet 
PON ved Harvard Law School. 
Kontoret følger utviklingen mot sam-
arbeidsorientert jus (collaborative 
law) der det vektlegges problemløs-
ningsstrategier framfor trusler og ulti-
matum, forteller advokat Roar Thun 
Wægger.

Fjorårets internasjonale finale gikk 
i Sveits, der det norske laget tok en 
fjerde plass. 

Eget valgfag
Ifølge arrangørene ligger Norge etter 
mange andre land med både kunn-
skap og praksis knyttet til forhand-
lingsteknikk. Men nå økes fokuset på 
forhandlinger også her i landet;

Universitetet i Oslo lanserte i fjor 
konflikthåndtering som et eget valg-
fag på jusstudiet, og kurset var svært 
populært blant studentene. Høsten 
2017 blir forhandlinger også eget 
valgtema, og mekling lanseres som 
eget valgtema våren 2018.

forskjeller i forhandlingsstil, etiske 
begrensninger, sosiale normer og for-
retningspraksis, sier han

Det norske laget som deltar i INC, 
består av jusstudentene Tonje B. 
Onsøien og Malin Granli fra 
Universitetet i Oslo. De kvalifiserte 
seg ved å vinne den nasjonale konkur-
ransen mot lag fra de juridiske fakul-
tetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Ved siden av deltakelsen i den 
internasjonale konkurransen fikk de 
et trainee-opphold i advokatfirmaet 
Arntzen de Besche. Laget har blitt 
coachet frem til finalen av 
Juristforbundets advokat Roar Thun 
Wægger.

INC 2017

Internasjonal 
forhandlingsfinale i Oslo

Masterclass om interkulturelle 
forhandlinger
I forbindelse med forhandlings-
konkurransen INC kommer det 
internasjonale forhandlings-
eksperter til Oslo 27. juni for å 
bidra på en masterclass om 
interkulturelle forhandlinger. 

Foredragsholderne vil dele sine syns-
punkter på alle stadier av forhandlin-
ger; forberedelsesfasen, forskjellen og 
likhetene i kommunikasjonsferdig-
heter og stereotyper, og behovet for å 
bygge relasjoner – og hvordan du gjør 
det mest effektivt. De vil også ta for 
seg forskjeller og likheter mellom 
ulike typer forhandlinger i og på tvers 
av regioner.

– Målet med masterclass er å 
styrke deltakernes bevissthet om 
betydningen av å forstå kulturen i deg 
selv; det faktum at du ser verden på 
en bestemt måte på grunn av din egen 
bakgrunn, personlig historie og kultur. 

De vil også lære hvordan de kan for-
berede og planlegge for det kulturelle 
aspektet i kommende forhandlinger i 
utlandet, så vel som i hjemlandet sitt, 
forklarer advokat Roar Thun Wægger 
i Juristforbundet, som vil være mode-
rator for masterclass.

Hovedinnlegget er ved den ameri-
kanske forhandlingseksperten Ronald 
M. Shapiro.

Andre bidragsytere er:
• Terje Rød-Larsen, tidl.  

visegeneralsekretær i FN
• Erlend Haaskjold, advokat/ 

partner i Arntzen de Besche 
Advokatfirma AS

• Jochen Luksch, adm. partner 
i Egger, Philips & Partner AG, 
Sveits

• Mark Saunders, professor, London
• Mikkel Gudsøe, professor 

(associated) ved Aarhus  
universitet, Danmark

• Tetsuo Morishita, professor ved 
Sophia universitet, Japan

• Joel Lee, professor (associate) ved 
National University of Singapore

• Graham Massie, direktør ved 
Centre for Effective Dispute 
Resolution

• Dr. Susan Stokeld, professor, 
University of Aberdeen, Skottland

Les også Michael Rummelhoffs kronikk 
på side 51.

       Formålet med  
konkurransen er blant annet 
å skape større interesse for 
juridiske forhandlinger hos 

jusstudentene.



Datatilsynet oppfordrer bileiere til skjerpet årvåkenhet 
i forhold til moderne bilers innsamling av data om blant  
annet lokasjon og kjøreatferd. Bilene har utviklet seg til  
å bli rullende kommunikasjonssentraler. Til nå har bileierne  
i svært liten grad blitt gjort oppmerksom på hva som samles 
inn av bilen og hva som deles. Nå blir dette endret.

Tekst og foto: Tore Letvik 

Ber om skjerpet  
bevissthet rundt  
bilens innsamling  
av informasjon

– Jeg tror det er et stort svart hull i bil-
ei e res kunn skap om kjø re tøy ets inn-
sam ling av data og per son opp lys nin-
ger. Ut vik lin gen av kom mu ni ka sjon 
og elek tro nikk i bi le ne har vært 
ri ven de og van ske lig å føl ge med på. 
Det er vik tig at den en kel te får mu lig-
he ten til å inn hen te in for ma sjon om 
det te, og å få mu lig he ten til å selv 
kon trol le re hvor dan per son opp lys nin-
ger an ven des, sier di rek tør i Da ta til sy-
net, Bjørn Erik Thon, til Ju rist kon takt.

Da gens mo der ne bi ler er i dag 
avan ser te elek tro nis ke da ta sy ste mer 
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ri ven de og van ske lig å føl ge med på. 
Det er vik tig at den en kel te får mu lig-
he ten til å inn hen te in for ma sjon om 
det te, og å få mu lig he ten til å selv 
kon trol le re hvor dan per son opp lys nin-
ger an ven des, sier di rek tør i Da ta til sy-
net, Bjørn Erik Thon, til Ju rist kon takt.

Da gens mo der ne bi ler er i dag 
avan ser te elek tro nis ke da ta sy ste mer 

på hjul, be stå en de av blant an net 
sim-kort, og gps-an legg. Noen bil pro-
du sen ter kan se hvor bi len din er til 
en hver tid. Sam ti dig blir de tal jer te 
opp lys ning om din kjø re at ferd lag ret 
i bi len. De tal jer som om du har brukt 
bil bel te, over sikt over dine ned brem-
sin ger, og hvor fort du har kjørt. I en-
kel te av bil pro du sen te nes in struk-
sjons bø ker står det blant an net 
skre vet at det te er opp lys nin ger som 
blir ut le vert til po li ti et der som myn-
dig he te ne har grunn lag for å kre ve 
det.

Opp lys nin ge ne i bi lens in for ma-
sjons sy stem blir også hen tet ut av 
verk ste de ne når du le ve rer bi len til 
re pa ra sjon, som et ledd i verk ste dets 
feil sø king.

Hit til har bil ei e re i svært li ten grad 
fått vite hva som sam les inn av opp-
lys nin ger og even tu elt hvil ken ri si ko 
det er for at tred je part får til gang til 
dine per son opp lys nin ger. 

Nå har Da ta til sy net og Nor ges Bil-
bran sje for bund sam men ut ar bei det 
en bran sje norm som skal sik re at den 
som kjø per en bil skal få kunn skap og 
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for ord ning av lø se per son opp lys nings-
lo ven og gjel de som norsk lov.

– Blant det nye der er at pri vat per-
so ners ei en doms rett til sine egne data 
styr kes. Noe som for eks em pel be tyr at 
der som du er kun de i for sik rings sel ska-
pet som gir ra batt som føl ge av do ku-
men tert god kjø re at ferd, så vil du kun-
ne si at dis se da ta ene er så po si ti ve for 
deg at du vil ha de over ført til et an net 
for sik rings sel skap som eks em pel vis 
kan til by 20 pro sent ra batt på for sik-
rin gen for ditt kjø re møns ter. Så en ting 
er at mer re gist re res, men sam ti dig så 
styr kes ei en doms ret ten til dine data, og 
vi har også sett at det går len ger enn 
bare å gjel de bil for sik ring, sier Thon.

«For ord nin gen er langt på vei en 
vi de re fø ring og ut dy ping av EUs per-
son vern di rek tiv fra 1995, men in ne-
hol der også ve sent li ge nye ele men-
ter», skri ver Uni ver si te tet i Oslo på 
sine hjem me si der. 

UiO skri ver at: «Må let er like 
retts reg ler for per son opp lys nings vern 
i Eu ro pa. For ord nin gen er en me get 
om fat tende og kom pleks tekst som vil 
gjel de «ord for ord» i alle land, uten 
mu lig het for til pas nin ger til na sjo nal 
lov giv nings tra di sjon og retts kul tur.»

Fri vil lig tvang?
I den nye bran sje nor men som Da ta til-
sy net og Nor ges Bil bran sje for bund 
har ut ar bei det sam men skal bil kjø-
pe re in for me res slik at de kan av gjø re 
om de sam tyk ker el ler ikke til in for-
ma sjons inn hen ting og bruk. Det fin-
nes imid ler tid bil pro du sen ter som 
kon ti nu er lig inn hen ter in for ma sjon 
om hvor bi le ne be fin ner seg.

– Her ek si ste rer det en per son-
vern po li cy som er slik at der som du 
ikke sam tyk ker til å av le ve re lo ka-
sjons in for ma sjon, så får du i rea li te ten 
ikke brukt bi len et ter hvert. Men per-
son vern po li cy en va ri e rer fra bil mer ke 
til bil mer ke. For skjel len fra før og nå 
er at den nye bran sje nor men gjør at 
du som bil kjø per nå let te re får vite 
hvil ke in for ma sjo ner de sam ler inn 
om deg. Og den ne kunn ska pen gir 
for bru ker makt. Der som man ge nok 

egent lig viss te at det var en kom mu ni-
ka sjons en het der. Da vi un der søk te 
det te fant vi ut at bi len ble tømt for 
in for ma sjon i det du plas ser te bi len på 
verk ste det, gjen nom den så kal te 
OBD2-kon tak ten, sier År nes. 

Et ter kon trol len ba Da ta til sy net 
ak tø re ne om føl gen de:

«Etab le re et in tern kon troll sy-
stem for be hand lin gen av per son-
opp lys nin ger som gjø res når de dia-
gnos ti se rer og re pa re rer bi ler. Inn gå 
databehandleravtaler mel lom bil-
pro du sen te ne og bil verk ste de ne. 
Slut te å ut le ve re per son opp lys nin-
ger til bil pro du sen te ne hvis det ikke 
er noe retts lig grunn lag for det te. En 
even tu ell ut le ve ring må også fore gå 
på en for svar lig måte.»

– Det vi ikke så på den gan gen var 
hva bi le ne had de av eks tra ut styr. I 
bran sje nor men som nå er ut ar bei det 
skal bil kjø per ne få vite hva som er i 
bi len av kom mu ni ka sjons ut styr, om 
det er GPS, blant an net. Det skal 
frem kom me av skje ma et og da er det 
vel dig vik tig å få vite om det er tred-
je par ter som får til gang til opp lys nin-
ge ne. Det skal bil sel ger også opp ly se 
om, sier År nes som opp ford rer til å la 
det nye stan dard skje ma et om hva 
som inn hen tes og de les av opp lys nin-
ger i bi len føl ge med til ny eier som 
en del av bi lens do ku men ter.

Kan gi bil li ge re for sik ring
Bi le nes re gist re ring av kjø re at ferd har 
vek ket in ter es se blant for sik rings sel-
ska per. Et sel skap har søkt Da ta til sy-
net og fått kon se sjon i et kon sept hvor 
in for ma sjon om kjø re at ferd inn hen tes 
fra bi lens da ta sy stem et ter sam tyk ke 
fra bil fø rer. Hvis de inn hen te de da ta-
ene vi ser at for sik rings kun den er en 
sjå før som kjø rer de fen sivt og sik kert, 
får kun den 15 pro sent ra batt på for-
sik rin gen.

– Det te sa vi ja til for di sam tyk ke-
ord nin gen er gan ske bra. Det som 
også vil være fint i sli ke sam men hen-
ger er når det nye re gel ver ket i Per-
son verns for ord nin gen kom mer nes te 
år. Fra mai 2018 vil EUs per son verns-

som nå er ut ar bei det vil kun ne få stor 
be tyd ning.

– Vårt ho ved fo kus nå er at det skal 
gis in for ma sjon til de be rør te om hvil-
ken in for ma sjon som rent fak tisk inn-
hen tes. For få år si den gjen nom før te 
vil til syn hos fle re bil pro du sen ter som 
sel ger bi ler i Nor ge, for å få vite hva 
som inn hen tes av in for ma sjon. En av 
dis se skrev rett ut at de sam let in for-
ma sjon blant an net for å se på bil fø-
rer nes kjø re at ferd, og skrev det i 
in struk sjons bø ke ne som fulg te bi le ne, 
sier År nes til Ju rist kon takt. 

Han for tel ler at Da ta til sy net 
un der søk te vi de re rundt bru ken av 
sim-kort.

– Det gikk ryk ter om at sim-kort 
kun ne plas se res i bi len uten at man 

der med mu lig het til å vel ge om han 
el ler hun sam tyk ker el ler ikke i bru-
ken av in for ma sjo nen. Et skje ma som 
punkt for punkt ret ter spørs mål om 
hva som inn sam les, og som sel ger fyl-
ler ut, skal nå bru kes som et stan dard-
skje ma ved bil fir ma ers salg av bi ler. 
Sam ti dig kan da kun den ta stil ling til 
om han el ler hun sam tyk ker i at de 
uli ke opp lys nin ge ne inn hen tes, og 
even tu elt også ta stil ling til vi de re 
bruk av in for ma sjo nen.

Fra mo bil til bil
– Vi plei er å føl ge eks tra med når det 
kom mer nytt tek no lo gisk ut styr som 
mu lig gjør inn sam ling av per son in for-
ma sjon. Som mo bil te le fon og da ta ma-
skin, hvor det var sto re ut ford rin ger 
knyt tet til det te. Et ter hvert har vi også 
sett at bi len har ut vik let seg til et slags 
kom mu ni ka sjons punkt. I noen år har 
man hatt et slags elek tro nisk plug-in-
sy stem hvor verk ste der har kun net 
kob le seg inn for å få sta tus på om det 
er be hov for skift av brem ser, olje og 
sli te de ler. Men nå kom mer jo bi le ne 
med fullt opp sett, sim-kort, og er i vir-
ke lig he ten en rul len de mo bil te le fon 
med gps-opp ko bling, kart funk sjon, og 
te le fon opp ko bling som gjør at per son-
opp lys nin ger kan inn sam les på en helt 
an nen måte enn før, sier Thon som 
me ner det te vil kun ne føre til helt nye 
ut ford rin ger som både har kom mer si-
el le og sik ker hets mes si ge si der. 

– For syv år si den, mens jeg var 
for bru ker om bud, var jeg på kon fe ran-
ser i Brus sel hvor det ble snak ket om 
hvor dan re kla me skilt langs vei en kan 
be gyn ne å skif te et ter hvil ken bil som 
kom mer og for å være di rek te ret tet 
mot bil ei e rens be hov. For eks em pel 
om det er en små barns fa mi lie som 
kom mer kjø ren de, så duk ker bleie re-
kla me opp på re kla me boar de ne der 
du kjø rer. Vi har ikke sett det «live» 
her ennå, men sli ke ting kan kom me 
hit også, som føl ge av bi le nes elek tro-
nikk- og kom mu ni ka sjons sy ste mer, 
sier Thon.

Tek no lo gisk fag di rek tør Atle År nes 
i Da ta til sy net me ner bran sje nor men 

       Vårt hovedfokus  
nå er at det skal gis  

informasjon om hvilken 
informasjon som  

innhentes

– Blant det nye i personvernforordningen 
er at ei en doms retten til egne data  
styr kes, sier Bjørn Erik Thon.
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er det jo greit. Hvis bil sel ger for eks-
em pel sier at de – i til legg til å opp gra-
de re soft wa re også må vite hvor du er 
hen, så er ikke det te noe de tren ger å 
vite. Man bør også kun ne si nei til at 
det inn hen tes data om kjø re at ferd for 
at pro du sen ten skal kun ne bru ke det-
te til pro dukt ut vik ling, sier Thon. 

Han pe ker også på at det er en 
slet te pro ble ma tikk ved salg av bruk te 
bi ler.

– Du må kun ne kre ve at data fra 
din tid som eier av bi len slet tes. Hvis 
ikke vil ny eier kun ne hen te ut da ta-
ene og se, for eks em pel hvor du har 
vært med bi len til en hver tid.

Kun de nes per son vern
Da ta til sy net har lagt ut pres se mel ding 
om den nye bran sje nor men på sin 
hjem me si de. Der un der stre ker ad vo-
kat i Nor ges Bil bran sje for bund Anna 
Eli sa beth Nord bø, som har vært ak tiv 
i sam ar bei det med Da ta til sy net, 
be tyd nin gen av at bil ei e re får in for-
ma sjon.

– Da gens bi ler sam ler inn og 
be hand ler mas se in for ma sjon. Da ta-
ene bru kes til å lage enda bed re bi ler 
og gjør re pa ra sjo ner enk le re. Men det 
er vik tig at bil ei e re er kjent med da ta-
inn sam lin gen og kan ta et klart stand-
punkt til den ne inn sam lin gen. Be tryg-
gen de iva re ta kel se av kun de nes 
per son vern er vik tig for våre med-
lems be drif ter, sier Anna Eli sa beth 
Nord bø. 

Hun pe ker på at stan dard skje ma et 
bør leg ges ved alle salgs kon trak ter.

– Vi har hatt et me get godt sam ar-
beid med Da ta til sy net un der ut vik lin-
gen av den ne bran sje nor men, som bør 
sig ne res og leg ges ved en hver salgs-
kon trakt. På den ne må ten gis bil ei e ren 
in for ma sjon i og kunn skap om hva 
bi len sam ler inn av opp lys nin ger – 
ikke minst per son opp lys nin ger – og 
kan vur de re om de øns ker det te el ler 
ikke, sier Nord bø.

kun der sier nei til uri me li ge krav til 
inn sam ling av in for ma sjon, vil i rea li-
te ten bil pro du sen te ne måt te vel ge 
mel lom å til pas se seg til kun de ne, 
el ler å få solgt fær re bi ler, sier År nes.

Bjørn Erik Thon me ner det kan 
være en van ske lig ba lan se gang, da 
man er nødt til å ak sep te re noe in for-
ma sjons inn hen ting for at pro duk tet 
skal fun ge re.

– Når du inn går av ta le om kjøp av 
en bil, så er det jo et kjer ne pro dukt 
som føl ger med det. Som for eks em-
pel at du skal mot ta opp da te rin ger av 
bi len for at den skal være sik ker å kjø-
re. Det te er jo noe man som bil ei er 
bare må ak sep te re, og er en del av den 
kon trak ten du inn går. Bruk av in for-
ma sjon fra din bruk av bi len ut over 
det te me ner jeg man må kun ne vel ge 
å si ja el ler nei til. Hvis man er in nen-
for den nor ma le bru ken av da ta ene så 

for ord ning av lø se per son opp lys nings-
lo ven og gjel de som norsk lov.

– Blant det nye der er at pri vat per-
so ners ei en doms rett til sine egne data 
styr kes. Noe som for eks em pel be tyr at 
der som du er kun de i for sik rings sel ska-
pet som gir ra batt som føl ge av do ku-
men tert god kjø re at ferd, så vil du kun-
ne si at dis se da ta ene er så po si ti ve for 
deg at du vil ha de over ført til et an net 
for sik rings sel skap som eks em pel vis 
kan til by 20 pro sent ra batt på for sik-
rin gen for ditt kjø re møns ter. Så en ting 
er at mer re gist re res, men sam ti dig så 
styr kes ei en doms ret ten til dine data, og 
vi har også sett at det går len ger enn 
bare å gjel de bil for sik ring, sier Thon.

«For ord nin gen er langt på vei en 
vi de re fø ring og ut dy ping av EUs per-
son vern di rek tiv fra 1995, men in ne-
hol der også ve sent li ge nye ele men-
ter», skri ver Uni ver si te tet i Oslo på 
sine hjem me si der. 

UiO skri ver at: «Må let er like 
retts reg ler for per son opp lys nings vern 
i Eu ro pa. For ord nin gen er en me get 
om fat tende og kom pleks tekst som vil 
gjel de «ord for ord» i alle land, uten 
mu lig het for til pas nin ger til na sjo nal 
lov giv nings tra di sjon og retts kul tur.»

Fri vil lig tvang?
I den nye bran sje nor men som Da ta til-
sy net og Nor ges Bil bran sje for bund 
har ut ar bei det sam men skal bil kjø-
pe re in for me res slik at de kan av gjø re 
om de sam tyk ker el ler ikke til in for-
ma sjons inn hen ting og bruk. Det fin-
nes imid ler tid bil pro du sen ter som 
kon ti nu er lig inn hen ter in for ma sjon 
om hvor bi le ne be fin ner seg.

