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Retts sik ker hets pri sen går i år til Jan 
E. Hel ge sen. Pri sen, som er Nor ges 

Ju rist for bunds pris for retts sik ker het 
og lik het for lo ven, de les som van lig ut 
un der Retts sik ker hets kon fe ran sen. 
Den ar ran ge res 17. ok to ber i Gam le 
Lo gen i Oslo – et ar ran ge ment som er 
gra tis og åpent for alle. 

Jan E. Hel ge sen er ikke den mest pro fi-
ler te per so nen i me dia, og ju ry en for 

pri sen skri ver; I en sta dig mer per son fo-
ku sert tid er Jan E. Hel ge sen en på min-
nel se om at ba ne bry ten de prak tisk og 
aka de misk sam funns byg ging også kan 
ta en an nen form: Esse, non videri – å vir-
ke, ikke å sy nes. Jan Helgesens ar beid 
vært lite fan fa re fylt – fak tisk nes ten 
helt u-goog le bart, sier ju ry en. Men i den-
ne ut ga ven av Ju rist kon takt kan du lese 
et stør re in ter vju med Hel ge sen.

Man nen som alt så er «nes ten 
u-goog le bar» har vært Nor ges 

re pre sen tant i Veneziakommisjonen 
(The Eu ro pean Com mis sion for 
De moc ra cy through Law) – Eu ro pa rå-
dets spyd spiss for kon sti tu sjons- og 
retts stats byg ging. Der har han iføl ge 
ju ry en for pri sen vært en høyt verd-
satt, men stil le gå en de pri mus mo tor i 
hele kom mi sjo nens vir ke tid. Han var 
en nøk kel per son i kom mi sjo nens 
bi drag til ut ar bei del sen av Russlands 
og Sør-Afrikas nye grunn lo ver. Og han 
var Chair man-Rapporteur for ar beids-
grup pen som skrev og for hand let 
teks ten til FNs Dec la ra tion on Hu man 
Rights De fend ers. En er klæ ring som 
har for blitt blant de sen tra le pri ori te-
rin ger i Nor ges of fi si el le uten riks po li-
tikk til dags dato, skri ver ju ry en.  Og 
na sjo nalt har han ar bei det for retts-
sik ker het og kon sti tu sjons byg ging 
som an satt ved Det ju ri dis ke fa kul tet 
ved Uni ver si te tet i Oslo, som råd gi ver 
i Uten riks de par te men tet og som 
med lem av Løn ning-ut val get som 
ar bei det frem grunn lovs re for men.

I in ter vju et med Ju rist kon takt sier Hel-
ge sen at en økt spen ning mel lom 

de mo kra ti og retts stat set ter men nes-
ke ret tig he te ne un der press – ho ved sa-
ke lig i and re land enn vårt, men vi er 
hel ler ikke ube rørt av ut vik lin gen, me ner 
han. Hel ge sen sy nes det er be kym rings-
fullt når sta ter ikke len ger, el ler i mind re 
grad enn tid li ge re, øns ker å inn gå for-
plik ten de in ter nas jo na le kon ven sjo ner 
el ler til leggs pro to kol ler knyt tet til men-
nes ke ret tig he ter. Her i Nor ge pe ker han 
på spen nin gen mel lom Stortingets 
su ve re ni tet og dom stols kon trol len, noe 
Makt ut red nin gen ty de lig gjor de i sin 
rap port. Makt ut red nings ut val get var 
skep tisk til økt retts lig gjø ring. Hel ge-
sen me ner den ana ly sen har blitt ut vik-
let vi de re av dem som øns ker at 
dom sto le nes makt skal re du se res. 

I en eu ro pe isk sam men heng spør han 
om de mo kra ti et ute i Eu ro pa ro bust 

nok til å ut ø ve den kon trol len som 
man ge teo re ti ke re og po li ti ke re 
me ner at par la men tet kan gjø re. Det-
te er sto re og om seg gri pen de spørs-
mål med uli ke syn og teo ri er, og som 
Hel ge sen sier; Det te er en evig kamp 
som ald ri blir vun net, og vi må kjem pe 
den hver enes te dag for å kla re å 
ba lan se re dis se in ter es se ne mot 
hver and re. Det er en spen ning som 
sam fun net må leve med.

Ut de ling av Retts sik ker hets pri sen 
er ikke det enes te som skjer 

un der Retts sik ker hets kon fe ran sen 17 
ok to ber. Tema for kon fe ran sen er 
«Fri he tens ram mer – fri he tens pris» 
og tar blant an net opp yt rings fri he-
tens kår på jobb, dom sto le nes uav-
hen gig het og fri het, me di e nes fri het 
og hva som skjer når fri he ter kom mer 
i kon flikt med hver and re.

Ole-Mar tin Gang nes
re dak tør
omg@juristkontakt.no
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Vinneren av rettssikkerhetsprisen
– Økt spenning  

mellom demokrati og 
rettsstat setter 

menneskerettighetene 
under press

Norge har blitt internasjonalt kjent for å drive 
fredsmekling i konflikter rundt om i verden. Mindre 

kjent er det faktum at norsk juridisk kompetanse har 
blitt brukt til bygging av nye rettsstater både i, og 

utenfor Europa. Han har unngått medienes rampelys, 
men vært en nøkkelperson i demokratibygging, blant 

annet i utarbeidelse av både Russlands og Sør-Afrikas 
grunnlover. Nå hedres Jan Erik Helgesen, som vinner 

av rettssikkerhetsprisen 2017.

Tekst: Tore Letvik 
Foto: Thomas Haugersveen
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Ju rist kon takt mø ter Hel ge sen til 
in ter vju på hans kon tor i Senter for 
men nes ke ret tig he ter i Oslo. Det er en 
takk nem lig, men like fullt be kym ret 
pris vin ner vi har for an oss. 70-årin gen 
som gjen nom sitt lan ge ju ri dis ke vir ke 
har møtt fle re sto re ver dens le de re og 
pre si den ter, som Nel son Man de la og 
Bo ris Jelt sin, me ner det nå er vik tig å 
være på vakt mot det han an ser for å 
være en klar for sky ving av makt i fle re 
land i Eu ro pa.

– Jeg er svært glad for anerkjen-
nelsen det er å få til delt en slik pris, 
men det er in gen grunn til å lene seg 
til ba ke og pus te let tet ut. Men nes ke-
ret tig he te ne er un der et sta dig press. 
De sis te åre ne har det vokst fram en 
vold som spen ning mel lom de mo kra ti 
og retts stat. Ho ved sa ke lig i and re land 
enn vårt, men vi er hel ler ikke ube rørt 
av ut vik lin gen, sier Hel ge sen. 

Ved si den av å være læ rer ved ju ri-
disk fa kul tet i 40 år har han i dis se 
åre ne spilt en stor rol le som Nor ges 
re pre sen tant i Veneziakommisjonen, 
(”The Eu ro pean Com mis sion for 
De moc ra cy through Law”) helt si den 
kom mi sjo nen ble etab lert i 1990, og 
hvor han var pre si dent i 2007-2009 
og før s te vi se pre si dent frem til 2016. 
Veneziakommisjonen reg nes som 
Eu ro pa rå dets spyd spiss for kon sti tu-
sjon- og retts stats byg ging.

