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Politiadvokat Eva Sjøholt-Sandvik

Politireformsjefen
Tredve år som dommer // Bromander om lønnsforhandlinger
Reddet fakultetet // Arendalsuka // INC-konferansen
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triks under INC-konferansen.

Knut Erik Strøm går av etter tredve
år i tingretten.

Vi risikerer at tusenvis av menneskers utdanning
blir irrelevant dersom vi ikke tar grep
Kari Sollien, side 40
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Behovet for kompetanse
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E DIA – 20

n av debattene dreide seg om
behovet for kompetansepåfyll hos
høyt utdannede, der Kari Sollien, leder i
Akademikerne, påpekte at vi risikerer
at tusenvis av menneskers utdanning
blir irrelevant dersom vi ikke tar grep.
Bakteppet er at ny teknologi og kunn
skap vil endre norsk arbeidsliv radikalt
og at kompetanse mer enn noen gang
er ferskvare. Sjeføkonom Terje Strøm
pekte på tre viktige trender som skyl
ler inn over Norge: Digitaliseringen
kommer for fullt, oljen vil bli mindre
viktig for oss og i tillegg kommer eldre
bølgen. Han konkluderte med at vi
trenger en massiv satsing på kompe
tansepåfyll som inkluderer også de
som er høyt utdannet.

K

ompetanse ble også trukket fram
i debatten om arbeidslivskrimina
litet. Fagdirektør Atle Roll-Matthie
sen i Politidirektoratet påpekte at
denne kriminaliteten er en trussel
mot samfunnet men at man trenger
fagmiljøer og riktig kompetanse for å
løse disse sakene. Da hadde Bjørn
Marhaug, koordinator for A-krimsen
teret mot arbeidslivskriminalitet i
Oslo, tegnet et urovekkende bilde der
han fortalte om kriminelle som opere
rer i flere bransjer og som skyver ut
seriøse aktører. Ifølge Marhaug løn
ner det seg ikke å være lovlydig og fle
re seriøse aktører vegrer seg for å
tipse om en del forhold de ser på
grunn av frykt og trusler.

E

n av debattene som fikk mye
oppmerksomhet var den justispolitiske debatten og justisminister

duellen der nærpolitireformen, beman
ningskrav og bevæpningsspørsmål var
blant temaene. Arrangør var Politiets
Fellesforbund da justisminister PerWilly Amundsen (Frp), Hadia Tadjik
(Ap), Anders Werp (H), Kjell Ingolf Rop
stad (Krf), Ola Borten Moe (Sp) og Sig
ve Bolstad (Politiets Fellesforbund)
diskuterte heftig i Unio-teltet i Aren
dal.

P

olitijuristene var ikke represen
tert i panelet, men en kan tenke
seg at de ville bidratt til at debatten
tydeligere også ville dreid seg om
temaer som kompetanse i politiet,
hvordan man skal klare å bekjempe
«ny» kriminalitet for eksempel på net
tet – eller forslagene i påtaleanalysen.
For det er viktig at både folk og politi
kere får med seg juristenes perspek
tiv i den justispolitiske debatten.

E

n av juristene som sitter midt
oppe i arbeidet med nærpolitire
formen nå, er Eva Sjøholt-Sandvik.
Hun har lang erfaring som påtaleju
rist, men har også erfaring som lens
mann. Du møter henne lenger ut i
denne utgaven. Hun leder omorgani
seringen av Politi-Norge etter at 27
politidistrikter ble til 12 – og satsing
på økt kompetanse er en viktig del av
det. Eva Sjøholt-Sandvik forteller at
noen politidistrikter holder høy kvali
tet på ett eller flere områder i sitt
politiarbeid, mens andre holder høy
ere kvalitet på et annet område. Ved å
hente ut den beste praksisen og sam
le fagkompetanse, skal man sikre at
politiarbeidet holder et kvalitetsmes
sig godt nivå over hele landet, sier hun.
Dessuten skal felles straffesaksinn
tak bidra til å få riktig kompetanse og
riktig ressursbruk på en sak fra star
ten av.
Ole-Martin Gangnes
redaktør
omg@juristkontakt.no
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Eks-lensmann og
påtalejurist former
Politi-Norge
– Vi skal sikre høy kvalitet
på politiarbeidet og lik behandling
uavhengig av bosted
Hun leder omorganiseringen av Politi-Norge etter at
27 politidistrikter ble til 12. Med lang erfaring som
påtalejurist. Men også med erfaring som lensmann.
Eva Sjøholt-Sandvik topper «laget» som skal forme
fremtidens politi, og står støtt med bakgrunn både fra
politi og påtale. – Det føles riktig å ha hatt begge
skoene på i den jobben jeg nå skal gjøre, sier hun.
Tekst og foto: Tore Letvik
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Eva Sjøholt-Sandvik arbeidet
tidligere ved innsatsgruppa for ran
ved Grønland politistasjon. Her snakker
hun med TV2 om en aktuell sak.
(Foto: Jarle Grivi Brenna)

En stor del av politireformen er samlet i
«Prosjekt nye politidistrikter (PNP) og
ble tidligere ledet av Håkon Skulstad.
Tidligere i år fikk han jobben som assi
sterende politidirektør. Sjøholt-Sandvik
(45) tok da over som PNPs leder.
– Endringene i politidistriktene
gjennom omorganisering og standar
disering av arbeidsprosesser, føles
både vik
tig og rik
tig. Vi leg
ger nå
grunnlaget for fremtidens politiarbeid
i Norge, og etablerer en modell som
skal gjøre at politiarbeidet utvikler seg
i takt med samfunnsendringene, sier
Sjøholt-Sandvik.
Juristkontakt møter henne i hjer
tet av Politidirektoratet, etter å ha gått
gjennom en sikkerhetskontroll som
ville fått sikkerhetskontrollene på fly
plassene til å blekne i forhold. Lede
ren for Prosjekt nye politidistrikter er
engasjert, direkte og kunnskapsrik.
Hun beretter om bakgrunnen for
arbeidet som nå gjøres.
– Erfaringer har vist at noen politi
distrikter holder høy kvalitet på ett

8

eller flere områder i sitt politiarbeid,
mens andre holder høyere kvalitet på
et annet område. For å unngå at tilfel
digheter rammer publikum avhengig
av hvor i landet man befinner seg, er
det nå samlet beste praksis fra hvert
distrikt som er gjort til en standard
alle politidistriktene nå må strekke
seg mot. Målet er at den som anmel
der en voldtektssak på et lite sted skal
få den sam
me høye kva
li
te
ten på
etterforskningen og påtalevurderin
gen som hvis man leverer anmeldel
sen i en storby. Ved å hente ut den
beste praksisen og samle fagkompe
tanse, skal vi sikre at politiarbeidet
holder et kvalitetsmessig godt nivå
over hele landet, sier Sjøholt-Sandvik.
For å få tak i den beste praksisen
ble i alt omlag 75 ansatte som repre
senterte effektivt politi- og påtalear
beid rundt om i politidistriktene inn
beordret av POD til PNP for å jobbe
med utarbeidelse av funksjonsbeskri
velser. Eva Sjøholt-Sandvik var en av
dem.

– POD hentet inn fagfolk fra for
skjellige fagområder som jobbet med
å standardisere arbeidsprosessene i
form av utarbeidelse av funksjonsbe
skrivelser. Vi endte til slutt med 44
funksjonsbeskrivelser. Seks av disse
funksjonene er prioritert i år fordi vi
mener de har en indre sammenheng
og kan være en drivkraft i reformar
beidet videre. Disse skal innføres i alle
politidistriktene i år, sier SjøholtSandvik.

Politikontakter
Etablering av politikontakter er en av
de seks funksjonene som alle distrik
tene skal ha, og som er i rute. Politi
kontaktene består av politifolk som
har spesielt ansvar for «sin» kommune.
– Fra 15. juni har alle kommunene
fått på plass en politikontakt. Politi
kontaktene skal styrke samarbeidet
mellom politiet, kommunene og and
re samarbeidsaktører. Politikontakten
skal sammen med den enkelte kom
mune jobbe forebyggende, følge opp
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Politipatruljen er sentral i reformarbeidet og henger tett sammen med
«Prosjekt politiarbeid på stedet».
(Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

avtaler og ha faste møtepunkter. Sær
lig på steder hvor man ikke har hatt
noen lensmann vil politikontakten
komme som en styrking av kontakten
mellom politi og kommune, sier Sjø
holt-Sandvik.
– Det er vel noe av den sterkeste
kritikken mot politireformen – at folk
frykter at politiet skal miste lokal
kunnskapen og kontakten?
– Det har derfor vært viktig for oss
å få på plass politikontakten tidlig.
Det har vært viktig å iverksatte den
før lensmannskontorer avvikles slik at
lokalsamfunnet hele tiden opplever et
tilstedeværende politi, sier PNP-lede
ren som forteller at politikontakten
også har nær sammenheng med politi
råd.
– Politirådene er en annen av de
arenaene hvor politiet samarbeider
tett med kommuneledelsen for å fore
bygge kriminalitet, og både politikon
takt og politiråd er blant fokusområ
dene våre i 2017, sier Sjøholt-Sandvik.
En annen av de seks funksjonene
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som politidistriktene skal sikre opp
start på i år har funksjonsbeskrivelsen
«etterretning».

lokalt. Den gjensidige dialogen rundt
hva som er utfordringene lokalt blir
derfor viktig, sier Sjøholt-Sandvik.

Tjenesteplanlegging

Ofte reiste jeg ut
og tok avhør hjemme hos
folk hvis det var behov
for det – både vitneavhør
og mistenktavhør
– En viktig del av det er å sikre et
omforent situasjonsbilde. Etterret
ningsfunksjonen henger tett sammen
med politikontakten fordi man, for å
kunne få et godt situasjonsbilde, er
avhengige av å ha en god dialog med
lokalmiljøet i kommunene. Det skal
ikke være slik at politiet sitter alene
med et inntrykk av hva som er pro
blemområdet hvis det ikke er overens
stemmende med det man opplever

Tjenesteplanlegging er en annen av de
seks prioriterte funksjonene.
– Tjenesteplanlegging handler om
at vi skal sikre at vi har den riktige
kompetansen på rett sted til enhver
tid. Tjenesteplanleggingen skal gjøres
i tråd med de planene man har for
polititjenesten. Ønsker man at det
skal være fokus på det forebyggende
arbeidet så må man også sikre at man
har riktig kompetanse og riktig antall
folk tilstede på de om
rå
de
ne hvor
man har de største utfordringene, sier
Sjøholt-Sandvik som mener denne
funksjonen henger tett sammen med
hvordan PNP ser for seg at politiets
operasjonssentraler skal jobbe i tiden
som kommer.
– Operasjonssentralene er den
fjerde av de seks funksjonene som pri
oriteres i 2017.

9

Det etableres 12 nye operasjons
sentraler en i hvert distrikt, og det er
gjennomført opplæring ved PHS for
alle ansatte. De nye operasjonssentra
lene får høyere bemanning og ansatte
med enda bedre kompetanse, sier Sjø
holt-Sandvik.
Politipatruljen utgjør den femte
funksjonsbeskrivelsen.
– Den er sentral i reformarbeidet
og henger tett sammen med «Prosjekt
politiarbeid på stedet» som er et av
prosjektene i Nærpolitireformen.
Politipatruljens største endring når
det gjelder arbeidsmetode er at den
skal ha et stør
re og mer hel
het
lig
an
svar for straksetterforskningen.
Bevissikring på stedet og ansvar for å
følge opp etterforskningen. Vi kaller
det å job
be et
ter den gam
le lens
mannsmodellen, sier Sjøholt-Sandvik.
Selv jobbet hun tidligere som
lensmann i Lurøy og Træna.
– Jeg var lensmann der fra 2005 –
2007 – i det som den gang var Helge
land politidistrikt, og som nå er en del
av Nordland politidistrikt. Og det er
hjemstedet mitt. Det er der jeg har
familien min. Jeg kommer fra Lurøy.
– Så en tidligere lensmann leder
nå utrulleringen av nærpolitirefor
men. Skal dere klare å gjennomføre
dette uten at det blir mindre kontakt
mellom politi og befolkningen da?
– Ja. Og det har jeg virkelig tro på.
Gjennom
politikontaktordningen
opp
le
ver jeg at vi tar det bes
te fra
lensmannsetaten med oss videre.
Noen hevder at man får mindre kon
takt med lokalbefolkningen fordi man
legger ned lensmannskontoret. Mange
steder har kontorene vært lavt beman
net og i liten grad bidratt til utøvelse
av polititjenesten. Så det som ønskes
oppnådd er å få færre kontorer– og
flere som kan være ute og faktisk ha
kontakt med publikum. Flere politi
patruljer og flere politikontakter ute.
Politikontakten vil som mange lens
menn, ha god kontakt med lokalsam
funnet og med skolene, barnevernet,
med kommunene. Som lensmann
opp
le
vde jeg ofte at det var vel
dig
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stille på kontoret. Det var ikke ofte
noen kom inn
om for å le
ve
re en
an
mel
del
se el
ler søke om pass. Det
skjedde jo, men sjeldent. Jeg fikk kon
takt med pub
li
kum for
di jeg kjør
te
politibåt mellom alle de 13 bebodde
øyene og tettstedene – og snakket
med folk. Det var sjelden snakk om å
kalle folk inn til et avhør på kontoret.
Ofte reis
te jeg ut og tok av
hør
hjemme hos folk hvis det var behov
for det – både vitneavhør og mistenk
tavhør. Å være syn
lig po
li
ti i byg
da
tror jeg ikke handler om kontoret –
men om å faktisk være der. At du går
på butikken – at du bruker politibilen
– eller politibåten – at du snakker
med folk, at du møter på skolen for å
snakke om alkohol i russetida – og lik
nende ting. Å ha alle de dialogene som
lensmenn har mange steder.

Å jobbe som
påtalejurist er fjernt fra
det å være lensmann
– og det å kunne ha de
to ytterpunktene gjør det
lettere å se sammenhenger
og utfordringer

– Tenker du at lensmannen i deg
er med på dette da – i utrullingen av
politireformen?
– Ja. Det føler jeg. Den erfaringen
jeg gjorde meg som lensmann – den
har jeg hatt med meg i politiet og i all
jobbing i politiet i ettertid – som kan
skje noe av det mest nyttige jeg har
gjort meg. Å jobbe som påtalejurist er
fjernt fra det å være lensmann – og det
å kunne ha de to ytterpunktene gjør
det lettere å se sammenhenger og
utfordringer og vite hva det handler
om i praksis. Det er en erfaring som er
viktig for å kunne gjøre den jobben
jeg gjør i dag.

Felles straffesaksinntak
Den sjette av de standardiserte funk
sjonene som skal innføres i politidis
triktene i år berører påtalejuristene
spesielt. Politidistriktene skal opprette
felles straffesaksinntak (FSI).
– Formålet er å se alle straffesakene
i distriktet i sammenheng for å kunne
prioritere riktig og sette inn riktig inn
sats fra start. Sa
ker mot
tas og et
ter
forskning utføres på forskjellige steder
både geografisk og innen spesialområ
der, og det kan gjøre det krevende å
holde oversikt og å bruke ressursene på
de mest prioriterte områdene og der
hvor de mest krevende sakene finnes,
sier Sjøholt-Sandvik.
Hun forteller at et annet av for
målene med felles straffesaksinntak i
tillegg er å støtte patruljen i strakset
terforskingen.
– Hjelpe den med å få gjennom
ført straksetterforskning. Også er det å
skulle sikre en god oppfølging av straf
fesakene innledningsvis. Å få riktig
kompetanse og riktig ressursbruk på
en sak fra star
ten av, sier Sjø
holtSandvik.
Hun forteller også at felles straf
fesaksinntak skal innebære et godt
samarbeid mellom politi og påtale. I
et felles straffesaksinntak skal det
være både påtale- og politifaglig
etterforskningsledelse tilstede som
på hver sin måte kan bidra til de fag
lige vurderingene og støtte patruljen
i deres arbeid. Her er tanken at det
skal være tett samarbeid både mel
lom felles straffesaksinntak og politi
pat
rul
jen – og også mel
lom fel
les
straffesaksinntak og operasjonssen
tralen som styrer over ressursbruken,
sier Sjøholt-Sandvik.
Alle de seks funksjonene skal ha
oppstart i samtlige av landets 12 poli
tidistrikter innen utgangen av 2017.
– Det er et ganske ambisiøst mål.
Spesielt for innføring av felles straffe
saksinntak som innebærer en kre
vende kvalitetsheving for distriktene,
og spesielt i de store distriktene som
har høyt antall straffesaker og må be
man
ne FSI i tråd med det. Det
te
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handler likevel ikke bare om ressur
ser, det er forbedring av arbeidspro
sessen som er det viktigste. Finnmark
har opprettet et felles straffesaksinn
tak og er i gang. Oslo har nett
opp
startet opp med sitt, men der har de
hatt en liknende utgave tidligere ved
«Oslo jour». Det pågår også en pilot
med innføring av felles straffesaksinn
tak i Bergen, hvor de høster erfaringer
som de andre distriktene kan gjøre seg
nytte av når de går i gang, sier SjøholtSandvik.

Påtalejuristene
– Hvordan blir behovet for påtaleju
rister i denne sammenhengen – større
eller mindre?
– Jeg kan ikke se for meg at det
blir behov for færre påtalejurister.
Antallet straffesaker er jo det samme.
Målsettingen er at vi skal jobbe ned
restanser og få bedre kontroll på straf
fesaksporteføljen på nasjonalt nivå. Så
det er ikke noe som tyder på at det er
behov for færre. Men når det gjelder
jourtjenesten spesielt – når man har
slått sammen distrikter – så vil det lig
ge til rette for å ha en felles jourtje
neste. I tillegg vil det flere steder vil
bli mer aktiv tjeneste på natt, helg og
kveld.
I Oslo har det vært aktiv jourtje
neste på kveld og natt i mange år, og
behovet for dette ellers i landet vil
kun
ne øke i takt med dis
trik
te
nes
størrelse og aktiviteten på opera
sjonssentralene og felles straffesaks
inntak, sier Sjøholt-Sandvik som
begynte å jobbe som påtalejurist i
Oslo politidistrikt etter to år som
lens
mann på Lur
øy. Et
ter et år på
trafikkseksjonen i Oslo, jobbet hun
seks år på Grønland politistasjon.
Som politiadvokat i ransgruppa der
jobbet hun blant annet med barne
rans
sa
ke
ne som ble mye om
talt i
medien
 e, før hun fungerte et halvt år
som påtaleleder på Grønland. Sjø
holt-Sandvik fikk deretter jobb som
påtaleleder i Skien, i gamle Telemark
po
li
ti
dis
trikt. I mars 2015 ble hun
innbeordret i Prosjekt nye politidis
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– Gjennom politikontaktordningen opplever jeg at vi tar det beste fra lensmannsetaten med oss videre, sier Sjøholt-Sandvik.

trik
ter hvor hun nå er an
satt som
leder.
– Du virker tøff. Var du involvert i
mange basketak som ungdom på Lur
øy?
– Nei. Og det var jeg heller aldri
som lensmann, men jeg var bekymret
for det da jeg kom dit at jeg kunne
havne i noen sånne situasjoner – så jeg

husker at jeg hadde en førstebetjent
som jeg jobbet sammen med, og vi
snakket om det. Han sa: «Jeg har vært
25 år i politiet. Jeg har vært i slåss
kamp en gang. Så hvis du kan snakke
med folk – så behøver du ikke å slåss».
Det ble på en måte også mitt mantra
– at det meste kan løses ved at man
snakker med folk.
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Tyrkisk akademiker får UiOs menneskerettighetspris
– risikerer 15 års fengsel
Professor Ishtar Gözaydin er dette årets
mottaker av UiOs menneskerettighetspris
– Lisl og Leo Eitingers fond. – Professor
Gözaydin er en av Tyrkias mest kjente og
respekterte akademikere, uttaler leder for
utdelingskomitéen, Inga Bostad på UiOs
hjemmeside.
– Professor Gözaydin er en meritert akademiker, med doktorgrad i jus fra Istanbuluniversitetet og med forskerpraksis fra
NYU Law School og Georgetown
University’s International Law Institute. Hun
har skrevet artikler og bøker hvor hun særlig
fokuserer på forholdet mellom religion og
politikk i Tyrkia, sier Bostad, som til daglig er
direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo (UiO).
Gözaydin ble arrestert i sitt hjem 19. desember i fjor som et ledd i en større aksjon mot
tidligere ansatte ved Gediz. I likhet med de
fleste av de ca. 100.000 som er blitt arrestert etter kuppforsøket anklages hun for
«medlemsskap i en væpnet terrororganisasjon». Påtalemyndighetene har nedlagt
påstand om 15 års fengsel. Gözaydin ble

Forskning på dommerne
og pressen
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– Professor Gözaydin er en av Tyrkias mest
kjente og respekterte akademikere, sier Inga
Bostad.

sluppet ut av fengsel i mars i år, men står
fortsatt i fare for å dømmes for medvirkning
til terror. – Ishtar Gözaydin er en svært verdig vinner av UiOs menneskerettighetspris.
Jeg håper virkelig at hun får mulighet til å
komme til Oslo for å ta i mot prisen i november, sier rektor ved UiO Svein Stølen.

Dr. Lawrence McNamara ved The Bingham
Centre for Rule of Law i London er en av
dem som foredrar under Rettssikkerhets
konferansen 17. oktober. Hans tema er
dommernes frihet og uavhengighet satt
opp mot pressens og politikernes rett til
”angrep” på dommere. Andre bidragsytere
under Rettssikkerhetskonferansen er Siv
Hall
gren (le
der for Gjenopptakelses
kommisjonen), Cecilie Hellestveit (forsker
og forfatter), Aage Thor Falkanger (sivil
om
buds
mann), Curt A. Lier (pre
si
dent i
Juristforbundet) og årets vinner av Retts
sikkerhetsprisen – som offentliggjøres 4.
oktober.

Norge med i koalisjon mot klimagassutslipp
Norge er nå medlem av Under 2-alliansen i forbindelse med
klima- og miljøminister Vidar Helgesens møte med Californias
guvernør Jerry Brown. Medlemmene i alliansen slutter seg til et
mål om å redusere klimagassutslippene med 80-95 prosent
innen 2050, under 1990-nivået. I alt har 175 myndigheter på
nasjonalt og lokalt nivå fra til sammen 35 land signert eller sluttet seg til alliansen. Til sammen representerer disse en befolkning på 1,2 milliarder mennesker – 16 prosent av jordas befolkning og 39 prosent av den globale økonomien. Nå har altså
Norge sluttet seg til denne koalisjonen. – Norge er beredt til å
bidra med både penger og våre erfaringer for å hjelpe til med å
gjennomføre koalisjonens mål. Det er flott at vi nå er med i
denne gruppen av land, delstater og fylker som vil gjøre mye for
å bekjempe klimaendringene, sier klima- og miljøminister Vidar
Helgesen.

V
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Norge er nå medlem av ”Under 2-alliansen” i forbindelse med klima- og
miljøminister Vidar Helgesens møte med Californias guvernør Jerry
Brown i begynnelsen av august, og signeringen av avtalen som
innebærer en forpliktelse til å bidra til å holde den globale
oppvarmingen under to grader celsius. (Foto: Jon Berg, Klima- og
miljødepartementet.)
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Juristdagen i september
Lørdag 16. september kl. 11-14 står jurister
på stands over hele Norge for å svare på
juridiske spørsmål fra lokalbefolkningen.
Juristdagen arrangeres av frivillige advoka
ter og jurister som ønsker å bidra med gra
tis juridisk rådgivning.– Enkle spørsmål
besvares på stedet, men like ofte får publi
kum råd om hvordan de bør gå frem videre
og hvor de kan henvende seg. Juristdagen
har de siste årene etablert seg som et
svært populært tiltak fra Juristforbundet.

Gjennom mer enn 10 år har frivillige jurister
og advokater besvart over 18 000 henven
delser fra publikum, sier Juristforbundet. –
Det er dessverre forskjell på å ha rett og få
rett. Langt fra alle vet hvor de kan få hjelp til
juridiske spørsmål eller har råd til å søke
tradisjonell juridisk bistand. Mange vet ikke
hvilke rettigheter de har. Dette bekymrer
oss sterkt, sier presidenten i Juristforbun
det, Curt A. Lier.

«Beløpet som kan nyttes til
honnørgave (over 30 år) endres fra
kr. 300,- til kr. 350 og beløpet til
tilstelning i forbindelse med
overrekkelsen endres fra
kr. 125,- til kr. 150,-.»
(Staten har forhøyet sine
påskjønnelser til ansatte)

30 år si
den

Kommunene får ansvar for borgerlige vigsler
Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene
og Oslo byfogdembete til kommunene.
Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven som innebærer at vigselsmyndighet overføres
fra tingrettene (notarius publicus) til

40 år si
den

ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som
kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det overføres ansvaret for
gjennomføring av borgerlige vigsler
fra tingrettene og Oslo byfogdembete
til kommunene.