– Her ek si ste rer det en per son-
vern po li cy som er slik at der som du 
ikke sam tyk ker til å av le ve re lo ka-
sjons in for ma sjon, så får du i rea li te ten 
ikke brukt bi len et ter hvert. Men per-
son vern po li cy en va ri e rer fra bil mer ke 
til bil mer ke. For skjel len fra før og nå 
er at den nye bran sje nor men gjør at 
du som bil kjø per nå let te re får vite 
hvil ke in for ma sjo ner de sam ler inn 
om deg. Og den ne kunn ska pen gir 
for bru ker makt. Der som man ge nok 

egent lig viss te at det var en kom mu ni-
ka sjons en het der. Da vi un der søk te 
det te fant vi ut at bi len ble tømt for 
in for ma sjon i det du plas ser te bi len på 
verk ste det, gjen nom den så kal te 
OBD2-kon tak ten, sier År nes. 

Et ter kon trol len ba Da ta til sy net 
ak tø re ne om føl gen de:

«Etab le re et in tern kon troll sy-
stem for be hand lin gen av per son-
opp lys nin ger som gjø res når de dia-
gnos ti se rer og re pa re rer bi ler. Inn gå 
databehandleravtaler mel lom bil-
pro du sen te ne og bil verk ste de ne. 
Slut te å ut le ve re per son opp lys nin-
ger til bil pro du sen te ne hvis det ikke 
er noe retts lig grunn lag for det te. En 
even tu ell ut le ve ring må også fore gå 
på en for svar lig måte.»

– Det vi ikke så på den gan gen var 
hva bi le ne had de av eks tra ut styr. I 
bran sje nor men som nå er ut ar bei det 
skal bil kjø per ne få vite hva som er i 
bi len av kom mu ni ka sjons ut styr, om 
det er GPS, blant an net. Det skal 
frem kom me av skje ma et og da er det 
vel dig vik tig å få vite om det er tred-
je par ter som får til gang til opp lys nin-
ge ne. Det skal bil sel ger også opp ly se 
om, sier År nes som opp ford rer til å la 
det nye stan dard skje ma et om hva 
som inn hen tes og de les av opp lys nin-
ger i bi len føl ge med til ny eier som 
en del av bi lens do ku men ter.

Kan gi bil li ge re for sik ring
Bi le nes re gist re ring av kjø re at ferd har 
vek ket in ter es se blant for sik rings sel-
ska per. Et sel skap har søkt Da ta til sy-
net og fått kon se sjon i et kon sept hvor 
in for ma sjon om kjø re at ferd inn hen tes 
fra bi lens da ta sy stem et ter sam tyk ke 
fra bil fø rer. Hvis de inn hen te de da ta-
ene vi ser at for sik rings kun den er en 
sjå før som kjø rer de fen sivt og sik kert, 
får kun den 15 pro sent ra batt på for-
sik rin gen.

– Det te sa vi ja til for di sam tyk ke-
ord nin gen er gan ske bra. Det som 
også vil være fint i sli ke sam men hen-
ger er når det nye re gel ver ket i Per-
son verns for ord nin gen kom mer nes te 
år. Fra mai 2018 vil EUs per son verns-

Fagdirektør i Datatilsynet, Atle Årnes, 
mener den nye bransjenormen vil kunne 
få stor betydning.

  Du må kunne  
kreve at data fra din tid  
som eier av bilen slettes
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Midt oppe i syk dom men har kreft-
ram me de ofte en rek ke ju ri dis ke 
spørs mål om alt fra uli ke ret tig he ter 
til be hand ling. Blir man syk er det vel-
dig mye å set te seg inn i. På grunn av 
syk dom men har man kan skje ikke 
ka pa si tet til å gjø re det. Det kan også 
være van ske lig å fin ne frem. Kreft for-
en in gen har der for i fem år dre vet 
retts hjelps til bu det Kreft for en in gens 
Retts hjelp. Det te er et rettshjelpstil-
tak be stå en de av fast an sat te ju ris ter 
og rundt 65 fri vil li ge ju ris ter som job-
ber for Kreft for en in gen. 

De fri vil li ge ju ris te ne gir ju ri disk 
hjelp på sy ke hus i Oslo, Trond heim, 
Trom sø, Stav an ger og Ber gen – til-
knyt tet dis se sy ke hu se nes Var de sen-
ter. Til bu det er gra tis for kreft pa si en-
ter og på rø ren de og det gis råd og 
vei led ning in nen for fle re uli ke retts-
om rå der. På sent re ne kan man kom-
me inn om for en sam ta le uten å for-
hånds be stil le en time og ters ke len for 
å få hjelp skal være lav. 

– Alle som kom mer til oss skal få 
hjelp. Vi er vel dig stol te av sent re ne 
våre og alle de fri vil li ge ju ris te ne som 
ar bei der der. Det er utro lig flott å se 
alle de som bru ker av ti den sin til det-
te. For oss i Kreft for en in gen som job-
ber med det te, er det rett og slett gøy 
å gå på jobb når vi har et sånt korps av 
fri vil li ge. Et slikt en ga sje ment for å 
hjel pe and re er jo noe av grun nen til 
man ge av oss be gyn te å stu de re jus, 
sier Ca mil la Fos se, som er le der for 
Kreft for en in gens Retts hjelp. 

Ajsa Dza fic Bye, an svar lig for fri-
vil li ge ju ris ter i Kreft for en in gens 
Retts hjelp, nik ker gjen kjen nen de.

– Ja, det er utro lig in spi re ren de å 
be sø ke et Var de sen ter og se inn sat sen 
som leg ges ned. Ram men rundt det 
hele på sent re ne er god og det er noe 
som er ver di fullt. Også er det in spi re-
ren de når vi får gode til ba ke mel din ger 
fra men nes ker som har fått hjelp og 
der vi ser at ar bei det vårt har be tydd 
vel dig mye, sier hun.

Ju rist kon takt tref fer dem i Kreft-
for en in gens lo ka ler i Oslo, sam men 
med fri vil lig ju rist Knut Steen berg.

Frivillige jurister gir 
kreftpasienter gratis rettshjelp

Du er syk med en kreftdiagnose. Alt er kaos. Hva skjer med jobb,  
forsikring, økonomi og mye annet? Hva har jeg rett på og hvordan  
klager jeg på et vedtak? Alt dette må du bekymre deg for samtidig  
som du er alvorlig syk. De frivillige juristene i Kreftforeningens  
Rettshjelp fyller et stort rettshjelpsbehov for pasienter og  
familier i krise. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– For oss i Kreftforeningen som jobber med dette, er det rett og slett gøy å gå på jobb når vi har et sånt korps av frivillige,  
sier f.v. advokat Synnøve Vedde Fjærestad, Camilla Fosse (leder for Kreftforeningens Rettshjelp), Ajsa Dzafic Bye (ansvarlig for 
frivillige jurister i Kreftforeningens Rettshjelp) og juridisk rådgiver Linn Millidahl. (Foto: Ingvild Vaale Arnesen)
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Han er en av de man ge som bru-
ker fri ti den på å hjel pe kreft pa si en ter 
og de res på rø ren de med ju ri dis ke 
spørs mål.

Steen berg ble pen sjo nist i 2008, 
et ter å ha ar bei det i det of fent li ge i 
man ge år, blant an net i Barne-, ung-
doms- og fa mi lie di rek to ra tet (Buf dir). 
Men han føl te at han had de mer å gi 
fag lig og i 2013 ble han med i Kreft-
for en in gens Retts hjelp. To til tre gan-
ger i må ne den tar han vak ter ved Var-
de sen te ret på Ra di um hos pi ta let. Der 
mø ter han kli en ter som er inn om for 
be hand ling.

– Pro blem stil lin ge ne er mang fol-
di ge. Selv var jeg fra før godt kjent 
med fa mi lie ret ten, men nå har jeg 
måt tet set te meg inn i både tryg de rett 
og re gel verk for pa si ent ska de er stat-
ning for å nev ne noe, for tel ler han.

– De fles te sa ke ne kla rer vi å 
av slut te der og da, men det er også 
sa ker som er sto re og sam men sat te og 
som må tas vi de re. Da har vi ad vo kat-
hjelp i Kreft for en in gen sen tralt å 
spil le på. Det er flott å kun ne hjel pe. 
Du får mye ut av det per son lig. Jeg 
har lært man ge nye felt, blant an net 
om tryg de ret tens man ge irr gan ger, 
sier Steen berg.

Livs kri se
I Kreft for en in gen ar bei der det åtte 
ju ris ter og fire av dem ar bei der med 
retts hjelps pro sjek tet spe si elt.
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sy ke plei e re, sier Ca mil la Fos se og Ajsa 
Dza fic Bye. 
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Vardesentrene
• Vardesentrene er etablert av 

Kreftforeningen og 
helseforetakene, og har som 
formål å være møteplasser 
for kreftpasienter og 
pårørende med aktiviteter 
som fremmer livskvalitet, 
velvære og mestring.

• Kreftforeningens Rettshjelp 
er tilknyttet Vardesentrene.

• Det er Vardesenter på 
Radiumhospitalet i Oslo, 
Ullevål universitetssykehus i 
Oslo, St. Olavs Hospital i 
Trondheim, Nordlandssyke-
huset i Bodø, UNN i Tromsø, 
Universitetssykehuset i 
Stavanger og Haukeland 
universitetssykehus i Bergen.

• Kreftforeningen driver også 
Kreftlinjen på telefon 800 
57 338.

Kilde: Kreftforeningen

Knut Steenberg bruker fritiden på å 
hjelpe kreftpasienter og deres 
pårørende med juridiske spørsmål. – De 
fleste sakene klarer vi å avslutte der og 
da, men det er også saker som er store 
og sammensatte og som må tas videre, 
sier han. (Foto: Tor Widar Svendberg)
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min? Hva skjer med for sik ring? 
Hvil ke mu lig he ter er det for pleie-
pen ger?

– Be hand lin gen er kan skje lang va-
rig. Hva skjer med jobb, for sik ring og 
øko no mi? Alt det te må du be kym re 
deg for sam ti dig som du er al vor lig 
syk. Man ge tren ger hjelp til å fin ne ut 
av hvor de skal star te å nøs te opp i 
ting. Det er en rek ke uli ke pro blem-
stil lin ger folk kom mer opp i. Det te er 
ofte fa mi li er som er i kri se. Vi øns ker å 
ta bort så mye av be kym rin ge ne som 
mu lig, sier Ca mil la Fos se og Ajsa  
Dza fic Bye.

Det enes te ju ris te ne ikke kan gjø-
re er å lage tes ta men ter; på det om rå-
det kan man kun orien te re ge ne relt.

Det er man ge som kan sli te, også 
folk som har vært res surs ster ke før 
syk dom men ram met.

– Mye blir an ner le des som syk. 
Det er hel ler ikke alle som har et nett-
verk rundt seg. Vi opp le ver at folk tar 
kon takt med oss på te le fon for di sit ter 
ale ne hjem me. Én kli ent klar te ikke å 

kom me seg ut for å hen te pos ten sin 
og fikk ikke vik tig in for ma sjon.

Tryg de ret ten
De fri vil li ge ju ris te ne kan ofte løse 
opp i ting på ste det, men noen pro-
blem stil lin ger kan være så van ske li ge 
el ler av et slikt om fang at det er nød-
ven dig med ad vo kat bi stand.

– Det gis råd og vei led ning, men 
det er også sa ker vi føl ger opp vi de re. 
Vi har over 60 kla ge sa ker til NAV 
el ler and re of fent li ge myn dig he ter 
hvert år og vi tar også sa ker til dom-
sto le ne. Vi har for eks em pel ti, tolv 
sa ker for tryg de ret ten i året.

– Hvor dan er retts sik ker he ten for 
kreft pa si en ter i Nor ge?

– Jeg vil si at den er god, men den 
kan bli bed re. Vi ser at man ge NAV-
sa ker tar for lang tid. Saks be hand-
lings tid er ofte helt av gjø ren de for 
man ge kreft pa si en ter. Det er vik tig 
for pa si ent el ler på rø ren de at de får et 
rik tig ved tak før s te gang, alt så rett 
yt el se til rett tid, sier Ca mil la Fos se.

Kreft for en in gen bru ker er fa rin-
ge ne fra alle en kelt sa ke ne i sitt retts-
po li tis ke ar beid for kreft pa si en ter i 
Nor ge.

– Vi bru ker er fa ring fra en kelt sa-
ker til å ta spørs mål og pro blem stil lin-
ger opp på et høy ere nivå. Her har vi 
hele or ga ni sa sjo nen å spil le på, sier 
ju ris te ne.

– Dess uten er det vik tig å for mid le 
jus sen ut til de and re fag grup pe ne 
som har med pa si en te ne å gjø re – 
kreft ko or di na to rer og and re. Vi hol der 
ofte fore drag for hel se per so nell. I til-
legg kur ser vi alle de fri vil li ge ju ris-
te ne og har også satt i gang med fag-
sam lin ger.

– Kla rer dere å ver ve nok fri vil-
li ge?

– Vi opp le ver et vel dig en ga sje-
ment der ute og vi har stor på gang fra 
ju ris ter som øns ker å være fri vil li ge. Vi 
har pla ner om å ut vi de til bu det til fle-
re byer. Vi me ner å ha fun net en god 
opp skrift på hvor dan vi skal dri ve fri-
vil lig het på det te om rå det, sier de.

MASTER CLASS 27. JUNI:

NEGOTIATING IN AN 
INTERNATIONAL ENVIRONMENT
Forhandlingseksperter fra hele verden foreleser om problemstillinger 

ved internasjonale forhandlinger. En unik mulighet for deg som er 
interessert i forhandling og mekling.  

Pris: 3750 kr (medlemmer)
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KL 9.00 – 17.00

HVOR
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1: A world of Conflict

2 & 3: Culture and psychology

4: In the context of law and lawyers

5: The power of nice

INTERNASJONALE KREFTER: Den anerkjente forhandlingseksperten 
Ronald M. Shapiro er blant foredragsholderne. Hans New York Times 

bestselger «The Power of Nice» kom nettopp i norsk utgave. 
Foto: Juridisk fakultet, UiO

RONALD M. SHAPIRO MARYLAND, USA

TERJE RØD-LARSEN NEW YORK

JOCHEN LUKSCH ZÜRICH

MARK SAUNDERS LONDON

MIKKEL GUDSØE AARHUS

TETSUO MORISHITA TOKYO

SHOZO OTA TOKYO

JOEL LEE SINGAPORE

ERLEND HAASKJOLD OSLO

GRAHAM MASSIE BRÜSSEL

SUSAN STOKELD ABERDEEN

AARON R. HARMON DOHA

Se jus.no for påmelding og program

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Arntzen de Besche, Juristenes Utdanningssenter, 
Juristforbundet, ELSA Norge og Forum for tvisteløsning.

FOREDRAGSHOLDERE

Rundt 65 frivillige jurister jobber for rettshjelpstilbudet Kreftforeningens Rettshjelp. Her er noen av dem på en fagsamling i juni. 
Foreløpig finnes tilbudet i fem byer, men det er planer om å utvide. (Foto: Tor Widar Svendberg)
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I jubileumsintervjuene var Tekna-
president Lise Lyngsnes Randeberg 
først ut. Hun poengterer at fortsatt 
høy organisasjonsgrad er det viktigste 
for å sikre arbeidstakere i fremtiden. 
Tekna har over 72.000 medlemmer, 
og skal samle alle som har eller holder 
på med en masterutdanning i tekno-
logi og realfag. 

– Vi er opptatt av å være en part-
ner i arbeidslivet samtidig som vi skal 
ivareta våre medlemmers interesser 
både faglig og økonomisk. Vi ønsker 
en næringspolitikk som legger til rette 
for innovasjon og nyskaping. Vi er 
også opptatt av å vise frem hvilke 
muligheter man kan få ved å studere 
realfag og teknologi, og hvor viktig 
denne utdanningen er for å løse de 
store samfunnsutfordringene som lig-
ger foran oss, sier Randeberg.

Juristforbundets president Curt A. 
Lier sier i samme intervjuserie at 
Akademikerne er fremtidens arbeids-
takerorganisasjon.

– Akademikerne representerer 
kunnskap, kompetanse og faglig 
spennvidde med 200 000 svært kom-
petente medlemmer. Organisasjonens 
medlemsforeninger har forholdsvis 
ulike interessefelt, kompetanseområ-
der og antall medlemmer. Vi er imid-
lertid enige om å arbeide for systema-
tisk styrking av kunnskap og 
kompetanse, et allsidig og konkurran-
sedyktig næringsliv og en konkurran-
sedyktig offentlig sektor. Vår styrke er 
nettopp spennvidden i kompetanse 
og viljen til å samarbeide, sier han.

Lier mener at Akademikernes 
medlemsorganisasjoner sitter på frem-
tidens viktigste eksportvare; kunnskap.

– Den største utfordringen for 
Akademiker-fellesskapet er å bidra til 
bedre vilkår for forskning og utdan-
ning. Hvis Norge fortsatt skal kunne 
være et av verdens beste land å bo i, 
må vi våge å satse. Ingen nasjon har 
noen gang klart å spare seg til suksess 
og velstand. Vi må satse tungt og 
langsiktig innenfor de områder hvor 
vi har et konkurransefortrinn, sier 
han.

siste 20 årene, men vi kan bli enda 
bedre. Nettopp derfor jobber vi hver 
dag etter slagordet «våger å tenke nytt», 
skriver Sollien blant annet.

oppleve at vi kjemper for deres rettig-
heter, og at vi får gjennomslag som 
tariffpart og interessepolitisk aktør. 
Det opplever jeg at vi har fått til de 

Akademikerne jubilerer
Markerer med konferanse i oktober

I oktober i år feirer Akademikerne 
20 år og vil da bli markert med en 
jubileumskonferanse som åpnes 
av statsminister Erna Solberg. 
Feiringen har imidlertid begynt 
for lengst, blant annet gjennom 
jubileumsintervjuer på 
Akademikernes hjemmeside.

Tekst: Tore Letvik

Først ut var Akademikernes leder, Kari 
Sollien, som i et innlegg informerer 
om selve jubileumskonferansen og 
gjør opp status for de 20 årene som 
har gått siden hovedorganisasjonen 
ble stiftet. Organisasjonen består i dag 
av 13 foreninger og forbund, deriblant 
Juristforbundet.

I sitt innlegg kan Sollien fortelle 
om en organisasjon i vekst:

«Organisasjonen representerer 
200.000 akademikere over hele landet, 
og vi er blitt en viktig stemme i den 
offentlige debatten i løpet av vår leve-
tid. De siste årene har Akademikerne 
vært den hovedorganisasjonen med 
den største relative veksten av alle 
arbeidstakerorganisasjonene (...) For at 
Akademikerne skal kunne bidra frukt-
bart i utviklingen av den norske 
arbeidslivsmodellen, er det helt nød-
vendig med et tett samspill mellom 
medlemsforeninger og hovedorganisa-
sjon. Alle med høyere utdanning skal 

De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største 
relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene, sier Kari Sollien.
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– Endring og omstilling krever god 
og oppdatert kunnskap, og at kunn-
skapen blir brukt av dem som beslut-
ter. Andelen i befolkningen som tar 
høyere utdanning er økende. 
Akademikerne er en viktig og avgjø-
rende hovedsammenslutning for disse, 
sier Hatløy.

Relevant
President i Legeforeningen, Marit 
Hermansen, som var konstituert leder 
for Akademikerne i noen hektiske 
måneder i fjor høst, ser stor verdi i 
Akademikerfelleskapet med de andre 
foreningene.

– Våre medlemmer står i spissen av 
teknologiutviklingen. Vi har alle forut-
setningene for å være relevante for 
morgendagens arbeidstakere i denne 
raskt omskiftelige tiden, sier Marit 
Hermansen i sitt jubileumsintervju på 
Akademikernes hjemmeside.

– Akademikerforeningene organi-
serer medlemmer som er eksperter på 
sine fagfelt. Våre medlemmer står i 
spissen av teknologiutviklingen. Vi 
har alle forutsetningene for å være 
relevante for morgendagens arbeids-
takere i denne raskt omskiftelige 
tiden. Slik klarer vi også å rekruttere 
godt sier hun. 

Hun mener det er en bekymrings-
full trend «at organisasjonsgraden 
generelt går ned, både blant arbeidsta-
kerorganisasjonene og arbeidsgiverne.» 
Hermansen er tydelig på at alle med-
lemsforeningene i Akademikerne må 
jobbe for å være relevante for morgen-
dagens akademikere.

– Vi må våge å tenke nytt og 
Akademikerne må utvikle gode allian-
ser med de andre hovedsammenslut-
ningene for både å forsvare og utvikle 
den norske modellen inn i det nye 
arbeidslivet. Det er slik vi kan få vekst 
og velferd også i framtida. Jeg vil også 
framheve den fagpolitiske siden av 
profesjonsorganisasjonene som er vik-
tige identitetsskapere, og jeg tror vi 
har mye å hente også på faglig samar-
beid på tvers av foreningene, sier 
Hermansen.

Tannlegepresident Camilla 
Hansen Steinum sier i sitt jubileum-
sintervju at «akademikerfellesskapet 
vil være en av de viktigste drivkref-
tene for utvikling og nytenking i sam-
funnet hvis vi fortsatt våger å tenke 
nytt».