Hel ge sen me ner det er be kym-
rings fullt når sta ter ikke len ger, el ler i 
mind re grad enn tid li ge re, øns ker å 
inn gå for plik ten de in ter nas jo na le 
kon ven sjo ner el ler til leggs pro to kol ler 
knyt tet til men nes ke ret tig he ter. Han 
pe ker på at det ikke bare er i and re 
eu ro pe iske land det te skjer, men også i 
Nor ge.

– Nor ge har et høyt nivå både når 
det gjel der de mo kra ti, retts stat og 
men nes ke ret tig hets be skyt tel se, og har 
all tid vært en på dri ver for men nes ke-
ret tig hets ver net både ute og hjem me. 
Men det er grunn til å se med en viss 
skep sis på den hold nings end ring som 
skjer her hjem me nå. Ett eks em pel på 
det te er spørs må let som har vært dis-
ku tert mye i Nor ge både blant po li ti-

ke re, NGO-er og aka de mi ke re, om 
hvor vidt Nor ge skal ra ti fi se re tre nye 
til leggs pro to kol ler til FN-kon ven sjo-
ner om men nes ke ret tig he ter. Til leggs-
pro to kol le ne vil gjø re at in di vi de ne 
kan kla ge di rek te til en FN-ko mi te 
der som de res ret tig he ter kren kes. 

De tre kon ven sjo ne ne er Bar ne-
kon ven sjo nen, Kon ven sjo nen om 
funk sjons hem me des ret tig he ter, og 
Kon ven sjo nen om so si a le og øko no-
mis ke ret tig he ter. 

– Hold nings end ring
– Og her har vi sett en klar hold nings-
end ring i Nor ge, på tvers av po li tis ke 
skil le lin jer. Tid li ge re var Nor ge en 
på dri ver for å få in di vi du ell kla ge rett. 
Men nå har den nors ke re gje ring, og 
med bred støt te i Stor tin get, sagt at 
Nor ge ikke kom mer til å ra ti fi se re dis-
se tre til leggs pro to kol le ne, sier Hel ge-
sen som fort set ter:

– Det gjør at mot stan de re av en slik 
ra ti fi se ring kan si, som en re pre sen tant 
for en norsk re gje rin gen sa un der en de-
batt: «Nors ke barn tren ger ikke kla ge-
rett til bar ne ko mi te en». Hvor på en 
an nen per son klokt re pli ser te: «Det er 
mu lig at nors ke barn ikke tren ger det, 
men Nor ge må ikke stil le seg slik at ver-
dens barn ikke får en kla ge me ka nis me». 
Jeg stil ler meg skep tisk til at nors ke 
po li tis ke myn dig he ter ikke øns ker at 
Nor ge skal slut te seg til dis se til leggs-
pro to kol le ne. Når Nor ge sier nei til å gi 
in di vi de ne kla ge rett me ner jeg det kan 
gi en smit te ef fekt. Da kan and re sta ter si 
at «hvis ikke Nor ge, som et av ver dens 
ri kes te land, tør å gi in di vi de ne kla ge rett 
– hvor dan kan man da for ven te at fat-
ti ge land skal gjø re det”?
 
Pri mus mo tor
Nor ges Juristsforbunds pris for retts-
sik ker het og lik het for lo ven går til 

Hel ge sen for hans lang va ri ge retts sik-
ker hets inn sats. I sin be grun nel se for å 
til de le ham pri sen skri ver ju ry en, 
blant an net:

”I til legg til å ha fun gert som en bro-
byg ger mel lom EU og EMD, har kom-
mi sjo nens (Veneziakommisjonen, red.
anm.) fag li ge tyn gde fått også land 
uten for Eu ro pa, bl.a. USA, fle re sør-
ame ri kans ke og nord af ri kans ke land og 
Is ra el, til å søke seg inn som med lem-
mer. Jan E. Hel ge sen har vært en høyt 
verd satt, men stil le gå en de pri mus 
mo tor i hele kom mi sjo nens vir ke tid, 
syn lig utad pri mært som kom mi sjo nens 
pre si dent i 2007-2009 og vi se pre si dent 
fram til 2016. Han var en nøk kel per son 
i kom mi sjo nens bi drag til ut ar bei del sen 
av Russlands (1993) og Sør-Afrikas 
(1996) nye grunn lo ver». Ut over ar bei-
det i Veneziakommisjonen frem he ver 
ju ry en Helgesens inn sats som Chair-
man-Rapporteur (1993-1998) for 
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– Det gjør at mot stan de re av en slik 
ra ti fi se ring kan si, som en re pre sen tant 
for en norsk re gje rin gen sa un der en de-
batt: «Nors ke barn tren ger ikke kla ge-
rett til bar ne ko mi te en». Hvor på en 
an nen per son klokt re pli ser te: «Det er 
mu lig at nors ke barn ikke tren ger det, 
men Nor ge må ikke stil le seg slik at ver-
dens barn ikke får en kla ge me ka nis me». 
Jeg stil ler meg skep tisk til at nors ke 
po li tis ke myn dig he ter ikke øns ker at 
Nor ge skal slut te seg til dis se til leggs-
pro to kol le ne. Når Nor ge sier nei til å gi 
in di vi de ne kla ge rett me ner jeg det kan 
gi en smit te ef fekt. Da kan and re sta ter si 
at «hvis ikke Nor ge, som et av ver dens 
ri kes te land, tør å gi in di vi de ne kla ge rett 
– hvor dan kan man da for ven te at fat-
ti ge land skal gjø re det”?
 
Pri mus mo tor
Nor ges Juristsforbunds pris for retts-
sik ker het og lik het for lo ven går til 

Hel ge sen for hans lang va ri ge retts sik-
ker hets inn sats. I sin be grun nel se for å 
til de le ham pri sen skri ver ju ry en, 
blant an net:

”I til legg til å ha fun gert som en bro-
byg ger mel lom EU og EMD, har kom-
mi sjo nens (Veneziakommisjonen, red.
anm.) fag li ge tyn gde fått også land 
uten for Eu ro pa, bl.a. USA, fle re sør-
ame ri kans ke og nord af ri kans ke land og 
Is ra el, til å søke seg inn som med lem-
mer. Jan E. Hel ge sen har vært en høyt 
verd satt, men stil le gå en de pri mus 
mo tor i hele kom mi sjo nens vir ke tid, 
syn lig utad pri mært som kom mi sjo nens 
pre si dent i 2007-2009 og vi se pre si dent 
fram til 2016. Han var en nøk kel per son 
i kom mi sjo nens bi drag til ut ar bei del sen 
av Russlands (1993) og Sør-Afrikas 
(1996) nye grunn lo ver». Ut over ar bei-
det i Veneziakommisjonen frem he ver 
ju ry en Helgesens inn sats som Chair-
man-Rapporteur (1993-1998) for 

ar beids grup pen som skrev og for hand-
let teks ten til FNs Dec la ra tion on 
Hu man Rights De fend ers – en er klæ-
ring som har for blitt blant de sen tra le 
pri ori te rin ger i Nor ges of fi si el le uten-
riks po li tikk til dags dato», he ter det 
blant an net i be grun nel sen.

Over for Ju rist kon takt kas ter Hel-
ge sen et blikk til ba ke i tid og har to 
sto re ju rist navn han nev ner som 
be tyd nings ful le for hans ju ri dis ke liv.