«Kvinneandelen blant de juridiske
kandidatene er økende. I 1975 var
den på under 10 % mens den i
1986 hadde økt til over 22 %.»
(Justisminister Helen Bøsterud sier
det fortsatt er en verden for menn)

20 år si
den
«Jeg mener vi bedre må kunne
bistå våre medlemmer når de
havner i et negativt mediekjør.»
(Juristforbundets nye formann Bjørn
K. Soknes mener forbundet er for lite
nær medlemmene)

Vil gi deltidsansatte fortrinnsrett
til del av en utlyst stilling
Regjeringen foreslår å presisere i lovverket
at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en
del av en utlyst stilling og at Tvisteløsnings
nemnda sine avgjørelser skal ha rettskraft.
– Vi åp
ner nå for at en del
tids
an
satt
arbeidstaker kan gjøre krav på å tre inn i en
del av en utlyst stilling, hvis det ikke er til
vesentlig ulempe for arbeidsgiver. En
ve
sent
lig ulem
pe kan ty
pisk være at
arbeidsgiver blir sittende med en upraktisk
reststilling som er vanskelig å skaffe folk
til. Vi vil med denne presiseringen sikre del
tidsansatte en reell sjanse til å få full stilling
og på samme tid ta hensyn til hva bedrif
tene trenger, sier arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie.
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10 år si
den
«Å forberede seg til en valgkamp
er omtrent som å forberede seg
for Høyesterett. Det er livsfarlig
å overse noe.»
(Advokat Fabian Stang er en av
flere jurister i kommunevalget)

Neste Juristkontakt
kommer 4. oktober.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
(Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD)

Det er særlig en dom fra Høyesterett tidligere i år som er bakgrunnen for forslagene i
høringen.

Annonsefrist 22. september
Ring: 918 16 012 eller
e-post: perolav@07.no
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Foran høstens lokale lønnsforhandlinger

– Vi skal bryte når det
er riktig å bryte
– Brudd er et lovlig virkemiddel
– blir vi ikke enige, kan brudd
være det rette. Dette betyr
hverken at vi forherliger eller
oppfordrer til brudd – vi skal
alltid oppfordre til og dyrke
forhandlingsløsninger, men jeg
tror våre tillitsvalgte står så
mye bedre rustet om dette er
et alternativ, sier leder av
Juristforbundet – Stat, Sverre
Bromander foran høstens lokale
lønnsforhandlinger.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Sverre Bromander, leder av Juristfor
bundet – Stat, er klar i budskapet til
tillitsvalgte som skal ut i lokale lønns
forhandlinger i staten; man må ha for
stå
el
se av at det drei
er seg om for
handlinger mellom likeverdige parter.
– Forhandlinger er et samspill, og
ikke noe arbeidsgiversiden ensidig
dikterer. Det er grunnen til at dette
også beskrives som et partssamarbeid,
og at det er eksplisitt uttalt at vi er
likeverdige parter. De tillitsvalgte skal
ha like stor innflytelse over forhand
lingsprosessen som arbeidsgiver har,
sier Bromander til Juristkontakt.

14

Han vi
ser til at Kom
mu
nal- og
moderniseringsdepartementet gang
på gang har po
eng
tert at det er et
partssamarbeid, og beskrevet hvordan
dette skal gjøres.
– Eksempelvis poengterer depar
tementet at partene skal drøfte hvor
stor del av avsetningen arbeidsgiver
skal fremlegge i første tilbud, dette er
ikke noe arbeidsgiver ensidig kan bes
temme, og at første tilbud fra arbeids
giver skal gjenspeile kravene fra både
arbeidsgiver og organisasjonene. Men
nå ven
ter vi i spen
ning på hvor
dan
lokale arbeidsgivere håndterer dette.
Dessverre har vi noen eksempler på at
lokal arbeidsgiver ikke er like flinke til
dette, og at departementets instrukser
ikke følges, sier lederen av Juristfor
bundet – Stat.
Bromander minner om at brudd
er et lovlig virkemiddel.
– Blir vi ikke eni
ge, kan brudd
være det rette. Dette betyr hverken at
vi forherliger eller oppfordrer til
brudd – vi skal alltid oppfordre til og
dyrke forhandlingsløsninger, men jeg
tror våre tillitsvalgte står så mye bedre
rustet om dette er et alternativ. Vi skal
bryte når det er riktig å bryte. Brudd
er et lovlig, ordinært virkemiddel, som
det er både ryddig og profesjonelt å
benytte seg av – en sjelden gang i mel
lom. Vi må ta tilbake bruddet som vir
kemiddel. Og vi skal selvfølgelig stå
skulder ved skulder ved de som ser
seg nødt til å benytte seg av det virke

middelet. Vi er en fagforening. Vi skal
kjempe for våre medlemmer med alle
lovlige virkemidler. Men da er det
selvfølgelig også viktig at medlem
mene støtter de tillitsvalgte, sier han.

Politijuristene brøt
Sverre Bromander kommer selv fra en
fagforening, Politijuristene, som had
de brudd i nesten halvparten av alle
politidistrikt i fjor. Og som tok fire
saker inn til Statens Lønnsutvalg.
– Jeg mener ikke at det nødven
digvis er et eksempel til etterfølgelse,
og for ingen av partene var det opti
malt. Men jeg vil skryte av hvor profe
sjo
nelt og ryd
dig det ble hånd
tert
både av arbeidsgiver og alle involverte
tillitsvalgte. De lokaltillitsvalgte tok
kam
pen vi men
te det var rik
tig og
nødvendig og ta, og arbeidsgiver
håndterte det som en del av jobben,
ak
ku
rat som de skal gjø
re. Både de
lokaltillitsvalgte og arbeidsgiverne
fortjener honnør for å vise hvordan
dette kan og bør håndteres, sier han.
Sverre Bromander forteller at det
kommer mange tilbakemeldinger fra
tillitsvalgte som føler seg overkjørt av
arbeidsgiver.
– Vi ser altfor ofte problemstillin
ger som våre tillitsvalgte står i som går
på åpenbare brudd på partssamarbeid
og manglende respekt og overholdelse
av at vi skal stille som likeverdige par
ter. De stedene hvor prosessen er ute
og kjøre, vil vi nå vurdere hva som må
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Vi er en fagforening.
Vi skal kjempe for våre
medlemmer med alle
lovlige virkemidler
til for å få prosessen tilbake på rett
spor. Et spor hvor partssamarbeidet
ivaretas og hvor våre medlemmer iva
retas. Det skal stilles krav til både til
litsvalgte og arbeidsgiver. Vi skal opp
fylle de krav som stilles til oss, men da
forventer vi at de krav som stilles til
arbeidsgiversiden også innfris, sier
han.

Slutt på lønnstrinn

e
å

Foran høstens lokale forhandlinger i
staten minner også Bromander de til
litsvalgte om at lønnstrinn nå er en
saga blott.
– Det er ikke anledning til å benytte
lønns
trinn len
ger, der
med er det kun
lovlig å benytte kroner og øre. Det som
ikke er nytt er at Kommunal- og moder
niseringsdepartementet er opptatt av
likelønnsprinsippet, lik lønn for likt ar
beid, og det forvaltningsrettslige likebe
handlingsprinsippet: Det er ulovlig å
vektlegge arbeidstakerorganisasjon ved
lønnsfastsettelse, og departementet har
presisert at det er ulovlig å gi ulik lønn
på bakgrunn av hvilken tariffavtale man
er medlem av. Både stillingsutlysning og
søknadsprosess må derfor gjennomføres
på en måte som er tariffavtalenøytral,
og kunngjøring og utforming av lønns
tilbud må derfor gjøres i kroner og øre,
sier han.
Bromander sier det er presisert at
det er åpent for å etab
le
re egne
arbeidstitler i etatene. Egen stillings
kode har vært JF-S sitt krav de siste
lønnsoppgjørene.
– Inntil vi når frem med kravet vil
vi at våre foreninger jobber lokalt for
å få på plass tilsvarende lokale benev
nelser i form av arbeidstitler, sier han.
Bromander sier JF-S anbefaler å få
definert gitte oppgaver som oppgaver
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utelukkende forbeholdt jurister. For
eksempel opplæring i juridisk metode,
regelverksforvaltning,
overordnet
saksansvar,
kontraktsforhandlinger,
ansvarlig for rettsområder, personvern
eller håndtering av tyngre saker.
– Det er og pre
si
sert i den nye
av
ta
len at til
legg kan gis både som
generelle tillegg, gruppetillegg og
individuelle tillegg. Vi hadde noen
uheldige episoder i fjor med arbeids
givere som trodde de kun kunne gi
individuelle tillegg med akademiker
nes avtale. Det er det nå ryddet opp i,
og det er eksplisitt uttalt at alle virke
midler kan benyttes, sier han.

Markedsverdi
Sverre Bromander mener juristene
med fordel kan få begrepet markeds
verdi mer inn i lønnspolitikken.
– Kommunal- og moderniserings
departementet påpeker at den lokale
lønnspolitikken skal ivareta kompe
tanse. Vi med juridisk utdanning har
gjerne større markedsverdi enn de
fleste andre. Dette er noe arbeidsgiver
må ta hensyn til, og dette hører natur
lig hjemme i den lokale lønnspolitik
ken.
– Jurister ansatt i den offentlige
forvaltning besitter ofte spesialkom
petanse på områder som det private
markedet, eller andre offentlige aktø
rer, er villig til å betale langt mer for
enn det egen arbeidsgiver gjør. En god
offentlig sektor er avhengig av
arbeidsgivere som ser behovet for og
verdien av å beholde denne kompe
tansen, og ikke miste den til de som
betaler litt bedre. Det vil lønne seg,
både på kort og lang sikt, sier han.

– De stedene hvor prosessen er ute og kjøre, vil vi nå
vurdere hva som må til for å få prosessen tilbake på rett
spor. Et spor hvor partssamarbeidet ivaretas og hvor våre
medlemmer ivaretas, sier Sverre Bromander, leder av
Juristforbundet – Stat (Foto: Thomas Haugersveen)
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Forum for næringsdrivende

Vil ha svar på prosessene med
oppnevnelse av fast forsvarer
og fast bistandsadvokat

s
n
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Juristforbundet ved forum
for næringsdrivende spør
i en henvendelse til de ulike
domstolene om kriterier og
praksis for oppnevnelsene.

D

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Norges Juristforbund ved forum for
næringsdrivende sier det er særlig
interessant å se om de kriteriene som
blir oppgitt i utlysningene også vekt
legges ved oppnevnelsen, eller om det
vektlegges andre hensyn som ikke er
opplyst om i forkant.
– Det er viktig at det er åpenhet
rundt prosessen om oppnevnelse av
disse vervene, sier advokat Terje
Svendsen, advokat Lise Reiersen,
advokat Siri Øvstebø og rettshjelper
Yasue Lee i forumet.
– Det er også viktig å avdekke om
det er en prosess som fremmer etable
ring og opprettholdelse av advokat
kontor i ulike deler av landet, og om
det er noenlunde lik fordeling mellom
kjønnene ved oppnevnelse i forhold
til søkerne.
– I utlysningstekster der det fram
går at det skal legges vekt på at søke
ren har kontoradresse i rettskretsen,
oppnevnes det noen steder advokater
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Advokat Terje Svendsen, advokat Lise Reiersen, advokat Siri Øvstebø og rettshjelpsju
rist Yasue Lee i Juristforbundets forum for næringsdrivende spør i en henvendelse til
landets domstoler om kriterier og praksis for oppnevnelsene av fast forsvarer og fast
bistandsadvokat.
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som hø
rer til i en an
nen retts
krets,
men som tilhører et kontorfellesskap
med kontorer i flere rettskretser. En
nærmere kartlegging av hva som skal
til for å at en advokat utenfor retts
kretsen oppnevnes på bekostning
av etter en advokat i rettskretsen er
nødvendig, sier de.
Forumet mener det er ønskelig å
se i hvilken grad advokaten som opp
nevnes jobber i et kontorfellesskap
med kontorer i flere rettskretser, og
om det stil
les krav til at ved
kom
mende møter sine klienter i rettskret
sen han eller hun er oppnevnt i.

Det er viktig at
det er åpenhet rundt
prosessen om oppnevnelse
av disse vervene
Sendte brev
Juristforbundet sendte tidligere i år ut
et brev til de ulike domstolene med
spørsmål om kriterier for oppnev
nelse, og praksis rundt oppnevnelsene.
Det er også spurt om hva som skal til
for å fort
set
te en pe
ri
ode til et
ter
utløp av den første perioden. Svar fra

de fles
te dom
sto
le
ne, var å vise til
Domstoladministrasjonen.
– Det til tross for at de selv ved
sorenskriver og lagmann gir sin inn
stilling til Domstoladministrasjonen,
kommenterer forumet.
Noen få domstoler svarte på fore
spørselen selv.
– Forum for næringsdrivende vil
se nærmere på svarene, og ta stilling til
hvordan forumet eventuelt vil jobbe
videre med å undersøke om kriteriene
som er vektlagt er tilstrekkelige, og
om avveiningene som er gjort virker
rimelige, sier de.

DA: – Må basere seg på saklige kriterier
Domstoladministrasjonen
opplyser at det er forvaltnings
rettslige prinsipper om at
oppnevnelse må skje på saklige
kriterier, og at avveiningen
mellom hensynene/kriteriene
som er gitt i utlysningsteksten
må være rimelige.

Det er i et svarbrev til Juristforbundet
Domstoladministrasjonen skriver dette.
«Verken straffeprosessloven eller
forskriften om faste forsvarere og
bistandsadvokater angir hvilke krite
rier som skal vektlegges ved rangerin
gen av søkerne til ledig verv som fast
forsvarer og bistandsadvokat. Det føl
ger imidlertid av forvaltningsrettslige
prinsipper at antakelsen må basere seg

Juristkontakt 6 • 2017

på saklige kriterier. Også avveiningen
mellom hensynene/kriteriene må
være rimelig, skriver DA.
Ifølge DA er relevante kriterier
blant annet relevant erfaring (særlig
fra forsvarer- og bistandsadvokatopp
drag), faglige kvalifikasjoner, personlig
egnethet, om søkerne har kontorsted i
rettskretsen, kjønnsmessig balanse,
om søkerne allerede har verv som fast
forsvarer eller bistandsadvokat ved
det aktuelle eller annet distrikt. (ver
ve
ne kan kom
me til for
treng
sel for
hver
and
re. På den and
re si
den kan
erfaringen være nyttig), om søkerne
har kontorfellesskap med faste forsva
rere eller bistandsadvokater og alder.
«DA må i sin vurdering kontrol
lere at de kriterier domstolene har
lagt vekt på er saklig sett i lys av ver
vet. Domstolenes kriterier vil være
angitt i kunngjøringsteksten og/eller i
domstolenes uttalelse og innstilling.

DA må videre kontrollere at domsto
lene faktisk synes å ha fulgt opp krite
riene sine i vurderingen og rangerin
gen av søkerne. Dette innebærer at
det må foretas en gjennomgang av de
enkelte søkernes søknader med ved
legg», skriver DA.
Når det gjelder gjenoppnevning
som fast forsvarer/bistandsadvokat
opp
ly
ser DA det ved før
s
te gangs
gjen
opp
nev
ning ikke blir stilt noen
krav til særskilt begrunnelse for hvor
for domstolene ønsker den samme
advokaten gjenoppnevnt.
«Ved gjenoppnevning utover én
periode stilles det strengere krav, ref.
ordlyden «særlige grunner» i forskrif
ten. Dersom det finnes andre kvalifi
ser
te sø
ke
re, bør en av dis
se an
tas
fremfor å gjenoppnevne etter to åre
målsperioder», skriver Domstoladmi
nistrasjonen.
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Forum for næringsdrivende

Lei av å purre på betaling
– Advokater og rettshjelpere
som har påtatt seg oppdrag
som dekkes etter ordningen
med fri rettshjelp, må vente
i opptil flere uker på opp
gjør. Hva er bakgrunnen for 
uvanen med sein utbetaling?,
spør Forum for næringsdri
vende i Juristforbundet.

Adv ok at Siri Øvs teb ø og For um
for nær ingsd riv end e i Jur istf orb un
det men er det ser ut som om det
har opps tått en uvan e med at utb e
tal ing er i fler e tilf ell er skjer når
doms tol en ell er fylk esn emnd en e
har tid.
– Det får ingen konsekvenser for
den instansen som skal utbetale salæ
ret at fristen som er satt ikke overhol
des. Det er uklart hvorfor det er slik,
sier hun.
– Når advokater og andre etterly
ser salæret, kan vi få svar som at det er
så mye å gjøre i domstolen eller fyl
kesnemnda det gjelder, eller at saksbe
handleren, nemndslederen eller dom
meren har ferie. Det må også sies at
noen opp
gjør skjer raskt og godt
innenfor 30 dagers fristen, sier hun.
Salær skal vanligvis betales innen
30 dager etter at salæroppgaven er
sendt inn. Men selv om det ikke er
noen mangler ved salæroppgaven, kan
det ta mer tid enn inn
til 30 da
ger,
ifølge Forum for næringsdrivende.
– Selv 30 dager er jo egentlig len
ge. Salæret gjelder gjerne oppdrag
som har pågått over lang tid. Forlø
pende salær betales ikke, men det kan
søkes om å få salærgodtgjørelse tilsva
ren
de det med
gått tid un
der
veis i
saken. Det er imidlertid unntaket, og
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noen instanser avviser å betale ut
salær fortløpende, sier Øvstebø.

Må forskuttere
Når oppgaven er sendt, hender det at
merverdiavgiften derfor må betales
før beløpet er mottatt. Det vil si at
advokaten må forskuttere merverdi
avgiften, som kan utgjøre en betydelig
sum.

Det får ingen
konsekvenser at fristen
som er satt ikke
overholdes
– Staten har innført ordning der
den kan ilegge advokaten gebyr der
som merverdiavgiften betales for
seint, men det er in
gen til
sva
ren
de
ordning dersom domstolene eller and
re er seine med å betale ut salæret.
Det er både tids
kre
ven
de og ikke
minst ydmykende å måtte ringe saks
behandler og etterlyse salærgodtgjø
relse gang etter gang. Det er neppe
akseptabelt for saksbehandlerne,
nemndslederne og dommerne om de
hadde måttet vente tilsvarende lenge
på sin lønn. Det mest frustrerende er
når det blir opplyst hvilken dag belø
pet skal betales ut – lenge etter 30 da
gers fristen – og så går det enda en
uke, sier Øvstebø.
– I og med at beløpene kan være
nokså store, og utgjøre en stor del av
inntjening som skal dekke driftsutgif
ter, forskuddsskatt, merverdiavgift og
lønn, og siden beløpene er opptjent
over lengre tidsrom, er det ekstra vik
tig at beløpene betales ut snarest
mulig. Det er jo litt underlig dersom
advokater må forskuttere staten uten
godtgjørelse for det. Det beste var jo

om fristen var kortere, og at det kunne
sendes faktura kvartalsvis, sier hun.
Nå vil Juristforbundet ved forum
for næringsdrivende jobbe for at salæ
rene betales ut fortløpende når de
kom
mer inn, og at mot
ta
ker får en
kompensasjon dersom beløpet betales
ut for sendt.
– Dette vil vi gjøre ved å sende ut
et brev til fylkesnemndene og dom
stolene om problemstillingen, og
spørre om det er noe annet enn en
uvane at fristene brytes, og om mer
fokus på pliktene domstolene har om
å oppfylle fristen kan bedre situasjo
nen. Forhåpentligvis vil det medføre
en endring i positiv retning, slik at det
ikke blir nødvendig å jobbe for forslag
om kompensasjon ved for seint utbe
taling, sier hun.

Neste utgave
av Juristkontakt
kommer 4. oktober.

Annonsefrist
22. september
Ring: 918 16 012
eller e-post:
perolav@07.no
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Domstolenes legitimitet
ved lukket rettssak og dom
Det blir i europeiske land stadig vanligere at sivile rettssaker lukkes når de
berører rikets sikkerhet. Ofte blir rettssak og dom unntatt offentlighet, også for
partene og deres advokater. Men bør ikke slike dommer åpnes når faren for å
svekke nasjonal sikkerhet er redusert?
I 2013 innførte Storbritannia The Justice and Security Act. Loven gir myndighetene mulighet til å unnta fra
offentlighet all rettspleie i saker som berører nasjonal eller internasjonal sikkerhet. Antallet saker som føres for
«closed courts» ble doblet fra 2014 til 2015.
Svekker lukkede dører og rettsavgjørelser tilliten til domstolene og rettspleien? Hvordan kan vi sikre lukking
og evt. åpning av dommer når forutsetningene for lukking ikke lenger er tilstede?
Dr Lawrence McNamara ved The Bingham Centre for Rule of Law foredrar på JuristForum over «Opening up closed
judgments: balancing secrecy, security and accountability», basert på et prosjekt han leder ved Bingham Centre.
Juristforbundet inviterer til JuristForum:
•
•
•
•

Mandag 16. oktober 2017
Tid: Kl. 17.00-18.30 (registrering/enkel bevertning fra kl. 16.30)
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo
Gratis adgang (gebyr ved manglende frammøte)

Dr Lawrence McNamara er visedirektør og seniorforsker
ved The Bingham Centre for Rule of Law, rettssikkerhetssenteret på British Institute for International and
Comparative Law i London.

McNamara holder også foredrag på Rettssikkerhetskonferansen
17. oktober 2017 om det potensielle konfliktområdet mellom
domstolenes uavhengighet og presse- og ytringsfriheten.
Les mer på www.juristforbundet.no.

Påmelding på www.juristforbundet.no innen 9. oktober 2017.
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Har produsert
håndbøker for
rettshjelp
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Barnas Jurist har laget håndbok
for juridisk arbeid med barns
rettigheter og Gatas Økonom
har utarbeidet håndbok for
økonomirådgivning. Begge er
skrevet av frivillige
medarbeidere i de to tiltakene
som ligger under Gatejuristen.
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Tekst: Ole-Martin Gangnes
Foto: Hoan Ngoc Nguyen

Gatejuristens tiltak Barnas Jurist gir
gratis rettshjelp til barn og unge mens
Gatas Økonom gir gratis økonomiråd
givning til personer som har eller har
hatt et rusproblem. Begge rettshjelp
tiltakene er godt i gang og opplever
stor pågang fra klienter, forteller
Tamar Thorud, fagsjef i Gatejuristens
utviklingsavdeling.
– Frivillige jurister, advokater,
jusstudenter, økonomer, økonomistu
denter og sosialfagstudenter legger
ned flere årsverk i frivillighetstimer.
Ikke bare arbeider de frivillige med
saksbehandling, men enkelte av dem
bidrar også til kompetanseheving og
fagutvikling, sier han.
Nå har nemlig frivillige jurister og
jusstudenter ferdigstilt to håndbøker
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Rettshjelptiltakene Barnas Jurist og Gatas Økonom er godt i gang og opplever stor
pågang fra klienter forteller f.v. Kristoffer Grøndahl, Maryam Khan, Silje Noer
Johansen og Marius H. Rønne.

– en for Barnas Jurist og en for Gatas
Økonom.
Håndboken til Barnas Jurist er
skrevet av frivillige studentmedar
beidere og erfarne jurister. Advoka
ter og jurister med spesialistkompe
tanse på de enkelte områdene har
kvalitetssikret studentenes tekster.
Eksempler på kvalitetssikrere er
tingrettsdommer Inga Bejer Engh og
førsteamanuensis
Julia
Köhler
Olsen, opplyser Thorud. I tillegg har

mentorene i Barnas Jurist bidratt til
kvalitetssikringen.
Silje Noer Johansen er redaktør
for håndboken til Barnas Jurist.
– Her er det lagt ned en betydelig
innsats fra mange. Arbeidet med
håndboken har gått over ett år og det
faglige nivået er høyt, sier hun.
Når det gjel
der hånd
bo
ken til
Ga
tas Øko
nom, er den i sin hel
het
skrevet av frivillig Kristoffer Grøn
dahl. Grøndahl er utdannet master i
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retts
vi
ten
skap, og tar for ti
den en
bachelorgrad i matematikk og øko
nomi. Han har også arbeidserfaring fra
Finanstilsynet og advokatfirmaet
Arntzen de Besche.
– Håndboken er tenkt som en fel
les plattform for de tre fagretningene i
Gatas Økonom. Den gir en grundig
og lettfattelig innføring i ulike juri
diske, økonomiske og sosialfaglige
tema av interesse for saksbehandlerne,
slik at disse får et felles faglig funda
ment. Arbeidet med håndboken har
vært spennende og morsomt. Det er
et godt sosialt og faglig miljø på kon
toret, og det har vært veldig motive
ren
de å bi
dra til et pro
sjekt som
potensielt har stor betydning for
enkeltmennesker, sier han.