Steinum mener at fellesskapet 
med de andre organisasjonene i 
Akademikerne er meget viktig og 
fremholder at har vært nyttig for 
foreningen å ha styreplass i 
Akademikerne for å komme tettere 
på det som skjer.

– Akademikerne samler medlem-
mer med tung faglig kunnskap og høy 
akademisk kompetanse fra de fleste 
områder i samfunnet. Vårt fellesskap 
vil derfor være en av de viktigste driv-
kreftene for utvikling og nytenking 
hvis vi klarer å nå det målet vi har satt 
oss – nemlig at vi våger å tenke nytt. 
Vi skal våge å komme med de nye løs-
ningene som samfunnet har behov for, 
sier hun.

Naturviter-leder Dagfinn Hatløy, 
som er den ferskeste lederen i akade-
mikerfellesskapet, gir i sitt jubileum-
sintervju uttrykk for glede over at 
Akademikerne akkurat har vedtatt 
sine 10 satsingsområder for bioøko-
nomi:

«Det grønne skifte er etter min 
mening mer enn et handlingsskifte og 
teknologiskifte. Det er like mye et 
tanke- og holdningsskifte. Skal vi lyk-
kes med omstillingen vi står overfor, 
må vi optimalisere i alle ledd i sam-
funnet, sier forbundsleder Hatløy.

Den nyvalgte forbundslederen er 
opptatt av at Akademikerne har en 
viktig rolle å spille i å bevare og 
utvikle Norge som tillits- og kunn-
skapssamfunn.

I jubileumsintervjuene var Tekna-
president Lise Lyngsnes Randeberg 
først ut. Hun poengterer at fortsatt 
høy organisasjonsgrad er det viktigste 
for å sikre arbeidstakere i fremtiden. 
Tekna har over 72.000 medlemmer, 
og skal samle alle som har eller holder 
på med en masterutdanning i tekno-
logi og realfag. 

– Vi er opptatt av å være en part-
ner i arbeidslivet samtidig som vi skal 
ivareta våre medlemmers interesser 
både faglig og økonomisk. Vi ønsker 
en næringspolitikk som legger til rette 
for innovasjon og nyskaping. Vi er 
også opptatt av å vise frem hvilke 
muligheter man kan få ved å studere 
realfag og teknologi, og hvor viktig 
denne utdanningen er for å løse de 
store samfunnsutfordringene som lig-
ger foran oss, sier Randeberg.

Juristforbundets president Curt A. 
Lier sier i samme intervjuserie at 
Akademikerne er fremtidens arbeids-
takerorganisasjon.

– Akademikerne representerer 
kunnskap, kompetanse og faglig 
spennvidde med 200 000 svært kom-
petente medlemmer. Organisasjonens 
medlemsforeninger har forholdsvis 
ulike interessefelt, kompetanseområ-
der og antall medlemmer. Vi er imid-
lertid enige om å arbeide for systema-
tisk styrking av kunnskap og 
kompetanse, et allsidig og konkurran-
sedyktig næringsliv og en konkurran-
sedyktig offentlig sektor. Vår styrke er 
nettopp spennvidden i kompetanse 
og viljen til å samarbeide, sier han.

Lier mener at Akademikernes 
medlemsorganisasjoner sitter på frem-
tidens viktigste eksportvare; kunnskap.

– Den største utfordringen for 
Akademiker-fellesskapet er å bidra til 
bedre vilkår for forskning og utdan-
ning. Hvis Norge fortsatt skal kunne 
være et av verdens beste land å bo i, 
må vi våge å satse. Ingen nasjon har 
noen gang klart å spare seg til suksess 
og velstand. Vi må satse tungt og 
langsiktig innenfor de områder hvor 
vi har et konkurransefortrinn, sier 
han.

siste 20 årene, men vi kan bli enda 
bedre. Nettopp derfor jobber vi hver 
dag etter slagordet «våger å tenke nytt», 
skriver Sollien blant annet.

Akademikerne jubilerer
Markerer med konferanse i oktober

De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største 
relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene, sier Kari Sollien.

Vår styrke er  
nettopp spennvidden  

i kompetanse og viljen  
til å samarbeide
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Det te er ut val gets an be fa lin ger:
• Po li ti ets sær or ga ner om ta les som 

bi stands en he ter.
• Po li ti høg sko len om ta les som 

høg sko le. Po li ti di rek to ra tet får 
myn dig het til å ut nev ne høg sko le-
sty ret. Ut val get an be fa ler 
sam men slåing med Kri mi nal om-
sor gens ut dan nings sen ter. Fag lig 
uav hen gig het sik res.

• Da gens særorganstruktur blir 
er stat tet med to en he ter for 
hen holds vis et ter forsk nings bi-
stand og be red skaps bi stand, 
un der lagt POD.

• Øko krim og Kri pos blir slått 
sam men til en fel les bi stands- og 
et ter forsk nings en het for be kjem-
pel se av or ga ni sert og an nen 
al vor lig kri mi na li tet, øko no misk 
kri mi na li tet og IKT-kri mi na li tet. 
Ut val gets mind re tall, med lem-
me ne Fau se og Paul sen, øns ker å 
be va re Øko krim som i dag, 
sub si di ært at en he ten blir over ført 
til Riks ad vo kat em be tet.

• An svar for et ter forsk ning av 
al vor lig mil jø kri mi na li tet blir 
over ført fra Øko krim til Trøn de lag 
po li ti dis trikt. Ut val gets mind re-
tall, med lem me ne Fau se og 
Paul sen, øns ker at an sva ret for 
det te om rå det for blir i Øko krim.

• Tra fikk opp ga ver blir over ført fra UP 
til po li ti dis trik te ne, og Po li ti di rek to-
ra tet styr ker stra te gisk sty ring på 
om rå det som sik rer fort satt god 
tra fikk sik ker hets inn sats.

Po li ti høg sko len, bør om ta les som 
bi stands en he ter. 

«Po li ti høg sko len er en ak kre di tert 
høg sko le og styr ke pro du sent for po li-
ti et, og bør der for om ta les som høg-
sko le», skri ver ut val get som har vur dert 
tre uli ke frem ti di ge mo del ler, og un der-
stre ker at det i sin vur de ring også har 
lagt stor vekt på po li ti ets evne til styr ket 
be kjem pel se av IKT-kri mi na li tet. 

«Den an be fal te mo del len in ne bæ-
rer at da gens særorganstruktur blir 
er stat tet med to en he ter for hen-
holds vis et ter forsk nings bi stand og 
be red skaps bi stand, un der lagt Po li ti di-
rek to ra tet», frem hol der ut val get som 
på pe ker at for slaget vil til fø re po li ti-
dis trik te ne «nes ten 600 nye po li ti-
mann ska per.

po li ti dis trikt og unn tak må be grun nes 
sær skilt. Som kon se kvens bør nær po-
li ti re for men in ne bæ re at po li ti dis trik-
te ne blir gitt fle re og mer kom plek se 
opp ga ver ved at de ler av sær or ga ne-
nes por te føl je blir over ført til po li ti-
dis trik te ne. Det te vil styr ke den en-
kel te po li ti mes ters ter ri to ri a le an svar 
og kon troll. I til legg vil det te gi økt 
flek si bi li tet, og mer sam let po li ti kraft 
i fo re byg ging og be kjem pel se av alle 
ty per kri mi na li tet», skri ver ut val get i 
en pres se mel ding.

Ut val get me ner po li ti ets sær or ga-
ner bør re pre sen te re na sjo nal spiss-
kom pe tan se in nen et ter forsk ning og 
yte po li ti dis trik te ne nød ven dig 
bi stand for å løse kjer ne opp ga ver. Det 
me ner sær or ga ne ne, med unn tak av 

Utvalg vil at politidistriktene skal 
overta oppgaver fra særorganene
Foreslår også å slå sammen Økokrim og Kripos, og å legge ned PU

Utvalget som har vurdert 
organisering og oppgaveløsning i 
politiets særorganer, foreslår at 
deler av særorganenes oppgaver 
overføres til politidistriktene, og 
at Økokrim og Kripos slås 
sammen til en felles bistands- og 
etterforskningsenhet for 
bekjempelse av organisert og 
annen alvorlig kriminalitet, 
økonomisk kriminalitet og IKT-
kriminalitet.

Tekst: Tore Letvik

Det som i dag he ter sær or ga ner bør i 
frem tiden om ta les som bi stands en he-
ter, me ner ut val get. Ut val gets le der, 
Anne Cath rine Frø strup, over le ver te 
ut red nin gen til Jus tis- og be red skaps-
mi nis ter Per-Wil ly Amund sen 18. 
mai.

Et ter over le ve rin gen av rap por ten 
«Bed re bi stand. Bed re be red skap. 
Frem ti dig or ga ni se ring av po li ti ets 
sær or ga ner» ut ta ler ut val get føl gen de 
om sitt ar beid:

«Ut val get har vært sær lig opp tatt 
av fin ne løs nin ger som gir mer flek si-
bel bruk av po li ti kraft og som styr ker 
po li ti ets evne til å løse kjer ne opp ga-
ve ne. Et vik tig grep er et ter ut val gets 
me ning å etab le re ty de li ge re grunn-
prin sip per for opp ga ve for de ling mel-
lom po li ti dis trikt og po li ti ets na sjo-
na le en he ter. Ho ved re gel bør være at 
et ter forsk ning skjer i hjem me hø ren de 

Anne Cath rine Frø strup over le ver te ut red nin gen til jus tis- og be red skaps mi nis ter 
Per-Wil ly Amund sen 18. mai (Foto: Jus tis- og be red skaps de par te men tet)
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Myk le bust Fer stad, ge ne ral løyt nant 
(p) Tor geir Ha gen, pro sjekt le der 
Hugo Hen stein, sjef for Be red skaps-
trop pen Hel ge Me hus, di rek tør So fie 
Ny strøm, po li ti be tjent Tom Ro ger N. 
Paul sen og di rek tør Eli sa beth Mar åk 
Stø le.

• Po li ti ets ut len dings en het (PU) blir 
av vik let i nå væ ren de form. 
Stra te gisk sty ring av po li ti ets 
ar beid på ut len dings fel tet blir 
for ank ret i Po li ti di rek to ra tet. Det 
ope ra ti ve an sva ret blir over ført til 
Øst po li ti dis trikt, som også blir 
na sjo nalt kon takt punkt. Øst 
po li ti dis trikt over tar det na sjo na le 
ko or di ne rings an sva ret fra PU 
knyt tet til re gist re ring, ID-av kla-
ring og ko or di ne ring av ut trans-
por te ring, samt ut rei se sen te ret på 
Gar der mo en.

• Kri mi nal om sor gen over tar 
an sva ret for drif ten av ut len dings-
in ter na tet ved Trand um.

• Na sjo na le be red skaps res sur ser 
(NB) blir etab lert som et eget 
po li ti or gan for na sjo nal be red skap, 
di rek te un der lagt Po li ti di rek to ra-
tet. TTS og UC-en he ten for blir 
lig gen de til Oslo po li ti dis trikt. 
Mann ska pe ne i NB vil fort satt 
inn gå i ope ra tiv tje nes te i Oslo 
po li ti dis trikt.

• Po li ti di rek to ra tet bør av kla re 
fagansvarsrollen med un der lig-
gen de en he ter.

• Po li ti di rek to ra tet bør skil le 
ty de li ge re mel lom stra te gis ke og 
ope ra ti ve opp ga ver over for 
un der lig gen de en he ter.

Ut val get har vært le det av Anne Cath-
rine Frø strup, og ut val get har i til legg 
be stått av før s te stats ad vo kat Lars Fau-
se, kon sti tuert stats ad vo kat In ger 

Det te er ut val gets an be fa lin ger:
• Po li ti ets sær or ga ner om ta les som 

bi stands en he ter.
• Po li ti høg sko len om ta les som 

høg sko le. Po li ti di rek to ra tet får 
myn dig het til å ut nev ne høg sko le-
sty ret. Ut val get an be fa ler 
sam men slåing med Kri mi nal om-
sor gens ut dan nings sen ter. Fag lig 
uav hen gig het sik res.

• Da gens særorganstruktur blir 
er stat tet med to en he ter for 
hen holds vis et ter forsk nings bi-
stand og be red skaps bi stand, 
un der lagt POD.

• Øko krim og Kri pos blir slått 
sam men til en fel les bi stands- og 
et ter forsk nings en het for be kjem-
pel se av or ga ni sert og an nen 
al vor lig kri mi na li tet, øko no misk 
kri mi na li tet og IKT-kri mi na li tet. 
Ut val gets mind re tall, med lem-
me ne Fau se og Paul sen, øns ker å 
be va re Øko krim som i dag, 
sub si di ært at en he ten blir over ført 
til Riks ad vo kat em be tet.

• An svar for et ter forsk ning av 
al vor lig mil jø kri mi na li tet blir 
over ført fra Øko krim til Trøn de lag 
po li ti dis trikt. Ut val gets mind re-
tall, med lem me ne Fau se og 
Paul sen, øns ker at an sva ret for 
det te om rå det for blir i Øko krim.

• Tra fikk opp ga ver blir over ført fra UP 
til po li ti dis trik te ne, og Po li ti di rek to-
ra tet styr ker stra te gisk sty ring på 
om rå det som sik rer fort satt god 
tra fikk sik ker hets inn sats.

Po li ti høg sko len, bør om ta les som 
bi stands en he ter. 

«Po li ti høg sko len er en ak kre di tert 
høg sko le og styr ke pro du sent for po li-
ti et, og bør der for om ta les som høg-
sko le», skri ver ut val get som har vur dert 
tre uli ke frem ti di ge mo del ler, og un der-
stre ker at det i sin vur de ring også har 
lagt stor vekt på po li ti ets evne til styr ket 
be kjem pel se av IKT-kri mi na li tet. 

«Den an be fal te mo del len in ne bæ-
rer at da gens særorganstruktur blir 
er stat tet med to en he ter for hen-
holds vis et ter forsk nings bi stand og 
be red skaps bi stand, un der lagt Po li ti di-
rek to ra tet», frem hol der ut val get som 
på pe ker at for slaget vil til fø re po li ti-
dis trik te ne «nes ten 600 nye po li ti-
mann ska per.

Utvalg vil at politidistriktene skal 
overta oppgaver fra særorganene
Foreslår også å slå sammen Økokrim og Kripos, og å legge ned PU

Anne Cath rine Frø strup over le ver te ut red nin gen til jus tis- og be red skaps mi nis ter 
Per-Wil ly Amund sen 18. mai (Foto: Jus tis- og be red skaps de par te men tet)

Po li ti ju ris te ne re age rer
I en kom men tar til ut val gets 
for slag skri ver Po li ti ju ris te nes 
le der, Sver re Brom an der, at 
de bat ten bør byg ge på kva li tet 
og fag lig het.

 «Det ek si ste rer et spen nings-
for hold mel lom lan dets 
po li ti dis trik ter og sær or gan. Det 
hand ler om res sur ser og 
mu lig he ten til å be stem me selv. I 
ut val gets re flek sjo ner sy nes 
kref te ne som vil ha minst mu lig 
sær or gan og mest mu lig dis trikt å 
ha fått gjen nom slag. Det er gode 
grun ner til å dis ku te re struk tur, 
og om vi i det hele tatt tren ger 
sær or ga ner. De bat ten må 
imid ler tid byg ge på ana ly ser av 
høy kva li tet og fag lig be grun ne de 
syns punk ter. Vi tror ikke 
po li ti dis trik te ne er frem tiden for 
alle løs nin ger, og vi sit ter fort satt 
uten sva ret på hvor for vi bør 
byg ge ned na sjo nalt po li ti», 
skri ver Brom an der.

Neste utgave av Juristkontakt kommer 30. august. 
Annonsefrist 18. august

Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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jour na len. Til sam men er det 245 
av ta le do ku men ter. De drei er seg om 
alt fra kjøp av kon su lent bi stand til 
ut vik ling av nye straf fe saks sy ste mer 
og bi stand til drift av IKT-sy ste mer, til 
av ta ler om kjøp av PR-tje nes ter og 
me die tre ning for topp le de re i po li ti et.

Foss me ner for valt nin gen tid vis 
be visst tre ne rer el ler til og med ute la-
ter do ku men ter ar kiv fø ring for å unn-
gå at kon tro ver si el le sa ker kom mer ut. 
Jus tis de par te men tet, Uten riks de par-
te men tet og For svars de par te men tet 
nev nes i sær lig grad.

Kon flikt med Kina ute latt
Riks re vi sjo nen har for eks em pel 
av dek ket at det i UDs ar kiv ikke in ne-
hol der noen re le van te do ku men ter, 
ver ken in ter ne el ler eks ter ne, om for-
hol det mel lom Nor ge og Kina et ter 
2013.

– Det er en redselskultur for 
åpenhet i statsforvaltningen 

uttalte riksrevisor Per-Kristian 
Foss etter at Riksrevisjonens 

undersøkelse nylig avdekket 
omfattende svikt i praktis-

eringen av reglene for 
arkivering av dokumenter og 
åpenhet i statsforvaltningen.

Tekst: Tore Letvik

Un der sø kel sen av dek ket at de par te-
men ter og stat lig for valt ning sta dig 
bry ter lo ven. Ikke bare hem me lig hol-
des do ku men ter unø dig, men en rek-
ke do ku men ter unn la tes å ar ki ve res 
og fø res inn i of fent li ge jour na ler. Noe 
som in ne bæ rer at of fent lig he ten ikke 
engang får vite at sa ke ne ek si ste rer og 
der med helt fra tas grunn laget for å 
kun ne kre ve inn syn med hjem mel i 
ar kiv lov og of fent lig hets lov.

Foss fryk ter at mang len de og util-
strek ke lig åpen het i stats for valt nin gen 
kan bi dra til å ut hu le of fent lig hets-
prin sip pet.

– Det er ikke mind re al vor lig å 
bry te ar kiv lo ven enn å bry te straf fe lo-
ven, sa riks re vi so ren et ter at han 
of fent lig gjor de re sul ta tet av un der sø-
kel sen.

I til legg til en ge ne rell gjen nom-
gang av sy ste met, har Riks re vi sjo nen 
sett på en rek ke kon tro ver si el le sa ker 
hvor ar ki ve ring har vært man gel full.
• Be slut nin gen om å stop pe 

IKT-sat sin gen Mer ver di pro gram-
met i po li ti eta ten.

• Det bi la te ra le for hol det til Kina i 
åre ne et ter 2010

• Be slut nin gen om ikke å møte 
Da lai Lama i 2014

• Ut red nin gen av det fol ke retts li ge 
grunn laget for at Nor ge skul le ta 
del i ak sjo nen mot IS.

• Petoros rap por te ring om Statoils 
et ter le vel se av av set nings in struk-
sen (som skal sik re at Stat oil som 
sel ger av pe tro le um iva re tar 
sta tens in ter es ser i å få høy est 
mu lig pris og rik tig an del av 
kost na de ne).

Et an net eks em pel er da Riks re vi sjo-
nen ny lig skul le grans ke sal get av to 
F5-ja ger fly. For svars de par te men tet 
fant i føl ge re vi sjo nen ikke fram til 
do ku men ter i sitt eget ar kiv og måt te 
hen ven de seg til Øko krim for å få alt 
på plass, skri ver NTB, som også kan 
mel de at man i Po li ti di rek to ra tet har 
sør get for å hol de kon trak ter med eks-
ter ne le ve ran dø rer og over skri del ses-
full mak ter uten for den of fent li ge 

Avdekket omfattende brudd       på arkivloven

Riks re vi sor Per-Kris ti an Foss me ner for valt nin gen tid vis be visst tre ne rer el ler til  
og med ute la ter do ku men ter ar kiv fø ring for å unn gå at kon tro ver si el le sa ker  
kom mer ut (Foto: Riks re vi sjo nen)

Om Da lai La mas Nor ges-be søk fin nes hel ler in gen no ta-
ter el ler and re spor av saks be hand ling som le det fram til 
be slut nin gen om at re gje rin gen ikke skul le møte ham.

– His to risk kan det fram stå som en ikke-hen del se, og det 
vil være usant, sier Foss, og fort set ter:

– I den ne si tua sjo nen kan det sies at UD i sitt for hold til 
Kina had de sær lig be hov for dis kre sjon. Men det er ikke til 
hin der for at do ku men te ne skal ar ki ve res. Vi ser ten dens til 
en ufor mell saks be hand ling med det sik te mål å unn gå 
of fent lig het.

Foss un der stre ker at ver di en av skik ke lig ar ki ve ring og 
et ter le vel se av re gel ver ket for åpen het og inn syn er av gjø-
ren de i et de mo kra ti.

– Noe av det vik tig ste er at for valt nin gen vet at noen kan 
kom me og kik ke dem i kor te ne, og at det skjer fort lø pen de. 
Ikke at kon troll ko mi te en tar det opp man ge år et ter på, sier 
Foss til NTB.