– Som stu dent møt te jeg to av de 
to sto re kjem pe ne i norsk retts vi ten-
skap på det of fent lig retts li ge fel tet, 
Tor kel Op sahl og Tor stein Eck hoff. 
Jeg had de den sto re gle de å job be som 
vi ten ska pe lig as si stent for dem beg ge. 
Op sahl tok meg på en måte ut i ver-
den og inn i det in ter nas jo na le men-
nes ke ret tig hets sy ste met. Han var jo 
med lem i det som da het Den eu ro pe-
iske men nes ke ret tig hets kom mi sjo-
nen, som tid li ge re var før s te in stans i 
Stras bourg. Og dess uten var han med-
lem i FNs ko mi té for si vi le po li tis ke 
ret tig he ter. Tor kel var en in ter na sjo nal 
ka pa si tet på men nes ke ret tig he ter. Vi 
er nå til ba ke til midt på 70-tal let. 

– Tor stein Eck hoff var den som 
tok meg inn i retts kil de læ ren og me to-
de læ ren. Og som grunn la min lyst til å 
ar bei de vi de re med ju ri disk me to de 
og ju ri disk ar gu men ta sjon. Jeg var så 
hel dig å leve i skyg gen av dis se to – og 
de to har for met en stor del av mitt 
fag li ge liv, sier Hel ge sen, som også 
vi ser til to sen tra le his to ris ke si tua sjo-
ner som såd de spi ren til å øns ke å ska-
pe for and rin ger ved hjelp av jus sen.

– Viet nam kri gen og kam pen mot 
apart heid i Sør-Af ri ka er be gi ven he ter 
som har for met min ge ne ra sjon av 
men nes ke ret tig hets ju ris ter mer enn 
noe an net. For meg, og for man ge 
and re på min al der, ble det ba ne bry-
ten de be gi ven he ter som gjor de at vi 
ble opp tatt av å ar bei de for men nes-
ke ret tig he te ne både na sjo nalt og 
in ter na sjo nalt. 

Makt for de lin gen
– Der med har jeg job bet i det te spen-
nings fel tet med ju ri disk me to de og 

med men nes ke ret tig he ter. Og en del 
av men nes ke ret tig he te ne er jo også 
retts sik ker het og retts stat. Makt for de-
lin gen som vi byg ger på er ba sert på 
de mo kra ti på den ene side og retts stat 
på den an nen. Og men nes ke ret tig he-
te ne er en del både av de mo kra ti et og 
av retts sta ten. Og retts sik ker het er en 
del av retts sta ten, for ut be reg ne lig he-
ten. Slik har det vært, både hjem me 
og ute – helt opp til våre da ger, sier 
Hel ge sen.

Pris vin ne ren vi ser til at både de 
vest eu ro pe is ke grunn lo ve ne og grunn-
lo ve ne i de tid li ge re øst eu ro pe is ke 
sta te ne er ba sert på det klas sis ke 
makt for de lings prin sip pet fra Mon tes-
quieu.

– Et ter 2010 har vi imid ler tid sett 
en drei ning i makt for de lin gen ute i 
Eu ro pa. For det før s te ser vi en vel dig 
vekst i den ut ø ven de makt som da 
ofte ma te ria li se rer seg  gjen nom en 
sterk pre si dent, slik som i Russ land, 
Po len, Un garn og Tyr kia. Til sva ren de 
en ned byg ging av retts sta ten, av dom-
stolvesenet, noe som gjel der de sam-
me lan de ne; sær lig i Un garn, Po len og 
Tyr kia er dom sto le ne blitt mer og mer 
vin ge klip pet, sier Hel ge sen som pe ker 
på at par la men te ne le ver et sted midt 
imellom den ut ø ven de og døm men de 
stats makt.

– Men det de mo kra tis ke par la-
men tet le ver i en slags lim bo. Vel dig 
ofte opp står en sterk al li an se mel lom 
fler tal let i par la men tet og pre si dent-
mak ten. Og der med fun ge rer hel ler 
ikke den de mo kra tis ke kon trol len. Så 
vi er i ferd med å se at retts sta ten og 
retts sik ker he ten byg ges ned – mens 
den ut ø ven de pre si dent makt for ster-
kes vold somt og par la men tet blir hen-
gen de et sted midt imel lom. Her 
hjem me har vi sett noe av de sam me 
ten den se ne, men selv sagt ikke på sam-
me dra ma tis ke måte. Vi kan gå til ba ke 
til makt ut red nings ut val get – som kom 
med sin rap port i 2003. 

Ut val get ble le det av pro fes sor 
Øy vind Øs te rud. Der ble det en klar 
ty de lig gjø ring av spen nin gen mel lom 
fol ke sty ret, med su ve re ni tets prin sip-
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len hvor Nel son Man de la satt fengs let 
i 18 av de 27 åre ne han ble holdt in ne-
sper ret.

– Han som var min gui de på Rob-
ben Is land had de sit tet som med fan ge 
sam men med Nel son Man de la der. At 
Man de la – et ter at han kom til ba ke til 
fast lan det, til et Sør-Af ri ka hvor apart-
heid var i ferd med å av vik les – sa at «nå 
set ter vi en strek over for ti den» – er i seg 
selv utro lig im po ne ren de. Men også vel-
dig vik tig ut fra det per spek ti vet vi 
snak ker om. Nel son Man de la så at det 
nye de mo kra ti et i Sør-Af ri ka måt te 
byg ges på re spekt for retts sta ten. Han 
var svært opp tatt av å få en for fat nings-
dom stol, noe som ikke var så van lig i 
Af ri ka på den ti den. Han var en slags far 
for for fat nings dom sto len. Og selv om 
de po li tis ke myn dig he te ne i Sør-Af ri ka 
har hatt pro ble mer et ter at Man de la ble 
bor te, og fort satt har sto re pro ble mer, så 
har for fat nings dom sto len spilt en vik tig 
rol le også for å be skyt te sva ke grup per i 
Sør-Af ri ka. Noe jeg me ner il lust re rer 

om at de mo kra ti et kan kon trol le re 
et ter le vel sen av men nes ke ret tig he-
te ne, så er det et spørs mål om det te 
gjel der i 2017 og 2020 og vi de re 
frem over. Er vi nå kan skje inne i en 
ut vik ling hvor det er helt av gjø ren de å 
styr ke retts sta ten, rettssikkerheten og 
domstolsmakten? Og prø ve å mot-
vir ke ned byg gin gen av den døm-
men de makt? Det kan også ten kes at 
en dom stol ikke kla rer å be skyt te 
men nes ke ret tig he te ne ef fek tivt. Men 
mitt po eng er at det te er en evig kamp 
som ald ri blir vun net, og vi må kjem pe 
den hver enes te dag for å kla re å 
ba lan se re dis se in ter es se ne mot hver-
and re. Det er en spen ning som sam-
fun net må leve med, sier han.
    
Jelt sin og Man de la
Veneziakommisjonens vik tig ste opp-
ga ve har vært å bi stå med å ut ar bei de 
grunn lo ver og grunn lovs til legg, valg-
lo ver og lo ver som sik rer mi no ri tets-
ret tig he ter. Etter hvert er saks fel tet 
ut vi det til sto re de ler av den of fent li ge 
ret ten. Kom mi sjo nens syns punk ter er 
råd gi ven de.