Tverrfaglighet

l
t

i

At det frivillige arbeidet er givende er
også noe Silje Noer Johansen legger
vekt på da Juristkontakt treffer både
henne og andre frivillige i rettshjelp
tiltakets lokaler i Oslo sentrum.
ti
ve
ren
de og
– Det er både mo
meningsfylt arbeid, sier hun.
Maryam Khan, jusstudent og fri
villig i Gatas Økonom, istemmer.
– Det er et avbrekk fra lesesalen
og det er veldig nyttig å få bruke jus
sen i praksis. I Gatas Økonom får vi
ar
bei
de i team med øko
no
mi- og
sosionomstudenter, så vi får også med
det tverrfaglige. Det er også fint at det
går bra å kombinere det med studieli
vet, sier hun.
Som frivillig student arbeider man
fast en dag i uken. Frivillig jusstudent
Sveinung Aas forteller dette om en
vanlig dag i Gatas Økonom:
– Når jeg kommer om morgenen
setter jeg meg ned med en kaffe og
saks
map
pe
ne og leg
ger en plan for
dagen. Deretter har vi et morgenmøte
i Gatas Økonom med tverrfaglig erfa
ringsutveksling mellom økonomistu
denter, sosialfagstudenter og jusstu
denter. Noen dager har jeg klientmøter
og da går en del tid med til å forberede
seg til dem. Ellers er det saksbehand
ling, forhandlinger med kreditorer,
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Tamar Thorud, fagsjef i Gatejuristens
utviklingsavdeling, er stolt av arbeidet
som de frivillige gjør og håndbøkene
som nå er klare. – Det viser potensialet
som ligger i å legge til rette for at høyt
kvalifiserte fagpersoner kan bruke sin
kompetanse på frivillige basis, sier han.

Silje Noer Johansen er redaktør for
håndboken til Barnas Jurist – skrevet
av frivillige studentmedarbeidere og
erfarne jurister. Advokater og jurister
med spesialistkompetanse på de
enkelte områdene har kvalitetssikret
studentenes tekster.

informasjonsinnhenting og brevskri
ving. Vi avslutter dagen med et kort
tverrfaglig ettermiddagsmøte der vi
deler erfaringer fra arbeidsdagen. Jeg
opplever at de erfaringene jeg får her
gjør meg bedre skodd til det juridiske
yrkeslivet som venter.
Denne høsten rekrutterer Gatas
Økonom nye frivillige medarbeidere
og interesserte jusstudenter kan søke
innen 8. september, sier prosjektleder
for Gatas Økonom, Marius H. Rønne.
Rønne, som blant annet har tidli
gere erfaring som jurist hos namsman
nen, sier at arbeidet skjer i tverrfaglige
team og studentene får grundig opp
læring og oppfølging.
– Studentene som rekrutteres får
en unik mulighet til å bruke jussen i
praksis, sier han.
Kristoffer Grøndahl, forfatter av
håndboken til Gatas Økonom, har vært
frivillig hos Gatejuristen i mange år.

– Jeg anbefaler alle interesserte
studenter å søke nå i høst. Både Gate
juristen, Barnas Jurist og Gatas Øko
nom gir en helt unik mulighet til å
teste ut teorien fra studiet i praksis.
Man får ansvar for egne klienter og
mye frihet innenfor trygge rammer
med grundig opplæring og tett faglig
oppfølging, sier han.
Tamar Thorud er stolt av arbeidet
som de frivillige gjør og håndbøkene
som nå er klare.
– Disse håndbøkene vil bidra til
effektiv saksbehandling og faglig sti
mulans. Det kommer våre klienter til
gode. Vi er svært stolte av at våre fri
villige har levert så gode produkter –
dette viser potensialet som ligger i å
legge til rette for at høyt kvalifiserte
fagpersoner kan bruke sin kompe
tanse på frivillige basis, sier han.
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Master Class under INC-konferansen

– Husk å behandle
motparten pent

– Forholdet til den du forhandler med slutter ikke ved at
en avtale inngås, det varer livet ut. Det er derfor viktig
å respektere motparten. Man bygger ikke et forhold ved
å bruke en aggressiv tilnærming, men å ved å være
systematisk, sier «superforhandleren» Ron Shapiro.
Tekst og foto: Torgrim Halvari

e

INC
Det er Ronald M. Shapiro som mener
dette. Ron som han helst vil bli kalt,
har lang erfaring med forhandlinger
innen en rekke områder. Blant hans
mange meritter finner man alt fra å
framforhandle lønnsavtaler og over
gangssummer mellom store sports
stjerner og klubber til å få orden på
offentlige organisasjoner.
The Sporting News rangerte ham
som en av de hundre viktigste perso
nene innen idretten og USA Today
kalte Shapiro en av basketballens vik
tigste forhandlingsadvokater.
I løpet av sin karriere har han skre
vet fire bestselgere om forhandlings
teknikk basert på egne erfaringer.
– Jeg skrev bøkene fordi en viktig
del av livet mitt handler om å hjelpe
andre og lære av mine egne feil. Gjen
nom å skrive disse bøkene har jeg også
blitt bedre å lytte til folk, noe som er
en stor fordel om du skal få til en god
avtale, sier Shapiro.
– Du må kjenne din motpart. 99
prosent av en forhandling er forholdet
du har til den/de du forhandler med.
Til det må du ha en verktøykasse som
fungerer, forteller Ron Shapiro.
Hans egen verktøykasse består av
tre deler: Forberedelser, sondering og
forslag. Av de tre mener han forbere
delser er aller viktigst. Jo mer man vet
om motparten jo enklere kan man få
til en god avtale.
– Jeg vet ofte til og med hva som
er motpartens favorittkjeks og kan
dermed servere den første gang vi
møtes. Slikt kan være utslagsgivende
for å få til et godt forhold. Derfor er
forberedelser på alle plan svært vik
tig. Man må lese det man kan få tak i
om motparten, så sondere seg fram
ved å snakke med andre som har et
for
hold el
ler kjenn
skap til den du
forhandler med. Etter det må du for
berede deg enda mer, og enda mer,
sondere litt til, forberede deg en gang
til før du så starter forhandlingene.
Da har du et godt utgangspunkt for å
få til en avtale som ikke bare du, men
også motparten er fornøyd med, for
klarer Shapiro.
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– Vi må fokusere på å forhandle fram løsninger som begge kan være enige i, hvor
begge føler at de har vunnet. Det betyr at du kanskje ikke alltid får den største biten
av kaka. Men du kan maksimalisere din del og du får det best mulige resultatet uten
å» knuse» motparten, sier Ron Shapiro.

Jeg vet ofte til
og med hva som er
motpartens favorittkjeks
og kan dermed servere
den første gang vi møtes
Han er opptatt av å gi motparten
en følelse av å ha kommet godt ut av
forhandlingene.

Styrken i å være snill
– Vi er vokst opp med at forhandlin
ger skal være en ag
gres
siv kon
kur
ranse. Se bare på alle filmer hvor dette
er et tema. Men man får ikke til en
god for
hand
ling og et godt re
sul
tat
med dette som utgangspunkt. I livet
vil vi ofte være vinnere, vi vil at den
andre parten skal tape. Derfor ender
vi ofte opp med at begge parter taper.
Shapiros filosofi er at om man skal
få det man vil ha i livet, så må man
også la motparter få det den vil ha.
– Derfor må vi fokusere på å for
handle fram løsninger som begge kan
være enige i, hvor begge føler at de
har vunnet. Det betyr at du kanskje
ikke all
tid får den stør
ste bi
ten av
kaka. Men du kan maksimalisere din

del og du får det best mulige resulta
tet uten å» knuse» motparten.
– Vi må fjerne egoet og ha forstå
else for andre, sier Shapiro som mener
at en ydmyket motstander er den far
ligste av alle fiender.
Der
for vil han ald
ri skry
te og
hovere over en forhandlingsseier. Det
er bare å håne motparten.

Gi dem det de vil ha
– Jeg jobbet en gang med et symfonior
kester hvor en stjerne i orkesteret ikke
var fornøyd. Han tjente 200 000 dollar,
men ville likevel ha 2000 dollar mer i
måneden. Etter en stund fant jeg ut at
det
te ikke var på grunn av pen
ge
ne,
men fordi det ville gi ham den samme
statusen som dirigenten. Jeg tilbød ham
det samme messingskiltet på døren som
dirigenten, samt at han fikk sitt framme
i flyet sammen med dirigenten når
orkesteret var på turne. Dette kostet
ikke orkesteret noe som helst og både
orkesteret og musikeren ble fornøyd
med avtalen, forteller Shapiro.

Mer om INC Masterclass.
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JuristForum:

Juss for russ
Juristforbundet vil gjerne bidra til en vellykket russefeiring ved å rydde
unna juridiske feller før de oppstår. Kjenner du noen som blir russ i løpet
av de neste par årene, bør dere få med dere dette nyttige miniseminaret.
Ta med deg kommende russ og møt opp!
Juristforbundet inviterer til JuristForum:
•
•
•
•
•
•
•

Torsdag 7. september 2017
Tid: Kl. 17.30-20.00
Sted: Frokostkjelleren, Universitetshaven, Oslo sentrum
Gratis adgang (gebyr ved manglende frammøte)
Kun for medlemmer med gjester
Pizza og mineralvann serveres etter fagprogrammet
Kursnummer: 2017933

Russebuss,
russelåter, sosiale
medier, rus, trusler
Hva sier loven?
Hvilke rettigheter
har du?

Hvilke regler gjelder ved kjøp av russebuss? Hvordan skal
kostnadene fordeles, og hvem har erstatningsansvar for
bussen om noe skulle skje? Hvordan leier du sjåfør? Hvilke
regler gjelder ved kjøp av russeeffekter og russelåter?
Advokat og partner Ole André Oftebro i Advokatfirmaet
Ræder gir råd om kontraktsrett.

Russetiden er ikke lovløs, selv om det av og til kan virke slik.
Som russ har du rettigheter og plikter som alle andre når
det gjelder vold, rus, overgrep, trusler og andre lovbrudd.
Politiadvokat Lise Dalhaug orienterer om de mest aktuelle
bestemmelsene i strafferetten og hva de betyr for både
den som går over streken og den det går utover.

I russetiden deles bilder og personopplysninger på nett og i
sosiale medier mer enn noen gang. Hva er egentlig lov? Vet du
hva e-postadressen din er verdt? Ulike virksomheter samler inn
personopplysninger om russen til forskjellig bruk. Er det greit?
Finn ut hvilke rettigheter loven gir deg og hvordan du tar vare på
deg selv. Advokat og partner Claude A. Lenth i Advokatfirmaet
Hjort DA tar for seg viktige regler for personvern.

Det blir mulig å stille spørsmål.

Påmelding på www.juristforbundet.no innen 3. september 2017.
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Oppfordrer til å møte godt forberedt
til forhandlinger med andre kulturer
Foredragsholderne under den
internasjonale forhandlings
konkurransen INC, som ble
avholdt i Oslo i sommer, fortalte
om viktigheten av kultur
forståelse ved forhandlinger.
Tekst og foto: Torgrim Halvari

Jochen Luksch jobber for selskapet
Egger Philips i Sveits som leverer kon
sulenttjenester innen forhandling.
Selskapet er den eneste lisensierte
partneren til Harvard i Europa. Han
holdt et fore
drag hvor han snak
ket
om at kulturelle forskjeller fører til
forskjellige oppfatninger. Hans regler
for når man forhandler med aktører
fra forskjellige kulturer er at man for
det først e skal finne ut av hvilke opp
fatninger den du forhandler med står
for. Deretter skal man identifisere fel
les holdninger, slik at man kan bruke
dem som en felles plattform. Og ikke
minst skal man respektere motpartens
holdninger.
Han forteller videre at forberedel
ser er viktige og at det er noen enkle
punkter man bør tenke gjennom før
man går i forhandlinger med en mot
part fra en annen kultur. Hvordan ser
jeg situasjonen?, fra hvilken kultur
kommer den andre parten?, hvordan
ser de situasjonen og historien rundt?,
hvilke spørsmål burde jeg stille dem
for å forstå deres oppfatninger?, hvem
vil være den bes
te å ut
fø
re en for
handling for oss?, kanskje noen som
har vært i landet?, hva er rett sted og
rett tidspunkt for en forhandling?
Joel Lee er jusprofessor ved fakul
tetet i Singapore. Han starter foredra
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Aaron R. Harmon deler grovt sett opp de forskjellige kulturene i tre deler: ære,
verdighet og det å tape/ikke tape ansikt.
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International Negotiation Competition for Law Students (INC) ble avholdt i Oslo 27. juni-1. juli. Juristforbundet var vertskap for
arrangementet som samlet over 100 deltakere fra 26 land. Det ble i forbindelse med forhandlingskonkurransen holdt en rekke
foredrag av internasjonale forhandlingseksperter.

get med å snakke et språk ingen i salen
forstår, for å gi et eksempel på hvor
dan man kan bli satt utenfor sin egen
kom
fort
so
ne om noen gjør noe du
ikke forventer.
– Når vi som advokater hilser på
hverandre, våre klienter og andre så er
det kun de ytre kodene du ser. Du har
ingen peiling på hva som foregår inne i
hodet på den andre. Forskjellige kultu
rer har for
skjel
li
ge må
ter å vise sin
posisjon i hierarkiet på og hierarkiene
er forskjellige. Noen har et strengt hie
rarki andre en flatere struktur. En som
sitter høyt oppe i hierarkiet er langt
mer direkte når han snakker nedover
mens enn en person som er lavere i
hierarkiet vil kommunisere på en mer
ydmyk måte når han snakker til noen
oppe i hierarkiet, forklarer Lee.
I forhandlinger forholder vi oss til
hverandres posisjon i et hierarki og
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Men man bør ikke
forhaste seg med å prate
tidlig i en forhandling.
Å lytte kan ofte lede deg
til en løsning
dermed også vår egen komfortsone. Vi
kan lett ble satt ut av denne sonen der
som noen bryter de uskrevne lovene.

Tre ulike kulturer
Aaron R. Harmon underviser ved
College of Law Quatar University,
Lawyering Skills Program. Han under
streker viktigheten av å vite hvilken
kultur man forholder seg til når man
skal forhandle med partnere fra andre
land. Grovt sett deler han opp de for

skjellige kulturene i tre deler: ære,
ver
dig
het og det å tape/ikke tape
ansikt. I tillegg er det er viktig å for
holde seg til alder, kjønn, utdanning,
økonomi, kjennskap til ander kultu
rer, subkulturellbakgrunn og om ved
kommende er liberal eller konservativ
i sin tankegang. Andre elementer han
trekker fram er økonomi, folketetthet
og hvor sterk det juridiske systemet er
i det landet vedkommende kommer
fra. Alle disse elementene er det i føl
ge Harmon viktig å ha med som infor
masjon, da de har betydning både for
hvordan man skal forholde seg til ved
kommende og for å forstå sin mot
part.
Verdighetskultur er i følge Aaron
den kulturen vi som vestlige befinner
oss i, hvor vi blant annet verdsetter
selvstendighet og individuell evne til å
ta avgjørelser.
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Kulturer hvor det gjelder å ikke
miste ansikt finner man mye i Øst og
Sørøst Asia. Den går blant annet ut på
å verdsette tradisjonelle sosiale hierar
kier og at når noe er vel etablert er det
ikke lett å forandre på det.
I æreskulturer er relasjoner vikti
gere enn i vestlig kultur. Vi går ofte rett
på sa
ken, tid er pen
ger mens man i
æreskulturer må bygge opp relasjo
nene før man starter en forhandling.
Om man ikke bygger opp denne tilli
ten er man en trussel. Man er en per
son som kan
skje ikke kan sto
les på.
Den inneholder også elementer av
begge overnevnte kulturer sammen
med at gjestfrihet, familie, frykt for å
bli utnyttet, å fremstå sterk og å ikke
bli respektert er andre elementer som
er viktige for æreskultur.

Å lytte
God kommunikasjon er nøkkelen i en
forhandlingsprosess. Under en for
handling blir det å snakke sett på som
en aktiv rolle og det å lytte sett på
som passivt. Men man bør ikke for
haste seg med å prate tidlig i en for
handling. Å lytte kan ofte lede deg til
en løsning, forteller Dr. Susan Stokeld
fra University of Aberdeen.
Hun sier videre at det ikke er nok å
formidle et budskap, man må også se til
at det blir forstått. God kommunikasjon
i en forhandling er ofte ikke basert på

– Forskjellige kulturer har forskjellige måter å vise sin posisjon i hierarkiet på og
hierarkiene er forskjellige, understreker Joel Lee, jusprofessor ved fakultetet i
Singapore.

hva du sier, men hvordan du sier det.
Stokeld fremhever betydningen av
ef
fek
tiv lyt
ting og me
ner ev
nen til å
være en god lytter er det viktigste man
kan utvikle for å bli en god forhandler.
Stokeld sier det finnes tre hoved
nøkler til å utvikle seg til å bli en god
lytter. Man må være motivert og være
til dels passiv for å få bedre forståelse
med motparten, man må være objektiv
og prø
ve å for
stå hen
sik
ter og mo
tiv
som ligger bak det motpartens sier. Til
slutt me
ner hun man må være opp
merksom på ikke-verbale koder: Hvor
dan er kropps
språket til den du for
handler med? Mener hun/han det som
vedkommende verbalt kommuniserer?
Regnskapsfører Graham Massie
ved Center for Effective Dispute

Resolutions er for
hand
ler og job
ber
med forhandlinger innen næringslivet.
Han job
ber ofte med av
ta
ler som
drei
er seg om sto
re sum
mer, men
underviser også i forhandlingsteknikk.
Han mener at for mange som driver
med forhandlinger ikke er flinke til å
forholde seg til tall. Hans råd er å ikke
være redd for tallene, å bruke tid på å
fin
ne ut hvor langt mot
par
ten vil
strekke seg, øve mye på hvordan du
skal framføre dine forslag og hvordan
du skal møte din motpart i deres for
slag og å bruke presentasjon som et
verktøy. Han sier at det å forhandle er
å påvirke, og at man derfor må jobbe
mye med å formidle budskapet slik at
motparten skjønner hva man vil.
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– En god forhandler har instinkt og intuisjon
– Du gir meg kun to muligheter.
Enten må jeg gå til media å
fortelle om alt tullet du kommer
med – eller så kan vi gå ut å
drikke oss fulle, sa Terje RødLarsen til en minister han
forhandlet med i Midtøsten. Da
bestilte ministeren en flaske vin.
Tekst og foto: Torgrim Halvari
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Terje Rød-Larsen var en av hovedak
tørene i forhandlingene fram mot
Osloavtalen mellom Palestinske og
Israelske myndigheter i 1993. En god
forhandler har ikke bare akademisk
kunnskap. Man må i tillegg ha et godt
instinkt, sier han.
Under den internasjonale forhand
lingskonferansen INC holdt han fore
drag om forhandlinger basert på egne
erfaringer.
– Akademisk lærdom er viktig
innen internasjonale forhandlinger

for
di det læ
rer oss hvor
dan vi skal
konseptualisere. Det er ikke så nøye
hva du studerer. Det viktigste er at
du lærer å være kritisk, hvordan for
stå kompleksitet, hvordan definere,
hvordan sette ord på ting og hvordan
systematisere. Men som forhandler
er det ikke nok å ha øyne og øre, man
må også ha en nese og en følelse med
opp
ga
ven og de man for
hol
der seg
til. Det er intuisjon og ikke noe man
kan lære seg gjennom akademia, sier
han.
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INC
– Man må føle seg fram gjennom
de komplekse forholdene man har å
gjøre med i en forhandling. Du tren
ger tykk hud, tålmodighet og tåle å bli
ydmyket og kritisert. Du må ha evnen
til å tåle tap og feil gang på gang. Det
er vik
tig når man mø
ter mot
stand.
Når forhandlingene feiler må du ikke
bli trukket ned men bli trukket opp.
Du må være en akrobat med evnen til
å improvisere. Du må også være en
arkitekt, fordi du må designe ditt
team og apparatet rundt avtalen, sier
Rød-Larsen.

Du trenger tykk hud,
tålmodighet og tåle å bli
ydmyket og kritisert

Personifisere
Selv om Rød-Larsen er sosiolog tror
han ikke det er noen felles teori om
dan en får gjen
nom
ført en god
hvor
forhandling
– Men det fin
nes en» verk
tøy
kasse» med en rekke forskjellige verk
tøy, og man må analysere situasjonen
for å finne fram til de rette verktøyene
å bruke. Han mener det er to nøkkel
ord som er viktige; det ene er å perso
nifisere, det andre å institusjonalisere.
– Her er noen eksempler på å per
sonifisere: Jeg kaller aldri noen sir, jeg
kaller aldri noen med etternavn. Jeg
bruker fornavn så langt det lar seg gjø
re for å bygge en personlig kontakt.
Under mitt første møte med den liba
nesiske presidenten Emile Lahoud i
hans vakre palass utenfor Beirut, for
talte han meg ting som ikke stemte og
jeg fikk en bestemt følelse av at vi var
avlyttet av syrerne. Utenfor vinduet så
jeg en vakker hage. Jeg sa at jeg elsker
hager og foreslo å gå en tur der. Han sa
ok og vi gikk ut. Jeg gikk ved siden av
ham, la armen rundt ham og sa» Emi
le, du må hjelpe meg å hjelpe deg».
Det fungerte. Vi utviklet et veldig
sterkt personlig forhold og vi hadde
alle våre samtaler i hagen – og han sa
som regel det stikk motsatt av det han
sa på kontoret.
– Jeg har også et eksempel fra da
jeg satt på kontoret hos en minister i
et land i Midtøsten. Ministeren var
svært frekk med meg og beskylte oss
for ikke å kom
me for å ska
pe fred
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all slags tull til ministere som reiser
gjennom din by, men ikke kom til meg
med tull flere ganger». Etter det har vi
hatt et godt forhold. Av og til må man
ta en sjanse og være annerledes for å
få ting til å fungere.

Institusjonalisere
– Som forhandler er det ikke nok å ha
øyne og øre, man må også ha en nese og
en følelse med oppgaven og de man
forholder seg til. Det er intuisjon og ikke
noe man kan lære seg gjennom
akademia, sier Terje Rød-Larsen.

men for å starte krig. Dette bare fort
satte. Jeg fant ut at jeg måtte få ham
litt ut av balanse, så jeg så på skoene
hans og så at de var eksakt de samme
som mine. Jeg sa: «Faruk, jeg liker sko
ene dine». Han ble helt satt ut av
balanse, men fortsatt etter en stund å
være like aggressiv. Jeg fant ut at jeg
måtte gjøre noe som var mer drama
tisk og sa til ham: «Faruk, du gir meg
kun to muligheter. Enten må jeg gå til
media å fortelle om alt tullet du kom
mer med – el
ler så kan vi gå ut å
drikke oss fulle». Da ble han helt satt
ut, men sa til slutt: «Ok la oss gå ut å
bli fulle». Vi gikk ut og han bestilte en
flaske vin og sa til meg: «Ingen har
snakket til meg på den måten tidli
gere». Jeg svarte «Du kan komme med

Etter undertegnelsen av Osloavtalen
kalte Bill Clinton inn til en stor donor
konforanse der målet var å få inn 1
milliard US dollar til de Palestinske
myndighetene. Terje Rød-Larsen var
en av dem som var tilstede under dis
se forhandlingene.
– EU, USA og Russland kranglet
om hvem som skulle ha ansvaret for
komiteen. Russerne ble kastet ut fordi
de ikke hadde gitt noen penger og det
skapte en trykket stemning i lokalet.
EU mente de skulle styre komiteen og
USA mente det samme. Alt var låst.
Plutselig sendte den saudiarabiske
representanten en lapp til meg, hvor
han lurte på om ikke Norge kunne ta
det
te an
sva
ret. Jeg svar
te at da må
partene være enige om det. Saudiara
beren sendte en lapp til begge parter
og begge gikk med på at Norge skulle
ta ansvaret – hvorpå de kom med et
forslag om at Norge skulle få denne
rol
len, og det fikk vi. Da
men som
representerte USA var rasende og
gråt. Hun kastet dokumentene over til
meg og sa» lykke til!» Det var slike vi
fikk denne rollen som vi har fortsatt,
forteller Rød-Larsen.
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Forlater domstolen etter 30 år med kappe og klubbe

Tingrettsdommer
Strøm går fra jus
til uniformshistorie
I rettssalen liker han faste rammer og er bevisst
på være «sjefen». Likevel har hans høyst
uformelle utseende, med langt hår, skjegg og
bart, fått tiltalte, vitner og parter i sivile tvister
til å senke skuldrene i rettssalen gjennom 30 år.
Nå gir han seg for alderen. Knut Erik Strøm tar
sin hatt og forlater Oslo tinghus. Nå venter
hobbyen og hans glødende interesse for;
uniformer!
Tekst: Tore Letvik
Foto: Thomas Haugersveen

Juristkontakt møter avtroppende
tingrettsdommer Knut Erik Strøm
(68) idet han ryd
der seg ut av sitt
kontor i 4. etasje i Oslo tinghus. Min
ner i form av utklipp, og hele magasi
ner og bøker, gås gjennom. De repre
sen
te
rer noen av min
ne
ne langs en
lang tjenestevei og karriere innen
norsk rettspleie.
Gjen
nom de sis
te 30 år har et
stort antall mennesker fortalt sine his
torier foran tingrettsdommeren. Vi
ber Strøm om å beskrive hva han ten
ker om tiden fra sommeren 1987, da
han begynte som dommer i det som
da het Oslo byrett, og fram til nå. I
årene 1981-87 jobbet han som advo
kat.
– Jeg er glad jeg valgte dommeryr
ket. Mest fordi jeg er glad i jus, men
også fordi jeg var svært kommersielt
klønete som advokat. Det at jeg kre
vde av meg selv å stille mer enn godt
forberedt i retten, var nok en av flere
årsaker til dårlig lønnsomhet. Jeg var
ikke opptatt av å begrense antall timer
jeg brukte til å forberede en sak, og
det kastet det dårlig av seg i kroner og
øre. Følgelig var jeg mer vellykket i en
ikke-kommersiell rolle, som dommer,
sier Strøm.
Juristkontakt har loddet stemnin
gen blant andre profesjonelle juri
diske aktører som har møtt Strøm i
retten. Fargerik er en karakteristikk
som blir nevnt. En av Norges mest
erfarne strafferettsadvokater, Harald
Stabell, kan fortelle at tiltalte som
har hatt en forestilling om dommere
som korrekt kledt, og utad osende av
autoritet, har klart å senke skuldrene
i det Knut Erik Strøm kom inn i
rettssalen.
– Jeg har da også hatt klienter som
har skvettet til i stolen i det Strøm
entret retten og spurt undrende; Er
det dommeren, sier Stabell humørfylt.
Han karakteriserer Strøm på følgende
måte:
– Menneskelig, hyggelig, forståel
sesfull. En dyktig og grundig tingretts
dommer. Det er synd han slutter, sier
Stabell.
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Jeg er av den typen
som liker høye stoler og
kapper. De signaliserer
dommerrollen som
en maktrolle
Formell i retten
Strøm sier han er glad for å ha blitt
oppfattet som fargerik og menneske
lig, men forteller at han er av de som
har for
søkt å byg
ge opp un
der det
autoritære i dommerrollen.
– Kall meg gjer
ne far
ge
rik, men
kall meg ikke for en fargeklatt, for da
blir jeg provosert! Jeg er av den typen
som liker høye stoler og kapper. De
signaliserer dommerrollen som en
maktrolle og man slipper da å måtte
ta kontrollen i retten. I mine øyne er
det bedre å komme inn i retten som
en avgud og vise at man er et men
neske, enn å komme inn som et men
neske, og bli et udyr når man må ta
tilbake kontrollen. Jeg har faktisk en

veldig formell måte å starte rettsfor
handlingene på. Dersom noen reage
rer på at dommeren har langt hår, bart
og skjegg, så vil jeg kalle det fordom
mer. Mitt 68-generasjons-utseende er
vel i dag heller blitt et tegn på at jeg er
et maktmenneske på vei mot pensjo
nen, humrer Strøm som tok juridisk
embetseksamen i 1974.
Han jobbet som dommerfullmek
tig i daværende Asker og Bærum her
redsrett fra 1978-1980, etter først å
ha vært saksbehandler i Sosialdeparte
mentet og i Finansdepartementet, før
han begynte som advokat.
Selv om Strøm har vært bevisst på
å innlede rettssakene på en formell
måte, har han fra tid til an
nen sett
grunn til å invitere partene til å løsne
litt på snippen.
– Jeg er for å ha en hyggelig tone i
retten selv om det kan være en vanske
lig balansegang sett opp mot sakenes
alvor. Under langvarige hovedforhand
linger har det hendt at jeg har sagt til
partene at det er lov å ha en god atmo
sfære og ha det litt hyggelig, fordi det
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egentlig hjelper til med å få saken best
mulig opplyst. Mitt syn har alltid vært
at det må være tillatt med en og annen
god replikk som treffer. Men en mor
som
het må all
tid gå på ens egen
bekostning eller på bekostning av de
andre profesjonelle aktørene, aldri på
bekostning av tiltalte, fornærmede, vit
ner eller parter, sier Strøm.