Un der gra ver inn syn
Ut gangs punk tet er sær de les godt. Riks re vi sjo nen pe ker på at 
få land har lov fes tet en så om fat tende of fent lig het og rett til 
inn syn i do ku men ter. Det er i prak ti se rin gen det svik ter, 
me ner Foss, som sier det skyl des en kom bi na sjon av mang-
len de kunn skap og lite bru ker venn li ge ar kiv sy ste mer.

I til legg til mang len de ar ki ve ring, sli ter for valt nin gen 
med å et ter le ve reg le ne for unn tak, inn syn og kla ge ad gang.

Tre de par te men ter – Jus tis- og be red skaps de par te men-
tet, Ar beids- og so si al de par te men tet og For svars de par te-
men tet – unn tok nes ten halv par ten av sine jour nal før te 
do ku men ter på for hånd.

– Vi me ner at det te er en sterkt kri tikk ver dig prak sis som 
un der gra ver ho ved re ge len om inn syn. For hånds unn tak bør 
bare gjel de opp lys nin ger un der lagt taus hets plikt el ler der 
det an ses uak tu elt å gi merinnsyn, sier Foss.

Da Riks re vi sjo nens eks per ter sjek ket av slag på do ku-
ment inn syn i sju de par te men ter, vis te det seg at mer enn 
hvert tred je av slag mang let retts lig hold bart grunn lag.
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jour na len. Til sam men er det 245 
av ta le do ku men ter. De drei er seg om 
alt fra kjøp av kon su lent bi stand til 
ut vik ling av nye straf fe saks sy ste mer 
og bi stand til drift av IKT-sy ste mer, til 
av ta ler om kjøp av PR-tje nes ter og 
me die tre ning for topp le de re i po li ti et.

Foss me ner for valt nin gen tid vis 
be visst tre ne rer el ler til og med ute la-
ter do ku men ter ar kiv fø ring for å unn-
gå at kon tro ver si el le sa ker kom mer ut. 
Jus tis de par te men tet, Uten riks de par-
te men tet og For svars de par te men tet 
nev nes i sær lig grad.

Kon flikt med Kina ute latt
Riks re vi sjo nen har for eks em pel 
av dek ket at det i UDs ar kiv ikke in ne-
hol der noen re le van te do ku men ter, 
ver ken in ter ne el ler eks ter ne, om for-
hol det mel lom Nor ge og Kina et ter 
2013.

Avdekket omfattende brudd       på arkivloven

Riks re vi sor Per-Kris ti an Foss me ner for valt nin gen tid vis be visst tre ne rer el ler til  
og med ute la ter do ku men ter ar kiv fø ring for å unn gå at kon tro ver si el le sa ker  
kom mer ut (Foto: Riks re vi sjo nen)

Kurs for tillitsvalgte
Arbeid i innstillings-  
og ansettelsesråd

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig sektor
 
Fra: Torsdag 16. november 2017 kl. 11.00
Til: Fredag 17. november 2017 kl. 14.00
Sted: Quality Spa og Resort, Son
 
Kursnummer: 2017673
Påmeldingsfrist:  12. juli 2017  

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

På dette kurset lærer du om:
• Regelverket
• Rollen som tjenestemannsrepresentant. Mulighet 

for påvirkning og delaktighet ved utforming av 
kunngjøringstekst, intervju, vurdering av  
søkere,  innstilling og ansettelses- 
 prosessen og ev anke. 

• Likebehandling ved  
ansettelse

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

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

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest én uke 
før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-.  
Dette gjelder ikke ved sykdom.

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Om Da lai La mas Nor ges-be søk fin nes hel ler in gen no ta-
ter el ler and re spor av saks be hand ling som le det fram til 
be slut nin gen om at re gje rin gen ikke skul le møte ham.

– His to risk kan det fram stå som en ikke-hen del se, og det 
vil være usant, sier Foss, og fort set ter:

– I den ne si tua sjo nen kan det sies at UD i sitt for hold til 
Kina had de sær lig be hov for dis kre sjon. Men det er ikke til 
hin der for at do ku men te ne skal ar ki ve res. Vi ser ten dens til 
en ufor mell saks be hand ling med det sik te mål å unn gå 
of fent lig het.

Foss un der stre ker at ver di en av skik ke lig ar ki ve ring og 
et ter le vel se av re gel ver ket for åpen het og inn syn er av gjø-
ren de i et de mo kra ti.

– Noe av det vik tig ste er at for valt nin gen vet at noen kan 
kom me og kik ke dem i kor te ne, og at det skjer fort lø pen de. 
Ikke at kon troll ko mi te en tar det opp man ge år et ter på, sier 
Foss til NTB.

Un der gra ver inn syn
Ut gangs punk tet er sær de les godt. Riks re vi sjo nen pe ker på at 
få land har lov fes tet en så om fat tende of fent lig het og rett til 
inn syn i do ku men ter. Det er i prak ti se rin gen det svik ter, 
me ner Foss, som sier det skyl des en kom bi na sjon av mang-
len de kunn skap og lite bru ker venn li ge ar kiv sy ste mer.

I til legg til mang len de ar ki ve ring, sli ter for valt nin gen 
med å et ter le ve reg le ne for unn tak, inn syn og kla ge ad gang.

Tre de par te men ter – Jus tis- og be red skaps de par te men-
tet, Ar beids- og so si al de par te men tet og For svars de par te-
men tet – unn tok nes ten halv par ten av sine jour nal før te 
do ku men ter på for hånd.

– Vi me ner at det te er en sterkt kri tikk ver dig prak sis som 
un der gra ver ho ved re ge len om inn syn. For hånds unn tak bør 
bare gjel de opp lys nin ger un der lagt taus hets plikt el ler der 
det an ses uak tu elt å gi merinnsyn, sier Foss.

Da Riks re vi sjo nens eks per ter sjek ket av slag på do ku-
ment inn syn i sju de par te men ter, vis te det seg at mer enn 
hvert tred je av slag mang let retts lig hold bart grunn lag.

Neste Juristkontakt kommer  
30. august. 

Annonsefrist 18. august

Ring: 918 16 012  

eller e-post: perolav@07.no
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nen skal byg ge på en kom bi na sjon av 
gjen opp ret ten de pro ses ser og tverr-
fag lig for plik ten de sam ar beid mel lom 
kon flikt råd, jus tis sek tor og of fent lig 
hjel pe ap pa rat, samt pri vat nett verk. 
Et inn le den de gjen opp ret ten de møte, 
el ler stor mø te, hvor ung dom men 
mø ter of fe ret an sikt til an sikt, var inn-
led nings vis ment å være svært sen tralt 
i gjen nom fø rin gen av ung doms straff. 

Rap por ten som nå er lagt fram vi ser 
at de gjen opp ret ten de mø te ne li ke vel 
ikke har vært mu lig å gjen nom fø re i den 
grad man opp rin ne lig så for seg, og fors-
ker ne ber om at det blir vur dert hvor-
vidt dis se stor mø te ne er hen sikts mes sig 
å bru ke i ti den som kom mer.

«Et sen tralt as pekt i straf fe re ak sjo-
ne ne, i alle fall på pa pi ret, er at gjen-
opp ret ten de prin sip per skal stå sen-
tralt. Det å inn le de opp føl gin gen med 
et gjen opp ret ten de møte set ter blant 
an net to nen for det som skal skje 
vi de re, og gir sig na ler om hvor sen tral 
gjen opp ret ting skal være. I prak sis 
kom mer imid ler tid det te ofte på kol li-
sjons kurs med re ell iva re ta kel se av 
gjen opp ret ten de prin sip per både når 
det gjel der den som har brutt lo ven, 
og den som har vært ut satt for lov-
brudd. Sam men lig net med and re 
stor mø ter i kon flikt rå de ne, pre ges de 
gjen opp ret ten de mø te ne i ung doms-
re ak sjo ne ne av et fra vær av be rør te 
par ter, ut over ung dom men som har 
brutt lo ven og hans/hen nes ver ge(r), 
og de(n) som lov brud det har gått 
ut over di rek te. Vår stu die in di ke rer 
også at til ste de væ rel se av opp føl gings-
tea mets pro fe sjo nel le ak tø rer på gjen-
opp ret ten de mø ter, kan gjø re den 
gode dia lo gen van ske lig. I til legg 
re pre sen te rer sa ker med rus og brudd 
un der veis i opp føl gin gen sto re ut ford-
rin ger, og det te ty de lig gjør i spe si elt 
høy grad hvor dan en kom pleks vir ke-
lig het får pro ble mer med å pas se inn i 
ide er om den ide el le prak sis. På bak-
grunn av det te vil vi an be fa le de par te-
men tet om å:
• Vur de re hvor hen sikts mes sig det 

er å inn le de straf fe re ak sjo nen med 
et gjen opp ret ten de møte, skri ver 

res sur ser, i form av be man ning og til-
målt tid, er for knap pe både til å fyl le 
«min ste krav» og til å gjø re et så grun dig 
ar beid som de selv me ner er nød ven-
dig», skri ver fors ker ne.

Stor mø te ne
Ju rist kon takt har gjen nom fle re re por-
ta sjer fulgt ut vik lin gen av ung doms-
straff et ter at den ble inn ført i 2014.

Ung doms straff er et al ter na tiv 
dom sto le ne kan bru ke i ste det for 
bruk av ube tin get feng sels straff over-
for unge som var un der 18 år da de 
be gitt lov brud det. Ung dom og ver ge 
skal sam tyk ke til at ung doms re ak sjo-
ne ne kan an ven des. Ung doms re ak sjo-

dom og ver ger blant an net for di de 
ikke har fått til strek ke lig in for ma sjon 
om hva som skal skje. Lang ven te tid 
før opp føl gin gen set tes i gang, har 
også re sul tert i at pro ble ma tik ken 
som ung dom men sli ter med, har blitt 
for ver ret og at yt ter li ge re lov brudd 
har blitt be gått».

Fors ker ne pe ker på fle re as pek ter 
som er tid kre ven de, og at et ter forsk-
nin gen er ett av dis se.

«De som ar bei der med dis se sa ke ne 
be skri ver at alt fra or ga ni se ring og ko or-
di ne ring av ar beids opp ga ver til kom pli-
ser te lov brudd, vir ker inn på pro ses sen. 
På ta le an svar lig ju ris ter og po li ti løf ter i 
til legg fram ut ford rin ger knyt tet til at 

Venter opptil 16 måneder på å få avtjene ungdomsstraff

Begår ny kriminalitet  
i ventetiden
Bruken av ungdomsstraff byr på 
store utfordringer snart tre år 
etter at den nye straffarten for 
unge lovbrytere ble innført i 
Norge. En pågående studie viser 
blant annet at det tar så lang tid 
før oppfølgingsprogrammet i 
det hele tatt igangsettes at de 
unge har begått lovbrudd nye 
lovbrudd i ventetiden.

Tekst: Tore Letvik

Det te går fram av en «underveisrap-
port» gjort av Nord lands forsk ning på 
opp drag fra Jus tis- og be red skaps de-
par te men tet. Rap por ten vi ser re sul ta-
te ne fra en stu die av 13 av 20 ung-
dom mer som fors ker ne har fulgt fra 
og med vå ren 2015 og frem til ut gan-
gen av juni 2016. 

I føl ge rap por ten er det ge ne relt 
møns ter i de om rå de ne som inn går i 
stu di en at det tar lang tid fra lov brud-
det av dek kes og til opp føl gin gen av 
ung dom men star ter. Stu di en vi ser at 
det, for de 13 ung dom me ne som er 
fulgt av fors ker ne, tok fra fire må ne-
der til hele 16 må ne der før ung dom-
me ne fikk den opp føl gin gen som ung-
doms straf fen- og opp føl gin gen 
for ut set ter. I rap por ten skri ver fors-
ker ne føl gen de: «Lang ven te tid opp le-
ves som en be last ning både for ung-

The re se An drews (t.v.) og Ann Kris tin Eide fra Nord lands forsk ning er to av fors ker ne 
som har ut ar bei det rap por ten som vi ser at bru ken av ung doms straff og ung doms-
straff byr på sto re ut ford rin ger. (Foto: Gro Jør gen sen)
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vold, trus ler, ty ve ri og bruk og/el ler 
salg av il le ga le rus mid ler. Opp føl-
gings pe ri oden har vart fra seks må ne-
der til 2,5 år. Da rap por ten ble skre vet 
had de fire ung dom mer gjen nom ført 
og av slut tet opp føl gin gen. En ung dom 
had de gjen nom ført opp føl gin gen, 
men var da un der ny opp føl ging et ter 
nye lov brudd, en an nen had de av slut-
tet et ter brudd, mens to and re var 
un der av kla ring et ter brudd. Fem 
sa ker på gikk fort satt, hvor av en var 
un der for len get opp føl ging et ter 
brudd.

I en pres se mel ding skri ver Jus tis- 
og be red skaps mi nis ter Per Wil ly-
Amund sen at 

Nord lands forsk ning sin del rap port 
vi ser at man ge ung dom mer har fått 
god hjelp så langt, men at det kan gå 
for lang tid fra lov brud det blir be gått 
til opp føl gin gen star ter, og at fa ren da 
er stør re for nye lov brudd. De par te-
men tet skri ver at det te er noe det vil 
ta tak i.

– Underveisrapporten gir oss god 
kunn skap om den fak tis ke gjen nom-
fø rings pro ses sen. Det te vil vi bru ke til 
å fore ta til tak og jus te rin ger slik at vi 
kan hjel pe flest mu lig unge lov bry te re 
på rett vei, sier Amund sen.

105 ung dom mer har fått ung-
doms straff og 648 ung doms opp føl-
ging mel lom opp start i juli 2014 og 
ut gan gen av 2016.

fors ker ne og vi ser at det ofte tar 
lang tid å leg ge til ret te for et gjen-
opp ret ten de møte. At ung dom-
men som har be gått lov brud det, 
ikke nød ven dig vis er klar for et 
slikt møte på tids punk tet straf fe-
re ak sjo nen kan star te opp, og at 
det sam me kan gjel de for for nær-
me de. 

• Av hol des mø tet før ung dom men 
og for nær me de er klar, kan det 
gjen opp ret ten de ele men tet for-
svin ne i prak sis, og det vil kun ne 
ska de de(n) som har vært ut satt 
for lov brud det. Ut sat te for lov-
brudd skal ikke være noe mid del 
til å få gjen nom ført en straf fe gjen-
nom fø ring, tvert imot skal det 
gjen opp ret ten de ele men tet i ung-
doms re ak sjo ne ne bi dra til bed re 
iva re ta kel se av of fe ret.

Fi re årig stu die
Stu di en gjen nom fø res i fem kon flikt-
råds re gi o ner Øst-Finn mark, Sal ten, 
Nord-Trøn de lag, Hor da land og Oslo/
Akers hus. I dis se re gi o ne ne føl ger 
fors ker ne inn til 20 ung dom mer gjen-
nom hele opp føl gings for lø pet for å få 
fram as pek ter knyt tet både til pro ses-
ser og til end rin ger. Stu di en gjen nom-
fø res over fire år og vil av slut tes mot 
slut ten av 2018. I alle sa ke ne del tar 
fors ker ne både på ung doms stor mø tet 
og på mø ter i opp føl gings tea met. 
Hver ung dom blir in ter vju et tre gan-
ger, en gang like et ter straf fe gjen nom-
fø rin gen har star tet, en gang un der-
veis, og en gang et ter at straf fen er 
gjen nom ført. I til legg in ter vju es ver-
ger, den el ler de som lov brud det har 
vært ret tet mot, ung doms ko or di na to-
rer, del ta ke re i opp føl gings team, meg-
le re og på ta le an svar li ge ju ris ter.

Den sis te del rap por ten er skre vet 
av fors ker ne Ann Kris tin Eide, The-
re se An drews, Cla ra Luckner Strøms-
vik, og An ne lin Gus tav sen.

De 13 ung dom me ne som ut gjør 
da ta ma te ria let er i al de ren 15 til 19 år 
og har for skjel lig et nisk og so si al bak-
grunn. Kun en er jen te. Sa ke ne om fat-
ter alt fra sek su el le over grep og ran, til 

nen skal byg ge på en kom bi na sjon av 
gjen opp ret ten de pro ses ser og tverr-
fag lig for plik ten de sam ar beid mel lom 
kon flikt råd, jus tis sek tor og of fent lig 
hjel pe ap pa rat, samt pri vat nett verk. 
Et inn le den de gjen opp ret ten de møte, 
el ler stor mø te, hvor ung dom men 
mø ter of fe ret an sikt til an sikt, var inn-
led nings vis ment å være svært sen tralt 
i gjen nom fø rin gen av ung doms straff. 

Rap por ten som nå er lagt fram vi ser 
at de gjen opp ret ten de mø te ne li ke vel 
ikke har vært mu lig å gjen nom fø re i den 
grad man opp rin ne lig så for seg, og fors-
ker ne ber om at det blir vur dert hvor-
vidt dis se stor mø te ne er hen sikts mes sig 
å bru ke i ti den som kom mer.

«Et sen tralt as pekt i straf fe re ak sjo-
ne ne, i alle fall på pa pi ret, er at gjen-
opp ret ten de prin sip per skal stå sen-
tralt. Det å inn le de opp føl gin gen med 
et gjen opp ret ten de møte set ter blant 
an net to nen for det som skal skje 
vi de re, og gir sig na ler om hvor sen tral 
gjen opp ret ting skal være. I prak sis 
kom mer imid ler tid det te ofte på kol li-
sjons kurs med re ell iva re ta kel se av 
gjen opp ret ten de prin sip per både når 
det gjel der den som har brutt lo ven, 
og den som har vært ut satt for lov-
brudd. Sam men lig net med and re 
stor mø ter i kon flikt rå de ne, pre ges de 
gjen opp ret ten de mø te ne i ung doms-
re ak sjo ne ne av et fra vær av be rør te 
par ter, ut over ung dom men som har 
brutt lo ven og hans/hen nes ver ge(r), 
og de(n) som lov brud det har gått 
ut over di rek te. Vår stu die in di ke rer 
også at til ste de væ rel se av opp føl gings-
tea mets pro fe sjo nel le ak tø rer på gjen-
opp ret ten de mø ter, kan gjø re den 
gode dia lo gen van ske lig. I til legg 
re pre sen te rer sa ker med rus og brudd 
un der veis i opp føl gin gen sto re ut ford-
rin ger, og det te ty de lig gjør i spe si elt 
høy grad hvor dan en kom pleks vir ke-
lig het får pro ble mer med å pas se inn i 
ide er om den ide el le prak sis. På bak-
grunn av det te vil vi an be fa le de par te-
men tet om å:
• Vur de re hvor hen sikts mes sig det 

er å inn le de straf fe re ak sjo nen med 
et gjen opp ret ten de møte, skri ver 

res sur ser, i form av be man ning og til-
målt tid, er for knap pe både til å fyl le 
«min ste krav» og til å gjø re et så grun dig 
ar beid som de selv me ner er nød ven-
dig», skri ver fors ker ne.

Stor mø te ne
Ju rist kon takt har gjen nom fle re re por-
ta sjer fulgt ut vik lin gen av ung doms-
straff et ter at den ble inn ført i 2014.

Ung doms straff er et al ter na tiv 
dom sto le ne kan bru ke i ste det for 
bruk av ube tin get feng sels straff over-
for unge som var un der 18 år da de 
be gitt lov brud det. Ung dom og ver ge 
skal sam tyk ke til at ung doms re ak sjo-
ne ne kan an ven des. Ung doms re ak sjo-

Venter opptil 16 måneder på å få avtjene ungdomsstraff

Begår ny kriminalitet  
i ventetiden

The re se An drews (t.v.) og Ann Kris tin Eide fra Nord lands forsk ning er to av fors ker ne 
som har ut ar bei det rap por ten som vi ser at bru ken av ung doms straff og ung doms-
straff byr på sto re ut ford rin ger. (Foto: Gro Jør gen sen)

– Underveisrapporten gir oss god kunn-
skap om den fak tis ke gjen nom fø rings-
pro ses sen. Det te vil vi bru ke til å fore ta 
til tak og jus te rin ger slik at vi kan hjel pe 
flest mu lig unge lov bry te re på rett vei, 
sier jus tis- og be red skaps mi nis ter Per-
Wil ly Amund sen. (Foto: Jus tis- og be red-
skaps de par te men tet)
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De be fin ner seg ofte i en si tua sjon 
hvor få and re enn den som er over gri-
per mot dem ser dem og har mu lig het 
til å mel de fra. Der for er det vik tig at 
vi har et godt lov verk som iva re tar 
dyrs in ter es ser og gode sy ste mer for å 
fan ge opp brudd på re gel ver ket, sa 
Kle ve land.

Hun slo fast at dyr, retts lig sett, er 
ting.