– Et ter Ber lin-mu rens fall i 1989, 
da de nye de mo kra ti ene i tid li ge re 
Øst-Eu ro pa skul le skri ve sine grunn-
lo ver, var Ve ne zia-kom mi sjo nen med 
helt fra det før s te spa de stikk. Selv var 
jeg rap por tør både på den rus sis ke 
grunn lo ven og på den sør af ri kans ke 
før s te interimgrunnloven, for tel ler 
Hel ge sen. 

– Jelt sin var opp tatt av at han vil le 
ha en vest lig grunn lov. Han var opp tatt 
av pre si dent mak ten, og øns ket en sterk 
pre si dent makt – men selv ikke den rus-
sis ke pre si den ten ut ford ret makt for de-
lings teo ri en fra Mon tes quieu. Det sam-
me gjaldt også Nel son Man de la i 
Sør-Af ri ka. Også der vil le de ha en vest-
lig grunn lov plas sert på den tre de lin gen 
av mak ten, sier Hel ge sen som be søk te 
Mos kva og Sør-Af ri ka fle re gan ger i sin 
jobb som rap por tør for Venezia-
kommisjonen i for bin del se med ut ar-
bei del sen av grunn lo ve ne. 

Han ten ker til ba ke på et be søk 
han had de på Rob ben Is land, og cel-

ning-ut val gets for slag – men også ute-
latt noen. Mest in ter es sant var det 
imid ler tid at Løn ning-ut val get kom 
med for slag om en be stem mel se i 
Grunn lo ven som fast slo det som i alle 
fall helt si den 1860-tal let har vært 
gjel den de sed va ne rett på grunn lovs-
nivå – nem lig at dom sto le ne – med 
Høy es te rett i spis sen – kan prø ve om 
en lov er i sam svar med grunn lo ven. 
Da ut val get fore slo at det te skul le inn 
i grunn lovs teks ten ble det imid ler tid 
hev det fra en kel te po li ti ke re – men 
også noen aka de mi ke re – at hvis Høy-
es te rett fikk for ank ret sin kom pe tan se 
i Grunn lo ven så vil le dom sto len bli 
enda dris ti ge re og gå enda leng re i å 
over prø ve Stor tin get. Og da ser vi 
den ne spen nin gen mel lom – på den 
ene side Stortingets su ve re ni tet og på 
den an nen side dom stols kon trol len. 
Her er det to uli ke syn – jeg til hø rer 
dem som me ner at et de mo kra ti også 
må kon trol le res av uav hen gi ge dom-
sto ler for å be skyt te men nes ke ret tig-
he te ne. Mens and re vil he vde at den 
sis te de len ikke er nød ven dig og at 
Stor tin get selv kan ta vare på grunn-
lovs ka ta lo gen og be skyt te men nes ke-
ret tig he te ne. 

Ro bust nok?
– Kjer ne ar gu men tet hos dem som 
me ner at de mo kra ti et kan vok te over 
men nes ke ret tig he te ne uten be hov av 
noen uav hen gig kon troll, er at vi har 
et vel fun ge ren de de mo kra ti. Det 
kom mer imid ler tid et nytt tan ke kors 
inn. Når vi ser ut i Eu ro pa de sis te 4-6 
åre ne kan det være nød ven dig å stil le 
spørs må let: Er de mo kra ti et ute i 
Eu ro pa ro bust nok til å ut ø ve den 
kon trol len som man ge teo re ti ke re og 
po li ti ke re me ner at par la men tet kan 
gjø re? Vi hø rer om po pu lis me, vi ser 
spørs må let om for hol det til me di e ne, 
vi ser de so si a le me di e ne, vi ser lav 
valg del ta kel se i man ge sta ter. Vi ser at 
i en kel te sta ter duk ker det opp nye 
po li ti ke re som i lø pet av re la tivt kort 
tid kla rer å etab le re makt po si sjo ner. 

– Så mitt spørs mål er: Selv om 
man skul le ak sep te re den ne tan ken 

pet, på den ene side – og dom stols-
mak ten på den an nen. Makt ut red-
nings ut val get bru ker or det 
«retts lig gjø ring» og skri ver i sin slutt-
rap port at det si den den an nen ver-
dens krig har fore gått en be ty de lig 
retts lig gjø ring i det nors ke sam funns-
li vet – fle re og fle re spørs mål er over-
ført fra po li ti ker ne til dom sto le ne. 

– Makt ut red nings ut val get var 
skep tisk til det te, for di de sier at po li-
ti ke re både på kom mu nalt nivå og på 
na sjo nalt nivå sva rer for fol ket hvert 
fjer de år. Slik at hvis de be går over-
grep for eks em pel mot mi no ri te ter – 
så vil le fol ket kas tet dem ved nes te 
valg. Men – sier Makt ut red nings ut val-
get – dom mer ne sva rer ikke for and re 
enn seg selv, der for er det far lig å over-
la te for mye makt til dom sto le ne for di 
de ikke har noen for ank ring i fol ket. 
Det te har blitt ut vik let vi de re av dem 
som øns ker at dom sto le nes makt skal 
re du se res, sier Hel ge sen, som satt i det 
så kal te Løn ning-ut val get, le det av 
Inge Løn ning.

 
Uli ke syn
Ut val get ble opp nevnt da Thorbjørn 
Jagland var stor tings pre si dent, før han 
dro til Eu ro pa rå det, og ut val get skul le 
kom me med for slag til en men nes ke-
ret tig hets ka ta log som kun ne tas inn i 
Grunn lo ven ved 200-års ju bi le et i 
2014. 

– Da vi le ver te vår rap port til Stor-
tin get ble rap por ten møtt med en del 
skep sis av noen po li ti ke re og også av 
folk uten for Stor tin get. Det ble hev-
det at Nor ge var et vel ut vik let de mo-
kra ti og en vel ut vik let retts stat og at 
det ikke var nød ven dig for Nor ge å ha 
en slik grunn lovs re form, sier Hel ge sen 
som vi ser til at det også har vært de-
batt om hva slags men nes ke ret tig he-
ter som skal be skyt tes. Er det bare de 
så kal te si vi le po li tis ke ret tig he te ne 
el ler er det også de so si a le, øko no-
mis ke og kul tu rel le ret tig he te ne?

– Etter hvert som ar bei det skred 
frem i kontroll- og konstitusjonskomi-
teen ble det lagt frem fle re for slag, 
som had de tatt opp de fles te av Løn-
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blir så skarp over gang mel lom yr kes-
ak tivt liv og pen sjo nist til væ rel sen. Jeg 
får be hol de kon to ret, jeg får be hol de 
kol le g ene mine og jeg får ha noe 
un der vis ning. Kort sagt så er det en 
grad vis ned trap ping. Selv sagt er det 
en end ring, men jeg har mu lig he ten 
til, slik som man ge kol le g er på min 
al der el ler eld re, til å fort set te et vel-
dig ak tivt liv og ar bei de for det vi tror 
på. Jeg skal fore lø pig fort set te i 
Veneziakommisjonen, og ser i grun-
nen at noe av det jeg har job bet med 
til nå, kan jeg føre vi de re i de nær-
mes te åre ne, sier pris vin ne ren.