Statlig voldsmonopol
Vi spør Strøm hvilken samfunnsopp
gave han anser at en dommer har.
– Jeg får ofte motbør når jeg sier
dette, men har sagt det gang på gang,
og er ikke redd for å si det igjen. Sta
ten har et volds
mo
no
pol, og den
ne
voldsbruken til samfunnets og sam
funnsmedlemmenes beste, er regulert
av uavhengige domstoler. Alvoret ved
denne situasjonen bør gjennomsyre
domstolenes virksomhet, sier Strøm,
som møter reaksjoner når han bruker
ordet voldsmonopol.
– Reaksjonene kommer fra de som
mener jeg bør kalle det et maktmono
pol. Men det er et statlig voldsmono
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pol vi snakker om. Pressen har makt,
kapitalen har makt, fagforeninger har
makt, men det er bare staten som har
monopol på å bruke vold. Og da er
det ikke bare at politiet slår ned på
demonstrasjoner, eller går fysisk til
verks mot kriminelle. Vi snakker om
et voldsmonopol i alle henseender.
Hvis du ikke betaler regningen din, og
det går langt nok, så kommer nams
mannen på din dør. Betaler du fortsatt
ikke, så blir du kas
tet ut og fra
tatt
eiendeler. Dette fører til at alle som
får befatning med domstolene bør
oppleve et system som er preget av at
den enkelte møtes av dommere som
har åpenhet, faglig dyktighet, sosial
inn
sikt og til
strek
ke
lig tid til å be
handle den enkelte med det alvor som
situasjonen tilsier, sier Strøm.
Når det gjelder vold, så er det noe
68-åringen selv har følt på kroppen.
Høsten 2006 ble han slått ned bakfra
og slått og sparket av tre unge menn.
Strøm var innom kontoret i Oslo ting
rett ved halvett-ti
den på nat
ten, da
han skulle hente noe der. Da han kom
ut på gaten igjen, skjedde det.
– Jeg ble slått i bakhodet, og falt i
bakken. Men jeg mistet ikke bevisst
heten. Midt i det hele husker jeg red
selen for at jeg skulle kunne komme
til å miste livet. De var temmelig bru
tale, sier Strøm.
To forbipasserende kom til og for
hindret videre mishandling.
– Adrenalinkicket jeg fikk av fryk
ten for å mis
te li
vet gjor
de gle
den
over å beholde det desto større, og jeg
formelig svevde i tiden etter. Behand
lingen og oppfølgingen jeg fikk i syste
met var også veldig positiv. Noe jeg
re
ager
te på se
ne
re var at det blant
mange nærmest var en forventning
om at jeg som offer for vold skulle få
traumer og trenge langvarig behand
ling et
ter
på. Jeg har re
spekt for at
and
re kan få trau
mer av slikt, men
sånn var det ikke for meg, og i dag
tenker jeg at jeg ikke ville vært hen
delsen foruten. Allerede i ambulansen
tenkte jeg at dette jo gir en fordel hvis
noen påstår at jeg som dommer ikke

forstår hvordan det er å utsettes for
vold. For det har jeg altså rent faktisk
selv følt på kroppen, sier Strøm.
Politiet fant ikke de tre som an
grep ham, men etterforskningen skal
ha vist at det høyst sannsynlig ikke
hadde noen sammenheng med tidli
gere saker pådømt av Strøm. Myste
riet vokste av at han heller ikke var
forsøkt ranet.
– Det kan ha vært så enkelt som at
noen visste at jeg var dommer og fant
ut at de ville slå meg ned, eller det kan
ha vært helt umo
ti
vert vold, sier
Strøm.

Fant sitt livs lykke
Den avtroppende tingrettsdommeren
forteller at han gleder seg over at han
gjennom sin tid i retten har fått anled
ning til å få innsikt i et bredt spekter
av samfunnsområder.
– Vi dømmer jo i alt fra mindre
si
vi
le tvis
ter av pri
vat art til stør
re
tvister innen næringslivet og får kunn
skap om alt fra oljeplattformer til lak
se
opp
drett, sier Strøm og an
slår at
andelen sivile saker og straffesaker
han har dømt i kan ligge i forholdet
60/40.
Av straffesaker han har administ
rert som tingrettsdommer har flere
hatt høy medieprofil, som rettssaken
mot
daværende
høyreorienterte
Johnny Olsen i 1998, og den såkalte
Sponsor Service-saken. Den siste hus
ker Strøm særlig godt. Han fikk kri
tikk så håret flagret, etter at han var
administrator i saken hvor Oslo ting
rett dømte den tidligere konsernsje
fen i Sponsor Service, Terje Bogen, til
fem års feng
sel, i 2006 for grovt
bedrageri, økonomisk utroskap og
brudd på regnskapsloven. Etter anke
endte straffen i lagmannsretten på fire
og et halvt års fengsel.
Aftenpostens politiske redaktør
Harald Stanghelle var ikke nådig i sin
kritikk av dommen, og skrev følgende
i en kommentar i avisen: «Saken mot
Ter
je Bo
gen er et læ
re
styk
ke i lett
vinte slutninger og en studie i mangel
på dommerinnlevelse i et liv fjernt fra
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I ambulansen
tenkte jeg at dette jo gir
en fordel hvis noen påstår
at jeg som dommer ikke
forstår hvordan det er
å utsettes for vold

tingrettens kompetanseområde».
– Som dommer har jeg vært for
siktig med å gå ut i offentligheten for
å kommentere avgjørelser jeg har vært
med på å fatte, men jeg valgte å gjøre
det da. Og jeg kunne gjøre det, fordi
jeg had
de skre
vet dom
men på en
måte som egnet seg for direkte sitat,
sier Strøm til Juristkontakt.
I sitt tilsvar til Stanghelles sterkt
kritiske kommentar skrev Strøm i en
kommentar i samme avis følgende, få
dager senere:
«Redaktør Harald Stanghelle hud
flet
ter meg for dom
men i Spon
sor
Service-saken. Jeg ber leserne lese
bakgrunnen, og selv vurdere.» Deret
ter siterer Strøm de delene av den 51
sider lange dommen som gir begrun
nelse for domfellelsen på området
Stanghelle kritiserte. Det hele roet
seg. Og det få vet er at den harde kri
tikken som dommeren ble utsatt for
ga grunnlag for noe som skulle ende i
et kjærlighetsforhold!
– Det viste seg at HR-rådgiveren i
Økokrim kjente til avisdiskusjonen,
og vi møttes tilfeldigvis på en nyttårs
aften da vi hadde felles bekjente i sel
skapslivet. Hun ville ha meg til bords,
og siden har vi nå hatt fem og et halvt
år sammen. Jeg har fått takket Stang
helle, som generelt er en innsiktsfull
journalist på rettsområdet, for å ha
brakt lykken inn i mitt liv.

Uniformer i bilder og tekst
En annen form for lykke har Strøm
også i noe som mange kanskje vil ten
ke på som en noe særegen hobby. Og i
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hele hans voksne liv har interessen for
uniformer og uniformshistorie måtte
spille «annenfiolin». Jussen og jobben
som tingrettsdommer har gått foran.
Men når Knut Erik Strøm nå går av
for alderen, etter 30 år med kappe og
klubbe, blir rekkefølgen en helt annen.
– Nå legger jeg jussen på hylla for
godt og gleder meg til å kunne vie full
oppmerksomhet til det som har vært
min hobby fra barnsben av, sier Strøm
som har skrevet flere bøker om uni
former av ulik art.
– Helt siden jeg som barn lekte
med mine plastsoldater har jeg ikke
bare hatt interesse for historie gene
relt, men også for uniformhistorien
spesielt. Det har bare vært en hobby
og genererer generelt bare utgifter,
ikke inntekter, sier Strøm.

In
ter
es
sen har ført til et om
fat
tende for
fat
ter
skap i form av et
tobindsverk på over 1400 sider som
dokumenterer norsk uniformshistorie
fra 1840 og frem til 1910, i bilder og
tekst, samt en bok på 600 sider om
Norges borgervæpningsuniformer.
Siden 1983 har han vært redaktør
for årboken til foreningen Norsk
Våpenhistorisk Selskap, som består av
personer som er interesserte i unifor
mer og historiske våpen.
Foreningens første årbok kom i
1977. Strøm har skre
vet ar
tik
ler i
årboken, men også hefter for Forsvars
mu
se
et. I 2004 klar
te han å fo
re
ne
uniformsinteressen med sitt yrkes
messige område, da han skrev årboken
«Rettssystemets uniformshistorie».
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I september holder Oslo tinghus avskjedssammenkomst for tingrettsdommer Strøm.
I den anledning har han laget sitt eget grafiske bilde av dommeren som drømmer om
mer tid til uniformshistorien. Juristkontakt trykker illustrasjonen med tillatelse fra
Strøm som nå rydder sitt kontor og sier takk for seg som tingrettsdommer etter en
lang karriere i jussens tjeneste.

Justisdebatt

Møttes til duell
i valgkampen

P
i

Nærpolitireformen, bemannings
krav og bevæpningsspørsmål var
blant temaene som ble heftig
debattert under justisdebatten
og justisministerduellen under
Arendalsuka. Kun FrP stiller
seg bak kravet fra Politiets
Fellesforbunds ønske om generell
bevæpning, og ingen partier vil gi
løfter om å styrke politiet så mye
at alle politidistrikt får en
bemanning på to politifolk per
1000 innbyggere.
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På en fullsatt Strand Cafe kunne de
fremmøtte først høre en justisminis
terduell mellom nåværende statsråd,
Per-Willy Amundsen (Frp) og politi
ke
ren som kan være en kom
men
de
justisminister ved et regjeringsskifte,
Hadia Tadjik (Ap).
Justisministeren ble utfordret på
Norge fortsatt ikke har fått etablert et
nasjonalt beredskapssenter, seks år
etter massedrapene på Utøya og i
Regjeringskvartalet.
– Det er egent
lig et vel
dig lett
spørsmål å svare på. Realiseringen av
beredskapssenteret må bygge på gode
planer før vi setter spaden i jorda. Pro
sessen som den rødgrønne regjeringen
startet før regjeringsskiftet, med planer
om etablering av beredskapssenteret
på Alnabru, var et prosjekt vi rett og
slett måtte skrote. Prosjektet skapte
mye konflikter, og langt flere konflikter
enn dagens etablering på Taraldrud

gjør, samtidig som det ikke tilfredsstilte
kvalitetskravene. Vi er nå godt i rute
for å realisere politiets nasjonale bered
skapssenter på Taraldrud. Statsbudsjet
tet kommer i oktober.
– Tidsperspektivet er at vi skal få
beredskapssenteret klart til å bli tatt i
bruk 2021, selv om vi sann
syn
lig
vis
klarer det før den tid. Da vil prosjektet
være ferdigstilt og tatt i bruk. Der vil
de nye helikopterne være sta
sjo
nert,
sammen med beredskapstroppen,
bombetjenesten og gisseltjenesten.
Det blir en skarp respons, hvor innsat
sen kan settes inn i løpet av 15 minut
ter. Det vil være noe helt annet enn det
man har hatt tidligere, sa Amundsen.

Stillinger vakant
Hadia Tadjik kvitterte på kritikken
mot Alnabru-prosjektet med å si at
Amundsen snakker om snøen som falt
for mange år siden.
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ARENDALSUKA

Per-Willy Amundsen (Frp) og Hadia Tadjik (Ap) debatterte om beredskap og omorganiseringen av politiet under duellen
i Arendalsuka.

– Jeg er mer opptatt av at dette nå
må gjennomføres. Byggingen på Tarald
rud må komme raskt i gang. Men det
gjenstår jo pengebevilgningene for å fak
tisk få dette til. Og jeg er opptatt av at de
bevilgningene må komme på plass. Så
her må det handles raskt for å få senteret
etablert og operativt, sa Tadjik.
Under de duellen mellom de to
kom det også fram at Frp vil opprett
holde nivået på utdanningen av politi
stu
den
ter, og at 92,5 pro
sent av de
som gikk ut av Politihøgskolen i 2016
nå er i jobb.
– I vår regjeringsperiode har vi da
også klart å få 1900 nye politifolk, sa
Amundsen.
Ha
dia Tadjik pek
te på at den
ne
økningen av nyutdannede i realiteten
ikke er til så stor hjelp for politidis
triktene.
– Rundt om i distriktene holdes
politistillinger nå vakante for at de

Juristkontakt 6 • 2017

skal kunne ha råd til å ta i mot studen
tene, så situasjonen er ikke så rosen
rød som justisministeren prøver å
fremstille den. Kommer vi i regjering
så skal vi sørge for mer overføringer av
midler til politidistriktene slik at de
får et bedre handlingsrom, sa hun.

Mangel på utstyr
Under debatten kom det også fram at
nærpolitireformens satsing på flere
politiansatte har gått ut over investe
ring i utstyr og IKT. Oppskaleringen
av politiet som nå foregår er krevende.
90 prosent av utgiftene i politiet er
lønninger og vi skal nå ha et løft av
materiell og utstyr, med blant annet
innkjøp av nye politibiler.
Etter justisministerduellen ble
justisrepresentanter fra de andre par
tiene inkludert i debatten, med
Anders Werp (H), Kjell Ingolf Rop
stad (Krf), Ola Borten Moe (Sp). Poli

tikerne ble utfordret av leder i Politi
ets Fellesforbund, Sigve Bolstad som
ville ha et klart svar på hvem av dem
som kunne love å gå inn for to politi
folk per 1000 innbyggere i hvert poli
tidistrikt. Noe ingen av politikerne
ville gjøre. Flere står imidlertid bak et
mål
krav om to po
li
ti
folk per 1000
som et gjennomsnitt for hele landet.
– Dette har vi forpliktet oss til fra
Høyres side. Vi går til valg på å skaffe
lin
ge
ne som
de omlag 1500 nye stil
politiet trenger for å nå det og ligger
jo i god rute. Vi kommer sannsynligvis
til å nå må
let om to per 1000 før
2020, sa Anders Werp som pekte på at
det vil koste om lag tre milliarder kro
ner å holde dette løftet.
– Dette skal vi levere. Når vi sier to
per tusen som et gjennomsnitt for hele
landet, så tror jeg PF er de som er nær
mest til å vite svaret på hvorfor vi ikke
vil love to per 1000 per politidistrikt.
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F.v. Sigve Bolstad (PF), Ola Borten Moe (Sp), Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Anders Werp (H), Per-Willy Amundsen (Frp) og Hadia Tadjik
(Ap) presenterte sine synspunkter i justispolitikken.

Jeg kan nevne Sogn og Fjordane politi
distrikt som eksempel. Der er politi
dekningen lavest fordi det er der vi har
lavest antall anmeldte forbrytelser i
landet. I den andre enden har vi Oslo,
som har tre ganger flere anmeldelser
per år enn det Sogn og Fjordane har
per år. Da mener jeg vi må prioritere

politistyrken dit hvor behovet er størst.
Og ikke ha en matematisk fordeling ut
fra en likhet over hele landet. Jeg tror
ikke det vil føre til att vi får ett politi,
men at de som har størst behov får dår
ligere polititjeneste enn de som har
mindre behov. Og behovet varierer
over landet, sa Werp.

Politiets Fellesforbund sto som
arrangør av justisdebatten og ville
gjerne ha svar i bevæpningsspørsmå
let. Etter at politikerne hadde gitt sine
synspunkter viste det seg at det fort
satt bare er Frp som deler PFs stand
punkt om at det bør være ge
ne
rell
bevæpning av norsk politi.

Trenger vi journalistene
når vi har juristene?
Spørs
må
let var nem
lig «Hvor mye
journalistikk trenger vi egentlig – når
vi har Riksrevisjonen og Sivilombuds
mannen?» Det var Kjersti Løken Stav
rum, tidligere generalsekretær i Pres
seforbundet og nå direktør stiftelsen
Tinius, som spurte et panel bestående
av riksrevisor Per-Kristian Foss, sivil
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ombudsmann Aage Thor Falkanger,
generalsekretær Arne Jensen i Redak
tørforeningen og Kristin Clemet fra
Civita.
– Overlapper dere journalistene,
ble sivilombudsmannen spurt av
møteleder
– Vi trenger journalister. Men jeg
skjønner spørsmålet. Det er noe over
lapp. Men institusjonene kan ikke
bare passe på hverandre. Vi tar tak i
saker fra mediene og omvendt, sa
Falkanger
– Vi skal også gi journalistene
verktøy de trenger – som gir innsyn og

m

S

–

Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen

Det var ikke akkurat det spørs
målet som ble stilt under en av
debattene under Arendalsuka,
men det var ikke så langt unna.

f
I
p
s
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som handler om ansattes ytringsfri
het.
Han pek
te for
skjel
le
ne i måte å
jobbe på.
– Vi har tilgang til alt materialet
vi ber om på en helt an
nen måte
selvfølgelig. Men vi er avhengig av
bred støtte. Da må vi passe oss for
politisering for eksempel. Vi kan
hel
ler ikke føl
ge sa
ker som drei
er
over mot privat sektor. Det er det
mye makt. Vi må også være objek
tive, sa han.
En journalistisk gravesak som fikk
mye oppmerksomhet var VGs avslø
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ARENDALSUKA
ringer om tvangsbruk i psykiatrien,
saken om tvangsloggene.
– Jeg vil si at saken om tvangsloggs
akene fra psykiatrien initierte energi
inn i vårt eget arbeid, sa Falkanger.
Riksrevisor Per-Kristian Foss var
også klar på at kontrollorganene ikke
erstattet pressen.
– Dagbladets avsløringer om Nige
ria-båtene endret politikk. Det er mye
snakk om at pressen er blitt så dårlig,
men jeg mener pressen er blitt bedre
enn den var.
Det var ikke Kristin Clemets inn
trykk.
– Jeg synes å se at det er enorme
forskjeller de siste årene på pressen.
Institusjonene er blitt sterkere og
pressen svakere. Jeg ser også et kunn
skapsproblem i pressen. Det gjelder
både på økonomi og næringsliv.
Arne Jensen i Redaktørforeningen
mente det bildet trengte en korrigering.

F.v. Kjersti Løken Stavrum, Aage Thor Falkanger, Per-Kristian Foss, Kristin Clemet og
Arne Jensen.

– At alt var bedre før? Da skal man
bare ta en tur ned i arkivene og se på
de gamle utgavene. Da tror jeg man
vil se noe annet.
Clemet spurte om hvem som kon
trollerer Falkanger og Foss.

Sosiale medier

– Vi blir digitale mutanter
Shabana Rehman snakket om
barn og ungdoms bruk av sosi
ale medier da Juristforbundet
inviterte til temabrunsj under
Arendalsuka.

å

k


– Det er man
ge som leg
ger ut alt
mulig på sosiale medier i dag. Ofte
tenker man ikke over konsekvensene
og det er mennesker som kan få livet
ødelagt. Ungdom og personvern på
nett et svært vik
tig tema for oss i
Juristforbundet, sa forbundets presi
dent Curt A. Lier da han in
vi
ter
te
fremmøtte gjester til temabrunsj med
foredrag av debattant, spaltist og
komiker Shabana Rehman på en kafe
i Arendal.

7

Juristkontakt 6 • 2017

t
e
v
r
n
r
t


– Riksrevisjonen og Sivilombuds
man
nen må også vok
tes og grans
kes.
Disse institusjonene er jo ikke guder.
Generelt mener jeg at forvaltningen har
vært et underdekket område. Selv om
mye forandret seg etter 22. juli, sa hun

Shabana Rehman

– Foreldre snakker ikke nok med
barna sine om dette, mente hun og
fortalte om en opplevelse hun selv
hadde hatt, der det ble postet grove

kommentarer på Instagram-kontoen
hennes.
Det viste seg at det var en 14-åring
som had
de skre
vet det, og hun tok
selv kontakt med foreldrene. Opple
velsen fikk henne til å tenke at vi må
snakke mer med ungdom om temaet.
– Det hand
ler også om hvil
ken
of
fent
lig
het vi skal ha. Jeg har selv
vært utsatt for trakassering på sosiale
medier og vet en del om det.
– Men vi kommer ikke unna at vi
lever i en digital verden. Jeg tror vi
blir digitale mutanter. Det som fore
går på sosiale medier handler om en
slags iscenesettelse og jeg ser også at
unge men
nes
ker har en iro
nisk dis
tanse til det. Det vil beskytte dem og
er en sunn utvikling og motreaksjon,
sa Rehman.
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Etterutdanning
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Akademikere trenger
kompetansepåfyll

n
n

D

S

F.v. Terje Strøm, Marianne Aasen (Ap), Jan Tore Sanner (H) og Kari Sollien.

– Vi risikerer at tusenvis av
menneskers utdanning blir
irrelevant dersom vi ikke tar
grep, sier Kari Sollien, leder
i Akademikerne.

Er kompetansepåfyll for høyt utdan
nede undervurdert og glemt? Det
spurte Akademikerne og Econa under
Arendalsuka – og tok utgangspunkt i
at ny teknologi og kunnskap vil endre
norsk arbeidsliv radikalt. Det betyr at
kom
pe
tan
se mer enn noen gang er
ferskvare.
Et pa
nel be
stå
en
de av Kari Sol
lien, leder i Akademikerne, kommu
nal- og moderniseringsminister Jan
Tore Sanner (H), stortingsrepresen
tant Marianne Aasen (Ap) og sjeføko
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nom Ter
je Strøm i Ny Analyse var
invitert for å diskutere akademikeres
behov for etterutdanning og kompe
tansepåfyll.
Sjeføkonom Terje Strøm pekte på
tre vik
ti
ge tren
der som skyl
ler inn
over Norge.
– Digitaliseringen kommer. Inter
nasjonale studier viser at en av tre job
ber kan forsvinne på grunn av automa
tisering de neste årene. Selv om dette
er internasjonale tall er det en utvikling
vi vil merke her i Norge også. Så vil
oljen vil bli mindre viktig for oss. Og i
tillegg kommer eldrebølgen.
– Norge har et bra utgangspunkt.
Vi har en godt utdannet befolkning, vi
har en velferdsstat som legger vekt på
utdanning og vi har et godt treparts
samarbeid i arbeidslivet. Men det
betyr ikke at vi kan sette oss ned å hvi
le. Det er mye å ta tak i når det gjelder

betingelsene for etterutdanning, sa
Strøm.
Han pekte på følgende paradoks; I
dårlige tider tar ikke arbeidsgiverne
seg råd til å etterutdanne sine ansatte.
Og i gode tider er det rett og slett ikke
tid til det.
– Det blir vik
tig med of
fent
li
ge
virkemidler. Man kan tenke seg skat
teordninger for å stimulere til etterut
dannelse. Vi må ikke slappe av på det
te. Det er en trend som vi
ser at vi
etterutdanner oss noe mindre enn vi
burde, sa Strøm.