– Det er om stridt om man egent-
lig kan snak ke om retts vern for dyr. 
Kan man snak ke om retts sik ker het for 
ting? For melt kan man ikke det, selv 
om vi gjør det. De er ob jek ter i retts lig 
for stand, men sam ti dig gir dy re vel-
ferds lo ven be stem mel ser om vern av 
dem, noe som gjør at de i prak sis kom-
mer i en slags mel lom stil ling. Det gjør 
at vi egent lig be hand ler dem som sub-
jek ter. De har man ge reg ler til be skyt-
tel se av sine in ter es ser i ma te ri ell for-
stand. Pro ses su elt der imot er det 
vel dig åpen bart at de ikke er sub jek-
ter, sa Kle ve land som for tal te at Dy re-
vern al li an sen tok ini tia tiv til den nye 
dy re vel ferds lo ven som ble inn ført i 
2009.

– Den med før te en del end rin ger 
sam ti dig som den vi de re før te en del 
av den ret ten som gjaldt fra før. Dy re-
vel ferds lo ven gjel der alle dyr. Det vil 

gjel der dy re vel ferd i åre ne som kom-
mer. Sam men med de and re til ta ke ne 
som er gjen nom ført både i Mat til sy-
net og i po li ti et me ner vi at sam fun-
net er på vei til å hånd te re kri mi na li-
tet mot dyr på en bed re måte enn 
tid li ge re», skri ver de. 

«Mat til sy net har i lang tid på pekt 
at straf fe ne ting ret te ne har idømt for 
kri mi na li tet mot dyr har vært for lave. 
De straf fe ram me ne som lo ven gir har 
ikke vært brukt. Straf fe ne skal gjen-
spei le hvor dan sam fun net ser på den 
kri mi na li te ten som er be gått. Hold nin-
gen til hvor dan vi hol der og be hand ler 
dyr har end ret seg de se ne re åre ne. Vi 
me ner at dom sto len ikke har vært helt 
i takt med sam funns ut vik lin gen når 
det gjel der dy re vel ferd, skri ver El len 
Hes te nes og Baard Bir ke land. 

Dy re vern al li an sen
Dyrs retts vern var også tema un der 
Ju rist kon gres sen i fjor – der ju rist og 
kom mu ni ka sjons le der i Dy re vern al li-
an sen, Live Kle ve land, tok for seg te-
ma et un der et se mi nar. Selv om dyr 
for melt sett ikke er retts li ge sub jek ter 
så har de i prak sis en form for retts-
vern. Det te retts ver net blir sta dig 
ster ke re, kon klu der te Live Kle ve land 
un der se mi na ret på Lil le strøm. Et 
se mi nar som tok for seg dyrs retts li ge 
stil ling og sta tus na sjo nalt, men også 
in ter na sjo nalt. Kle ve land åp net med å 
peke på at dyr er svært av hen gig av 
be skyt tel se i lov- og re gel verk.

– Dyr er de per fek te ofre. De kan 
ikke selv for tel le om over grep og vold. 

gen, men re du ser te straf fen til 90 da ger 
et ter fra drag for til stå el se. Dom men er 
ve sent lig stren ge re sam men lig net med 
Høy es te retts prak sis et ter dyrevernslo-
ven som gjaldt fra 1974. 

Den 9. no vem ber 2016 avsa Høy es-
te rett dom i «Jøa»-sa ken, der 92 stor fe 
sul tet i hjel over en pe ri ode på to må ne-
der, for di de ikke fikk mat el ler vann. 
Ak tor men te 2 år og 6 må ne ders feng sel 
var rik tig straff. Straf fen for hand lin gen 
ble satt til ett år og ti må ne der, og et ter 
til stå el ses fra drag på to må ne der ble den 
en de li ge straf fen ett år og åtte må ne-
der. Dyre hol de ren had de fle re hand-
lings al ter na ti ver som gjor de at dy re tra-
ge di en kun ne vært unn gått, men had de 
imid ler tid ikke et øns ke om å på fø re 
dy re ne li del ser. 

«Det er frem de les et stort hand-
lings rom in nen for lo vens ram me for 
straff. Mind re enn 2/3 av straf fe ram-
men er så langt be nyt tet. Selv om det 
ikke var en be visst hand ling 

å på fø re dyr li del se i «Jøa»-sa ken, 
kan vi van ske lig for å se for oss si tua-
sjo ner der så man ge dyr kan bli på ført 
stør re li del ser enn i den ne sa ken. Vi 
spør oss der for i hvil ke til fel ler skal 
lo vens mak si ma le straf fe ram me på 3 
år bru kes? Vi opp fat ter at Høy es te rett 
me ner at den høy es te straf fen bør 
bru kes hvis en dyre hol der ak tivt og 
be visst på fø rer dyr li del se, som for 
eks em pel tor tur, skri ver Mat til sy nets 
ju ris ter El len Hes te nes og Baard Bir-
ke land i års rap por ten.

«Dom me ne vil uan sett bli nyt ti ge 
verk tøy i de nes te straf fe sa ke ne som 

Dyrs rettsvern har 
blitt sterkere

Mattilsynet er fornøyd med at 
straffenivået er skjerpet for 
alvorlig kriminalitet mot dyr 
og Live Kleveland i Dyrevern-
alliansen slår fast at dyrs 
rettslige stilling i Norge er 
styrket i løpet av det siste 
tiåret. Mattilsynet peker likevel 
i sin siste årsrapport på at det 
fremdeles er et stort handlings-
rom innenfor lovens ramme for 
straff. – I hvilke tilfeller skal 
lovens maksimale straffe ramme 
brukes?, spør tilsynets jurister 
etter en høyesterettsdom. 

Tekst: Tore Let vik

I fjor ble det av sagt dom mer i «Lucas-
sa ken og «Jøa-sa ken» i Høy es te rett. 

«Det er før s te gang dy re vel ferd er 
be hand let i Høy es te rett et ter dy re vel-
ferds lo ven fra 2010, og straf fe ne for 
dyre kri mi na li tet er blitt be ty de lig 
skjer pet», fast slår Mat til sy nets ju ris ter 
El len Hes te nes og Baard Bir ke land i 
til sy nets sis te års rap port.

«Lucas»-dom men ble av sagt 8. feb-
ruar 2016. Ei e ren had de av li vet hun den 
Lucas ved å bin de den fast til et be tong-
rør og kas te den uten for en bro slik at 
den druk net. Høy es te rett ut mål te straf-
fen til 120 da ger i feng sel for hand lin-
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skjell på fugl og pat te dyr et ter dy re-
vel ferds lo ven. År sa ken til det er vi ten-
ska pe lig kunn skap som vi ser at dis se 
dy re ne har like stor evne til å føle 
smer te og li del se. Det te er også re le-
vant i dis se da ger i for hold til fisk. Fisk 
fø ler smer te, sa Kle ve land.

Be skyt tes mot ei e ren
På se mi na ret på pek te Kle ve land at 
dyr som li der er fa rings vis be hø ver å 
be skyt tes mot ei e ren.

– Det er ei e ren som van lig vis er 
den som be går lov brudd mot dyr. 
Dy re vel ferds lo ven av 2009 kom med 
noe nytt, nem lig krav til po si tiv vel-
ferd. Mens den tid li ge re lo ven bare 
be skyt tet dyr mot å bli på ført li del se, 
stil ler den nye lo ven krav om at ei e ren 
skal til by dem noe godt. Den på leg ger 
oss men nes ker en hand lings plikt i for-
hold til dyr og leg ger av gjø ren de vekt 
på dy re nes in ter es ser, men også på 
men nes ke nes in ter es ser. Det fast slås 
at dyr har en egen ver di, sa Kle ve land 
som gikk enda dy pe re inn i ma te ri en.

– I lo ven fast slås det sam ti dig at 
dyr skal be hand les godt og at de skal 
be skyt tes mot unø di ge på kjen nin ger 
og be last nin ger. Ja, hva er nå det? Det 
blir en vur de ring hvor dy re nes in ter-
es ser veies på den ene vekt skå la og 

si at det i ut gangs punk tet gjel der 
sam me vel ferds stan dar der for fisk, 
fugl og pat te dyr. Noe som nok fort-
satt er lite kjent, sa Kle ve land. Hun 
vis te til at te ma et kom da Høy es te-
rett be hand let straf fe sa ken hvor 92 
stor fe sul tet til døde for di bon den 
slut tet å gå i fjø set.

– I Høy es te rett ar gu men ter te 
på ta le myn dig he ten for en nok så 
streng straff. Un der be hand lin gen 
stil te en av dom mer ne i Høy es te rett 
spørs mål til på ta le myn dig he ten om 
hva om det te ikke had de vært stor fe? 
Hva om det had de vært kyl ling? 
Skul le det vir ke lig være en like streng 
straff om det var kyl lin ger som var 
døde? På ta le myn dig he ten ble litt i 
stuss, sa Kle ve land, som imid ler tid har 
føl gen de svar på det dom me ren 
spur te om.

– Sva ret er ja, fak tisk! Det skal 
være like strengt. Det er in gen for-

De be fin ner seg ofte i en si tua sjon 
hvor få and re enn den som er over gri-
per mot dem ser dem og har mu lig het 
til å mel de fra. Der for er det vik tig at 
vi har et godt lov verk som iva re tar 
dyrs in ter es ser og gode sy ste mer for å 
fan ge opp brudd på re gel ver ket, sa 
Kle ve land.

Hun slo fast at dyr, retts lig sett, er 
ting.

– Det er om stridt om man egent-
lig kan snak ke om retts vern for dyr. 
Kan man snak ke om retts sik ker het for 
ting? For melt kan man ikke det, selv 
om vi gjør det. De er ob jek ter i retts lig 
for stand, men sam ti dig gir dy re vel-
ferds lo ven be stem mel ser om vern av 
dem, noe som gjør at de i prak sis kom-
mer i en slags mel lom stil ling. Det gjør 
at vi egent lig be hand ler dem som sub-
jek ter. De har man ge reg ler til be skyt-
tel se av sine in ter es ser i ma te ri ell for-
stand. Pro ses su elt der imot er det 
vel dig åpen bart at de ikke er sub jek-
ter, sa Kle ve land som for tal te at Dy re-
vern al li an sen tok ini tia tiv til den nye 
dy re vel ferds lo ven som ble inn ført i 
2009.

– Den med før te en del end rin ger 
sam ti dig som den vi de re før te en del 
av den ret ten som gjaldt fra før. Dy re-
vel ferds lo ven gjel der alle dyr. Det vil 

gjel der dy re vel ferd i åre ne som kom-
mer. Sam men med de and re til ta ke ne 
som er gjen nom ført både i Mat til sy-
net og i po li ti et me ner vi at sam fun-
net er på vei til å hånd te re kri mi na li-
tet mot dyr på en bed re måte enn 
tid li ge re», skri ver de. 

«Mat til sy net har i lang tid på pekt 
at straf fe ne ting ret te ne har idømt for 
kri mi na li tet mot dyr har vært for lave. 
De straf fe ram me ne som lo ven gir har 
ikke vært brukt. Straf fe ne skal gjen-
spei le hvor dan sam fun net ser på den 
kri mi na li te ten som er be gått. Hold nin-
gen til hvor dan vi hol der og be hand ler 
dyr har end ret seg de se ne re åre ne. Vi 
me ner at dom sto len ikke har vært helt 
i takt med sam funns ut vik lin gen når 
det gjel der dy re vel ferd, skri ver El len 
Hes te nes og Baard Bir ke land. 

Dy re vern al li an sen
Dyrs retts vern var også tema un der 
Ju rist kon gres sen i fjor – der ju rist og 
kom mu ni ka sjons le der i Dy re vern al li-
an sen, Live Kle ve land, tok for seg te-
ma et un der et se mi nar. Selv om dyr 
for melt sett ikke er retts li ge sub jek ter 
så har de i prak sis en form for retts-
vern. Det te retts ver net blir sta dig 
ster ke re, kon klu der te Live Kle ve land 
un der se mi na ret på Lil le strøm. Et 
se mi nar som tok for seg dyrs retts li ge 
stil ling og sta tus na sjo nalt, men også 
in ter na sjo nalt. Kle ve land åp net med å 
peke på at dyr er svært av hen gig av 
be skyt tel se i lov- og re gel verk.

– Dyr er de per fek te ofre. De kan 
ikke selv for tel le om over grep og vold. 

Dyrs rettsvern har 
blitt sterkere

       Vi spør oss derfor 
i hvilke tilfeller skal lovens 
maksimale strafferamme 

på tre år brukes



44 Juristkontakt 5   •    2017

Ellen Hestenes i Mattilsynet.

tror jeg er en av de stør ste for bed-
rin ge ne som har kom met for å 
av ver ge al vor lig dy re mis hand ling, 
sier Kle ve land.

Også en end ring i hel se per so nell-
lo ven me ner hun gjør det let te re å av-
dek ke dy re mis hand ling.

– En din gen er et inn grep i taus-
hets plik ten, for nå har egent lig alt hel-
se per so nell fått til la tel se til å vars le 
Mat til sy net el ler po li ti ved al vor lig 
dy re mis hand ling el ler mis tan ke om 
det te.

Skjer ping av FBI
Live Kle ve land kas tet også et blikk ut 
over Nor ges gren ser.

– EU-ret ten har re pli sert man ge 
av de retts ak te ne som er ved tatt av 
Eu ro pa rå det og ut vi det, så der er det 
en gan ske stor retts ut vik ling. Mye av 
det re gel ver ket vi har i Norge er 
skre vet et ter mal fra det te el ler inn-
ført EU-ret ten – som gjel der for alle 
land bruks dyr i Norge, gjen nom 
EØS. Så har vi fått en gan ske stor 
re gel ut vik ling gjen nom ver dens 
dy re hel se or ga ni sa sjon. Det er ikke 
ju ri disk bin de ne for Norge, men vei-
le den de, sa Kle ve land.

Blant lan de ne hun tok for seg var 
også USA.

– USA har en be ty de lig retts ut vik-
ling in nen det som kal les ani mal law. 
Det te er et fag som det nå un der vi ses i 
på man ge av de sto re pre sti sje uni ver-
si te te ne. FBI har også opp gra dert 
dy re mis hand ling til en al vor lig for bry-
tel se, sa Kle ve land som pek te på sam-
men heng mel lom vold mot dyr og 
vold mot men nes ker.

– Sam men hen gen er mer og mer 
frem tre den de. Dy re mis hand ling inn-
går i et av viks møns ter og det er også 
bred em pi risk støt te for at det er 
sam men heng mel lom barns vold mot 
dyr og volds kri mi na li tet mot men-
nes ker i vok sen al der. Og det er noe 
av grun nen til at Dy re vern al li an sen 
er vel dig opp tatt av å si fra til po li ti et 
når man har opp da get at barn har be-
gått gru som he ter mot dyr, sa Kle ve-
land.

– Det er sik ker rett at dyr kan 
dre pes av ei e ren uten grunn, men det 
er noen unn tak. Dyr kan ikke dre pes 
for un der hold ning el ler kon kur ran se. 
Det te er nytt og var en skran ke som 
vi fikk inn i lov ver ket for di det had de 
vært en del sa ker hvor drap på dyr 
ble brukt som tv-un der hold ning. 
Også i dy re for søk er det skran ke for 
når man kan dre pe dyr. Det er gan ske 
stren ge be stem mel ser for når for-
søks dyr kan bru kes, og det ver ner 
også de res liv, ikke bare de res hel se, 
sa Kle ve land.

Da dy re vel ferds lo ven ble inn ført ble 
for søk på dy re mis hand ling og al min ne lig 
uakt som het av kri mi na li sert. Straf fe ram-
men på ett år og tre år for gro ve over tre-
del ser, ble opp rett holdt, noe som var et 
ledd i straf fe lov re for men. Mat til sy net 
har også fått et nytt vir ke mid del.

– Mat til sy net kan fat te ved tak 
om tap av ret ten til å hol de dyr el ler 
ha med dyr å gjø re. Det er ikke 
straff, noe som er vik tig å mer ke seg. 
Det er et fore byg gen de til tak og kan 
bare ileg ges på svært stren ge vil kår. 
Det nye er at det kan fat tes ad mi-
nist ra tivt ved tak om det te. Tid li ge re 
kun ne det te bare be stem mes gjen-
nom dom. Noe det fort satt kan i for-
bin del se med straf fe sak, men det er 
blitt en vel dig mye stør re flek si bi li-
tet ved at det også kan fast set tes 
ad mi nist ra tivt. At Mat til sy net nå har 
myn dig het til å av slut te dy re hold 

men nes ke li ge in ter es ser, det være seg 
vi ten ska pe lig el ler sam funns mes sig 
nyt te ver di som øko no mi, dis trikts po-
li tikk og lik nen de, veies på den and re 
vek ten. Er fa rin gen til si er at dis se men-
nes ke li ge hen sy ne ne ofte blir vei en de 
tyngst. I hvert fall ser vi det når vur de-
rin ge ne kom mer til Stor tin get, der vår 
er fa ring er at de der vel dig ofte tol ker 
sin egen lov slik at dy re ne kom mer ut 
som let tes på vekt skå len, sa Kle ve land 
som bruk te vur de rin gen av kyl ling-
opp drett som eks em pel.

– Stortingets fler tall har tol ket at 
kyl ling opp drett er i over ens stem mel se 
med dy re vel ferds lo ven. Noe som ikke 
har mo ne rer med en na tur lig for stå el se 
av ord ly den i lo ven, me ner Kle ve land. 

Un der hold ning
På se mi na ret tok Kle ve land en vur de-
ring av for hold som er vik tig for alle 
le ven de in di vi der; liv, vern av hel se, og 
vern av fri het.

– Hvor dan lig ger det så an der for 
dyr? Dyr dre pes jo for vel dig man ge 
for skjel li ge for mål i men nes ke li ge 
sam funn. Det kan være slak ting, dy re-
for søk, el ler en per son som har et kjæ-
le dyr kan av li ve dy ret av med li den het 
på grunn av syk dom og for di det ikke 
kan leve vi de re, el ler som føl ge av at 
ei e ren går lei, og skal på fe rie, og vil 
av li ve dy ret, sa Kle ve land. 

Og ei e ren tren ger ikke be grun ne 
av liv nin gen.
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Curt A. Lier mener
Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

god stund, ser ikke det ut til å bidra 
til at flere kvinner blir partnere i 
advokatfirmaer. 

Da jeg for en tid tilbake deltok i 
en stortingshøring om likestil-

ling og diskriminering, ble jeg spurt 
om hva Juristforbundet foretok seg 
for å bidra til en bedre kjønnsbalanse 
blant partnere i advokatfirmaer. Jeg 
ble svar skyldig. Sannheten var at vi 
flere ganger hadde påpekt overfor 
media at vi mener dette er et pro-
blem, men vi hadde ingen konkrete 
tiltak for å gjøre noe med problemet.

Dette er bakgrunnen for at Ju-
ristforbundet går fra ord til 

handling. Vi lanserer nå partnerskaps-
programmet Elise. Programmet tar 
sikte på å:
• hjelpe kvinnelige advokater som 

ønsker å bli partnere å oppnå 
dette.

• få etablerte partnere til å tenke 
nytt i forhold til drift, ledelse og 
arbeidsprosesser.

• gi de utviklingsansvarlige i 
advokatfirmaene forståelse av 
hvordan de kan bedre kjønnsba-
lansen i selskapet.

Deltakerne i programmet får være 
med på en rekke samlinger og vil bli 
individuelt coachet underveis. 
Målsettingen er at hele 80 prosent av 
de kvinnelige advokatene som deltar i 
programmet, skal ha fått økt sitt 
ansvarsområde innen ett år etter at 
programmet er avsluttet. De vil deret-
ter forhåpentligvis være på god vei 
mot et partnerskap om noen år. 

For å gjennomføre programmet 
har vi inngått et samarbeid med 

konsulentene Anne Grethe Solberg 
(PhD) og Tom Kleppestø. Disse har 
gjennomført tilsvarende programmer 
innenfor andre bransjer tidligere, med 
god effekt.

ELISE er oppkalt etter Elise Sem 
(1870-1950) som var Norges første 
overrettssakfører med egen forretning 
– og dessuten vår første kvinnelige 
høyesterettsadvokat.

Vi startet med en kartlegging av 
hva som skal til for å bli partner i et 
norsk advokatfirma. Her ble 15 
veletablerte norske partnere inter-
vjuet, syv kvinner og åtte menn. 
Hvordan hadde de gått frem for å 
oppnå det de ønsket, og hvordan 
hadde det konkret foregått når de 
hadde fått tilbudet om å bli partnere? 
Resultatene av undersøkelsen blir 
brukt i programmet.

Juristforbundet har snakket om be-
hovet for bedre kjønnsbalanse 

blant partnere i advokatbransjen i 
lang tid. Nå gjør vi noe med det!

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

Tar grep for flere kvinnelige 
advokatpartnere
Frem til nå har advokatbransjen i 

Norge vært dominert av menn. 
Det har vært mange kvinnelige advo-
kater, men partnerne i advokatfirma-
ene har i det alt vesentlige vært menn. 
Tidligere var dette ikke så rart. Det 
var langt flere mannlige enn kvinne-
lige jurister og advokater. I tillegg var 
det stort sett menn som satt i leder-
stillinger også på de fleste andre sam-
funnsområder, så hvorfor skulle advo-
katbransjen være annerledes? 