Helgesen mottar Rettssikkerhetsprisen 
under Rettssikkerhetskonferansen i Oslo, 
17. oktober.
 

godt at det er vik tig at dom sto le ne har 
makt i sam funn som er sår ba re, sier 
Hel ge sen som har vært høyt på den 
in ter nas jo na le are na en og vært med å 
leg ge til ret te for byg ging av retts sta ter.

 For ham er imid ler tid job ben og 
nær he ten til fa kul te tet og stu den te ne 
minst like vik tig.

Un der vist i 40 år
– Jeg har vært læ rer ved Fa kul te tet i 
rundt 40 år, og har un der vist jusstu den-
ter i ju ri disk me to de. Gle den over å 
opp le ve jusstu den te nes in ter es se for 
me to den set ter jeg vel dig høyt og har 
vært minst like vik tig for meg som det 
in ter nas jo na le ar bei det. Jeg har hatt så 
man ge gode opp le vel ser med stu den ter 
som også i et ter tid kom mer til ba ke og 
sier hvor vik tig den ju ri dis ke me to den 
er, sier Hel ge sen som fyl te 70 i juli. 

Og pris vin ne ren har ikke til hen-
sikt å gi seg.

– En for del vi har som uni ver si-
tets læ re re er nett opp det at det ikke 

len hvor Nel son Man de la satt fengs let 
i 18 av de 27 åre ne han ble holdt in ne-
sper ret.

– Han som var min gui de på Rob-
ben Is land had de sit tet som med fan ge 
sam men med Nel son Man de la der. At 
Man de la – et ter at han kom til ba ke til 
fast lan det, til et Sør-Af ri ka hvor apart-
heid var i ferd med å av vik les – sa at «nå 
set ter vi en strek over for ti den» – er i seg 
selv utro lig im po ne ren de. Men også vel-
dig vik tig ut fra det per spek ti vet vi 
snak ker om. Nel son Man de la så at det 
nye de mo kra ti et i Sør-Af ri ka måt te 
byg ges på re spekt for retts sta ten. Han 
var svært opp tatt av å få en for fat nings-
dom stol, noe som ikke var så van lig i 
Af ri ka på den ti den. Han var en slags far 
for for fat nings dom sto len. Og selv om 
de po li tis ke myn dig he te ne i Sør-Af ri ka 
har hatt pro ble mer et ter at Man de la ble 
bor te, og fort satt har sto re pro ble mer, så 
har for fat nings dom sto len spilt en vik tig 
rol le også for å be skyt te sva ke grup per i 
Sør-Af ri ka. Noe jeg me ner il lust re rer 

om at de mo kra ti et kan kon trol le re 
et ter le vel sen av men nes ke ret tig he-
te ne, så er det et spørs mål om det te 
gjel der i 2017 og 2020 og vi de re 
frem over. Er vi nå kan skje inne i en 
ut vik ling hvor det er helt av gjø ren de å 
styr ke retts sta ten, rettssikkerheten og 
domstolsmakten? Og prø ve å mot-
vir ke ned byg gin gen av den døm-
men de makt? Det kan også ten kes at 
en dom stol ikke kla rer å be skyt te 
men nes ke ret tig he te ne ef fek tivt. Men 
mitt po eng er at det te er en evig kamp 
som ald ri blir vun net, og vi må kjem pe 
den hver enes te dag for å kla re å 
ba lan se re dis se in ter es se ne mot hver-
and re. Det er en spen ning som sam-
fun net må leve med, sier han.
    
Jelt sin og Man de la
Veneziakommisjonens vik tig ste opp-
ga ve har vært å bi stå med å ut ar bei de 
grunn lo ver og grunn lovs til legg, valg-
lo ver og lo ver som sik rer mi no ri tets-
ret tig he ter. Etter hvert er saks fel tet 
ut vi det til sto re de ler av den of fent li ge 
ret ten. Kom mi sjo nens syns punk ter er 
råd gi ven de.

– Et ter Ber lin-mu rens fall i 1989, 
da de nye de mo kra ti ene i tid li ge re 
Øst-Eu ro pa skul le skri ve sine grunn-
lo ver, var Ve ne zia-kom mi sjo nen med 
helt fra det før s te spa de stikk. Selv var 
jeg rap por tør både på den rus sis ke 
grunn lo ven og på den sør af ri kans ke 
før s te interimgrunnloven, for tel ler 
Hel ge sen. 

– Jelt sin var opp tatt av at han vil le 
ha en vest lig grunn lov. Han var opp tatt 
av pre si dent mak ten, og øns ket en sterk 
pre si dent makt – men selv ikke den rus-
sis ke pre si den ten ut ford ret makt for de-
lings teo ri en fra Mon tes quieu. Det sam-
me gjaldt også Nel son Man de la i 
Sør-Af ri ka. Også der vil le de ha en vest-
lig grunn lov plas sert på den tre de lin gen 
av mak ten, sier Hel ge sen som be søk te 
Mos kva og Sør-Af ri ka fle re gan ger i sin 
jobb som rap por tør for Venezia-
kommisjonen i for bin del se med ut ar-
bei del sen av grunn lo ve ne. 

Han ten ker til ba ke på et be søk 
han had de på Rob ben Is land, og cel-

             Er demokratiet ute  
i Europa robust nok?
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Di gi ta le straf e-
saks do ku men ter

Po li ti og på ta le myn dig het har tatt i 
bruk en mel dings tje nes te i Altinn 
som gjør det mu lig for ad vo ka ter å 
mot ta straf fe saks do ku men ter di gi-
talt. Ved hjelp av noen klikk vil du ha 
til gang til straf fe sa ken på PCen din i 
ste det for å ven te på at do ku men-
te ne skal kom me med post el ler bud, 
mel der Ad vo kat fo re nin gen på sitt 
nett sted. For å mot ta saks do ku men-
ter di gi talt må man ta i bruk løs nin gen 
«Straf fe saks for sen del se» i Altinn og 
ha et or ga ni sa sjons num mer el ler 
be drifts num mer, samt gi po li ti et 
be skjed om at man er klar til å mot ta 
do ku men te ne di gi talt.

Solberg og Støre til Akademikernes jubileumskonferanse 

Aka de mi ker ne er 20 år i ok to ber og Kari 
Sol li en, le der i Aka de mi ker ne, øns ker i den 
for bin del se vel kom men til en ju bi le ums kon-
fe ran se ons dag 25. ok to ber. Stats mi nis ter 
Erna Sol berg (H) åp ner kon fe ran sen, som 
har tema frem ti dens kom pe tan se be hov. 

Sol berg mø ter også Ap-le der Jo nas Gahr 
Stø re til en sam ta le om Nor ge som kunn-
skaps na sjon. And re te ma er un der kon fe-
ran sen er ”Kunn skap – vår fel les for mue”, 
”Hva be tyr kom pe tan sen for vekst og ver di-
ska ping? Hvor man ge aka de mi ke re har vi 

egent lig bruk for i frem tiden?”, ”Kunn skap 
som kon kur ran se kraft”, ”Frem ti dens kunn-
skaps bæ re re” og ”Kunn ska pens be tyd ning 
for ut vik ling og po li tikk ut for ming”.