Truer produktiviteten
Alle i panelet var enig om at tenden
sen til manglende etterutdanning og
kompetansepåfyll er en trussel mot
produktiviteten i Norge. Politikerne i
panelet ble spurt om hvilke konkrete
tiltak de ville sette inn.
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ARENDALSUKA
– Et kon
kret vir
ke
mid
del å vur
dere er kompetansefunn, altså en
skattestimulering. Vi må også videre
utvikle og bli enda bedre på samar
beid mellom næringslivet og utdan
ningsinstitusjonene. Og i staten må vi
fortsette med den arbeidsgiverpolitik
ken vi har satt i gang. Lokale forhand
linger og lokalt handlingsrom stimule
rer kompetanse der virksomhetene
finner gode løsninger og hver enkelt
får påfyll, sa Jan Tore Sanner.
Når det gjelder samarbeid mellom
næringslivet og utdanningsinstitusjo
nene mente han det er store kultur
forskjeller å se rundt i landet.
– Det handler om å være fram
overlent og utadvendt. På Vestlandet
ser vi at det er en ster
ke
re kob
ling
mellom kompetansemiljøer og utdan
ningsinstitusjonene. Jeg er grunnleg

gende teknologioptimist, men det er
utfordringer. Vi må tørre å være best
og ha en kultur for det.
Stortingsrepresentant Marianne
Aasen (Ap) ville ha en stor dugnad for
å ta begrepet læring hele livet på alvor.
– Vi har forslått et spleiselag der
staten, arbeidsgiver og arbeidstakersi
den tar regningen fordelt på 40 + 40 +
20. Dessuten må vi gå gjennom regel
verk. Vi ønsker avtaler med arbeidsgi
versiden i trepartssamarbeidet. Dess
uten trenger vi bransjevise tiltak.
Behovene og løsningene vil variere fra
bransje til bransje. Utdanningsinstitu
sjonene må også inn i samarbeidet, sa
hun.
Panelet mente også at både Låne
kassen og NAV må bli mer fleksible
når det gjelder muligheter for å etter
utdanne seg.

– Trenger massiv satsning
Møteleder pekte på en viss etterpå
klokskap hos politikerne men det ble
påpekt at utviklingen har gått svært
fort de siste årene.
– Da må også strategien utvikle
seg og være dynamisk, forsvarte San
ner seg med.
Kari Sollien i Akademikerne var
klar på hva man risikerer;
– Tusenvis av menneskers utdanning
kan bli irrelevant dersom vi ikke tar grep.
– Jeg tror at de be
drif
te
ne som
investerer i de ansatte vil vinne fram.
Det er de som tiltrekker seg folk. Det
gjelder også for staten. Vi må føre en
slik politikk der også, sa Sanner.
Sjeføkonom Terje Strøm oppsum
merte slik:
– Vi trenger en massiv satsing som
inkluderer også de som er høyt utdannet

Datasikkerhet

Stortingsvalget er hacket
Men det er Nasjonal sikkerhets
myndighet (NSM) som har
gjort det.

Det kom fram da Nasjonal sikkerhets
myn
dig
het (NSM) snak
ket om det
digitale risikobildet, datasikkerhet,
demokrati og valg under Arendalsuka.
Og valgsystemene i Norge får
be
stått skal vi tro fag
di
rek
tør Roar
Thon i NSM. Sammen med sin kollega
Hans Christian Pretorius, avdelingsdi
rektør i NSM, snakket han om datasik
kerhet generelt og om valget spesielt.
– NSM har job
bet med sik
ker
het
rundt valget siden januar og vi har besøkt
ni partier for å snakke om datasikkerhet.
– Temaer har vært mulige trusler
som spredning av sensitiv informa
sjon, overtakelse av profiler på sosiale
medier og spredning av falske nyheter.
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Hans Christian Pretorius

Roar Thon

Partiene har skjerpet sikkerheten. Det
kan i en del tilfeller dreie seg om helt
banale ting som passord, oppdaterin
ger osv. Vi har også fått alle partier til
å verifisere sosiale medier profilene
sine, sier Thon.

Han opp
ly
ser at NSM har hatt
dia
log med Face
book og at «fals
ke
sider» har blitt stengt. Og at NSM
kan stenge kommunikasjon dersom
kontoer blir overtatt av uvedkom
mende.
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Varsling

Vil ikke anbefale andre å varsle
Varsleren fra Monica-saken
måtte tenke seg om da han ble
spurt om han ville gjort det
samme igjen.
– Ville du varslet igjen?
– Det er ikke et enkelt svar på
det. Når jeg tenker på alvorligheten
i saken ville jeg nok det. Men jeg vil
ikke anbefale noen andre den reisen
jeg har vært gjen
nom. Det var en
lang kamp og en reise i et system der
jeg ble motarbeidet på en måte som
var svært overraskende for meg, sier
Robin Schaefer.
Varsling i morgendagens arbeids
liv var tema da Unio inviterte til de
batt under Arendalsuka.
Spørsmålet var om vi i dag har de
rette verktøyene for å ivareta varsle
ren og om det er behov for etablere et
varslerombud eller varslerhus i Norge.
Foruten Robin Schaefer, deltok
forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo,
Akademikerne-leder Kari Sollien,
Unio-leder Ragnhild Lien, YS-leder
Jorunn Berland og Kjetil Rekdal fra
Politiets Fellesforbund (PF).
Sissel Trygstad i Fafo viste til at
undersøkelser om varsling gir grunn
til bekymring og minnet om at det til
synelatende er enighet om betydnin
gen av godt varslingsklima i arbeidsli
vet. Hun var ikke minst be
kym
ret
over utviklingen i offentlig sektor.
– Men det er ikke kun lovverket
det handler om, men også kultur og
holdninger, sa hun.
Kjetil Rekdal i PF mente det var
mye å lære av vars
lings
sa
ke
ne hans
forbund har håndtert.
– Varslingssaker må håndteres av
habile og nøytrale aktører. Det er ikke
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Robin Schaefer fikk spontan applaus da han kom på scenen.

et bra nok system på plass i dag. Vi
trenger derfor et ombud eller et vars
lingshus, sa han.
Robin Schaefer understreket av
varselet må løftes vekk fra dem det
varsles på, men også problematikken
rundt gjengjeldelse overfor varslere.
– Hvor er terskelen for det som
anses som sanksjonering? Det er det
ingen klare definisjoner på i dag. Noen
må definere det tydeligere, sa han.
– Mennesker får livet sitt ødelagt
av sanksjonering i dag, sa Rekdal.

Ombud
Unio-leder Ragnhild Lien mente
hovedorganisasjonene må ta en tyde
ligere rolle for å bedre situasjonen.
Hun ville også støtte opprettelse av et
varslerombud eller nasjonalt varsler
hus «der
som ikke an
net hjel
per».
Leder i Akademikerne Kari Sollien
var mer skeptisk til det.
– Vi i Akademikerne har ikke landet
en slik diskusjon, men jeg er litt skep
tisk. Det flytter fokuset vekk fra virk
he
te
ne og jeg er redd for at en
som
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ombudsordning er en fallitterklæring
for det tillitsvalgtsystemet vi har i dag.
Jeg kan heller se for meg et forsterket
Arbeidstilsyn. Jeg tror også vi har en del
å gå på når det gjelder opplæringen av
tillitsvalgte her. Det burde være en felles
opplæring og enighet om kjøreregler.
Også Jo
runn Ber
land i YS var
avventende.
– Her er det mye som må avklares
og tas tak i før man kan konkludere.
Et ombud kan like gjerne bli en sove
pute, sa hun.
– Det er ikke snakk om at de til
litsvalgte ikke skal brukes i så fall, men
vi trenger kanskje en overordnet og
uavhengig institusjon, sa Lien.

F.v. Jorunn Berland (YS), Kari Sollien (Akademikerne) og Ragnhild Lien (Unio).

Arbeidslivkriminalitet

– Ikke lønnsomt å være lovlydig
Bjørn Marhaug, koordinator for
A-krimsenteret mot arbeids
livskriminalitet i Oslo, tegnet
urovekkende bilde da han for
talte om kriminelle som opere
rer i flere bransjer og skyver ut
seriøse aktører.
Under Arendalsuka fortalte Skatte
etaten, Arbeidstilsynet, NAV og poli
tiet om hvordan de samarbeider for å
forsøke å sette arbeidslivskriminelle
ut av spill. Og hvilke utfordringer de
har.
Bjørn Marhaug er koordinator for
det som skal være hovedstadens spyd
spissenhet mot arbeidslivskriminali
tet, A-krimsenteret. Det er slike
sentre flere steder rundt i landet, der
NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten,
politiet og andre offentlige kontroll
etater samarbeider for å redusere kri
minaliteten i arbeidsmarkedet.
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F.v. Kjersti Monland (ytelsesdirektør i NAV), Trude Vollheim (direktør for Arbeidstilsynet), Atle Roll-Matthiesen (Politidirektoratet) og Hans Christian Holte
(skattedirektør).

Marhaug fortalte om en rekke
utfordringer i denne kampen.
– Lover og regler er ikke tilpasset
den virkeligheten vi møter. Vi ser at
taushetsplikten beskytter kriminelle

og at advokater og regnskapsførere
hjelper kriminelle.
Han fortalte om omfattende
dokumentfalskneri, svarte penger som
reinvisteres i annen kriminell aktivitet
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og at legal og illegal virksomhet blan
des.
– Seriøse aktører vegrer seg for å
tip
se om en del for
hold de ser på
grunn av frykt og trusler.
Dette med fiktiv fakturering har
vært kjent lenge.
– Men en trend som nå er på vei
opp er det som kalles payback, det vil
si at arbeidstakere som får «lønn» må
betale pengene tilbake. Alt kan se bra
ut på papiret. Dette er kontantbasert
der all lønn hentes ut i kontanter. Her
kan vi også oppleve at kameraene ved
minibankene som brukes plutselig
ikke virker lenger og at man ikke får
oversikt over hvem som disponerer og
bruker kort og kontoer.
Marhaug sa at det er store utford
rin
ger som hand
ler om de
ling av
informasjon mellom etatene.
– I dag er det ikke lønnsomt å være
lovlydig.
Helle Hartz Hagen er koordinator
for A-krim senteret i Tønsberg. Også
hun pekte på utfordringene ved
deling av informasjon.

– Vi har heller ikke felles systemer.
Samlokalisering er ikke nok, de en
kelte etatene må også forplikte seg til
å følge opp, sa hun.

Politiet trenger kompetanse
Fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Poli
tidirektoratet var enig i at det er utford
ringer med arbeidslivskriminalitet.
– Og det er en trussel mot sam
funnet. Men regelendringer tar tid.
Det er nok mye å gå på her. Men det
er ofte kre
ven
de sa
ker. Se bare på
Lime-saken, som har bundet opp sto
re ressurser over lang tid. Vi ser også
at det er store forskjeller hvordan dis
se sakene behandles rundt om i lan
det, sa Roll-Matthiesen, som mente at
politireformen vil bøte på det siste.
– Vi trenger fagmiljøer og riktig
kompetanse for å løse disse sakene,
sier han.
Arbeids- og sosialminister Anni
ken Hauglie (H) deltok også i debat
ten om arbeidslivskriminalitet.
– Denne kampen handler om res
surser, men ikke bare det. Det dreier

seg også om hjemler, kompetanse,
metoder og internasjonalt samarbeid.
Og om hvordan vi styrer etatene og
hvilke mål de skal ha.
Storingsrepresentant Truls Wick
holm (Ap) mente det må ses på taus
hetsplikt.
– Vi kan ikke ha det sånn at for
eksempel en advokat kan bidra til å
skjule kriminell aktivitet eller hjelpe
kriminelle.
Kjersti Monland (ytelsesdirektør i
NAV), Trude Vollheim (direktør for
Arbeidstilsynet), Maj Hines (advokat
i NHO), Hans Christian Holte (skat
tedirektør) og Trude Tinnlund
(LO-sekretær) deltok også i debatten
og var enig om at etatene må samar
beide bedre.
– Men ting går for sakte i dette
arbeidet. Blant annet er taushetsplik
ten et problem. Og dette er ikke en
personverndebatt. En annen utford
ring er hvem som skal bestemme og ta
avgjørelsene i dette samarbeidet, sa
Trude Tinnlund.

Skatt

Debatterte Skatteetaten,
rettssikkerhet og skattesnusk
– Skatteetaten kan gjerne tenke
mer på hvilken makt de har, sier
advokat René Ibsen.

Det var Juristforbundet og Econa som
inviterte til debatt om inndriving av
skatt under Arendalsuka under titte
len «Leg
ger vi til ret
te for skat
te
snusk?» Skattedirektør Hans Chris
tian Holte møtte gründer og tidligere
politiker Henning Holstad, Juristfor
bun
dets pre
si
dent Curt A. Lier og
advokat René Ibsen.
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I et debattinnlegg i Finansavisen
kritiserer Holstad Skatteetaten for å
gå nådeløst og hardt etter småbedrif
ter.
«Etter høyprofilerte nederlag vir
ker det som Skatteetaten nå konsen
trerer seg om småbedriftene. Der fin
ner de all
tid, og jeg me
ner all
tid,
formalfeil de kan slå ned på, og innbe
talingskravene er nådeløse. Vi trenger
en debatt om denne utviklingen»,
skriver Holstad og spør hvordan retts
sikkerheten oppleves og ivaretas hos
små og mellomstore bedrifter når
Skatteetaten slår til.

«Mange opplever seg dypt urett
ferdig behandlet og overkjørt. Vi
hører ikke så mye om dem, ofte fordi
de rett og slett gir opp og fordi deres
skattesaker ikke har interesse for
media.
Gjen
nom mine kon
tak
ter og ar
beid i næringslivet, hører jeg mange
skrekkhistorier», skriver Holstad.
Han forteller om virksomheten
som må begjære oppbud fordi boket
tersynsrapport trekker langt ut i tid.
Eller bedriften som får store skatte
krav som må betales umiddelbart – og
der Skatteetaten etter flere års klage
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ARENDALSUKA
behandling trekker påstanden under
en rettslig behandling. Da har bedrif
ten betalt 700.000 i advokatomkost
ninger for å forsvare seg. Eller bedrif
ten som et
ter en for
mal
feil et
ter
bokføringsforskriften ender med å
måtte legge ned.
«Vi ser at mange til slutt får rett
hvis de orker å ta sakene sine gjennom
rettsapparatet eller til Skatteklage
nemnda. Men det er dyrt og kommer
lenge etter at pengekravene er forfalt,
og mange har da gitt opp for lenge
siden», skriver han.

6500 ansatte
I debatten under Arendalsuka sa Hol
stad at norske virksomheter betaler
sin skatt og gjør så godt de kan.
– Det viser jo skatteinngangen.
Skatteunndragelser er ikke et enormt
pro
blem i Nor
ge, men man bru
ker
analyser på dette for å forsvare
Skatteetens virksomhet med alle sine
6500 ansatte, sa Holstad.
– Jeg er enig med deg i den gene
relle beskrivelsen av både bedrifter og
skatteytere i Norge. Men jeg vil likevel
ikke undervurdere verken arbeidslivs
kriminalitet eller skatteunndragelser, sa
skattedirektør Hans Christian Holte.
En ny analyse konkluderer med at
det er skatteunndragelser for mellom
12 og 60 milliarder i Norge hvert år.
– Det eksakte tallet vet vi jo ikke
og heller ikke om det går opp eller
ned. Men det vi vet, er at det er tusen
vis av kriminelle nettverk i Europa, så
kriminaliteten blir nok ikke borte på
en stund, sa Curt A. Lier.

F.v. Curt A. Lier, René Ibsen, Hans Christian Holte og Henning Holstad.

Advokat René Ibsen var enig med
Holstad om rettssikkerheten.
– Skatteetaten kan gjerne tenke
mer på hvilken makt de har. Det er
mange saker som viser at de kanskje
ikke gjør det alltid.
Skattedirektør Hans Christian
Holte sa at det var bra å bli minnet
om dette.
– Vi skal alltid jobbe for å bli bed
re og vi er opp
tatt av hvor
dan
næringslivet ser på oss. Selv om det
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Tekst og foto i Arendal: Tore Letvik
og Ole-Martin Gangnes

Norskproduserte og
spesialtilpassede
Dommer- og advokatkapper
(Dame og herremodell)

Protokollførerkapper
Kappene lages
i førsteklasses materialer,
og har helforet
forstykke.

Stor makt
Hen
ning Hol
stad var opp
tatt av
rettssikkerheten til den som møter
Skatteetaten.
– Skat
te
eta
ten har makt til å få
lagt ned en bedrift. Får man Skatte
etaten etter seg er det bare å betale
uten å protestere. Folk klarer ikke å
forsvare seg.
– Ja, det er en rettssikkerhetsutford
ring her, sa Curt A. Lier, selv om jeg
mener dette er en generell utfordring.

skal være et ris bak speilet må vi selv
følgelig tenke over hvordan vi utøver
rollen vår.
– Jeg vil oppfordre dere til å fort
sette å forbedre dere, bruke ressur
sene riktig og sette frister for dere selv,
sa Holstad.
– Der er jeg enig, sa Holte.

Kr. 4 400,eks. mva.
og frakt

AS

Vevangveien 396, 6493 Lyngstad
Tlf.: 995 26 743
E-post: ernastorvik@gmail.com
www.pallansom.no
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Stortingsflertall stemte ned forslag
Regjeringen fremmet forslag
om å skjerpe strafferammen fra
21 år til 26 års fengsel for de
som begår flere alvorlige
lovbrudd. I juni måned ble
forslaget stemt ned av et
flertall i Justiskomiteen.
Flertallet, med Arbeiderpartiet i
spissen, vil ha grundigere
utredninger av behovet for en
eventuell forhøyning av
maksimumsstraffen.
Tekst: Tore Letvik

Som Juristkontakt omtalte tidligere i år,
ble re
gje
rin
gens for
slag møtt med en
kald skulder av et bredt lag av landets
tyngste juridiske høringsinstanser, der
iblant Riksadvokaten. Regjeringen ville
opprinnelig ha forhøyet straffenivået fra
21 til 30 år for gjerningspersoner som
begår flere integritetskrenkende lov
brudd, som drap, svært grov vold, vold
tekt og voldtekt av barn under 14 år.
Opprinnelig lå regjeringen også inne
med et forslag om å heve maksstraffen
fra 30 til 40 år fengsel for personer som
har begått flere alvorlige terrorlov
brudd. Som en følge av den massive kri
tikken fra de juridiske fagmiljøene sløy
fet regjeringen helt det siste forslaget,
og nedjusterte sitt andre forslag til en
skjerping av straffenivået fra 21 til 26
års fengsel. Heller ikke dette fikk gehør
av Justiskomiteens flertall da forslaget
var til behandling i Stortinget 13. juni.
Stortinget fikk kun seks dager på seg til
å behandle forslaget.
Det var kun komiteens medlem
mer fra Høyre og Fremskrittspartiet
som støttet forslaget om forhøyet
mak
si
mums
straff til 26 år for fle
re
lovbrudd begått med en strafferamme
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Regjeringen vil øke maksstraffen fra 30 til 40 års fengsel

Får tommelen ned fra
tunge høringsinstanser
Regjeringens forslag om å heve
maksstraffen til 40 år fengsel for
personer som har begått flere
alvorlige terrorlovbrudd og til
30 års fengsel i saker som i dag
har 21 års strafferamme møtes
med en kald skulder av et bredt
lag av landets tyngste juridiske
høringsinstanser. Forsiktige
anslag viser at Norge må bruke
flere hundre millioner kroner
ekstra på kriminalomsorg
dersom lovendringen blir en
realitet.
Tekst: Tore Letvik

Med lovforslaget, som ble sendt på
høring av avtroppende justisminister
Anders Anundsen før jul i fjor, ønsker
regjeringen å få slutt på den såkalte
«kvantumsrabatten» i straffesaker. I
tillegg til økning av maksstraffen fra
30 til 40 år, foreslås at strafferammen i
det høyeste straffebudet som kommer
til anvendelse, skal forhøyes tre gan
ger i konkurrenstilfeller.
Nå er høringsrunden over. En
gjennomgang Juristkontakt har gjort
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av svarene fra høringsinstansene viser
at forslaget møter stor motstand fra så
vel forsvarerhold som fra politi og
påtalemyndighet. Også Høyesterett
uttrykker i sitt høringssvar en stor
grad av skepsis.
Riksadvokaten har innhentet syns
punkter fra alle landets statsadvokat
regioner, og hovedkonklusjonen er at
straffenivået er tilstrekkelig slik det
praktiseres i dag. Høringssvarene
fra Riksadvokaten og Oslo statsadvo
katembeter, som har avgitt en egen
høringsuttalelse, er svært kritiske i sin
ordlyd. I sitt høringssvar går riksadvo
katens høringssvar i detalj inn i årsa
ken til at man benytter straff og grun
dig
redegjør
for
hvorfor
påtalemyndighetens øverste ledelse i
Norge mener forslaget har lite for seg.
Lovforslaget springer ut av en
enighet mellom Fremskrittspartiet og
Høyre i den såkalte Sundvollener
klæringen, der det heter at regjeringen
vil heve straffenivået der gjernings
personen har begått flere straffbare
forhold. I sitt høringssvar viser riksad
vokaten til målsettingen i Sundvollen
erklæringen og skriver blant annet:
«Denne målsettingen reflekterer
et synspunkt om at dagens straffenivå
ikke i tilstrekkelig grad reflekterer
alvoret og grovheten i å begå gjentatt
eller omfattende kriminalitet. Det
fremholdes deretter at det kan argu

menteres for en mer forholdsmessig
straffutmålingspraksis særlig i saker
som gjelder «integritetskrenkelser av
flere fornærmede», men også «gjentatt
vinningskriminalitet og andre lov
brudd» trekkes frem. I tilknytning til
dette heter det at mindre utslag i
straffutmålingen av den enkelte lov
overtredelse når flere forhold pådøm
mes i konkurrens, «kan oppfattes som
at fornærmede har et svakere straffe
rettslig vern, eller samfunnet uttryk
ker mindre klander, overfor gjernings
personer som allerede har begått
lovbrudd av tilsvarende grovhet». En
slik tilnærming er etter riksadvoka
tens syn mindre treffende og på gren
sen til misvisende», heter det i riksad
vokatens høringssvar.

– Må skjerpes
Da tidligere justisminister Anundsen
presenterte lovforslaget, var han klar
på at domstolene skal dømme, men at
understreket at lovendringen skulle
bidra til å få strengere reaksjoner.
– Forslaget vil gi domstolene et
klart signal om at straffenivået må
skjerpes i saker hvor gjerningsperso
nen har begått flere alvorlige lov
brudd. Det foreslås også å heve maksi
malstraffen i slike saker til fengsel
inntil 30 år, sa Anundsen.
Han la til at for de aller mest
alvorlige lovbruddene, som i dag kan
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straffes med fengsel inntil 30 år, fore
slås en heving av maksimalstraffen til
fengsel inntil 40 år i saker med flere
lovbrudd.
I sitt ni sider lange høringssvar
fortsetter riksadvokaten det som
fremstår som noe tilnærmet en refsing
av innholdet i regjeringens lovforslag.
«Straffen er som kjent reaktiv, og
det eneste egentlige «vern» den kan gi,
er av generelle interesser, og med sik
te på fremtiden. Vernet oppnås gjen
nom straffens ulike funksjoner, her
under dens prevensjonseffekt og den
normdannelse som kan skje ved at
straffen kommuniserer samfunnets
verdier. Utmåles det en streng straff
for flere lovbrudd, er det for øvrig
vanskelig å se at det på noen måte sig
naliserer at angrepet på den aktuelle
interesse aksepteres av rettssystemet,
selv om det gis en såkalt kvantumsra
batt. Dette uttrykket – som benyttes
flere steder i høringsnotatet – er for
øvrig også misvisende, og forutsetter
et kumulasjonsprinsipp som norsk
strafferett aldri har bygget på», skriver
riksadvokat TorAksel Busch.
Riksadvokaten peker på at for
holdsmessighetsbetraktninger i norsk
kriminalpolitikk tradisjonelt sett har
spilt sin hovedrolle i begrensende ret
ning.
«Straffens nyttevirkninger har sål
des ikke kunnet begrunne uforholds
messig strenge straffer. De senere år
har imidlertid forholdsmessighet i
økende grad blitt anført for å begrunne
strengere straffer, uten hensyn til nyt
tevirkninger. Forslagene som nå er
fremsatt, er et ytterligere steg i denne
retning (..) Med utgangspunkt i et nyt
teperspektiv er det imidlertid bred
enighet om at straffens tilsiktede virk
ninger, ikke minst prevensjonseffekt,
avtar med straffens lengde. I alle fall
når man nærmer seg dagens maksi
mumsstraff er det få, om noen, som vil
regne med en ytterligere prevensjons
effekt av straffskjerpelse», skriver Bush.
«Tanken om forholdsmessighet
mellom straffbar handling og utmålt
straff (proporsjonalitet), kan i et sivi

–Skulle man forsøke å straffe på en måte som i grusomhet svarer til de verste
forbrytelser, måtte man åpenbart forlate idealet om en human strafferettspleie,
og samtidig også vår tids rettsstats- og rettferdighetsidealer, skriver riksadvokat
Tor-Aksel Busch (Foto: Tore Letvik)

lisert samfunn ikke gjennomføres
annet enn i symbolsk forstand og gir
begrenset veiledning om hva som er
riktig straffenivå. Skulle man forsøke
å straffe på en måte som i grusomhet
svarer til de verste forbrytelser, måtte
man åpenbart forlate idealet om en
human strafferettspleie, og samtidig
også vår tids rettsstats og rettferdig
hetsidealer», skriver riksadvokaten.