Vel, advokatbransjen er annerle-
des. Verden har utviklet seg videre, og 
i dag er kjønnsbalansen bedre enn før 
i de fleste deler av samfunnet. 
Fortsatt er det flere menn enn 
kvinner i nesten alle sentrale posisjo-
ner, men det går i hvert fall jevnt og 
trutt i riktig retning. Det kan man 
vanskelig si om advokatbransjen. Til 
tross for at det i dag er et klart 
kvinneoverskudd blant studentene 
som studerer juss, noe det har vært en 

Forliksrådene i Norge behandlet 
82 026 enkeltsaker i 2016. 
Opprinnelig var forliksrådet en 

meklingsinstans, men i nyere tid har 
det blitt tildelt alminnelig domskom-
petanse og tvungen behandling av 
tvister om pengekrav inntil 125  000 
kroner. Ordningen innebærer at for-
liksrådet som hovedregel er det første 
møte folk flest har med domstolshie-
rarkiet i sivile tvister. Utgiftene og risi-
koen ved anke til tingretten gjør at 
anke for mange er uaktuelt. 
Behandlingen i forliksrådene er derfor 
svært viktig for rettssikkerheten til 
folk flest.

Gjennom saksbehandlingen i 
Jussbuss opplever vi ofte at klienter 
kommer med fraværsdommer fra for-
liksrådet. 

Av de 82 026 sakene fra 2016 ble 
66 % avsagt som fraværsdommer. En 
fraværsdom innebærer at en dom 
avsies i samsvar med klagers påstand 
fordi den innklagede har ugyldig fra-
vær i saken. Ugyldig fravær i tvistelo-
vens forstand er typisk at den innkla-
gede ikke har sendt inn tilsvar eller 
ikke møter til rettsmøtet. Dette inne-
bærer at klager i saken vinner fram 
med sin påstand uten at motparten 
har fått mulighet til å bestride påstan-
dene og at påstandene ikke underleg-
ges noen realitetsbehandling.

Mange av våre klienter hører ikke 
noe om sakene før de kontaktes av 
namsmyndighetene for inndrivelse av 
kravene som er avgjort. 

Fraværsrådet?
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Forliksrådene i Norge behandlet 
82 026 enkeltsaker i 2016. 
Opprinnelig var forliksrådet en 

meklingsinstans, men i nyere tid har 
det blitt tildelt alminnelig domskom-
petanse og tvungen behandling av 
tvister om pengekrav inntil 125  000 
kroner. Ordningen innebærer at for-
liksrådet som hovedregel er det første 
møte folk flest har med domstolshie-
rarkiet i sivile tvister. Utgiftene og risi-
koen ved anke til tingretten gjør at 
anke for mange er uaktuelt. 
Behandlingen i forliksrådene er derfor 
svært viktig for rettssikkerheten til 
folk flest.

Gjennom saksbehandlingen i 
Jussbuss opplever vi ofte at klienter 
kommer med fraværsdommer fra for-
liksrådet. 

Av de 82 026 sakene fra 2016 ble 
66 % avsagt som fraværsdommer. En 
fraværsdom innebærer at en dom 
avsies i samsvar med klagers påstand 
fordi den innklagede har ugyldig fra-
vær i saken. Ugyldig fravær i tvistelo-
vens forstand er typisk at den innkla-
gede ikke har sendt inn tilsvar eller 
ikke møter til rettsmøtet. Dette inne-
bærer at klager i saken vinner fram 
med sin påstand uten at motparten 
har fått mulighet til å bestride påstan-
dene og at påstandene ikke underleg-
ges noen realitetsbehandling.

Mange av våre klienter hører ikke 
noe om sakene før de kontaktes av 
namsmyndighetene for inndrivelse av 
kravene som er avgjort. 

Hvordan er dette mulig? 
Til tross for at forliksrådet er tilkjent 
domsmyndighet gjelder ikke de 
alminnelige forkynnelsesreglene i 
domstolsloven. Tvistelovens særregler 
for forliksrådet innebærer at adressen 
klageren oppgir ofte legges til grunn 
når klage og avgjørelse skal forkynnes 
for den innklagede part. Forkynnelsen 
skjer gjennom ordinær post, uten 
mottakskvittering fra den innklagede. 
Dersom den innklagede ikke svarer på 
forkynnelsen legges det til grunn at alt 
er i orden, uten at det nødvendigvis 
blir foretatt videre undersøkelse. 

Ansvaret for å motta klage og dom 
flyttes med dagens forkynnelsesregler 

over på den innklagede selv. Den inn-
klagede har ansvar for at det oppgis 
korrekt adresse og at posten kommer 
fram, uten at vedkommende nødven-
digvis vet om saken. 

Tallene fra 2016 viser at det ble 
avsagt 54 137 fraværsdommer, uten at 
det er noen kunnskap om hvorfor den 
innklagede har fravær i saken. Dette 
kan bety at alle innklagede er enige i 
påstandene fra innklager og derfor 
ikke synes det er nødvendig å sende 
tilsvar eller møte opp, men det er lite 
trolig. Erfaringer fra våre klienter 
underbygger også at dette ikke stem-
mer. Uvissheten om årsaken til fravær 
gjør at dagens ordning er uholdbar, 
særlig sett opp mot prinsippene om 
kontradiksjon og rettssikkerhet. 

I januar 2017 gikk høringsfristen for å 
komme med kommentarer til en ny 
domstolslov ut. Jussbuss leverte i den 
sammenheng inn et høringssvar om at 
det er på høy tid at forliksrådet under-
legges tilsvarende forkynnelsesregler 
som domstolshierarkiet ellers. Dette 
vil innebære at forliksrådets forkyn-
nelse må skje ved bruk av mottaks-
kvittering. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) 
har stilt spørsmål om hvor kostbart en 
slik ordning vil være. Svaret fra 
Justisdepartementet var 5,9 millioner 
årlig. Jussbuss mener at dette er en 
liten pris å betale for en viktig forbe-
dring av rettssikkerheten!

Live Sjuve Johansen, Jussbuss

Live Sjuve Johansen

Fraværsrådet?
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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

Rachna Rohatgi Khan, 
seniorrådgiver

Michael Rummelhoff, 
advokatfullmektig  
MNA/seniorrådgiver 

Rollekonflikt som tillitsvalgt  
under omstillingsprosesser
Det omstilles i høyt tempo i offentlig 
sektor. De tillitsvalgte trekkes inn i 
prosessene som Juristforbundets 
representant for å ivareta organisa-
sjonens felles interesser. På et eller 
annet stadium i prosessen risikerer 
den tillitsvalgte selv bli berørt av 
omstillingen. 

Både av hen syn til med lem me ne, ar beids gi-
ver og den til lits valg te selv, er det vik tig at 
det ikke kan stil les spørs måls tegn ved den til-
lits valg tes re de lig het når det gjel der av vei-
ning mel lom egne og fel les ska pets in ter es ser. 

For ank ring og re pre sen ta sjon
Den til lits valg te re pre sen te rer med lem me ne 
og fel les ska pet. Som føl ge av det te må den 
til lits valg te sør ge for for ank ring av sine stand-
punkt og pri ori te rin ger hos med lem me ne i 
egen or ga ni sa sjon. Hvis den til lits valg te 
re pre sen te rer fle re or ga ni sa sjo ner, må ved-
kom men de også sør ge for for ank ring i dis se 
or ga ni sa sjo ne ne. Mest prak tisk er at det te 
gjø res i et med lems mø te, el ler at den til lits-
valg te ber om inn spill via mail. 

For den til lits valg te gjel der de van li ge 
prin sip per om ha bi li tet. For å unn gå å kom-
me i en si tua sjon hvor det blir stilt spørs mål 
om den til lits valg tes rol le bør den til lits valg te 
trek ke seg til ba ke i de til fel ler det blir ty de lig 
at han el ler hen nes per son lig in ter es ser blir 
be rørt. Re pre sen ta sjo nen lø ses da ved at en 
an nen til lits valgt re pre sen te rer or ga ni sa sjo-
nen. Det te for å unn gå dob belt rol ler både for 
den til lits valg te, og de be rør te med lem me ne. 
Den til lits valg te bør, på ge ne rell ba sis og sær-
lig i om stil lings sa ker, sam ar bei de med de 
and re or ga ni sa sjo ne ne. Det te vil gi stør re 
tyn gde ved for hand lings bor det og bi dra til at 
ar beids ta ker in ter es se ne blir best mu lig iva re-
tatt. 

Når om stil lings pro ses sen er kom met til 
per so nal lø pet, det vil si på in di vid ni vå, vil 
den til lits valg te måt te iva re ta sine per son lig 
in ter es ser. Det te blir ikke i rol len som til lits-
valgt, men som van lig ar beids ta ker.

Krev med lems mø te
For ar beids ta ker ne blir en om stil lings pro sess 
ofte for bun det med usik ker het og be kym-
ring. Den til lits valg te skal re pre sen te re med-
lem me ne. I dia lo gen med med lem me ne er 
det vik tig med jevn li ge med lems mø ter, hvor 
med lem me ne in for me res og gis mu lig het for 
å kom me med inn spill til den til lits valg te om 
hva som er vik tig for dem i den vi de re pro-
ses sen. 

Et ved tak fra et med lems mø te vil gi den 
til lits valg te en an nen tyn gde ved for hand-
lings bor det, blant an net ved hen vis ning til at 
alle med lem me ne står bak ved ta ket. 

En ga sjer deg
Rol len som til lits valgt kan til ti der være kre-
ven de. Det te gjel der sær lig i om stil lings pro-
ses ser. Vi opp ford rer der for våre med lem mer 
til å ha re spekt for den som har på tatt seg 
ver vet i den ut ford ren de si tua sjo nen som en 
om stil ling med fø rer. Det er der for vik tig å 
stil le på med lems mø ter, bi dra med kon struk-
ti ve inn spill og støt te opp om den til lits-
valg te.  

Arbeidsmiljøloven gir ved 
nærmere angitte anledninger 
arbeidstakeren muligheter til å 
søke om ulønnet permisjon fra 
arbeidet. Dette kan være 
aktuelt i forbindelse med ferie, 
redusert arbeidskapasitet eller 
i forlengelse av foreldre-
permisjon som følge av 
manglende barnehageplass. 

Ar beids mil jø lo ven har be stem mel ser 
for hvil ke mu lig he ter ar beids ta ke ren 
har til å søke om uløn net per mi sjon. I 
til legg kan den en kel te virk som het ha 
re gu lert det te i ta riff av ta le el ler i per so-
nal hånd bok. I prak sis fore går det te ved 
at ar beids ta ke ren sø ker om per mi sjon, 
og at ar beids gi ver, i tråd med re gel verk 
og etab lert prak sis, inn vil ger i den grad 
det te kan gjø res in nen for sty rings ret ten.  

Før ar beids ta ker sø ker om uløn net 
per mi sjon, tas det gjer ne høy de for 
bort fall av lønn i per mi sjons ti den. 
Ar beids ta ke ren må imid ler tid være klar 
over at også and re yt el ser kan gå tapt 
ved bruk av uløn net per mi sjon. Som 
ho ved re gel vil ret ten til sy ke pen ger 
re du se res ved uløn net per mi sjon over 
14 da ger. Et ter fire uker mis ter ar beids-
ta ke ren alle ret tig he ter til å mot ta sy ke-
pen ger fra NAV. Det te kan få kon se-
kven ser hvis arbeidsuførhetsperioden 
va rer leng re enn pe ri oden for uløn net 
per mi sjon var til tenkt. Det te får også 
kon se kven ser der som ar beids ta ke ren er 
til ba ke i arbeid, men ikke har opp tjent 
sy ke pen ge ret tig he te ne på nytt. 

Fol ke trygd lo vens krav om opp tje nings tid
En ar beids ta kers rett til sy ke pen ger 
frem går av fol ke trygd lo ven (ftrl.) § 
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Når om stil lings pro ses sen er kom met til 
per so nal lø pet, det vil si på in di vid ni vå, vil 
den til lits valg te måt te iva re ta sine per son lig 
in ter es ser. Det te blir ikke i rol len som til lits-
valgt, men som van lig ar beids ta ker.

Krev med lems mø te
For ar beids ta ker ne blir en om stil lings pro sess 
ofte for bun det med usik ker het og be kym-
ring. Den til lits valg te skal re pre sen te re med-
lem me ne. I dia lo gen med med lem me ne er 
det vik tig med jevn li ge med lems mø ter, hvor 
med lem me ne in for me res og gis mu lig het for 
å kom me med inn spill til den til lits valg te om 
hva som er vik tig for dem i den vi de re pro-
ses sen. 

Et ved tak fra et med lems mø te vil gi den 
til lits valg te en an nen tyn gde ved for hand-
lings bor det, blant an net ved hen vis ning til at 
alle med lem me ne står bak ved ta ket. 

En ga sjer deg
Rol len som til lits valgt kan til ti der være kre-
ven de. Det te gjel der sær lig i om stil lings pro-
ses ser. Vi opp ford rer der for våre med lem mer 
til å ha re spekt for den som har på tatt seg 
ver vet i den ut ford ren de si tua sjo nen som en 
om stil ling med fø rer. Det er der for vik tig å 
stil le på med lems mø ter, bi dra med kon struk-
ti ve inn spill og støt te opp om den til lits-
valg te.  

Arbeidsmiljøloven gir ved 
nærmere angitte anledninger 
arbeidstakeren muligheter til å 
søke om ulønnet permisjon fra 
arbeidet. Dette kan være 
aktuelt i forbindelse med ferie, 
redusert arbeidskapasitet eller 
i forlengelse av foreldre-
permisjon som følge av 
manglende barnehageplass. 

Ar beids mil jø lo ven har be stem mel ser 
for hvil ke mu lig he ter ar beids ta ke ren 
har til å søke om uløn net per mi sjon. I 
til legg kan den en kel te virk som het ha 
re gu lert det te i ta riff av ta le el ler i per so-
nal hånd bok. I prak sis fore går det te ved 
at ar beids ta ke ren sø ker om per mi sjon, 
og at ar beids gi ver, i tråd med re gel verk 
og etab lert prak sis, inn vil ger i den grad 
det te kan gjø res in nen for sty rings ret ten.  

Før ar beids ta ker sø ker om uløn net 
per mi sjon, tas det gjer ne høy de for 
bort fall av lønn i per mi sjons ti den. 
Ar beids ta ke ren må imid ler tid være klar 
over at også and re yt el ser kan gå tapt 
ved bruk av uløn net per mi sjon. Som 
ho ved re gel vil ret ten til sy ke pen ger 
re du se res ved uløn net per mi sjon over 
14 da ger. Et ter fire uker mis ter ar beids-
ta ke ren alle ret tig he ter til å mot ta sy ke-
pen ger fra NAV. Det te kan få kon se-
kven ser hvis arbeidsuførhetsperioden 
va rer leng re enn pe ri oden for uløn net 
per mi sjon var til tenkt. Det te får også 
kon se kven ser der som ar beids ta ke ren er 
til ba ke i arbeid, men ikke har opp tjent 
sy ke pen ge ret tig he te ne på nytt. 

Fol ke trygd lo vens krav om opp tje nings tid
En ar beids ta kers rett til sy ke pen ger 
frem går av fol ke trygd lo ven (ftrl.) § 

kap. 8. Det føl ger av ftrl. § 8-2 at 
ret ten til sy ke pen ger fra 
NAV er av hen gig av at 
ar beids ta ke ren har 
vært i ar beid de 
sis te fire uke ne før 
han el ler 
hun ble ar beids ufør 
(opp  t j e  n ings  t id ) . 
Be grun nel sen for den-
ne be stem mel sen er at 
sy ke pen ger skal er stat te tap av 
ar beids inn tekt ved syk dom. Sy ke pen-
ge ord nin gen er vi de re ment å fav ne 
ar beids ta ke re med sta bil til knyt ning 
til ar beids li vet. 

Av brudd i ar beids for hol det
Det føl ger av ftrl. § 8-15 an net ledd at 
ar beids ta kers ret tig he ter et ter ftrl. 
kap. 8 til å mot ta sy ke pen ger fra 
ar beids gi ver fal ler bort når ar beids for-
hol det mid ler ti dig av bry tes i mer enn 
14 da ger. Uløn net per mi sjon reg nes i 
den ne sam men heng som av brudd. 
Det te gjel der der imot ikke fra vær 
som skyl des lov be stemt fe rie, le ge-
meldt sy ke fra vær, av talt av spa se ring 
el ler ar beids frie pe ri oder i en skift ord-
ning.  

De fire av ta le fes te de fe rie da ge ne 
(den 5. fe rie uken) reg nes også som 
av brudd i den ne sam men heng. An tall 
fra værs da ger, uav hen gig av grunn, 
som med fø rer av brudd i ar beids for-
hol det sum me res sam men. Det med-
fø rer at en ar beids ta ker som for eks-
em pel tar ut fire da ger med 
av ta le fes tet fe rie og der et ter 12 da ger 
med uløn net per mi sjon, sam let sett 
har hatt av brudd i ar beids for hol det 
på over 14 da ger. Der som ar beids ta-
ke ren der et ter blir ar beids ufør på 
grunn av syk dom, har ved kom men de 
ikke rett til sy ke pen ger fra ar beids gi-
ver de før s te 14 da ge ne.

Ved uløn net per mi sjon over 14 
da ger, men un der fire uker, vil sy ke-
pen ger fra NAV ytes fra den 15. da gen 
reg net fra sy ke mel dings tids punk tet. 
Sy ke pen ge ne ut gjør i sli ke til fel ler 65 
% av sy ke pen ge grunn laget jf. ftrl. § 
8-47 sjet te ledd. Be grun nel sen for 65 
% dek ning er at den ne grup pen ikke 
skal ha bed re dek ning enn de uten ar-
beid.  

Ar beids ta ke re som har uløn net 
per mi sjon over fire uker mis ter ret ten 
til sy ke pen ger fra både ar beids gi ver og 
NAV, jf. ftrl. § 8-47. Ar beids ta ke ren 
må i så fall opp tje ne nye sy ke pen ge-
ret tig he ter ved ar beid i fire uker, for 
igjen å få rett til sy ke pen ger fra 
ar beids gi ver og NAV. 

Kon se kven sen av å ta uløn net per mi-
sjon kan så le des bli dra ma tisk for 
ar beids ta ke ren. Sær lig i de til fel ler 
hvor uløn net per mi sjon va rer over fire 
uker. En ar beids ta ker som vur de rer å 
ta ut uløn net per mi sjon bør der for 
over veie ri si ko en det kan in ne bæ re 
hvis syk dom skul le inn tref fe i per mi-
sjons ti den el ler før ar beids ta ker på 
nytt har opp tjent sy ke pen ge ret tig he-
ter. 

Der som du har spørs mål ved rø-
ren de dine ret tig he ter knyt tet til sy ke-
pen ger fra ar beids gi ver og/el ler NAV 
kan du kon tak te Ju rist for bun dets 
Ad vo kat kon tor.

Tap av retten til sykepenger  
ved ulønnet permisjon
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Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes. 

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

NAV bør jobbe enda mer systematisk 
for å hente inn nødvendig dokumenta-
sjon før vi fatter vedtak. NAV fatter 
rundt 4 millioner vedtak om økono-
miske ytelser årlig. I 2015 fikk NAV for-
valtning inn 54 000 klager. 22 800 av 
disse ble omgjort. Det er ikke godt nok, 
noe som også SINTEF i sin rapport 
publisert 10.06.2016 om «Omgjøring 
av vedtak i NAV og Trygderetten – 
omfang og årsaker» peker på.

Når Pham skriver om «muntlige 
avslag» mener vi at man i det offent-
lige må veilede og informere om 
regelverket, og at det da ved åpenbart 
grunnløse krav kan gis opplysninger 
om at man på bakgrunn av opplysnin-
gene som er gitt synes å falle utenfor 
regelverket. Men vi skal naturligvis 
ikke nekte noen å søke en ytelse.

Så blir vi beroliget når Pham skriver at 
han ble noe klokere av å ta kontakt 
med veileder i NAV. Det er godt å 
høre. Det skal imidlertid ikke være 
slik at man må snakke med en veile-
der i NAV for å få sitt vedtak forklart. 
Men der er vi dessverre fortsatt i noen 
grad i dag. 

Som jurister i NAV er det en for-
skjell på det vi opplever av behov for 

Som leder av styret i Jurist-
forbundet i Arbeids- og velferds-
etaten (JAV), ønsker vi å kommen-
tere Van Pham sitt innlegg «Når 
NAV svikter de svakeste».  
Både for å understreke og forklare 
opplevelsene som beskrives  
av Jussbuss. 

Pham peker på to sentrale forhold: 
vanskelige vedtak og mangelfull for-
ståelse for forvaltningsrettslige prin-
sipper for saksbehandlingen. Det er vi 
i JAV veldig enig i, og det er forhold 
som vi forsøker til å bidra til en end-
ring på som tillitsvalgte i NAV. 