Juristforbundet søker  
kontaktpersoner i privat sektor 
Ju rist for bun dets sek sjon for ju ris ter i pri-
vat sek tor sø ker til lits valg te og kon takt-
per so ner på de uli ke ar beids plas se ne, mel-
der for bun det. ”Vi i sty ret i Ju rist for bun det 
- Pri vat øns ker å le ve re bre de re til bud, fle re 
ak ti vi te ter ret tet mot deg som med lem og 
stør re mu lig het for at du som med lem kan 
en ga sje re deg i Ju rist for bun dets ut vik ling. 
Vi øns ker oss også fle re med lem mer, og i 

det te ar bei det er det vik tig for oss å etab-
le re tet te re kon takt med deg og øv ri ge 
med lem mer. Som et ledd i det te ar bei det 
tren ger vi å få på plass fle re til lits valg te i 
virk som he ter der vi har ta riff av ta le, og kon-
takt per so ner i øv ri ge virk som he ter der 
våre med lem mer job ber”, skri ver sty ret i 
Ju rist for bun det – Pri vat.

An be fa ler «sms-re gel» for epost
C.L. Max Nikias, pre si dent ved Uni ver si ty of 
Sou thern Ca li for nia, skri ver i et inn legg i 
Wall Street Jour nal at han spa rer fle re 
ti mer hver dag på å være be visst egen 
epost-bruk.– I ste det for å bru ke all ti den 
min limt til skjer men, har jeg be gynt å sva re 
kort på alle mel din ger jeg mot tar – det vil si 
om trent som en gjen nom snitt lig tekst mel-

ding, sier han iføl ge Da gens Næringsliv. – 
Jeg er sik ker på at et hvert tema som kre ver 
mer ut dy ping enn et raskt skrift lig svar vil 
være bed re å ta på te le fon el ler i et møte 
an sikt til an sikt. Det er mye mer ef fek tivt 
enn å bru ke mye tid på å skri ve lan ge, ut fyl-
len de mai ler, sier han. 
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40 år si den
«Andenæś  artikkel er et uhyre 
grovt angrep på det arbeidende 
folk og andre progressive som 
reiser kamp mot kapitalens 
utbytting og undertrykking  
i vårt land.»

(Harald Stabell liker ikke en artikkel 
av Johs. Andenæs om politisk 
registrering og overvåking)

30 år si den
«Verden består også av andre enn 
jurister, og – så vanskelig vi enn 
kan ha for av og til erkjenne det 
– de er også meningsberettigede. 
Og ofte er de mer fremsynte.»

(Høyesterettsadvokat Johan Hjort)

20 år si den
«Jeg er i bunn en enkel gutt fra 
landet.»

(Nyutnevnt riksadvokat  
Tor-Aksel Busch) 

10 år si den
«Det å få en sentral oppbevaring 
av beslag og beviser vil kunne 
bidra til å øke rettssikkerheten. 
Det gjelder både biologisk 
materiale, men også annet beslag.» 

(Janne Kristiansen i 
Gjenopptakelseskommisjonen)

Solberg og Støre til Akademikernes jubileumskonferanse 

egent lig bruk for i frem tiden?”, ”Kunn skap 
som kon kur ran se kraft”, ”Frem ti dens kunn-
skaps bæ re re” og ”Kunn ska pens be tyd ning 
for ut vik ling og po li tikk ut for ming”.

– Ar beids be last ning så stor at det ikke er 
rom for opp føl ging
«Det er åpen bart at kva li te ten på straf fe sa-
ke ne vil øke der som po li ti ets ju ris ter kun ne 
brukt mer tid til å føl ge opp sa ke ne i et ter-
forsk nings fa sen. Da gens ar beids be last-
ning er så stor at det ikke i sær lig grad er 
rom for slik opp føl ging. I til legg er ti den 
som bru kes til for be re del se av ho ved for-
hand lin ger be gren set. Alt i alt kan det te 
med fø re en fare for retts sik ker he ten for 
den en kel te bor ger», skri ver po li ti mes ter 
Jo han Brek ke og fun ge ren de på ta le le der 
Kjell Kris ti an Uk kel berg i Inn lan det po li ti-

dis trikt i sitt hø rings svar til På ta le ana ly sen, 
mel der Opp land Arbeiderblad. «Inn lan det 
po li ti dis trikt er enig i at kom pe tan se til bu-
det for på ta le ju ris te ne i po li ti dis trik te ne 
ikke er godt nok. Det te skyl des både at den 
en kel te ju rist har mer enn nok med å ta unna 
sine dag li ge gjø re mål i en kre ven de ar beids-
hver dag, og at til bu det om kom pe tan se he-
ven de til tak er mar gi nalt både fra Po li ti høg-
sko len og in ternt», skri ver Jo han Brek ke og 
Kjell Kris ti an Uk kel berg iføl ge OA.

– Barn har ikke tilstrekkelig vern
Ann-Kristin Olsen ledet arbeidet i 
det offentlige Barnevoldutvalget 
som gikk gjennom de alvorligste 
sakene hvor barn og ungdom har 
vært utsatt for grov vold, seksu-
elle overgrep og omsorgssvikt. 
Utvalget leverte sin NOU – «Svikt 
og svik» (NOU 2017/12) – i sommer. 

– Barn har ikke tilstrekkelig 
vern. Det er snakk om en sys-
temsvikt, og den største gruppen 
som rammes er spedbarn. Det er et stort 
samfunnsproblem, sier hun til ABC Nyheter. 
NOUen er nå ute på høring. Olsen mener at 
flere barnedødsfall kan være drap. – Både 
menn og kvinner har gått fri. De påfører 
barna så store skader at de dør, men dette 
blir i stedet ført som sykdom eller ulykke, 

sier den tidligere politimesteren. 
Barnevoldsutvalget anbefaler at det 
 opprettes et nytt organ – «for eksempel en 
kommisjon som i veitrafikken» - som skal 
se  på de alvorligste sakene og vurdere 
om  slike tilfeller egentlig er drap, skriver 
ABC Nyheter.
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ti høg sko len, sier Fryk holm, som 
også er før s te nest le der i Po li ti ju ris-
te ne. 

Kom pe tan se
Han for kla rer at det gjel der stil lin-
ger som av snitts le der (nivå 4) og 
sek sjons le der (nivå 3) på en he ter for 
et ter forsk ning osv. 

– Frem til dags dato har dis se 
ofte vært lyst ut som po li ti over be-
tjen ter, med den kon se kvens at det 
gir rett på re du sert pen sjons al der 
der man kan gå av med full pen sjon 
ved fyl te 57 år tid ligst. Selv om det-
te er rene le der stil lin ger har hver ken 
po li ti dis trik te ne el ler Po li ti di rek to-
ra tet turt el ler øns ket å gjø re end rin-
ger i den ne prak si sen, sier Fryk holm, 
som tror det hen ger sam men med at 
man fryk ter re ak sjo ne ne fra Po li ti ets 
Fellesforbund hvis det te ut ford res. 

– Men ut ford rin gen er at man 
med den ne prak si sen står i fare for å 
få et mind re kom pe tent po li ti og en 
dår li ge re tje nes te til bor ger ne. Hvor-
for er man ikke opp tatt av å til-
trek ke seg den bes te le de ren uav-
hen gig av ut dan nings bak grunn? Det 
er jo et pa ra doks at ju ris ter kan lede 
et ter forsk nin gen, men ikke an ses 
kva li fi ser te for å lede et ter fors ke re. 

Det er ver ken mer el ler mind re le-
del se på juss enn på den tre åri ge 
po li ti ut dan nin gen, sier Fryk holm. 