Skjønnet
I Høyesteretts høringssvar understre
ker høyesterettsjustitiarius Toril M.
Øie at landets øverste domstol ikke
tar stilling til om det er nødvendig
med straffskjerpelse eller ikke.
«Høyesterett tar ikke her stilling til
om og eventuelt i hvilken utstrekning
skjerpet straff ved flere lovbrudd er
hensiktsmessig. Det ligger ikke i dette
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at Høyesterett har opplevd noe behov
for slike endringer. Vi har for øvrig
merket oss at høringsnotatet ikke rede
gjør for hvilken virkning en eventuell
straffskjerpelse forventes å ha», skriver
Øie i høringssvaret som fortsetter:
«Dagens strafferammer er vide og
hever allerede i dag strafferammene
der lovbryteren har begått flere lov
brudd. Høringsnotatet peker i liten
grad på konkrete lovbestemmelser
hvor dagens strafferammer ikke vil gi
tilstrekkelig rom for ønsket straff
skjerpelse. Dette reiser spørsmål om i
hvilken utstrekning skjerpede straffe
rammer er et nødvendig virkemid
del», heter det i høringssvaret fra Høy
esterett.
Toril M. Øie griper også fatt i den
årelange tradisjonen domstolene har i
å utvise skjønn.
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I Juristkontakt 4-17 kom det fram at tunge høringsinstanser var svært kritiske til
regjeringens forslag om skjerpede strafferammer. I juni ble også forslaget om å øke
maksimumsstraffen fra 21 år til 26 års fengsel for grove integritetskrenkelser stemt
ned i Stortinget.

på inntil 15 år eller mer. Disse med
lemmene viste til at det i proposisjo
nen fremgikk at forslaget ikke er ment
å skjerpe straffenivået for flere mindre
alvorlige lovbrudd, eller overtredelser
av straf
fe
bud som ikke er satt til
direkte å beskytte enkeltmenneskers
liv og helse, slik som for eksempel nar
kotikalovbrudd.
Frp og Høyres medlemmer i Jus
tiskomiteen understreket at de mener
det er et po
li
tisk spørs
mål å leg
ge
rammene for hvordan samfunnet skal
reagere overfor dem som begår krimi
nalitet.
«Videre er det opp til domstolene
å dømme fritt innenfor disse rammer.
Disse medlemmer mener strafferam
mene for svært alvorlig integritets
krenkende kriminalitet bør utnyttes i
stør
re grad, og her har lov
gi
ver et
ansvar for å sende signaler som er i
tråd med rettsoppfatningen og krimi
nalitetsutviklingen. Disse medlemmer
viser til at strafferammer er en viktig

del av den daglige samfunnsdebatten
og har vært dette i svært lang tid. Flere
høringsinstanser som arbeider med
ofre og pårørende daglig, påpekte i
høringen på Stortinget 30. mai 2017
at det eksisterer en rådende oppfat
ning om behovet for et økt straffenivå
for alvorlig kriminalitet som skader
andres liv og helse. Disse medlemmer
mener dette særlig må gjelde i de til
feller der det er begått flere slike kren
kelser i en og samme sak», står det
blant annet i Stortingets gjengivelse
av Frp og Høyres synspunkter.

Vil drøfte mer
I Stortingets gjengivelse av synspunk
tene til flertallet står det følgende:
«Komiteens flertall, medlemmene
fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti
og Senterpartiet, var ikke avvisende til
straffskjerpelser når det er behov for det
og straffen har en effekt. Det er alvorlig
at enkelte begår grove integritetskren
kelser overfor andre personer. Å finne
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om høyere strafferamme
de riktige avveininger mellom straffe
nivå, allmennpreventive hensyn, indivi
dualpreventive hensyn, rettferdighet og
ivaretakelse av ofre utsatt for slik alvor
lig kriminalitet krever en grundig
behandling av lovgiver. Disse momen
ter er fremkommet i flere høringssvar
og under den muntlige høringen i Stor
tinget. Flertallet peker på at flere
høringsinstanser, som Riksadvokaten og
Høyesterett, er av den oppfatning at
den fremlagte proposisjonen ikke i til
strekkelig grad inneholder en slik grun
dig drøfting».
Flertallet viste også til Ot.prp. nr.
8 (2007–2008) Kap. 2.4, hvor det
blant annet står: «I Norge er straffe
rettspleien tuftet på en langvarig
human tradisjon. Det ville være uhel
dig dersom straffeloven 2005 skulle
initiere en utvikling – utover det som
er strengt nødvendig og adekvat – i

Endringer i skadeerstatningsloven
Komiteens medlemmer fra Arbeider
partiet fant også at Stortinget er fra
tatt mulighetene til på eget initiativ å
innhente kunnskap om disse forhold
på grunn av at saken er krevd hastebe
handlet. Aps medlemmer i Justisko
miteen fant at følgende ikke var godt
nok utredet:
Verdier og moralske dilemmaer,
straff som virkemiddel, gjerningsper
son og fornærmede, kunnskapsba
serte vurderinger av allmennpreven
tive og individualpreventive hensyn,
økonomiske konsekvenser, en gjen
nomgang av utviklingen av straffeni
vået og «straffebyrden» i samfunnet,
internasjonale og nordiske erfaringer,

praksis og utvikling, rettferdighet og
formål med straffen, ofrenes rettssik
kerhet.
På den bakgrunn foreslo Aps med
lemmer i Justiskomiteen følgende:
«Stortinget ber regjeringen ned
sette et offentlig utvalg som skal vur
dere behovet for heving av straffeni
vået for grove integritetskrenkelser.»
Stortinget stemte ned forslaget
om økt maksstraff men vedtok å gå
inn for regjeringens forslag om end
ringer i skadeerstatningsloven hvor §
3-5 annet ledd nå skal lyde: «Har flere
i fellesskap voldt skade, tilføyd kren
king eller utvist mislig atferd, kan det
fastsettes separate krav om oppreis
ning for den enkelte ansvarlige. I vur
deringen etter første punktum skal
det sær
lig leg
ges vekt på den økte
belastningen for fornærmede av at fle
re handlet i fellesskap.”
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retning av å sette straff på fengsel inn
til 30 år for sta
dig fle
re gro
ve lov
brudd.» Flertallet sluttet seg til dette.
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Juristforbundet inn i russebussen

Skal gi juss til russ
Inviterer til seminar med bidrag
fra advokater og politiadvokat.
– Juristforbundet vil gjerne bidra til
en vellykket russefeiring ved å rydde
unna juridiske feller før de oppstår.
Hva sier loven? Hvilke rettigheter har
du? Ta med deg kommende russ og
møt opp, heter det når Juristforbun
det inviterer til seminar i Oslo 7. sep
tember.
Stikkord for temaer er russebuss,
russelåter og hva som legges ut i sosi
ale medier. Men også alvorlige temaer
knyttet til både rus og trusler.
Til seminaret kommer blant andre
advokat og partner Ole André Ofte
bro i Advokatfirmaet Ræder for å gi
råd om kontraktsrett.
Hvilke regler gjelder ved kjøp av
russebuss? Hvordan skal kostnadene
fordeles, og hvem har erstatningsan
svar for bussen om noe skulle skje?
Hvordan leier du sjåfør? Hvilke regler
gjelder ved kjøp av russeeffekter og
russelåter?, er blant spørsmålene som
skal besvares i den forbindelse.
Når det gjelder problematikk med
sosiale medier og personvern kommer
advokat og partner Claude A. Lenth i
Advokatfirmaet Hjort DA.
– I russetiden deles bilder og per
sonopplysninger på nett og i sosiale
medier mer enn noen gang. Hva er
egentlig lov? Vet du hva e-postadres
sen din er verdt? Ulike virksomheter
samler inn personopplysninger om
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Hvilke regler gjelder ved kjøp av russeeffekter og russelåter?, er blant spørsmålene
som skal besvares.

russen til forskjellig bruk. Er det greit?
Finn ut hvilke rettigheter loven gir
deg og hvor
dan du tar vare på deg
selv, heter det fra Juristforbundet.
Claude A. Lenth tar derfor for seg
viktige regler for personvern på møtet
med russen.

Strafferetten
Rus
se
ti
den skal være fest og moro,
men politiadvokat Lise Dalhaug kom
mer for å fortelle om bestemmelser i
strafferetten – og dets konsekvenser –
en del russ dessverre stifter bekjent
skap med. I invitasjonen heter det:
– Rus
se
ti
den er ikke lov
løs, selv
om det av og til kan virke slik. Som

russ har du rettigheter og plikter som
alle and
re når det gjel
der vold, rus,
overgrep, trusler og andre lovbrudd.
Dal
haug skal orien
te
re om de
mest aktuelle bestemmelsene i straf
feretten og hva de betyr for både den
som går over streken og den det går
utover.
Det er imidlertid lite som tyder på
at selve seminaret vil utarte seg; det
serveres kun pizza og mineralvann –
og arrangementet avsluttes kl. 20.00.
Det hele foregår 7. september fra
kl. 17.30 i Frokostkjelleren, Universi
tetshaven i Oslo sentrum.
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Kjempet for juridisk fakultet og vant
Men velger å ikke søke på stillingen som dekan på nytt
– Kampen er ikke tapt, sa dekan
Trude Haugli ved juridisk fakultet i
Tromsø da det var klart at univer
sitetsledelsen ønsket en sterk
reduksjon av antall fakulteter ved
UiT. Avgjørelsen ville ført til
nedleggelse av det juridiske
fakultetet, og Haugli mobiliserte
for å bevare det. Hun seiret, men
kommer ikke til å søke om å
fortsette som dekan fra nyttår.
Tekst: Tore Letvik

– Jeg leder fakultetet ut året. Deretter
går jeg tilbake til mitt professorat og
starter med en lang forskningstermin.
I første omgang skal jeg jobbe innen
for et prosjekt om konstitusjonell
be
skyt
tel
se av barn i Nor
den, sier
Haugli til Juristkontakt.
I tidligere reportasjer har Juristkon
takt satt sø
ke
ly
set på kam
pen for å
bevare det juridiske fakultetet i Tromsø.
Universitetsledelsen ville redusere
antall fakulteter ved UiT fra åtte til fire.
Etter flere arbeidsgrupper og utredning
av nytteverdien av omorganiseringen
innstilte ledelsen over for styret på fem
fakulteter.
Styret behandlet omorganiserings
forslaget på styremøte den 29. juni og
besluttet at universitetet skal bestå av
seks fakulteter med utredning av
mulighetene for et syvende. Etter sty
remøtet var det klart at styret ønsket at
Det juridiske fakultet skal bestå, mot
le
del
sens øns
ke om å leg
ge det inn
under ett av de andre fakultetene. Der
med var det klart at de som har mobili
sert for å beholde fakultetet ikke len
ger trenger å være bekymret.
Alle landets tre jusdekaner, kjente
juspersonligheter og organisasjoner i
Norge, deriblant Juristforbundet, har
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– Det ble et svært spennende styremøte
da saken ble landet, sier dekan Trude
Haugli. (Foto: Torbein Kvil Gamst)

slått ring om det juridiske fakultet i
Tromsø i et forsøk på å hindre at det
blir nedlagt.
– Mas
ter i retts
vi
ten
skap er en
profesjonsutdanning. Jussen som fag
har enorm betydning for kvaliteten i
tjenestene vi leverer, i privat og
offentlig sektor. Jeg er svært fornøyd
med at universitetsstyret i Tromsø ser
det og satser på faget og fagmiljøet i
Tromsø, sier presidenten i Juristfor
bundet, Curt A. Lier i en kommentar.

Dekanstillingene utlyst
– Det ble et svært spennende styre
møte den 29. juni da saken ble landet,
sier Trude Haugli.
UiT har lyst ut stil
lin
ge
ne som
dekanter for de seks fakultetene, med
oppstart 1. januar 2018.
– Funksjonsperioden til de sit
tende dekanene utløp egentlig 1. au
gust i år, etter fire år, men perioden
ble forlenget til 1.1.2018 som følge av
det pågående arbeidet med faglig
organisering. Det var derfor klart at
stillingene ville bli lyst ut når styret
hadde avgjort organiseringen. Jeg
kommer ikke til å søke på stillingen.
Det er en kjempespennende stilling,
men jeg har vært dekan i omlag 10 år
til sammen siden 1998, og nå bør nye

kref
ter over
ta, sier Trude Haug
li til
Juristkontakt.
Til studentene har hun sendt ut et
informasjonsskriv med overskriften:
«Glad for at Det juridiske fakultet
videreføres som selvstendig fakultet!»
Haugli informerer der om styrets
avgjørelse, og kan berolige studentene
med følgende:
«Det juridiske fakultet videreføres
som ett av de seks fakultetene. Alter
nativet var en sammenslåing med
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og
økonomi (BFE). Resultatet var i
samsvar med et samstemt ønske fra
studentene, de ansatte og ledelsen ved
fakultetet, samt fra en nærmest sam
let juristprofesjon. Vi var mange som
arbeidet mye frem mot avgjørelsen og
vi er glade for at styret lyttet til våre
argumenter. Jeg mener at det ble en
god av
gjø
rel
se, både for UiT og for
fakultetet. Vi fortsetter vår virksom
het på samme nivå i organisasjonen
som de juridiske fakultetene i Oslo og
Bergen. Dette skiller oss fra en rekke
studiesteder som tilbyr utdanning i
juridiske fag, men som ikke har mas
ter og ph.d- utdanning. UiT vil fort
satt ha et juridisk fakultet som gjen
kjennes også internasjonalt, som en
merkevare med lang tradisjon».
Om veien videre, skriver Haugli:
«Vi må fortsette å jobbe hardt og
målrettet for best mulig kvalitet i kjer
neoppgavene, herunder selvsagt også
for best mulig studiekvalitet. Vi må
fortsette å samarbeide godt internt på
UiT, tverrfaglig og med juridiske forsk
nings- og utdanningsmiljøer nasjonalt
og internasjonalt. Vi må videreføre
arbeidet med å ivareta vår rolle i retts
samfunnet og å være en tydelig akade
misk stemme fra nord. Som et «akkurat
passe stort» fakultet, vil vi også kunne
fortsette å fungere som et laborato
rium for UiT og prøve ut nye tiltak før
de rulles ut i full skala.»
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Kjemper for kvinners
rettigheter i Pakistan

I Pakistan kjemper jurister for å styrke kvinners
rettigheter. Advokat Mummazah Siddiqiui (t.h.)
og hennes stab i organisasjonen Baanhn Beli,
i Sindh-provinsen i Pakistan, førte 92 rettssaker
for kvinners rettigheter i fjor.
Tekst: Aina Johnsen Rønning
Foto: Håvard Bjelland

Hun virker ikke akkurat som en slug
ger, den pakistanske advokaten som
nå bruker all sin tid på å hjelpe kvin
ner som nektes skilsmisse, giftes bort i
tidlig alder eller opplever familievold.
Men, bak det milde ytret ligger det
mye mot og ståpåvilje. Advokat
Mummazah Siddiqiui og hennes stab
i organisasjonen Baanhn Beli, i Sindhprovinsen i Pakistan, førte 92 rettssa
ker for kvinners rettigheter i fjor. 65
har de vun
net – res
ten ven
ter de
avgjørelse på.
– Nye kvinnevennlige lover i Paki
stan og i provinsene hjelper oss mye,
og vi vinner frem i rettsvesenet, sier
Siddiquiu.
Baanhn Beli har opprettet en egen
hjelpelinje der kvinner som ikke tør
oppsøke advokat eller politi kan ta
kontakt. Den er etter hvert blitt godt
kjent i provinsen, og de seks juristene
som tar sakene gratis har nok å gjøre.

– Mange ringer inn og forteller om
en voldelig ektemann, eller de vil ha
hjelp med å få skilsmisse. Om de får
skilsmisse er det ofte et problem å få
med seg medgiften, som jo er hennes
eiendom i følge lovverket. Ofte må vi
ta disse sakene til retten. Mannen skal
også gi underholdsbidrag, men det
kan sit
te langt inne og må tas i en
rettsprosess, sier Siddiquiu.
– Men, man
nen kan vel ikke
tvinge henne til å forbli gift?
– Pro
ble
met er at hun ikke får
skilsmissepapirer og dermed ikke kan
gifte seg på nytt. Mannen kan også ta
saken til retten, om han mener hun
ikke har rett til skils
mis
se, sier
Siddiquiu.
– Vi hører jo mye om sharia-lover.
Må du pro
se
de
re også på dis
se, og
hvordan er det i så fall å kjempe for
kvinners rettigheter under religiøse
lover?

– Familiesaker tas ofte opp under
sharia-lovene, og jeg tar disse sakene.
Det er som en vanlig rettssak, med de
sam
me dom
mer
ne og i de sam
me
domstolene, og vi vinner også disse sa
kene, sier Siddiquiu.

Analfabeter
Siden de fleste i Sindh-provinsen er
analfabeter (åtte av ti), og få har råd
til advokattjenester, er det mange som
har rett men ikke får rett. De vet rett
og slett ikke om det, og mye av arbei
det som Baanhn Beli gjør er opplys
ningsarbeid i landsbyene. I tillegg dri
ver de ny
brotts
ar
beid ved å ta opp
sovende lover som ikke er implemen
tert. Ved å vinne en slik sak kan man
skape presedens slik at loven imple
menteres i rettssystemet.
– Nå har vi for eksempel fått en
lov som sier at hin
du
ek
te
skap skal
registreres. Det er en stor fordel for

k
f
h
u
d
n
V
r
g
d
o
o
m
b

d

r
ø
s

Leilendingssystemet lever på den pakistanske landsbygda, og mange utnyttes av en landeier. Men kvinnene i en landsby utenfor
Mirpurkhas har fått juridisk hjelp til en bedre avtale med grunneier.
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kvinnene, som med en slik registrering
får en del rettigheter. Tidligere kunne
hindumenn bare skille seg fra kvinnen
uten at det står skrevet på et eneste
dokument, og dermed fikk ikke kvin
nen noen rettigheter etter skilsmissen.
Vi drar rundt og forteller om den nye
regelen, vi forklarer hvordan det skal
gjøres og registrerer for dem dersom
det er nødvendig. Når folk ikke vet
om de nye lovene, forblir de usynlige
og vi får ikke prøvd dem i rettssyste
met. Når jeg prøver dem der, så blir de
brukt senere, sier Siddiquiu.
– Hvor stor andel av sakene tar
dere til retten?
– Et fåtall. De fleste løses utenfor
sa
le
ne, og det er hva folk flest
retts
ønsker. Jeg har nettopp hjulpet en far
som giftet bort sin åtteårige datter til
en på 28. Etter kort tid så faren at bar
net led, og tok kontakt med meg i håp
om å få til en skilsmisse. Jeg forklarte

at det var han som måtte gå til sak,
siden datteren var mindreårig. Han
fikk rettshjelp av meg, og barnet er nå
tilbake til sin far, sier Siggiquiu.

Leilendinger
Organisasjon Baanhn Beli arbeider
også for å styrke stillingen til leilen
dinger. Leilendingssystemet lever
nemlig i beste velgående på den paki
stanske landsbygda, og mange utnyt
tes av en landeier som krever ekstra
tjenester som husarbeid i eget hjem.
Pakistanske småbønder er stolte
av arbeidet sitt, men arbeidet gjøres
som regel for noen andre. I en landsby
utenfor Mirpurkhas er det kvinnenes
ansvar å dyrke jorda. De har tre ulike
jordeiere, som utnyttet situasjonen og
fikk kvinnene til å gjøre husarbeid
hjemme hos dem. De ble ofte truet
med utkastelse, og det var ulikt hvor
mye mat landeieren ga dem.

I 1950 kom det imidlertid en lokal
lov som sa at leilendinger har rett til
halve innhøstingen. Loven var ikke
kjent blant dem det gjaldt, som gjerne
var analfabeter uten innsikt i jusen.
Organisasjonen Baanhn Beli har flere
jurister i staben sin, og bestemte seg for
å bruke denne lovhjemmelen. Dermed
ble kvinnene de første i distriktet som
fikk en avtale med grunneier.
Kvinnene kan nå høste inn halv
parten av det de dyrker og selge det
på markedet. Dermed får kvinnene
penger – frihet til å handle det de vil
og trygghet mot at landeier skal kas
te dem ut av eget for
godt
be
fin
nende.
– Tidligere sultet vi i perioder og ante
ikke hvor mye mat vi kom til å få. Nå har
vi så mye makt at vi kan gå rettens vei
om han ikke oppfører seg, sier Guli.
– Og pengene da, må dere gi det
til mennene deres?

Tradisjonelt har ikke kvinnene turt å oppsøke politistasjonen i redsel for å måtte forholde seg til mannlige politibetjenter. Da man
opprettet en egen avdeling for kvinner på politistasjonen i Mirpurkhas, skjøt antall familievoldssaker i været.
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– Neida, det må vi ikke. Men som
re
gel går det jo rett inn i hus
hold
ningsbudsjettet, svarer Guli.

Familievold
Terskelen for å oppsøke politi for
landsbykvinner som opplever familie
vold er skyhøy, men da man opprettet
en egen avdeling for kvinner på politi
sta
sjo
nen i Mirpurkhas, skjøt an
tall
familievoldsaker i været.
Vi blir møtt av en gjeng vennlige,
men bestemte kvinnelige politibe
tjenter da vi besøker politiavdelingen,
som er et pilotprosjekt det ikke finnes
mange tilsvarende av i Pakistan. Pro
sjektet er statlig, men Baanhn Beli stil
ler med juridisk bistand samt en egen
hjelpelinje for kvinner som opplever
vold. Dessuten drar de rundt i lands
byene og forteller om kvinnens rettig
heter og det nye polititilbudet. Det
har ført til at kvin
ner som nor
malt
ikke tør å for
la
te egen lands
by, nå
møter opp på politistasjonen for å an
melde nære slektninger.

54

– De fleste sakene vi får er familie
vold. Da får vi partene til å sitte sam
men for å løse konflikten. Ofte er kvin
nene som kommer veldig redde for hva
familien vil si, eller de har en mann som
slår og er redd for hva som skal skje når
de kommer hjem. De mest alvorlige sa
kene tar vi til retten, men ofte tør ikke
kvinnen å anmelde, og da er det lite vi
kan gjøre, sier Mehnaz Awan, sjefsetter
forsker på kvinneavdelingen.
Nå jobber kvinneavdelingen med
en sak der en kvinne vil skilles, men
ikke får lov av mannen. Baanhn Beli
ler opp med gra
tis ju
ri
disk hjelp
stil
dersom de har behov for det.
Kvinnens rettigheter på lands
bygda i Pakistan er svak, og tradisjo
nelt har ikke kvinnene turt å oppsøke
politistasjonen i redsel for å måtte for
holde seg til mannlige politibetjenter.
– De har blant annet vært redde for
å bli slått på politistasjonen, men det er
naturligvis helt ubegrunnet. Nå når de
får møte bare kvinnelige betjenter
føler de seg trygge. Vi er takknemlige

for at Baanhn Beli gir oss mye å gjøre. I
tillegg til familievold handler det ofte
om jenter som ønsker å gifte seg med
den de selv har valgt ut, sier Awan.
De lokale myndighetene har et kri
sesenter i nærheten som politiet kan
sende kvinnene til, og voldtektssaker er
alvorlige nok til å tas videre. Ellers hand
ler det mye om å mekle mellom par
tene. Awan innrømmer at de har mange
vanskelige saker som går innpå dem.
– Vi fikk inn en sak der en sviger
datter slo svigermoren og nektet hen
ne å ta henne med til hjertesjekk. Vi
grep inn direkte, tok henne til legen
og legen fortalte at hun var få minut
ter unna et hjerteattakk. Slike saker
gjør inntrykk, sier Awan.
Aina Johnsen Rønning og fotograf
Håvard Bjelland reiste tidligere i år
rundt i Pakistan på oppdrag for Kir
kens Nødhjelp. Dette er grunnlaget for
reportasjen og organisasjonen som
omtales er samarbeidspartner til Kir
kens Nødhjelp.
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Rettssikkerhetskonferansen 2017

Frihetens rammer – frihetens pris
Tirsdag 17. oktober 2017 | Kl. 11.30-15.30 | Gamle Logen, Oslo
Ytringsfrihetens kår på jobb. Domstolenes frihet til å dømme
etter loven. Mediene frihet til å publisere hva de vil.
Hva skjer hvis frihetene kommer i konflikt med hverandre?
Dette blir noen av temaene på årets Rettssikkerhetskonferanse.
• Lawrence McNamara, seniorforsker og visedirektør
ved Bingham Centre for Rule of Law i London
• Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen
• Cecilie Hellestveit, forsker og forfatter
• Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann
• Curt A. Lier, president i Juristforbundet
• Årets vinner av Rettssikkerhetsprisen
(offentliggjøres 4. oktober)

Gratis
adgang
og åpent
for alle

Påmelding på www.juristforbundet.no innen 30. september 2017

@Juristforbundet
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Curt A. Lier mener

Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

Det vanskelige demokratiet
D

emokratiet er i vår vestlige ver
den ansett som den eneste ak
septable formen for styresett. Skal
man kunne kalle et samfunn for et
demokrati, må det i utgangspunktet
innebære at alle landets borgere har
anledning til å stemme. Så enkelt er
det likevel ikke. Barn under 18 år har
ikke stemmerett (16 år i lokalvalg),
heller ikke umyndiggjorte voksne.
Kvinner fikk først stemmerett i
Norge i 1913, i Sveits i 1971 og i
Liechtenstein så sent som i 1984. Til
tross for dette ble disse landene an
sett som demokratier også tidligere.
Selv om demokratiet i vår
verdensdel anses av de fleste som det
riktigste og beste styresettet, betyr det
ikke at noe demokrati er perfekt, og
noen er mindre perfekte enn andre.
De britiske og amerikanske demokra
tiene er eksempelvis beheftet med en
rekke svakheter og rariteter. Noen vil
si at den britiske Brexit-avstemningen
og det siste amerikanske presidentval
get eksemplifiserer dette.