NAV sine vedtak er dessverre fort-
satt preget av tungt byråkrati. Vi har 
hatt fokus på så vel klarspråk som for-
enklinger, men dette tar tid. Vi har 
dessverre ikke kommet langt nok, fort 
nok. Alle kan ikke få svar på sitt eget 
språk, men en forenkling av språket 
kan hjelpe. 

Et viktig rettssikkerhetsprinsipp 
er at vedtak skal være så enkle at man 
kan forstå og innrette seg etter innhol-
det. Her opplever vi som jobber i 
NAV at moderniseringen tar tid. Vi er 
prisgitt en raskere digitalisering i en 
etat som fortsatt jobber i fagsystemer 
som er utdaterte. Da kan vedtakene i 
sin ytterste konsekvens være laget på 

en lang og gammel mal som teknisk 
ikke åpner for korrigeringer. Vi har 
kollegaer som jobber med veiledning 
som ringer og orienterer muntlig om 
vedtaket som bruker kan forvente i 
postkassen, fordi man vet at selve ved-
taket vil bruker ikke forstå. Det er slø-
sing av verdifull tid. Tid vi gjerne 
skulle ha benyttet til bedre brukermø-
ter, og for å korte ned på saksbehand-
lingstiden i NAV. Det skal være enkelt 
å forholde seg til om man har fått en 
ytelse i NAV. 

Vi opplever videre at vedtakene i for 
liten grad begrunnes i den enkeltes sak 
(enkeltvedtak), og i for stor grad er 
basert på tekstlige standardvedtak for 
å effektivisere en stor saksmengde. 
Dette gjør det vanskelig for brukeren 
å forstå hvorfor man får avslag/innvil-
gelse, og gjør det vanskelig å klage. 
Dette er vi urolig for at innebærer at 
forvaltningslovens prinsipper tøyes.

Videre må man se på om veiled-
ningsplikten i den enkeltes sak over-
holdes tilstrekkelig ved dialog med 
NAV. Dette er igjen avhengig av god 
kompetanse i den første kontakten 
med bruker – riktig svar første gang. 
JAV mener etaten må se på sine saks-
behandlingsrutiner holdt opp mot for-
valtningsloven, brukerens krav og for-
ventning. Vi er bekymret for en 
utvikling vi synes tar for lang tid og 
som fremstår som en stor kulturell 
endring av NAV. JAV mener en løsning 
er at det må flere jurister inn tidligere i 
saken, og jurister som kvalitetssikrer 
for at forvaltningsloven overholdes. 
Saksbehandlingen må prioriteres høy-
ere å innhente nødvendig dokumenta-
sjon før vedtak fattes, og sakene må 
utredes grundigere. Informasjonen til 
brukerne må bli bedre, både gjennom 
vedtaksbrev, mangelbrev og i all øvrige 
kommunikasjon. Gode vedtak, med en 
individuell begrunnelse av sakens 
utfall, oppleves som spesielt viktig for å 
forebygge unødvendige klager. 

  Av Anne C.W. Opheim, for styret i Juristforeningen i Arbeids – og velferdsetaten

Kommentar til innlegg av Jussbuss

NAV

INC 2017

– Vi opplever at vedtakene i for liten 
grad begrunnes i den enkeltes sak og i 
for stor grad er basert på tekstlige 
standardvedtak, skriver 
Juristforeningen i Arbeids – og 
velferdsetaten.

A rare blend:  
Den internasjonale forhandlings-
konkurransen INC 2017 skaper en 
sjelden anledning til å oppleve 
forhandlingseksperter fra  
hele verden i Oslo. 
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med. Det må forventes at NAV treffer 
korrekte vedtak første gangen saken 
behandles og Ryel viser i sin artikkel 
til at hun derfor mener at den juri-
diske kompetansen i NAV må styrkes. 
Vi kunne ikke vært mer enig!

Digitaliseringen som nå er i gang i 
NAV er etterlengtet av brukere og 
ansatte. Dette kan gi positive effekter 
for både kommunikasjon og dialog 
med NAV. Det kan gi ringvirkninger 
for klageinngang og omgjøringsandel. 
Eksempler på mulige gevinster er 
enklere dokumentering, økt sporbar-
het og raskere innsending av søknad. 
Digitaliseringen løser imidlertid ikke 
alle utfordringene som preger saksbe-
handlingen i NAV. Mange vil fortsatt 
trenge bistand, og må da møte dyktige 
kompetente medarbeidere som kan 
utforme gode skriftlige vedtak tidlig i 
saken. Til det behøver vi flere jurister!

Vi takker Pham for et godt inn-
legg, og oppfordrer han og andre til å 
ta aktiv del i utviklingen av NAV. Det 
gjør vi gjennom dialog, samarbeid og 
et stadig fokus på forbedringer – i en 
etat som har et av de viktigste sam-
funnsoppdragene i Norge. 

vår kompetanse og det vi blir satt til 
av oppgaver. Det er dessverre slik at 
det fortsatt er få jurister ved NAV –
kontorene. Det er synd, og en jobb 
NAV er i ferd med å gjøre noe med i 
sine utviklingsprosjekter og justerin-
ger av organiseringen. Vi trenger flere 
jurister i NAV, og vi trenger de tett på 
brukerne. Da må både ledere i NAV 
og tillitsvalgte i NAV få øynene opp 
for at det er behov for jurister i NAV 
– langt flere enn vi har i dag. 

Dette peker også Anne Lise Ryel, 
generalsekretær i Kreftforeningen på i 
en meget god artikkel fra Dagbladet 
av 17. februar i år. Ryel snakker i sin 
artikkel bl.a. om det store antall 
omgjøringssaker. Det er ressurskre-
vende og urettmessig for brukere som 
er i en sårbar livssituasjon å måtte 
klage og vente på at saker i NAV skal 
omgjøres. Brukere må i størst mulig 
grad få rett vedtak i første med NAV. 
Det er både brukerne og NAV tjent 

NAV bør jobbe enda mer systematisk 
for å hente inn nødvendig dokumenta-
sjon før vi fatter vedtak. NAV fatter 
rundt 4 millioner vedtak om økono-
miske ytelser årlig. I 2015 fikk NAV for-
valtning inn 54 000 klager. 22 800 av 
disse ble omgjort. Det er ikke godt nok, 
noe som også SINTEF i sin rapport 
publisert 10.06.2016 om «Omgjøring 
av vedtak i NAV og Trygderetten – 
omfang og årsaker» peker på.

Når Pham skriver om «muntlige 
avslag» mener vi at man i det offent-
lige må veilede og informere om 
regelverket, og at det da ved åpenbart 
grunnløse krav kan gis opplysninger 
om at man på bakgrunn av opplysnin-
gene som er gitt synes å falle utenfor 
regelverket. Men vi skal naturligvis 
ikke nekte noen å søke en ytelse.

Så blir vi beroliget når Pham skriver at 
han ble noe klokere av å ta kontakt 
med veileder i NAV. Det er godt å 
høre. Det skal imidlertid ikke være 
slik at man må snakke med en veile-
der i NAV for å få sitt vedtak forklart. 
Men der er vi dessverre fortsatt i noen 
grad i dag. 

Som jurister i NAV er det en for-
skjell på det vi opplever av behov for 

Vi opplever videre at vedtakene i for 
liten grad begrunnes i den enkeltes sak 
(enkeltvedtak), og i for stor grad er 
basert på tekstlige standardvedtak for 
å effektivisere en stor saksmengde. 
Dette gjør det vanskelig for brukeren 
å forstå hvorfor man får avslag/innvil-
gelse, og gjør det vanskelig å klage. 
Dette er vi urolig for at innebærer at 
forvaltningslovens prinsipper tøyes.

Videre må man se på om veiled-
ningsplikten i den enkeltes sak over-
holdes tilstrekkelig ved dialog med 
NAV. Dette er igjen avhengig av god 
kompetanse i den første kontakten 
med bruker – riktig svar første gang. 
JAV mener etaten må se på sine saks-
behandlingsrutiner holdt opp mot for-
valtningsloven, brukerens krav og for-
ventning. Vi er bekymret for en 
utvikling vi synes tar for lang tid og 
som fremstår som en stor kulturell 
endring av NAV. JAV mener en løsning 
er at det må flere jurister inn tidligere i 
saken, og jurister som kvalitetssikrer 
for at forvaltningsloven overholdes. 
Saksbehandlingen må prioriteres høy-
ere å innhente nødvendig dokumenta-
sjon før vedtak fattes, og sakene må 
utredes grundigere. Informasjonen til 
brukerne må bli bedre, både gjennom 
vedtaksbrev, mangelbrev og i all øvrige 
kommunikasjon. Gode vedtak, med en 
individuell begrunnelse av sakens 
utfall, oppleves som spesielt viktig for å 
forebygge unødvendige klager. 

  Av Michael Rummelhoff, Juristforbundets prosjektleder for INC

Kommentar til innlegg av Jussbuss

Internasjonal cocktail

INC 2017

       Det er dessverre  
slik at det fortsatt er få 

jurister ved NAV –kontorene

A rare blend:  
Den internasjonale forhandlings-
konkurransen INC 2017 skaper en 
sjelden anledning til å oppleve 
forhandlingseksperter fra  
hele verden i Oslo. 

Første dag av konkurransen er en 
Masterclass i internasjonale forhand-
linger hvor også billetter legges ut til 
andre interesserte (7 juridiske timer). 
Hovedtemaet i årets Masterclass er 
det relasjonelle aspektet ved interna-
sjonale forhandlinger; spennet mel-
lom kultur og psykologi i en juridisk 
kontekst.

Forhandling hele tiden: Du forhandler 
hele tiden i de fleste av livets fasetter. 
Det dreier seg om kommunikasjon og 
å bygge relasjoner gjennom tillit. 
Relasjoner og tillit er helt avgjørende 
for forløpet av en forhandling og om 
noen i det hele ønsker å handle med 
deg. Internasjonale relasjoner er et 
minefelt med en skog av ømme tær å 
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et ter al min ne li ge for valt nings retts li ge 
prin sip per, in struk sjons myn dig het til å 
ut ar bei de og gi bin den de ret nings lin jer 
for sine an sat te. Ret nings lin je ne må 
være in nen for gren se ne av det som føl-
ger av lov, in ter nas jo na le for plik tel ser og 
for skrift. 

UDIs bruk av in struk sjons myn dig-
he ten frem kom mer blant an net i 
de res bruk av prak sis no tat, som er 
in struk ser om prak sis på av gren se de 
saks om rå der. Ret nings lin je ne fra prak-
sis no ta te ne vil der med bi dra til å ska-
pe en en het lig prak sis som vil re sul-
te re i li ke be hand ling på det ak tu el le 
saks om rå det. En slik li ke be hand ling 
bi drar vi de re til for ut be reg ne lig het 
for den en kel te. Det te er bra. 

Det pro ble ma tis ke med en slik 
løs ning er at retts kil de ne ikke er til-
strek ke lig til gjen ge lig for den en kel te 
bor ger. For en ikke-ju rist, er det ikke 
na tur lig å ha kunn skap om UDIs 
prak sis no ta ter, el ler hvor stor be tyd-

tråkke på i salaten. Ikke minst ordtak 
som ikke kan oversettes direkte. 
Hvem har vel ikke noen pinlige faux 
pas på samvittigheten fra kontinen-
tet? – Om du da oppdaget dem selv 
og ikke bare de andre …

Å tape ansikt i Østen: Hva betyr det å 
tape ansikt i Østen? Hvorfor har dette 
betydning for oppbygningen av en 
forhandlingsdelegasjon? Hva ligger i 
æresbegrepet i Midtøsten og hva betyr 
det for din mulighet til en vellykket 
forhandling? Hvorfor er det makt i 
«nice»? Hvordan forholder jeg meg til 
dette som jurist?

Fra Cape Cod til Kurilene: Dette er 
temaer for INC Masterclass som vil 
dekkes av forhandlingseksperter fra 
USA, Qatar, Singapore, Japan, Sveits, 
Danmark, UK, Norge osv. Terje Rød-
Larsen er kjent for de fleste. Ron 
Shapiro er et verdensnavn på forhand-
lingsområdet og kan søkes opp på 
YouTube. Dette er et sjeldent arrange-
ment uten utsikt til å gjentas i Norge. 
Anledningen som skal gripes er nå.

Kjenn repertoaret og publikumet: 
Juristforbundet ønsker mer bevisste 
og profesjonelle forhandlere for å 
skape bedre og mindre belastende 

prosesser for de involverte parter. 
Jurister har de beste forutsetninger, 
men må kjenne et større repertoar for 
løsning av konflikter enn hva man tra-
disjonelt har fått med seg fra juss-stu-
diet.

Forhandling en kontrollert løsning: 
Hvorfor Juristforbundet engasjerer 
seg så sterkt for å bidra til øket kom-
petanse i forhandlinger og mekling er 
en erkjennelse av ikke bare at det ofte 
er en prosessøkonomisk måte å løse 
konflikter på, men at det for partene 
er en mer kontrollert løsning av kon-

flikter på enn å overlate de til rettssa-
len. Våre medlemmer er for eksempel 
relativt tilbakeholdne med å ønske 
løse arbeidskonflikter i rettssalen, til 
tross for at Jurisforbundet har en av 
de beste ordningene for dette. De 
kjenner prisen for en rettssak utover 
de rent økonomiske aspektene.

Sterke partnere: Juristforbundet er 
vertskap for INC, verdens eldste og 
største forhandlingskonkurranse for 
jusstudenter, sammen med partnerne 
UiO, AdeB, JUS, ELSA Norge og 
Forum for tvisteløsning. 32 lag fra 
hele verden møter hverandre i den 
internasjonale finalen. Dette er særlig 
stort i det angloamerikanske rettsom-
rådet (common law) hvor enkelte lag 
har vunnet over 50 lag før de kommer 
hit. Her er forhandling en mer inte-
grert og selvfølgelig del av studiet. I 
Norge er forhandlinger først helt nylig 
blitt mulig å ta som valgemne ved 
Universitetet i Oslo. I fjor fikk det 
norske laget fra UiO 4. plass under 
finalen i Sveits, som beste plassering 
av lag fra «civil law» land. 
Juristforbundet coacher laget som 
vinner den norske finalen og finansi-
erer deltakelsen i den internasjonale 
finalen. Neste år vil finalen arrangeres 
i Japan.

– Dette er et sjeldent arrangement uten 
utsikt til å gjentas i Norge. Anledningen 
som skal gripes er nå, skriver Michael 
Rummelhoff om INC Masterclass.

  Av Helene Schefte, saksbehandler ved Jusshjelpa i Nord-Norge

På rettssikkerheten løs  
– bruk av UDIs praksisnotat

UDI

UDI bør søke å gjøre praksisnotatene lettere tilgjengelig, eller 
opplyse og veilede borgerne gjennom andre kanaler om 
praksisnotatenes betydning.

For valt nin gens organisasjon- og in struk-
sjons myn dig het an ses i dag som kon sti-
tu sjo nell sed va ne rett. Ut lendings-
direktoratet (UDI) er den sen tra le 
eta ten i ut len dings for valt nin gen, og har 
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ning de til leg ges. Det te ska per mind re 
for ut be reg ne lig het for bor ger ne, i det 
som ofte kan være sa ker av stor be tyd-
ning for den en kel te. 

Prak sis no ta te ne pub li se res of fent-
lig på UDI sin hjem me si de. Har man 
der for kunn skap om hvor man skal 
lete et ter no ta te ne, er de mu lig å fin-
ne. Det pub li se res imid ler tid et stort 
an tall prak sis no ta ter. Det te med fø rer 
at den en kel te på egen hånd er nødt til 
å set te sa ken sin inn i en viss kon tekst 
for å fin ne frem til det re le van te prak-
sis no ta tet for sitt til fel le. Pub li se rin-
gen av prak sis no ta te ne mis ter med 
det te mye av sin hen sikt. Ut fra hen sy-
net til bor ger nes for ut be reg ne lig het 
og retts sik ker het, er ikke det te en 
op ti mal løs ning. 

Vår er fa ring er først og fremst at vi har 
et stort ut byt te av prak sis no ta te ne i 
vår saks be hand ling. Vi job ber med et 
stort an tall ut len dings sa ker, slik at vi 
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len. Våre medlemmer er for eksempel 
relativt tilbakeholdne med å ønske 
løse arbeidskonflikter i rettssalen, til 
tross for at Jurisforbundet har en av 
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UiO, AdeB, JUS, ELSA Norge og 
Forum for tvisteløsning. 32 lag fra 
hele verden møter hverandre i den 
internasjonale finalen. Dette er særlig 
stort i det angloamerikanske rettsom-
rådet (common law) hvor enkelte lag 
har vunnet over 50 lag før de kommer 
hit. Her er forhandling en mer inte-
grert og selvfølgelig del av studiet. I 
Norge er forhandlinger først helt nylig 
blitt mulig å ta som valgemne ved 
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med ti den har lært oss sy ste met og å 
na vi ge re ef fek tivt rundt på UDIs 
hjem me si der. Det te stil ler seg an ta ke-
lig vis an ner le des for de be rør te i 
ut len dings sa ke ne. Sa ke ne ofte av sår-
bar ka rak ter og som re gel er det fris ter 
å for hol de seg til. Der for har man ge 
ver ken til strek ke lig tid el ler mu lig het 
til å set te seg inn i sy ste met. 

Juss hjel pa i Nord-Nor ge øns ker en 
prak sis som opp ly ser bor ger ne langt 
mer. UDI bør der for søke å gjø re prak-
sis no ta te ne let te re til gjen ge lig, el ler 
opp ly se og vei le de bor ger ne gjen nom 
and re ka na ler om prak sis no ta te nes 
be tyd ning. Vi er red de for at da gens 
prak sis går på rettssikkerhetens løs. 

På rettssikkerheten løs  
– bruk av UDIs praksisnotat

For valt nin gens organisasjon- og in struk-
sjons myn dig het an ses i dag som kon sti-
tu sjo nell sed va ne rett. Ut lendings-
direktoratet (UDI) er den sen tra le 
eta ten i ut len dings for valt nin gen, og har 

       Vi er redde for at  
dagens praksis går på  

rettsikkerhetens løs

Bestill netteksponering  
av din neste stilling nå!
kr 5 800,- + mva.

Prisen inkluderer
•  nyhetsbrev hver 14. dag til ca. 21 000 medl.
•  eksponering på www.juristkontakt.no 

og www.juristforbundet.no

PS!    Ved annonsering i papirutgaven av Juristkontakt  
er netteksponeringen alltid inkludert i prisen.

TA KONTAKT I DAG
Per-Olav Leth – 07 Media 
Mobil: +47 918 16 012 / e-post: perolav@07.no

Ved annonsering  på vårt jobbmarked  når du flest jurister!

JURISTKONTAKT.NO



Juristkontakt 5   •    2017

Din økonomi

Sommeren står for tur  
og forventningene til den 
velfortjente middelhavsferien  
er høye. Slik unngår du 
økonomisk bakrus når 
hverdagen kommer.

Av Maria Setsaas,  
forbrukerøkonom i Danske Bank

Nord menn har et 
nært re li gi øst for-
hold til som mer fe-
ri en, hvor char ter tu-
rer til Spa nia og 
øy hop ping i Hel las 
har blitt al le manns-

eie. Sam ti dig ser vi at pres set for å leve 
ut drøm me fe ri en gjør at man ge tøy er 
fe rie bud sjet te ne litt langt, noe som 
med fø rer både smal hans og be hov for 
en pri vat øko no misk hes te kur når hver-
da gen inn tref fer. Vi ser også at man ge 
slur ver med enk le ting som for sik ring, 
va lu ta og kre ditt kort bruk. 

Over 750 000 nord menn ven tes å 
dra til Mid del ha vet på en or ga ni sert 
pak ke rei se i år, sam ti dig som hund re-
tu sen vis at nord menn selv fin ner vei en 
til sol, som mer, strand og pa ra ply drin-
ker. Iføl ge bran sje or ga ni sa sjo nen Vir ke 
bru ker en norsk gjen nom snitts fa mi lie 
nes ten 45 000 kro ner år lig på rei ser, 
hvor av som mer må ne den gjør det 
dy pes te inn hog get i rei se bud sjet tet. 

Det bes te tip set for en god og øko-
no misk som mer fe rie er plan leg ging. 
Start gjer ne for be re del se ne tid lig på 
året, når til bu det er stort og pri se ne 
gode. Ven ter man for len ge, kan de 
bes te tu re ne være tatt for len ge si den. 
Sam ti dig kan det være mye å spa re på 
å være sitt eget rei se by rå. Book rei sen 
selv, og sjekk et ter gode pri ser på tje-
nes ter som hotels.com og Air bnb. Her 
kan det være mye å spa re.

 

Ikke la sydenturen ende i økonomisk ruin

Legger vi til rette for 
skattesnusk?
Norske virksomheter snyter fellesskapet for 
enorme summer hvert år. Hvor omfattende er 
egentlig skatteunndragelsene i næringslivet?  
Er skattereglene for vanskelige og fulle av hull? 
Er skatteetaten samfunnets byggmester eller pisk? 
Hvordan kan vi bidra til høyere skattemoral?