Han me ner det i til legg blir 
stør re be hov for å an set te per so ner 
med an nen ut dan nings bak grunn i 
norsk po li ti, som for eks em pel øko-
no mer, ana ly ti ke re og data tek ni ke re, 
for å dri ve avan sert et ter forsk ning

Nyetablert   akademikersamarbeid     i politiet
Politiakademikerne 

samler alle akade-
mikerne i politiet  
– noe som gir økt 

innflytelse.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

15. sep tem ber ble det etab lert et nytt 
sam ar beid mel lom alle Aka de mi ker-
for en in ger i po li ti et – un der nav net 
Po li ti aka de mi ker ne. Sty ret be står av 
Sver re Brom an der og Are Fryk holm 
fra Po li ti ju ris te ne (Ju rist for bun det) og 
Ast rid Fu ru seth fra Sam funns vi ter ne i 
po li ti et.

– Sam ar bei det vil pri mært om-
fat te for hold som an går med be stem-
mel se i kraft av Ho ved av ta len i sta ten 
og være av gren set mot lønns po li tis ke 
spørs mål på bak grunn av Ho ved ta riff-
av ta len som Po li ti ju ris te ne frem de les 
vil hånd te re for seg selv i lik het med 
de øv ri ge for en in ge ne un der Aka de-
mi ker ne. År sa ken til at vi etab le rer 
det te sam ar bei det er at det vil gi oss 
den nød ven di ge med lems mas sen vi 
tren ger for å nå tal let på 10 pro sent av 
ansattmassen i po li ti et og sål edes gi 
oss rett på mer inn fly tel se og stør re 
de le ga sjo ner i in for ma sjons-, drøf-
tings- og for hand lings mø ter med 
ar beids gi ver, sier Are Fryk holm. 

Han for tel ler at kam pen for inn-
fly tel se blant an net drei er seg om 
hvem som skal kun ne søke på le der-
stil lin ger i po li ti et.

– En kamp vi har kjem pet len ge, 
og som har in ten si vert seg i det sis te, 
er kam pen for å gi samt li ge av våre 
med lem mer, si vil- som på ta le ju ris ter, 
an led ning til å søke på le der stil lin ger 
de tid li ge re har vært av skå ret fra grun-
net krav om grunn ut dan ning fra Po li-

Det er nå etablert et nytt 
samarbeid mellom alle 
Akademikerforeninger  
i politiet – under navnet 
Politiakademikerne. Styret  
består av f.v. Are Frykholm 
(Politijuristene), Astrid  
Furuseth (Samfunnsviterne  
i politiet) og Sverre  
Bromander (Politijuristene).
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– Men ut ford rin gen er at man 
med den ne prak si sen står i fare for å 
få et mind re kom pe tent po li ti og en 
dår li ge re tje nes te til bor ger ne. Hvor-
for er man ikke opp tatt av å til-
trek ke seg den bes te le de ren uav-
hen gig av ut dan nings bak grunn? Det 
er jo et pa ra doks at ju ris ter kan lede 
et ter forsk nin gen, men ikke an ses 
kva li fi ser te for å lede et ter fors ke re. 

Det er ver ken mer el ler mind re le-
del se på juss enn på den tre åri ge 
po li ti ut dan nin gen, sier Fryk holm. 

Han me ner det i til legg blir 
stør re be hov for å an set te per so ner 
med an nen ut dan nings bak grunn i 
norsk po li ti, som for eks em pel øko-
no mer, ana ly ti ke re og data tek ni ke re, 
for å dri ve avan sert et ter forsk ning

– Om dis se da er av skå ret kar-
rie re vil kan skje po li ti et ha ut ford-
rin ger med å re krut te re og be hol de 
den ne ty pen an sat te. Det te er der for 
en fel les kamp vi i Po li ti ju ris te ne har 
med de øv ri ge Aka de mi ker for en in-
ge ne og som vi nå vil stå bed re rus-
tet for å møte med et sam ar beid, 
sier Are Fryk holm.

Nyetablert   akademikersamarbeid     i politiet
       Det er jo et paradoks at jurister kan lede  

etterforskningen, men ikke anses kvalifiserte  
for å lede etterforskere
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frivillige jurister og advokater besvart 
over 18 000 henvendelser fra publi-
kum, opplyser forbundet.

– 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 tradi-
sjonell juridisk bistand. Mange vet 
ikke hvilke rettigheter de har, sier 
presidenten i Juristforbundet, Curt 
A. Lier, som selv stod på stand på 
Grønland i Oslo i år.

Juristdagen arrangeres hver høst 
av frivillige advokater og jurister som 
ønsker å bidra med gratis juridisk råd-
givning. De fleste spørsmålene dreier 
seg om arv, ekteskap og eiendom – 
samt generelle forbrukerspørsmål. 
Enkle spørsmål besvares på stedet, 
men like ofte får publikum råd om 
hvordan de bør gå frem videre og hvor 
de kan henvende seg.

Juristdagen har blitt et populært 
tiltak; gjennom  mer enn  ti  år har 

Juristdagen
1200 spørsmål besvart 
under juristenes dugnad
135 jurister på stand i 16 byer fikk 
1200 juridiske henvendelser.

– Vi er stolte over at vi har så mange 
fine mennesker rundt oss! Tusen takk 
for fantastisk innsats, skriver arrangør 
Juristforbundet i sin oppsummering 
av Juristdagen 2017, som gikk av sta-
belen lørdag 16. september.

Molde

Alta

Hamar

Kongsberg

Oslo

Stord
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Tjenester og produkter for russ 
har blitt «big business» påpekte 
advokat Ole André Oftebro da 
han gikk gjennom en grunn-
leggende huskeliste i kontrakts-
rett for kommende russ.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

En god for sam ling ung dom mer fra 
vi de re gå en de sko ler had de møtt fram 
i Fro kost kjel le ren ved Uni ver si te tet i 
Oslo da Ju rist for bun det in vi ter te til 
ar ran ge men tet «Juss for russ» i be gyn-
nel sen av sep tem ber.

Ad vo kat Ole An dré Of te bro fra 
ad vo kat fir ma et Ræ der snak ket om 
kon trakts rett, ad vo kat Clau de A. 
Lenth fra ad vo kat fir ma et Hjort tok 
for seg te ma et per son vern og po li ti ad-
vo kat Lise Dal haug ori en ter te ung-
dom me ne om straf fe rett.

– Man ge bru ker mye pen ger i rus-
se ti den. Rus se bus ser, lyd, lys og rus se-
lå ter kan fort kos te mye. Og jo mer 
pen ger man bru ker, jo vik ti ge re er det 
å for stå litt grunn leg gen de om kon-
trakts rett og de av ta le ne som inn gås. 
Dere må lese og for stå hele av ta len før 
dere sig ne rer, sa ad vo kat Ole An dré 
Of te bro.

Han gikk gjen nom hva man bør 
pas se på ved kjøp av buss el ler ved 
leie av buss – og til sva ren de ved leie 
av sjå før.

– Unn gå for hånds be ta ling av rus-
se buss som først skal be nyt tes av tid li-
ge re rus se kull. Et be gren set de po si-
tum er van lig. Og ved leie bør det 
sør ges for er stat nings buss el ler kom-
pen sa sjon der som bus sen blir øde lagt 
el ler av skil tet, var blant tip se ne.