I

sommer har flere medieoppslag
problematisert det norske demo
kratiet. Fredag 21. juli hadde Aften
posten en kronikk av en professor og
en førsteamanuensis i filosofi som
hevdet at «uvitende, uansvarlige, og
irrasjonelle borgere har en moralsk
plikt til å avstå fra å stemme.» Kro
nikkforfatternes bekymring er at
mange norske borgere er «politisk in
kompetente», og ute av stand eller
uten vilje til å sette seg inn i kom
plekse politiske spørsmål. Likevel
bruker de sin stemmerett ved stor
tings- og kommunevalg.
Fordi politikerne er
avhengig av disse velgernes
stemmer, tilpasser de
budskapet til det slike
velgere klarer å sette seg
inn i, hevdes det i
kronikken. Problemet er
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derfor todelt. Den politiske debatten
blir fordummet, og det beror dels på
rene tilfeldigheter hvem som til slutt
blir valgt, skal man tro de to filoso
fene.

L

ike etter dette slo media opp
Akademikernes medlemsunder
søkelse som viste at norske akademi
kere stort sett stemmer som alle an
dre, med ett unntak: Hvis de med
lengst utdanning hadde fått lov til å
bestemme alene, hadde Fremskritts
partiet knapt vært representert på
Stortinget. Det kunne kanskje være
fristende for meg, som leder av en or
ganisasjon som representerer noen av
de høyest utdannede menneskene i
landet, å være enig med de to filoso
fene. Hvorfor ikke overlate til de som
har dokumentert kompetanse å av
gjøre hvem som skal lede landet?
Dette er selvfølgelig en dårlig idé,
ikke minst fordi demokratiet fullsten
dig ville mistet sin legitimitet hvis ikke
alle fikk anledning til å stemme.
Hvordan skulle man avgjøre hvem
som er tilstrekkelig kompetent til å
stemme, og hvordan skulle man unngå
at begrensninger i stemmeretten ble
benyttet til å sørge for at svake
gruppers interesser ikke ble ivaretatt?
Det er i det hele tatt vanskelig å forstå
at to personer som er høyt utdannet
innenfor filosofi, kan mene noe slikt,
hvis ikke hensikten med kronikken
egentlig var å utfordre «folk flest» til å
sette seg bedre inn i viktige politiske
spørsmål før de stemmer.

O

gså i Juristforbundet pågår det
for tiden en diskusjon om hvor
dan vi praktiserer demokrati i egen
organisasjon. Seksjon Juristforbundet
–Privat har foreslått at det bør gjen
nomføres elektroniske valg til alle po
litiske verv i forbundet. Dermed ville
alle medlemmer være med å velge alt
fra styremedlemmer i den enkelte lo
kalforening til presidenten i forbun
det. Det er allerede vedtatt av repre
sentantskapet at det kan benyttes
elektronisk valg av delegater til vår
øverste organ, landsmøtet.

Det er ingen hemmelighet at jeg
personlig er skeptisk til å åpne for
elektroniske valg i større grad enn vi
allerede har gjort. Våre over 21 000
medlemmer har naturligvis kompe
tanse og forutsetninger for å delta i
forbundets demokratiske prosesser.
Men langt fra alle engasjerer seg til
daglig i forbundets virksomhet. Til
tross for informasjon i Juristkontakt
og nyhetsbrev, vil mange aktuelle
kandidater til ulike verv være ukjent
for flertallet av medlemmene.
Dermed vil kandidater som f.eks. er
kjent fra media, stille mye sterkere
enn kandidater som gjør en stor
innsats for Juristforbundet i en mer
tilbaketrukket posisjon. Jeg er usikker
på om en slik problemstilling vil
styrke demokratiet i forbundet.

L

andsmøtet ble i fjor vedtatt som
Juristforbundets øverste organ for
fremtiden, og det blir første gang
gjennomført høsten 2018. Både dele
gatene til landsmøtet og kandidatene
til de valgbare vervene blir i forkant
utpekt av forbundets seksjoner og
medlemsforeninger. Det er også ved
tatt at landsmøtet blir åpent for ob
servatører, medlemmer som ønsker å
følge landsmøtet som tilhørere.
Før valgene gjennomføres,
behandler landsmøtet viktige saker
for Juristforbundet. Både delegater og
tilhørere har anledning til å se
hvordan kandidatene til vervene
opptrer og markerer seg i denne
debatten. De fleste som blir valgt til
sentrale verv, har tilegnet seg erfaring
på forhånd gjennom tidligere verv i
seksjoner og foreninger. Jeg tror dette
fortsatt er den beste måten å sørge for
at vi får kvalifiserte og engasjerte
personer til alle viktige politiske
posisjoner i forbundet.
Demokrati er vanskelig, men det
er likevel det beste vi har, også i
Juristforbundet.
Curt A. Lier,
president i Juristforbundet
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Et reelt forsøk på å dempe
forbrukslånsveksten?
«Den sterke økningen i forbrukslån gir
grunn til uro. For mange husholdninger
kommer opptak av forbrukslån i tillegg
til annen gjeld, og kan påføre enkeltper
soner og husholdninger store belastnin
ger», uttalte Finanstilsynsdirektør
Morten Baltzersen på en pressekonfe
ranse til DN i juni 2017.
Baltzersen viser til den betydelige
økningen i norske husholdningers for
brukslån, altså lån av usikret kreditt
med høy ren
te, de se
nes
te åre
ne.
Ferske tall fra Finanstilsynet viser en
vekst på hele 17 prosent i første kvar
tal 2017. Gjeldsrett og gjeldshåndte
ring er en av saksområdene Jussbuss
arbeider med. Henvendelsene fra vår
klientgruppe bekrefter denne utvik
lingen.
En viktig faktor bak denne utvik
lingen er markedsføringen av kreditt
yternes tjenester. Markedsføring har
en stor innvirkning på forbrukeres at
ferd. Tilbyderne av usikret kreditt er
kjent for omfattende markedsføring
rettet mot forbrukere. I tillegg til at
omfanget er stort, foregår også mar
kedsføringen i mange kanaler. Både på
sosiale medier, mail, TV og gjennom
andre medier utsettes man for
reklame for usikret kreditt. Markeds
føringen er ofte direkte og kan opple
ves som aggressiv.
For å redusere forbrukslånsveks
ten vedtok regjeringen i april 2017 en
forskrift som skal regulere markedsfø
ring av kredit i Norge.
Forskriften kommer til anvendelse
på all markedsføring som rettes mot å
få fysiske personer til å ta beslutninger
de ellers ikke ville tatt angående sin
privatøkonomi. Anvendelsesområdet
er der
med bredt og om
fat
ter i
utgangspunktet all markedsføring av
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Live Sjuve Johansen

kreditt i Norge. Forskriften regulerer
hvordan opplysninger om tilleggsfor
deler og om hvor raskt og enkelt søk
nadsprosessen er kan fremstå i mar
kedsføringen. Jussbuss mener at
innføringen av forskriften og økt kon
troll av markedsføringens utforming
er et viktig tiltak for å redusere for
brukslånsveksten og særlig de ufor
svarlige låneopptakene.
Innholdet ellers er imidlertid ikke
like oppløftende.
Forskriften forbyr markedsføring ved
dør
salg. Et for
bud mot di
rek
te salg
ved oppmøte er isolert sett positivt.
Problemet er imidlertid at markedsfø
ringen ved dørsalg omtrent er et mar
gi
nalt feno
men i 2017. Det er ikke
lengre vanlig at det kommer folk for å
selge forbruksartikler som støvsugere
eller leksikon på døren, og heller ikke
for å tilby usikret kreditt. Forbudet
mot denne enkeltstående markedsfø
ringsformen er dermed lite effektiv.

I dagens informasjonssamfunn fore
kommer direkte markedsføring gjen
nom media, særlig gjennom sosiale me
dier, mail og nettsider. Jussbuss mener
at forskriften bør utvides til også å forby
markedsføring av usikret kreditt gjen
nom disse kanalene. Det er et særskilt
behov for regulering av disse kanalene
fordi markedsføringen der ofte tilpasses
personlig informasjon og søkehistorikk.
Den personlige tilpasningen innebærer
at om man er i en sosial krets hvor det
tas opp mye forbrukslån eller man har
søkt opp forbrukslån tidligere, vil man
automatisk bli utsatt for nye tilbud i en
høy frekvens i sosiale medier. Dette
innebærer at markedsføringen særlig
rettes mot sårbare grupper. Reklamene i
disse kanalene har også ofte hyperlinker
direkte til lånesøknadene, noe som gjør
at veien fra markedsføring til låneopp
tak er kort. Når denne personifiseringen
av markedsføringen ses i lys av at de
fleste av oss bruker sosiale medier, mail
og nettsider hver dag gjør det at forbru
kernes atferd trolig påvirkes mer gjen
nom dette enn ved dørsalg. Videre tref
fer trolig også denne markedsføringen i
større grad unge, og det er de unge som
hyppigst tar opp og misligholder sine
forbrukslån. Et forbud av denne mar
kedsføringen vil trolig være langt mer
effektivt tiltak enn dagens lovgivning.
At forbudet i forskriften kun ret
tes mot dørsalg gjør at man kan spørre
seg om viljen til å regulere forbruks
lånsveksten egentlig er til stede. Juss
buss me
ner at om man vir
ke
lig vil
stoppe trenden Baltzersen uttrykker
bekymring for må det settes i verk til
tak mot den markedsføringen som
treffer dagens forbruker.
Live Sjuve Johansen, Jussbuss
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Din økonomi

Tipsene til deg som tømte
kontoen i sommerferien
Slik får du orden på
lommeboken etter
sommerutskeielsene.
Av Anne Motzfeldt, forbrukerøkonom
i Danske Bank

En rekordhøy euro
og jaget om den per
fekte drømmeferien
gjør at mange kom
mer hjem til uhånd
terlige kredittkort
regninger. Vi unner
oss stadig flottere hoteller og aktive
utflukter når vi er på tur. Og alt doku
menteres på Instagram og Facebook.
Regningen kan imidlertid bli for høy for
mange og bufferkontoene tømmes. Da
kan tiden være inne for en privatøkono
misk reorientering og en aldri så liten
hestekur gjennom høsten.
Noe av det første man bør gjøre
for å gjenoppbygge bufferkontoen er
å innføre disiplin i hverdagsshoppin
gen. Både hva angår mat, klær og ting
til hu
set. Det enk
les
te er å skri
ve
handlelister for matvarehandlingen,
slik at man slipper impulskjøpene og
kraft til å mot
stå bu
tik
ke
nes bug
nende fristelser. Det viser seg at plan
lagte storinnkjøp gjør en familie mer
disiplinert og kostnadsbevisst, enn om
man sammenligner med hyppige
handleturer. Dropp også nye innkjøp
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av klær og interiørartikler for en peri
ode. En annen mulighet er å innføre
handlestopp i noen måneder. Dropp å
kjøpe nye klær, unødvendige pynte
ting til hu
set og luk
sus
for
bruk i en
periode. Her er det tusenlapper å hen
te for de fleste.
Noe av det enkleste man kan gjøre
for gjenopprette privatøkonomien, er
å gjøre det man burde gjort for lenge
siden: Rydd i boder, i kjelleren, på lof
tet og i garasjen. Det er både bra for
miljøet og økonomien å gjenbruke det
du selv ikke bruker. Det meste kan
sel
ges trygt og ef
fek
tiv på nett, og
man får endelig gjort oppryddingen
som kanskje har blitt utsatt i mange
år. Det finnes også mange terrengsyk
ler, kajakker og andre havarerte fri
tidsprosjekter som støver ned ubrukte.
Gi dem nytt liv til nye eiere.
Aksjesalg og refinansiering
De som har aksjer- og aksjefond står
nå overfor en av de største spareom
leggingene på langt tid. Fra 1. septem
ber 2017 kan man opprette en aksje
sparekonto. Denne løsningen gir
større fleksibilitet siden man kan byt
te mellom børsnoterte aksjer hjem
mehørende i EØS og aksjefond uten å
betale skatt. Det vil være skatteamne
sti for flyt
ting av fond og ak
sjer til
aksjesparekontoen i år, en mulighet de
fleste med urealiserte gevinster bør
benytte seg av.

Da kan det for eksempel lønne seg
å flytte inn fond med gevinst skatte
fritt, og ta ut den opprinnelige kjøps
prisen skattefritt, for så å bruke disse
pengene på å betale ned eventuell dyr
kredittkortgjeld. Har du derimot ak
sjer og aksjefond som har utviklet seg
dårlig, bør du vurdere å realisere tapet
før du eventuelt setter pengene inn på
en aksjesparekonto.
Jeg anbefaler i slike tilfeller en
totalvurdering av din økonomiske
situasjon, blant annet med tanke på
hvor høy er gjelden og hvilke andre
muligheter har man. Har ferien gått
fullstendig over styr, så bør du også
vurdere å snakke med banken din om
mulige løsninger. Mange som tar opp
dyre forbrukslån ville fått mye bedre
betingelser hos banken sin.
Økonomisk høstopprydding
Noen av de viktigste er å sjekke om du
har bank-, forsikrings- og spareavta
lene som passer for deg. Her ligger de
store pengene. Tenk også kritisk igjen
nom hvor mye du bru
ker abon
ne
mentene og strømmetjenestene dine.
Treningsabonnementet kan man
enkelt erstatte med utendørstrening,
samtidig som mange vil sette pris på
en digital detox-periode uten alle
strømmetjenestene. Og ikke bestill en
ny drøm
me
rei
se før du er til
ba
ke i
likevekt. Rydd opp og ta kontroll.
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GRATIS
Deltakelse og opphold
i enkeltrom er gratis.
Reiseutgifter dekkes
etter billigste
reisemåte.

Kurs for tillitsvalgte
Ny som tillitsvalgt
Målgruppe:

Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor

Fra:
Til:
Sted:

Tirsdag 07. november 2017 kl. 10.30
Onsdag 08. november 2017 kl. 15.30
Gabels Hus, Oslo

Kursnummer:
2017678
Påmeldingsfrist: 5. september
Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte i staten og
kommunen. Kurset skal i utgangspunktet gjennomføres før
man kan delta på de andre kursene.
Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som
tillitsvalgt. Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er
bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger
som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet
til å delta aktivt i gode prosesser. Dette krever kjennskap
til avtaleverk, organisasjonsforståelse og Juristforbundets

politikk, samt bevissthet på egen rolle og relasjoner
overfor øvrige parter i arbeidslivet.
Kurset vil gi deg en introduksjon til hovedavtalen og
hovedtariffavtalen, begge sentrale avtaler for våre
medlemmer i staten og kommunen, samt for deg som
deres tillitsvalgt. Vi gjennomgår avtalenes formål og
intensjon, former for medbestemmelse, virkeområde,
klargjør partsforholdet og partenes rettigheter og plikter,
sentrale og lokale forhandlingsordninger, i tillegg til å
gi en gjennomgang av lønnssystemet. Kurset gir deg
også kjennskap til Juristforbundet og Akademikernes
organisasjonsoppbygging og politikk.
Målsettingen med kurset er å bidra til at du som
tillitsvalgt opplever deg trygg i rollen, kjenner det
grunnleggende regelverket, hvilke virkemiddel du
har tilgjengelig og hvilke arenaer du arbeider på.

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

Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Annonse JUKO nr 6.indd 1

15.08.17 16.12

Arbeidslivet

Råd fra Juristforbundets eksperter

The Power of Nice
Roar Thun Wægger,
advokat

Erik Graff,
spesialrådgiver

Råd og bistand fra
Juristforbundet
Juristforbundet tilbyr sine
medlemmer juridisk
rådgivning og bistand
innenfor arbeidsrettslige
spørsmål. Kommer du som
medlem i en vanskelig
situasjon på arbeidsplassen,
er det bare å kontakte
Juristforbundets advokater.
Kontakt
Sentralbord: 40 00 24 25
advokat@juristforbundet.no
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Om du setter deg ned ved
forhandlingsbordet i de lokale
lønnsforhandlingene i kommunal eller
statlig sektor i september eller om du
skal møte motparten til
forhandlingsmøte i en
oppsigelsessak, eller hvilken som
helst annen sak, er det et sentralt
spørsmål: hvordan skal du starte
forhandlingene?

Hva vil være den beste måte å starte forhand
lingene? Det er mange tøffe fremgangsmåter
for å starte forhandlinger: Partene kan frem
sette en rekke urimelige eller urealistiske krav,
slå i bordet, både bokstavelig og i overført
betydning, vise aggresjon, snakke høyt og kraft
fullt osv. Det finnes også andre, og etter min
vurdering bedre, fremgangsmåter. Etter mange
år som advokat i Juristforbundet, i både kollek
tive forhandlinger og i enkeltsaker, har jeg god
erfaring med å starte hver forhandling i en mer
samarbeidsorientert stil. Denne stilen bygger
jeg på erfaringene til et av mine forbilder, for
handleren, sportsagenten og advokaten, Ron
Shapiro, fra Baltimore USA. Ron er forfatteren
av boken The Power of Nice, eller
Forhandlingskraft, som boken heter på norsk.
Bokens tittel betyr at du overfor den andre skal
fremstå som en hyggelig person ved at du
utstråler en vennlig og imøtekommende stil.
Dersom man velger en samarbeidsorien
tert stil, er det er en mulighet for at den
andre siden også velger å være mer samar
beidsorientert enn de ellers ville vært. I for
handlingslæren kaller vi slik adferd «gjensi
dighet». Dette innebærer at motparten vil
føle at de må gjengjelde med en hyggelig
tone.
I de fleste tilfellene fungerer forhand
lingsmetoden beskrevet ovenfor etter inten
sjonen, men vi erfarer også at opplegget noen
ganger må justeres underveis. En «hardliner»

vil kunne oppfatte en vennlig fremtoning som
et tegn på svakhet. En behagelig form vil
kunne bli oppfattet som en overkjøring.
Motparten kan da få en mer fiendtlig innstil
ling med den følge at motparten ønsker å
avslutte forhandlingene raskt. For at du skal
kunne opprettholde kontroll, er det et råd å
senke farten. På denne måten kan du forsikre
deg om at du ikke tar forhastede beslutninger.
Alt handler om forberedelse
Når vi møter en tøff forhandler, har vi to
naturlige måter å respondere: Vi kan møte
den andre på deres betingelser ved å ta opp
kampen eller vi kan flykte. Et annet alterna
tiv er å følge med på hva de andre gjør. Ved å
være forberedt på ulike fremtoninger, er det
lettere for deg å gjennomskue motparten og
forstå at dette er et spill.
Under forberedelsene til forhandlingen,
er det viktig å tenke igjennom flere elemen
ter. Ron anbefaler syv steg:
1. Presedens: hendelser og erfaring fra tidli
gere, likheter i tidligere situasjon, hva var
bra og hva er læringspunktene? Hva er i
vår favør og hva er i deres?
2. Alternativer: muligheter videre. Hva vil vi
gjøre om dersom vi ikke kommer frem til
en avtale?
3. Interesser: hva er interessene bak våre
posisjoner? Hva er det vi/de ønsker?
Søkelys må settes på personlige, emosjo
nelle og profesjonelle behov.
4. Tidsfrister
5. Styrker/svakheter: substansielt. Hva er
våre og deres plusser og minuser? Våre
svake punkter er kanskje ikke så svake
som vi tror.
6. Målet/walk away: hva er vårt ideelle mål?
Når vil vi gå fra forhandlingsbordet? Hva
med dem?
7. Strategi og team: hvilke steg vil vi ta?
Hvem andre er involvert – hvem er de,
hva er deres personlige stil, når er de
involvert? Roller? Utforskning? Forslag?
Forberedelsene krever tid og systematisk
arbeid. Min erfaring er at mange vanskelig
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gjør sin egen forhandlingssituasjon,
fordi de ikke har tenkt igjennom ele
mentene ovenfor. Hvordan føler du
deg når du er uforberedt? Spent, litt
engstelig, satt ut, sint? Hvordan føler
du deg når du er forberedt? Selvsikker,
som en vinner, sterk, avslappet, imøte
kommende?
Et av de viktigste spørsmålene du
må stille deg er: hvordan vil jeg bli

Nytt oppgjør – nye muligheter?
Kanskje ikke helt dekkende i år.
Vi skal gjennomføre et oppgjør, men
forventningene vil måtte tilpasses den
generelle økonomiske situasjonen i
landet. 2017 er et mellomoppgjør, og
det betyr at forhandlingene begrenses
til økonomi. Dette med mindre par
tene blir enige om noe annet. Så langt
tyder alt på en ren økonomidiskusjon.
Reallønnsnedgang også i 2017?
Utgangspunktet er ikke lystig etter
reallønnsnedgang for de fleste av våre
medlemmer i 2016. Inflasjonen ligger
stadig høyt, selv om det forventes en
nedgang gjennom året. Det gjenstår å
se om en tenkt ramme rundt 2,4 –
2,6% vil kompensere for samlet infla
sjon i 2017. Det er slett ikke sikkert.
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Bakgrunnen for at Ron Shapiro, en av
USAs mest anerkjente forhandlere,
klart fremhever stilen «The Power of
Nice», er likevel at dine sjanser for å få
avtalen i havn, vil øke betraktelig.
En bredere omtale av Ron Shapiro og
mer stoff om forhandlinger finner du i
denne utgavens reportasje fra sommerens INC arrangement

Tariffoppgjøret i kommunal sektor 2017

Hvor ble det av pensjonssaken?
For ett år siden så vi for oss at disku
sjonen om ny tjenestepensjonsord
ning i offentlig sektor skulle bli en del
av 2017 oppgjøret. Det er kontakt
mellom regjeringen og forhandlings
sammenslutningene om temaet, men
prosessen har stoppet opp. Dette blir
den viktigste og største endringen i
norsk arbeidsliv på lang tid, og med
betydelige konsekvenser for alle våre
medlemmer i offentlig sektor. Vi ser

?
a

opplevd av den andre når vi starter
forhandlingene? Hvordan du starter
forhandlingene, kan avgjøre utfallet.
En av utfordringene ved å forsøke
å være vennlig gjennom forhandlin
gene, er at det kan fremstå å være mot
våre
grunnleggende
holdninger
«kjemp eller flykt». Det krever en
bevisst innsats for å gjennomføre for
handlingene etter denne metoden.

for oss videreførte diskusjoner, enten i
eller utenfor lønnsoppgjørene. Mye
tyder på at prosessen blir liggende på
vent til etter høstens valg.
Lokale forhandlinger for de fleste
Det er tre kommunale tariffområder
som skal gjennom mellomoppgjøret.
KS, KS Bedrift og Oslo kommune. I KS
forhandler våre medlemmer lokalt
etter kapittel 3 og 5 i hovedtariffavta
len. Det betyr at det sentrale oppgjøret
i KS ikke får noen direkte betydning
for resultatet. Her vil i stedet lokale
forhold, behov for å gi lønnsmessige
insentiver og andre stedlige momenter
avgjøre utfallet. Bærekraften i norsk
økonomi, og resultatet fra frontfaget,
vil likevel sette sitt preg på de lokale
forhandlingene.
Sett fra et overordnet perspektiv
fungerer de lokale forhandlingene
utmerket, selv om vi av og til kan opp
leve problemer i enkelte kommuner. I
hovedoppgjøret i 2016 ble det fore
tatt mindre justeringer i hovedtariff
avtalen. Grunnlaget for de lokale for
handlingene ble tydeliggjort. Etter
dette regner vi med at de lokale for
handlingene skal kunne gjennomføres
på en god måte også i 2017.
De sentrale forhandlingene i KS
omfatter, for Akademikernes del, bare
undervisningsstillingene i kommunal
sektor. Juristforbundet har noen få

medlemmer i denne gruppen.
Akademikerne krever her at alle
lønnsmidler kanaliseres til lokale for
handlinger.
I KS Bedrift er alle våre medlem
mer omfattet av lokale forhandlinger,
og vi ser for oss at disse gjennomføres
etter vanlig mønster. KS Bedrift omfat
ter den forretningsmessige delen av
kommunal sektor og tilleggene vil
blant annet variere ut fra driftsresultat.
Oslo kommune
– den siste sentrale bastionen?
Oslo kommune er nå det eneste gjen
værende tariffområdet som bygger på
en sentralisert forhandlingsmodell.
Det har ikke vært lokale forhandlin
ger her siden 2014. Det er viktig for
Juristforbundet at vi får et samlet
oppgjør som kan kompensere for real
lønnsnedgangen i 2016. Vi erkjenner
frontfagsmodellen, men det har aldri
vært intensjonen at rammen i frontfa
get skal oppfattes som en fast øvre
grense. Det er rom for å gå noe ut over
denne i enkelte år. Oslo kommune,
som landets største, enkeltstående
arbeidsgiver bør benytte denne mulig
heten i år.
Juristforbundet og Akademikerne
vil kreve at hele rammen disponeres til
lokale forhandlinger. Etter tre år uten
avsatt lokal pott er det på høy tid.
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Meninger | Fag | Debatt
Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn.
Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv.
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes.
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Innlegg sendes med e-post til omg@juristkontakt.no

Sverige
Almedalsveckan på Gotland

Folkelig arena for kunnskap og debatt
A
 v Jan Lindgren, informasjonssjef i Juristforbundet

Digitalisering og helse var de
kanskje største temaene for
Almedalsveckan på den svenske
øya Gotland, forbildet for vår
egen Arendalsuka, som ble
arrangert for 50. gang i begyn
nelsen av juli. Men også mer
juridiske temaer hadde fått
plass på det omfattende pro
grammet, bl.a. en hel dag med
tema kriminalitetsbekjempelse
og kriminalomsorg. Juristfor
bundets informasjonssjef deler
inntrykk fra arrangementet.
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Topplederne for politiet og påtalemyndigheten i Sverige diskuterte fremtidens
utfordringer for kriminalitetsbekjempelse. (Foto: Jan Lindgren)

Almedalsveckan er et gigantisk arran
gement, også sammenlignet med
Arendalsuka. Flere hundre arrange
men
ter hol
des hver dag gjen
nom
uken, og de fleste av disse er små, kor
te seminarer med inntil 25 tilhørere.
Det
te ska
per et mang
fold og en
mulighet for besøkende til å finne en
rikholdig meny innenfor sitt eget
interesseområde.