Torsdag 17. august 2017 kl. 18.00
Solsiden Brasserie, Arendal

Bidragsytere
• Henning Holstad, gründer og tidligere politiker
• Hans Christian Holte, skattedirektør,  

Skattedirektoratet
• René Ibsen, advokat,  

Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
• Curt A. Lier, president i Juristforbundet
• Tom Bolstad, adm. direktør i Econa

Ordstyrer
Are Slettan, Corporate Communication

Arrangører
Juristforbundet og Econa

Juristforbundets brunsj:  
Ungdom og personvern på nett
Juristforbundet samler inviterte gjester 
til temabrunsj tirsdag 15. august under 
Arendalsuka.

Shabana Rehman
innleder i karakteristisk stil til løs samtale om:
Ungdom og personvern på nett

President Curt A. Lier orienterer kort om  
Juristforbundets engasjement i problemstillingen.

Shabana Rehman Curt A. Lier

Juristforbundet tar opp viktige 
spørsmål under Arendalsuka
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pak ke rei se i år, sam ti dig som hund re-
tu sen vis at nord menn selv fin ner vei en 
til sol, som mer, strand og pa ra ply drin-
ker. Iføl ge bran sje or ga ni sa sjo nen Vir ke 
bru ker en norsk gjen nom snitts fa mi lie 
nes ten 45 000 kro ner år lig på rei ser, 
hvor av som mer må ne den gjør det 
dy pes te inn hog get i rei se bud sjet tet. 

Det bes te tip set for en god og øko-
no misk som mer fe rie er plan leg ging. 
Start gjer ne for be re del se ne tid lig på 
året, når til bu det er stort og pri se ne 
gode. Ven ter man for len ge, kan de 
bes te tu re ne være tatt for len ge si den. 
Sam ti dig kan det være mye å spa re på 
å være sitt eget rei se by rå. Book rei sen 
selv, og sjekk et ter gode pri ser på tje-
nes ter som hotels.com og Air bnb. Her 
kan det være mye å spa re.

 

per, el ler om du blir ut satt for svin del. 
Til ut tak av kon tak ter bør du imid ler-
tid bru ke debetkortet ditt. Da slip per 
man ren ter og ge by rer.

Når hver da gen kom mer og årets 
fe rie er flot te min ner, bør man be ta le 
kre ditt kort reg nin ge ne umid del bart. De 
er uunn vær li ge på tu ren, men har høye 
ren ter om man ikke be ta ler på for fall. 
Som en ho ved re gel bør du all tid be ta le 
lå net som har den høy es te må ned li ge 
ut gif ten først. Be tal før fris ten, og inn-
be tal gjer ne mer enn det som står opp-
gitt som min ste be løp på kre ditt kort fak-
tu ra en – da slip per du at som me ren 
en der i øko no misk høstbakrus. 

La bo li gen og bi len din  
be ta le som mer fe ri en
Man ge vel ger også å fi nan si e re som-
mer fe ri en gjen nom leie ut lei lig he ten 
og bi len, for å dek ke inn fe rie ut gif te ne. 
Sjekk de uli ke le ve ran dø re ne av dele-
tje nes ter og lei ut bi len og bo li gen din. 
Husk imid ler tid at du må set te deg inn 
i skat te reg le ne, da det er eks tra opp-
merk som het på rap por te rin gen av sli-
ke inn tek ter. Leie inn tek ter på inn til 20 
000 er skat te frie, men om du over går 
be lø pet blir alle inn tek te ne skat te plik-
ti ge og du må fyl le ut et eget skje ma til 
skat te mel din gen. Da er det en li ten 
jobb å gjø re for å få alt rik tig.

La NOK være nok 
Når man først er an kom met drøm me-
plas sen kan de øko no mis ke ut ford rin-
ge ne kom me umid del bart, da man 
ofte tar ut lo kal va lu ta på fly plas sen, 
el ler må be ta le ta xi en til ho tel let. Da 
får du val get mel lom å be ta le be lø pet 
i kro ner, el ler i den lo ka le va lu ta en. 

Vårt kla re råd er å all tid be ta le i 
lo kal va lu ta når du har val get, selv om 
man ge li ker å se sum men i nors ke kro-
ner. Det blir dyrt, si den du da får en 
høy ere veks lings kurs enn om du vel-
ger lo kal va lu ta. År sa ken til at det blir 
dy re re er at ei e ren av bu tik ken el ler 
mi ni ban ken tar en høy ere kurs enn 
VISA og Mas ter Card. 

Ta med ban ken på fe rie
Med mo bi len har du all tid ban ken med 
deg i lom men. Her fin ner du fle re funk-
sjo ner som kan være nyt ti ge på fe ri en, 
som va lu ta kal ku la tor, sal do sjekk, over-
fø ring av fe rie pen ger fra spa re kon to en 
og for en ge ne rell over sikt over hvor 
mye av bud sjet tet som gjen står. 

Vi bør også ha med minst to kort 
på rei sen. Opp be var dem hver for seg, 
i til fel le noe uven tet skjer, som at et 
kort blir stjå let, mis tet, el ler slut ter å 
fun ge re. Bruk også kre ditt kor tet når 
du er i ut lan det. Da står du ster ke re 
om det er noe galt med va re ne du kjø-

Ikke la sydenturen ende i økonomisk ruin
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Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
• Curt A. Lier, president i Juristforbundet
• Tom Bolstad, adm. direktør i Econa

Ordstyrer
Are Slettan, Corporate Communication

Arrangører
Juristforbundet og Econa

Juristforbundets brunsj:  
Ungdom og personvern på nett
Juristforbundet samler inviterte gjester 
til temabrunsj tirsdag 15. august under 
Arendalsuka.

Shabana Rehman
innleder i karakteristisk stil til løs samtale om:
Ungdom og personvern på nett

President Curt A. Lier orienterer kort om  
Juristforbundets engasjement i problemstillingen.

Shabana Rehman Curt A. Lier

Juristforbundet tar opp viktige 
spørsmål under Arendalsuka
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Karriereråd
Hvordan blir jeg leder?
I forbindelse med karriere-
samtaler med jurister er det 
mange som lurer på hvordan 
ledere blir ledere. Hvordan får 
man sin første jobb med 
lederansvar?

Av Inger-Christine  
Lindstrøm,  
karriererådgiver  
i Juristforbundet

I alle utlyste lederstillinger står det at du 
må ha ledererfaring. Hvordan får en 
denne ledererfaringen? Mange som alt 
er ledere vil bekrefte at de alltid har 
vært den som har tatt på seg ansvar og 
fått andre med seg. Det starter gjerne 
tidlig i livet. Det er antakelig slik at 
noen har en legning for å bli ledere. 
Andre ser dette og ber deg om å ta opp-
gaver som krever disse ferdighetene. I 
andre tilfeller kommer interessen for å 
lede etter hvert. Her er det ingen fasit.

Det mange ikke tenker på er at 
erfaring fra lederoppgaver innenfor 
frivillig arbeid, lederoppgaver i orga-
nisasjoner for eksempel som tillits-
valgt, lederoppgaver i studentorgani-
sasjoner, trenererfaring, ledelse av små 
og ikke så små prosjekter, alt dette er 
eksempler på oppgaver som gir deg 
erfaring som leder. Ledelse av proses-
ser og selvledelse er også ledelse.

Er du bevisst dine egne evner, 
erfaringer og resultater når det gjelder 
å prioritere, kommunisere, organisere, 
delegere og følge opp? Hva fungerer 
og hva fungerer ikke? Hvordan hånd-
terer du stress og press? Selvinnsikt er 
en viktig ferdighet om du ønsker å bli 
en god leder.

Har du det som skal til, og er du 
klar for å ta ansvar for flere enn deg 
selv i en arbeidssituasjon? Er du inter-

essert i å ta vanskelige beslutninger? Er 
det til å leve med at ikke alle «liker 
deg»? Forstår du hvordan du som leder 
kan påvirke andre menneskers liv på 
godt og vondt? Ledelse kan være 
ensomt. Du blir ikke nødvendigvis 
inkludert på samme måten i «alt som 
skjer» på arbeidsplassen. Du må sann-
synligvis ta avgjørelser ikke alle liker. 
Sannsynligvis må du leve med at ikke 
alle liker måten du leder på. Konflikter 
og dilemmaer må håndteres.

Mange ledere kan fortelle at deres 
første skritt mot lederjobben foregikk 
mens de hadde en annen rolle på 
arbeidsplassen. Det er også mitt inn-
trykk og egen erfaring at det er smart 
å se etter muligheter der du er. Fortell 
gjerne lederen din at du ønsker deg 
lederoppgaver. Vær lydhør. Finn ut 
hva som eventuelt står mellom deg og 
lederoppgavene. Er det noe du må 
jobbe videre med? Det er påfallende 
ofte at det er de som gjør en fremra-
gende innsats på arbeidsplassen i den 
jobben de alt har som får nye mulig-
heter. Vis at du leverer resultater i 
jobben du har nå og at du er lojal. For 
å få mer ansvar må de ha full tillit til 
deg. Tilby deg å ta på deg oppgaver 
som øker kompetansen din innenfor 
typiske lederoppgaver. Det kan godt 
begynne i det små. I et prosjekt eller i 
et team for eksempel. Kan du få 
muligheten til å fungere i en leder-
rolle i en periode? Grip mulighetene. 
Si ja! Du føler deg uansett aldri helt 
klar når en mulighet byr seg. Si ja alli-
kevel. Du kan ombestemme deg 
senere, men noen muligheter må du 
bare gripe når de kommer.

Spør deg selv hva som er grunnen 
til at du ønsker en lederjobb. Dette er 
sannsynligvis et spørsmål du må svare 
på når du sitter i et jobbintervju til en 
lederjobb. De fleste har erfaring med 
både god og mindre god ledelse som 
medarbeider. Noen har også erfaring 

med helt elendig ledelse. Alt dette er 
lærerikt, og ofte smertefullt. Hvordan 
ville du ha håndtert situasjonen hvis 
du var leder? Snakk med en eller flere 
som har ledererfaring om hvordan de 
ble ledere og hva de mener er viktig. 
Observer lederne du har rundt deg. 
Finner du noen forbilder? 

Lederutdannelse og lederprogram-
mer er nyttige. Det er alltid bra med en 
teoretisk plattform innenfor faget 
ledelse. Det finnes også mye god litte-
ratur på området. Prioriter å sette deg 
inn i teoriene som er anerkjente og 
forskningsbaserte. Det som høyst sann-
synlig virker. Det aller viktigste er alli-
kevel praksis og øvelse og refleksjon.

Lær mer om hvordan folk tenker, 
reagerer og fungerer når de møter 
utfordringer. Du skal antakelig lede 
mennesker som er forskjellig fra deg. 
Hvordan håndterer du andres mot-
stand, følelser og ambisjoner?

Selvinnsikt er en viktig ferdighet 
hos ledere. Hvordan er dine verdier og 
holdninger, og hvordan behandler du 
menneskene rundt deg? Du må forstå 
hvordan du kan være en tilrettelegger 
og hvordan du best bidrar til at andre 
lykkes. Interesse for og forståelse av 
mennesker er en fordel om du skal tri-
ves i en lederjobb. Det er også forstå-
else for oppdraget du skal løse og 
resultatene du må levere.  

Det første skrittet i retning leder-
jobben, er oftest å være god i den job-
ben du allerede har. Finn ut hva som må 
til. Ikke anta, men undersøk hva som 
forventes. Hold en høy standard. Vær 
både tålmodig og utålmodig. Når du 
viser at du kan håndtere mindre ting, vil 
de større oppgavene komme i din ret-
ning. Noen blir ledere veldig tidlig i kar-
rieren. Det kan gå riktig bra. Imidlertid 
er det også helt greit at det tar noen år 
før det store lederansvaret kommer. 

Vær modig og tålmodig, og takk ja 
til mulighetene når de kommer.
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Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten   
er domstolene samfunnets fremste konfliktløsningsorganer. 

Har du lyst til å bli dommer?
Ledige dommerembeter og konstitusjoner blir kunngjort på   
www.domstol.no/innstillingsradet og www.jobbnorge.no

Neste Juristkontakt  
kommer 30. august. 

Annonsefrist 18. august

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

Regjeringsadvokaten

LEDIGE STILLINGAR SOM ADVOKAT/ 
ADVOKATFULLMEKTIG 

Det er ledig nokre faste stillingar og nokre vikariat som advokat/
advokatfullmektig. 

Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for departementa i 
rettssaker og gir råd til forvaltninga i rettslege spørsmål.  
Embetet har i dag 45 advokatar, og kan by på eit godt miljø fag-
leg og sosialt. Arbeidet er juridisk variert og omfattar både  
offentlegrettslege og privatrettslege spørsmål. Arbeidsoppgåvene 
er utfordrande, sjølvstendige og gjev brei røynsle i prosedyre.  
Det blir stilt høge faglege krav til søkjarane. Det vil bli lagt stor 
vekt på personlege eigenskapar og evna til å fungera i rolla som 
prosessfullmektig for staten. Arbeidet fører med seg ein del  
reiseverksemd. Vi oppmodar kvinner og nyutdanna om å søkje. 
Årets kandidatar kan òg søkje.

Vi gjer merksam på at informasjon om søkjaren kan bli gjort 
offentleg sjølv om søkjaren ber om å ikkje bli ført på søkjarlista.  

For tida er advokatfullmektigane løna i ltr. 59-74, advokatane i ltr. 
69-79 og advokatane med møterett for Høgsterett i ltr. 91-96.

Ved behov for nærare opplysningar kan advokat  
Magnus Schei kontaktas på telefon 22 99 02 00.  
Sjå òg www.regjeringsadvokaten.no. 

Søknad blir å sende innan 18. august 2017 elektronisk  
via JobbNorge.no, id 139379.

Fylkesnemndene for
barnevern og sosiale saker 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
avgjør saker etter lov om barneverntjenester og lov om kommu-
nale helse- og omsorgstjenester m.m. Fylkesnemndene er statlige 
domstollignende forvaltningsorganer. Det er i dag tolv fylkes-
nemnder, hvorav noen dekker flere fylker. Fylkesnemndene ledes 
administrativt av Sentralenheten for fylkesnemndene, som igjen  
er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.  
Les mer på www.fylkesnemndene.no

Fylkesnemndsleder
Nemndsleder/jurist i Fylkesnemnda i Oslo og Akershus

Det er ledig 1 fast stilling og 1 ett-års vikariat i 100 % stillings-
andel i Oslo og Akershus fylkesnemnd med tiltredelse fra  
henholdsvis 01.01.2018 og 01.10.2017. Stillingene innebærer 
varierte arbeidsoppgaver på et interessant og viktig fagfelt.

Kvalifikasjoner og egenskaper:
Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur 
eller master i rettsvitenskap, fylle kravene til dommere, samt ha 
relevant arbeidserfaring. Stillingen som nemndsleder byr på utfor-
drende oppgaver og stiller store krav til selvstendighet, gode samar-
beidsevner, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å 
arbeide under press. Noe reisevirksomhet inngår i stillingen. Det vil 
bli lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet 
og personlig egnethet for stillingen. Politiattest må fremlegges.

Om stillingen
Det er en 1 fast og 1 ett-års vikariat i 100% stilling, plassert i  
stillingskode 1177 nemndsleder. Stillingen er lønnet etter statens 
lønnsregulativ, for tiden 870 849,-per år. Fra lønnen blir det trukket 
innskudd til Statens pensjonskasse. Spesifiser i søknadsteksten om 
du søker på begge stillingene, eller kun på den faste eller vikariatet.

Kontorsted: Tordenskioldsgate 12, 0160 Oslo.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse 
til:Daglig leder Eli Volckmar, tlf: 23106110 / 90831319.

Elektronisk søknad sendes innen 15. august 2017  
via www.jobbnorge.no. Jobbnorge-ID: 139477, 



Ansettelser og utnevnelser
Aas, Mats Andre, underdirektør, Skatt Nord – Sortland
Abrahamsen, Ivar, advokat, Sentrumsadvokaten da
Berg, Annette Asper, head of legal, Ringnes AS
Bie, Majken Elisabeth, advokatfullmektig, 

Advokatfirmaet Hammervoll Pind DA
Billehaug, Trine, rådgiver, Fylkesmannen i Telemark
Bjelke, Harald Christian jr., advokat/partner, Tenden 

Advokatfirma ANS
Ekelund, Helge, advokatfullmektig, Advokatene 

i Borgergaten
Gilboe-Caspersen, Christine, kultursjef, Tjøme 

kommune
Kamsvåg, Lene, reisekonsulent, Fotefar Temareiser AS
Kringlebotn, Marianne, advokatfullmektig, Econa
Ljøgodt, Hågen Thomas, seniorrådgiver, Kripos
Lørstad, Heidi Cathrine, advokat, BDO Advokater AS
Melvær, Erling, dommerfullmektig, Fjordane tingrett
Paust-Andersen, Cecilie, seniorrådgiver,  

Helse- og omsorgsdepartementet
Sagen, Marius Meisdalen, juridisk seniorrådgiver, 

Verdipapirsentralen ASA
Stahr, Martin
Stirø, Susanne, rådgiver, NAV Klageinstans  

Oslo og Akershus
Sønnervig, Julie, finance & legal controller,  

Viking Life-saving Equipment Norge AS
Theisen, Hans Anders, seniorrådgiver, 

Landbruksdirektoratet – avd. Alta
Tvedten, Rannveig Bakke, juridisk rådgiver, 

Sivilombudsmannen
Uri, Stine Marie, advokatfullmektig,  

Haver Advokatfirma AS

Nye medlemmer i Juristforbundet
Bø, Øyvind, member of the legal service,  

EFTA Overvåkningsorgan
Ghanavatian, Sara, førstekonsulent, 

Utlendingsdirektoratet
Imtiaz, Kasim, advokatfullmektig,  

Advokatfirmaet Rogstad AS
Johansen, Ane-Therese, førstekonsulent,  

Oslo kommune – Boligbygg Oslo KF
Nordgaard, Lars Erik P, nærings- og fiskeriråd, 

Utenriksdepartementet

Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Engan, Morten, Universitetet i Tromsø  

- Norges Arktiske Universitet
Fladeby, Marthe, Universitetet i Oslo
Johnsen, Karoline, Universitetet i Tromsø  

- Norges Arktiske Universitet
Martinsen, Ingunn, Universitetet i Bergen
Mjøs, Thomas, Universitetet i Oslo
Nirmalanathan, Samuthiran, Universitetet  

i Stavanger
Skar, Sunniva Ekrem, Universitetet i Oslo
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Juristforbundet  |  sentralbord: 40 00 24 25  |  www.juristforbundet.no  |  post@juristforbundet.no 
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

President
Curt A. Lier  
cl@juristforbundet.no  

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

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

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

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

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

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

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

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

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

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator 

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

Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

Juristenes Utdanningssenter
www.jus.no | sentralbord: 40 00 26 62
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Se jus.no for påmelding og program

NYE KURS PÅ JUS.NO

Nye personvernregler – kurs som holder deg oppdatert

Det er under ett år til EUs nye personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge. Vi har kursene 

og foredragsholderne som gir deg overblikk over de viktigste tingene du skal vite nå og i 2018.

Flere aktuelle kurs 
ARBEIDSRETT

Sentrale arbeidsrettslige emner 30. OKT.

ALTERNATIV TVISTELØSNING

Meklingsakademiet 1.–7. NOV.

BARNERETT

Barnerettsdagen 9. NOV.

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

Det årlige bolig - og eiendomsrettskurset                          19.–20. OKT.

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett 2.–3. NOV.

ERSTATNINGSRETT

Det årlige personskadeerstatningsrettskurset 9.–10. NOV.

FAMILIE- OG ARVERETT

Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett            19.–20. OKT.

HELSERETT

Det årlige helserettskurset                                                  26.–27. OKT.

LEDELSE

Styrearbeidutdanningen                                              18. SEP.–29. NOV.

Law Firm Management                                               22. NOV–13. APR.

MEDIE- OG MARKEDSRETT

Det årlige medie- og markedsrettskurset 20. SEP.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innføring i offentlige anskaffelser                                       27.–28. SEP.

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset 31. OKT–1. NOV.

PERSONVERN

Personvern i praksis 26. SEP.

Det årlige personvernkurset                                                26.–27. OKT.

Personvern i praksis 14. NOV.

SELSKAPSRETT

Praktisk styrearbeid 7. OKT.

Sentrale selskapsrettslige emner 9.-10. OKT.

SIVILPROSESS

Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett                       16. OKT.

Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker                        6.–14. DES.

Det blir publisert flere kurs i tiden fremover. 
Følg med på jus.no og Linkedin

PERSONVERN
 I PRAKSIS

DET ÅRLIGE 
PERSONVERNKURSET

INGVILD NÆSS RUNE LJOSTAD
Advokat, Schibsted 

E-KURS: NY 
PERSONVERNFORORDNING

BJØRN ERIK THON
Advokat, Simonsen Vogt WiigDirektør, Datatilsynet