62

13-åringer skal beskytte
seg selv på nett
Forstår ungdommer ned til 13 års alder
konsekvenser av at de samtykker til
bruk av personopplysningene og bil
dene sine på nett? Dette spørsmålet
stilte datakonsernet Atea på et seminar
i kafeen Karamellboden. Bakgrunnen
er at den svenske regjeringen arbeider
med et forslag om å bytte ut den sven

ske personopplysningsloven med en ny
EU-tilpasset databeskyttelseslov.
Utredningen til regjeringen forslår
at ungdom ned til 13 år selv skal gi
samtykke til at deres personopplys
ninger kan brukes i sosiale medier,
søketjenester og apper på nett. I
utgangspunktet skal samtykket gis
elektronisk. For barn under 13 år må
fortsatt foresatte gi samtykket.

Juristkontakt 6 • 2017
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Meninger | Fag | Debatt
Ateas representant uttrykte bekym
ring for om 13-årin
ger for
står kon
se
kvensene av dette. Han mente det vil
være avgjørende at foresatte og lærere
forklarer de unge hva et slikt samtykke
innebærer og hvordan personopplys
nin
ger og f.eks. bil
der kan bru
kes og
misbrukes.
Nesten halvparten av
voldtektsofre under 18 år
I det direktesendte program «Brott
och straff» fra sven
ske Aftonbladets
TV-studio ble det debattert i hvilken
grad bistandsadvokater kunne overta
den juridiske foreldreretten uten at
foreldrene fikk vite det. Bakgrunnen
er det sjok
ke
ren
de fak
tum at det i
Sverige i fjor ble anmeldt 23 700 til
fel
ler av mis
hand
ling av barn, dess
uten 1330 saker der barn ble utsatt
for grov frihetsberøvelse. 45 prosent
av alle voldtektsofre var under 18 år.
Sikring av barn mot kriminalitet
hadde også fokus hos tankesmien
Tryggare Sverige, som holdt et teltse
minar om skolen som arena for krimi
nalitet. Særlig tok panelet opp utrygg
he
ten hos man
ge ele
ver, sær
lig i
garderober og på toaletter.
Det kom bl.a. frem at 39 prosent
av elevene i den svenske grunnskolen
sier de er blitt mobbet. Dette er imid
lertid basert på elevenes egen defini
sjon av mobbing og derfor vanskelig å
vurdere. Panelet påpekte at mobbing
ikke er et juridisk begrep og derfor
vanskelig å stoppe med juridiske vir
kemidler.
En hel dag med
bekjempelse av kriminalitet
Ulike deler av politi og påtalemyndig
het hadde sammen med kriminalom
sorgen og det svenske kriminalitets
forebyggende rådet går sammen om
«Rättsvesendets dag», en hel dag med
aktuelle seminarer og debatter.
Et av te
ma
ene var ar
bei
det i
såkalte utsatte områder, områder der
kriminaliteten er mer omfattende enn
snittet og beboerne føler seg mer
utrygge. Mye av diskusjonen i panelet
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Nesten halvparten av alle voldtektsofre i Sverige er under 18 år. Dette var tema
for Aftonbladets direktesendte TV-program fra teltet ved Almedalen.
(Foto: Jan Lindgren)

gikk om hvem/hvil
ke grup
per av
befolkningen som dras inn i interna
sjonal narkotikahandel. En av konklu
sjo
ne
ne ble at det
te er van
ske
lig å
kartlegge for «de mest kriminelle del
tar ikke i undersøkelser».
Et annet tema var nettkriminali
tet. Nett
svin
del har i vårt na
bo
land
blitt en svært alminnelig form for kri
minalitet. Politiet registrerer rundt
200 000 slike saker årlig. Panelet fra
Ekobrottsmyndigheten
(økokrim),
politiets bedragerisenter og påtale
myndigheten måtte innrømme at
svært få saker oppklares – saken er i
seg selv kompliserte og ressursene
små. Pengene fra nettsvindel følger
kompliserte stier med mange stopp.
Politiet kommer ofte til kort, for de
finner sjelden bakmennene.
Politiets og påtalemyndighetens
fremtidsutfordringer
Under en paneldebatt mot slutten av
«Rättsvesendets dag» ble toppene fra
de svenske krimetatene spurt om
utfordringer for fremtiden.
Den svenske riksadvokaten mente
det stadig blir mer ressurskrevende å
oppklare lovbrudd, selv om bevilgnin
gene øker. Men han understreket at
påtalemyndigheten på ingen måte vil

le gi opp, men trengte en tydelig pri
oritering av hvor ressursene best kan
brukes.
Mer
spesialkompetanse
innenfor organisert kriminalitet og
terror står på ønskelisten.
Rikspolitisjefen ønsket seg ster
kere verktøy og strengere tvangsmid
ler, men understreket at dette ikke må
gå på bekostning av demokrati og fri
het.
Antall IKT-lovbrudd i Sverige har
i perioden 2006-2015 blitt nidoblet,
påpekte generaldirektøren for det
svenske
kriminalitetsforebyggende
rådet. Han hevdet også at «folks trygg
het er ikke basert på oppklaringspro
sent.»
Terror er og vil være et hovedfo
kus for säkerhetspolischefen. Eksem
pelvis følger hans etat Säpo 3000 per
soner i islamistmiljøet. Han mener det
er viktig å øke samarbeidet mellom de
berørte etatene for å styrke terrorbe
kjempelsen. Arbeidet må også gå ras
kere, for terror planlegges ikke lenger
lang tid i forveien. Nasjonalt og inter
nasjonalt samarbeid om etterretning
vil derfor være avgjørende. Säpo-top
pen forventer dessuten digital påvirk
ning av det kommende valget i Sve
rige og jobber aktiv mot myndigheter
og partier.
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Doktorgrader

Juristkontakt presenterer doktorgrader
i samarbeid med de juridiske fakultetene

Universitetet i Oslo

Irina Eidsvold Tøien

Skapende, utøvende kunstnere
- vurdering av beskyttelsen av utøvende kunstneres
prestasjoner etter norsk rett
Utøvende kunstnere har i dag
vern for sine fremføringer av
åndsverk – som utøverprestasjon
– etter åndsverklovens § 42.
«Utøvende kunstnere» omfatter
bl.a. skuespillere, dansere,
teaterregissører, musikere
og vokalister.

I avhandlingen vur
deres det hvorvidt
utøverprestasjonene
også innfrir vilkå
rene for opphavsrett
i åndsverkslovens §
1, dvs. hvilken grad

den utøvende gjennom fremføringen
«skaper» noe «originalt».
Den utøvende kunstneren tolker
verket hun fremfører. Etter åndsver
klovens § 1 beskyttes bearbeidelser
som avledede verk (åvl. § 1, 2. ledd nr.
13) til fordel for bearbeideren. I
avhandlingen vurderes om den utø
vendes fortolkning er en slik beskyt
telsesberettiget bearbeidelse, og om
den derfor kan og bør beskyttes av
opphavsrett. Under forutsetning av at
de utøvende kunstnerne innfrir vilkå
rene for slikt vern, vil følgene kunne
være forenkling av rettighetsstruktu
ren i loven, plagiatvern for teaterregis
sører, lengre vernetid og kanskje økt
anerkjennelse av utøverprestasjoner.
Første del av avhandlingen omhand
ler innholdet i en utøverprestasjon,

Juridisk rådgiver
– nasjonal
gravplassrådgivning
Tunsberg bispedømme
Søknadsfrist: 03.09.2017

blant annet basert på intervjuer med
forskjellige utøvende kunstnere (to
dansere, to teaterregissører, en musiker,
en dirigent og flere skuespillere).
Dernest gis en nærmere redegjørelse for
utøververnet og opphavsretten etter
åndsverksloven og en vurdering av om
handlingene de utøvende kunstnerne
foretar innfrir vilkårene for opphavsrett.
Siste del av avhandlingen behandler
mulige konsekvenser av at utøvende
kunstnere får opphavsrett.
Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved
Institutt for privatrett forsvarte sin
avhandling for graden Ph.d: Skapende,
utøvende kunstnere – vurdering av
beskyttelsen av utøvende kunstneres
prestasjoner etter norsk rett , 27. oktober
2015.
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E-post: perolav@07.no | Tlf: +47 918 16 012

Jobbmarkedet

– for hele jusNorge

Generaladvokatembetet

Førstekrigsadvokat og
krigsadvokat for Nord-Norge
Stilling som førstekrigsadvokat er ledig for tiltredelse
omgående. Stilling som krigsadvokat er ledig fra
1. januar 2018.
Førstekrigsadvokaten leder kontoret for krigsadvokatene
i Nord-Norge, som før øvrig har to til tre medarbeidere,
herunder en krigsadvokat.
Krigsadvokatene i Nord-Norge gir råd til militære sjefer
i Nord-Norge og Trøndelag i disiplinærsaker og inngår
i den militære påtalemyndighet i henhold til kap. 35 i
straffeprosessloven. I tillegg til rådgivning til militære
sjefer i disiplinærsaker, innebærer stillingen bl.a. etter
forskingsledelse av militærpolitiet, utstrakt kontakt med
øvrig påtalemyndighet og Forsvaret, herunder under
visning i disiplinær- og militær strafferett. Det må
påregnes noe reisevirksomhet.

Det kreves juridisk embetseksamen eller master i retts
vitenskap. Ved siden av lederegenskaper og personlig
egnethet vil det bli lagt vekt på god kjennskap til fagfeltet,
herunder Forsvarets og påtalemyndighetens virksomhet.
Fast tilsetting forutsetter at vedkommende oppfyller
kravene til sikkerhetsklarering for STRENGT HEMMELIG.
Det gjennomføres intervju med aktuelle kandidater.
I stillingen som førstekrigsadvokat, må noe administrativt
arbeid påregnes som en del av kontorets daglige drift.
Årslønn førstekrigsadvokat fra 537.700–792.700
(ltr. 62–80). Årslønn krigsadvokat fra 410.000–623.900
(ltr. 46–70). Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til
Statens Pensjonskasse.
Tjenestested er Sandhorngata 44, Bodø.
Søknad sendes Generaladvokatembetet, Postboks 651
Sentrum, 0106 OSLO, innen 29. september 2017.
Nærmere opplysninger om stillingen ved generaladvokat
Lars Morten Bjørkholt, tlf. 22 70 87 50 eller 920 36 046.
Se også www.generaladvokaten.no.
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Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten
er domstolene samfunnets fremste konfliktløsningsorganer.

Ledige dommerembeter og konstitusjoner blir kunngjort på
www.domstol.no/innstillingsradet og www.jobbnorge.no

Neste Juristkontakt kommer
4. oktober.
Annonsefrist 22. september
918 16 012 perolav@07.no

Leder for fylkesnemnda
i Troms og Finnmark
Søkere til stillingen må ha juridisk
embetseksamen/ master i rettsvitenskap og fylle kravene til
dommere. Det vil bli lagt vekt på
erfaring fra domstolsarbeid/
prosedyreerfaring. I tillegg bør søkere
ha relevant ledererfaring, inkludert
personalledelse og erfaring fra drift,
plan og budsjett.
For fullstendig stillingsutlysning,
se www.jobbnorge.no
(Jobbnorge-ID 141289).
Elektronisk søknad sendes innen
15.09.2016 via www.jobbnorge.no
For mer informasjon; se
www.regjeringen.no/BLD

Jobbnorge.no

Har du lyst til å bli dommer?

fylkesnemndene for
barnevern og sosiale saker
Jobbnorge.no
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Nytt om navn
Ansettelser og utnevnelser
Aae, Elisabeth, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Jon Reidar Aae AS
Aalmen, Alexander Foss, rådgiver/jurist, Oslo
kommune – Byrådsavdeling for miljø og
samferdsel
Andersson, Lise-Mette, national QSHE
manager, Kuehne + Nagel AS
Azulay, Tamar, rådgiver, Norges Bank
Borgly, Lars Kristian, juridisk kyndig
rettsmedlem, Trygderetten
Claudius, Magnhild, advokatfullmektig,
Advokat Arnor B. Ilstad AS
Degvold, Stig, førstekonsulent, Lotteri- og
stiftelsestilsynet
Foshaug, Bente, senior manager contract,
BankAxept AS
Frantzen, Trine, politiadvokat, Vest
politidistrikt
Fredheim, Kristian, advokat, Advokatfirmaet
Haavind AS
Gjelsten, Caroline Heien, advokat,
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS
Goffeng, Anette Fredheim, rådgiver,
Fylkesmannen i Buskerud
Grøstad, Anne Line, juridisk rådgiver, Bærum
kommune – Kemneren i Asker og Bærum
Grøstad, Ida, advokat, Kluge Advokatfirma AS
Hagen, Christina Sve, rådgiver, Namsfogden
i Oslo
Hammerstad, Anne Beate Saga, attorney at
law, Telenor Broadcast Holding AS
Hellerud, Ingunn, skattejurist, Skatt Sør –
Tønsberg
Holand, Malene Anette, advokatfullmektig,
Advokatene Christian Wiig & Co AS
Holmefjord, Nina Marie Haugen, rådgiver, NAV
Årstad – stat
Holtsmark, Ole Kristian, politiadvokat, Øst
politidistrikt – Romerike
Humlen, Nadin Askeland, advokat, Humlen
Advokater AS
Hval, Petter, spesialrådgiver, Oslo kommune –
Byrådsavdeling for byutvikling
Johansen, Benedikte, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Elden DA Stavanger
Katralen, Silje B. F., music supervisor & jurist,
Ohlogy AS
Keiserud, Thomas, advokat/partner,
Advokatfirmaet Hjort DA
Krasniqi, Fatmire Milla, rådgiver, NAV Arbeid
og ytelser Romerike
L’Abée-Lund, Matias, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Haavind AS

Lauten, Marie Kristine, førstekonsulent,
Forbrukerrådet i Finnmark og Troms
Marstein, Ida, førstekonsulent,
Utenriksdepartementet
Marum, Mari Lovise, byggesaksbehandler/
rådgiver, Ålesund kommune
Miljeteig, Therese, førstekonsulent,
Finansdepartementet
Nikolaisen, Ann Helen, forhandlingsleder/
advokat, NHO – Luftfart
Nilssen, Christine, seniorrådgiver, Finnmark
politidistrikt – Vardø
Nordal, Steinar Solheim, advokatfullmektig,
Wikborg Rein Advokatfirma AS
Nordhaug, Ingvild, advokatfullmektig, Wikborg
Rein Advokatfirma AS
Notaker-Velde, Johannes Pederstad,
advokatfullmektig, Willis Towers Watson
AS
Nybøe, Terje, førstestatsadvokat,
Riksadvokatembetet
Platou, Lars Henrik Stoud, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
Rysjedal, Marianne Larsen, avdelingsleder,
NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen
Simonsen, Martin Haaland, advokat,
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
(Helseklage)
Solheim, Silje Alsaker, politiadvokat, Vest
politidistrikt
Strand, Andreas, politiadvokat, Oslo
politidistrikt
Strøm-Håkonsen, Kaja, juridisk rådgiver, Oslo
kommune – Boligbygg Oslo KF
Syvertsen, Anders, rådgiver, NAV Klageinstans
Sør
Søvik, Cecilie Wille, advokat, Econa
Ulfsnes, Bente, personalrådgiver, Kristiansund
kommune
Valen, Herman, advokat/partner,
Advokatfirmaet Mageli ANS
Wendt, Christine Hennum, legal & business
affairs, Sony Music Entertainment Norway
AS
Wærnhus, Marit, seniorrådgiver,
Finanstilsynet
Wærnhus, Nina Kristiansen,
dommerfullmektig, Sør-Trøndelag tingrett
Østvold, Mathias, juridisk rådgiver, Norges
Farmaceutiske Forening

Nye medlemmer i Juristforbundet
Bergebakken, Ann, seniorskattejurist,
Skattedirektoratet – Oslo
Daae, Julie, førstekonsulent, Kontoret for
voldsoffererstatning
Dashty, Khanda, jurist, Advokat Maggi Rødvik
AS
Ernemann, Mathilde, rådgiver, NAV Kontroll
Vest – Stavanger
Furuhøi, Henning, juridisk rådgiver, Bærum
kommune – Kemneren i Asker og Bærum
Førde, Christian, advokat, OBOS
Eiendomsforvaltning AS
Gartland, Silje Ervik, skattejurist, Skatt MidtNorge – Trondheim
Green-Stensrud, Tarald, førstekonsulent,
Samferdselsdepartementet
Grøstad, Ida, advokat, Kluge Advokatfirma AS
Holme, Gry Olsson Berstad, jurist/merkantil
saksbehandler, Haakonsvern Orlogstasjon
Landsverk, Ingebjørg Marie, politiadvokat,
Sør-Øst politidistrikt – Notodden
Liverud, Sofie Margrethe Foss,
førstekonsulent, Departementenes
sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Mork, Hans Christian, jurist, Bergen kommune
– Bymiljøetaten
Nybøe, Terje, førstestatsadvokat,
Riksadvokatembetet
Sæbø, Jarle Roar, country counsel, HewlettPackard Norge AS
Sætershagen, Pål, forretningsutvikler,
Gjensidige Forsikring ASA
Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Aarrestad, Alexander Schmidt, Universitetet
i Oslo
Eika, Atle, Universitetet i Bergen
Eknes, Regine, Universitetet i Oslo
Haugo, Magnus, Universitetet i Bergen
Helgebostad, Johanne, Universitetet i Oslo
Helgesson, Kenneth, Universitetet i Oslo
Høgetveit, Eline, Universitetet i Oslo
Junker, Annicken, Universitetet i Bergen
Khokhar, Mahir, Universitetet i Oslo
Knudsen, Ida, Universitetet i Agder
Loe, Marit Aarsland, Universitetet i Oslo
Steinbakk-Olsen, Andreas, Universitetet i
Oslo
Strand, Haavard Aaste, Universitetet i Oslo
Vingsnes, Fredrik, Universitetet i Bergen

Kontak
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Medlemsguide

President

Ny stilling eller adresse?

Curt A. Lier
cl@juristforbundet.no

www.juristforbundet.no (Min side)
medlem@juristforbundet.no | sentralbord: 40 00 24 25

Visepresident

Forsikring – medlemstilbud

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

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

Bank – medlemstilbud
Danske Bank
Nettportal: www.danskebank.no/juristforbundet
Telefon: 05550 | e-post: 05550@danskebank.no
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Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på!
Se jus.no for påmelding og fullstendig kursoversikt.
Ajourføringskurset
Det årlige ajourføringskurset 2017, Oslo
Det årlige ajourføringskurset 2017, Bergen
Det årlige ajourføringskurset 2017, Tromsø

30.NOV.-1. DES.
16.-17. NOV.
2.-3. NOV.

6. NOV.
19.-20. OKT.

Arbeidsrett
Frokostkurs – regelverk mot sosial dumping
Ny lov om statens ansatte
EU-/EØS-basert arbeidsrett, Brüssel

6. SEP.
14. SEP.
18.-19. SEP.

Kollektiv arbeidsrett

13.-14. OKT.

Barnerett
Barnerettsdagen

26. OKT.
21. NOV.

30. OKT.
7. NOV.

9. NOV.

Bolig- og eiendomsrett
Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset

19.-20. OKT.

Bygnings- og reguleringsrett
Det årlige plan- og bygningsrettskurset

26.-27. OKT.

Byggekontrakter og entrepriserett
Grunnkurs i byggekontrakter og entreprise
Børs- og verdipapirrett
Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

2.-3. NOV.

20. SEP.

Compliance
Compliance – grunnleggende metodikk og rettslige rammer 25. SEP.
Det årlige kurset i compliance
2.-3. NOV.
Energi- og miljørett
Vanndirektivet og vannforskriften – konsesjon, revisjon

17. OKT.

E-kurs
Se jus.no for e-kursoversikt.
Erstatningsrett
Det årlige personskadeerstatningsrettskurset
Etikk
Etikk og risikohåndtering for advokater, Oslo
Etikk og risikohåndtering for advokater, Trondheim
Etikk og risikohåndtering for advokater, Bergen
Etiske dilemmaer – etikk for advokater
Familie-, arve- og skifterett
Det årlige Sandefjordskurset i familie og arverett
Fiskeri- og havbruksrett
Sentrale emner innen fiskeri og havbruksrett

27. SEP.

Fakta i forvaltningsretten

20. NOV.

Forhandlinger
Konflikthåndtering – Kurs på Kypros

Diverse kurs
Hvitvasking
Hvitvasking – hvordan gjennomføre
regelverket i advokatvirksomhet
Writing Modern Legal English
Økonomiforståelse

Sentrale arbeidsrettslige emner
Det årlige pensjonskurset

Forvaltningsrett og statsrett
Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

9.-10. NOV.

11. OKT.
28. NOV.
6. DES.
31. OKT.

19.–20. OKT.

26. OKT.

22.–25. OKT.

Forsikringsrett
Det årlige kurset i avhendingsloven og eierskifteforsikring

23. NOV.

Helse- og trygderett
Det årlige helserettskurset

26.-27. OKT.

Konkurranserett
Det årlige konkurranserettskurset

21.-22. SEP.

Kontraktsrett
Det årlige kontrakt- og entrepriserettskurset
Drafting contracts in English

16.-17. OKT.
7. NOV.

Ledelse
Styrearbeidutdanningen
Law Firm Management
Medie- og markedsrett
Det årlige medie- og markedsrettskurset
Offentlige anskaffelser
Anskaffelsesrett i et nøtteskall
Innføring i offentlige anskaffelser
Konsesjonskontrakter
Patent-, varemerke- og designrett
Praktisk patentprosess
Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset

30. OKT.-19. DES.
22. NOV.-13. APR.

20. SEP.

30. OKT.
27.-28. SEP.
26. OKT.

26. SEP.
31.OKT.-1. NOV.

Personvern
Det årlige personvernkurset
Personvern i praksis
Innføring i personvern

26.-27. OKT.
14. NOV.
26. NOV.

Selskapsrett
Praktisk styrearbeid
Sentrale selskapsrettslige emner
Den årlige selskapskonferansen

7. SEP.
9.-10.OKT.
26.-27.OKT.

Sivilprosess
Det årlige sivilprosesskurset
Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett
Argumentasjon og prosedyreteknikk
Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker

12.-13. OKT.
16. OKT.
8. NOV.
6.-14. DES.

Shipping og offshore
Det årlige shipping- og offshorekurset

18.-21. OKT.

Strafferett
Praktisk strafferett – forsvareroppgaver og rolle
Utdanningsrett
Det årlige kurset i utdanningsrett

17. NOV.

16.-17. NOV.