Han rå det også del ta ker ne på en 
buss til å ha skrift li ge ret nings lin jer og 
reg ler for blant an net ved taks dyk tig-
het og reg ler for ut mel ding av bus sen.

– Det er vik tig å ikke ri si ke re å bli 
sit ten de igjen med reg nin gen for di det 
ikke har blitt gjort kla re av ta ler i for-
kant, sa han.

De ling av bil der
Ad vo kat Clau de A. Lenth snak ket om 
per son vern og vis te til dom mer i sa ker 
der bil der har blitt delt ulov lig.

– Lov lig de ling av bil der og film på 
nett kre ver sam tyk ke uan sett hvor du 
de ler det. Det gjel der også snap chat 
el ler luk ke de grup per. Det er straff-
bart å dele bil der og film av for eks-
em pel sek sua li ser te hand lin ger uten 
sam tyk ke til at det blir delt, sa Lenth.

Når det gjel der kom mer si ell bruk 
av per son opp lys nin ger, vil le han at 
ung dom me ne skul le være klar over og 
ten ke på at per son opp lys nin ge ne 
de res er mye verdt.

Po li ti ad vo kat Lise Dal haug var 
in vi tert for å snak ke om straf fe rett. 
Hun min net om at man må føl ge po li-
ti ets på legg uten å be gyn ne dis ku sjo-
ner, at det er ulov lig å kjø pe al ko hol til 
mind re åri ge og at å drik ke al ko hol 
el ler å uri ne re på of fent lig sted er for-
budt. Og at all sek su ell ak ti vi tet kre-
ver sam tyk ke. 

Ga råd til kommende russ

Ole André Oftebro (russ i 2000) tok for seg kontraktsrett og Claude A. Lenth  
(russ i 1989) orienterte kommende russ om personvern. 

Po li ti ad vo ka ten min net også om 
at rul le bla det ditt kan få kon se kven ser 
for frem tiden, en ten det gjel der hvor 
man vil rei se el ler hvil ken jobb man 
vil ha.

De frem møt te ung dom me ne fikk 
med seg en to si ders hus ke lis te hjem, 
med råd for en vel lyk ket rus se fei ring 
uten ju ri disk trøb bel.

Politiadvokat Lise Dalhaug minnet 
ungdommene om at rullebladet kan  
få konsekvenser for fremtiden, enten 
det gjelder hvor man vil reise eller 
hvilken jobb man vil ha.
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Digitaliseringskonferansen 2017
Lurer du på hva digitaliseringen vil gjøre med juristenes og advokatenes 
arbeidsliv? Juristforbundet – Privat inviterer til digitaliseringskonferanse som  
vil ta for seg nye teknologier og hvordan disse antas å påvirke bransjen.

• Chrissie Lightfoot, CEO & Solicitor, Robot Lawyer LISA – The Entrepreneur Lawyer LTD 
• Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor med bakgrunn fra Oxford, Alta Vista og Microsoft
• Christopher Helgeby, direktør i Advokatfirmaet Hjort 
• Peter van Dam, IT- og kunnskapssjef, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
• Merete Nygaard, advokat og gründer Lawbotics 
• Lovdata | Universitetsforlaget | Rettsdata

Alle deltakere får Chrissie Lightfoots e-bok «The naked lawyer». 

Konferansen er åpen for jurister fra privat sektor.  Dersom ledige plasser  
nærmere arrangementsdatoen vil det åpnes for andre også.

Fredag 10. november 2017 kl. 10.00 – 17.00 | Høyres Hus, Oslo. Kursnummer: 2017953
Pris: kr 500 for medlemmer av Juristforbundet – Privat / kr 1.950 for andre. Inkluderer enkel bevertning.

Søknad om obligatorisk etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer vil bli sendt  
inn i etterkant av arrangementet.

Telefon:  40 00 24 25  |  arrangement@juristforbundet.no  |  www.juristforbundet.no

Lunch er  
inkludert

Påmelding innen 27. oktober 2017 på www.juristforbundet.no

Digitaliseringskonferansen - Annonse JUKO nr 7 v5.indd   1 22.09.17   17.04
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Fagutvalg for personvern:
Kari Gimmingsrud (Advokatfirma 
Haavind), Claude A. Lenth 
(Advokatfirma Hjort) og Kristin 
Haram Førde (Advokatfirma Bull & 
co)  

Fagutvalg sivilprosess:
Joakim Bakke-Nielsen (Advokatfirma 
HBN), Berit Svensli Solseth 
(Kommune advokaten i Trondheim), 
Marie Nesvik (Universitetet i Oslo), 
Finn Erik Winther (Advokatfirma 
Føyen) og Atle Torvund (Kommune-
advokaten i Oslo)  

Fagutvalg straffeprosess og 
strafferett:
Lene Knapstad (Advokatkontoret 
Tysse, Hvidsten & Amble), Einar 
Holaker (Oslo tingrett) og Ingvild 
Bruce (Universitetet i Oslo) 

De nye fagutvalgene skal 
utarbeide høringsuttalelser på 
vegne av Juristforbundet og 
delta i den offentlige debatten 
med faglige og rettspolitiske 
synspunkter.  

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Fagutvalgenes arbeid vil legge til 
rette for en enda mer faglig basis for 
politikkutviklingen i forbundet, sa 
Juristforbundets president Curt A. 
Lier da fem nye utvalg møttes til sin 
første samling i Juristenes Hus 31. 
august. 

Utvalgene skal jobbe primært 
med høringssvar på vegne av forbun-
det, men også politiske eller faglige 
utspill innenfor eget fagområde og på 

eget initiativ. Dessuten får fagutval-
gene arrangere årlige fagseminarer 
som de selv skal legge rammene for. 

Dette er utvalgene: 

Fagutvalg for forvaltningsrett:
Nina Sandell (Kommuneadvokaten i 
Trondheim kommune), Charlotte 
Børde (Kommuneadvokaten i Ring-
saker kommune), Ole Henrik Brevik 
Førland (Advokatfirma Norman & co) 
og Lars Finholt Jansen (UDI)  

Fagutvalg for arbeidsrett og 
tjenestemannsrett:
Marco Lilli (Advokatfirma Kluge), 
Siri K. Kristiansen (Regjerings-
advokaten), Thorkil H. Aschehoug 
(Advokatfirma Grette) og Ellen A. 
Gooderham (Advokatfirmaet Steen-
strup Stordrange) 
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• Nåløyet – gjenopptakelse av straffesaker i et europeisk perspektiv 
Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen

• Kriminalisering av deltakelse i væpnet konflikt og utfordringer for folkeretten 
Cecilie Hellestveit, forsker og forfatter

• Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det? 
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

• The rule of law, the independence of the judiciary and press freedom 
Lawrence McNamara, seniorforsker/visedirektør ved  
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• Den skjøre rettsstaten 
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Stortingsflertall fant at  
menneskerettighetene ivaretas godt nok  

med nasjonale klageordninger

Fortsetter kampen for 
individuell klagerett til FN

I januar sa et flertall på 
Stortinget nei til å la norske 
borgere få individuell klagerett 
overfor FN i saker som handler 
om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter, om 
barnets rettigheter og om 
rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 
Organisasjoner som kjemper 
for disse gruppenes 
menneskerettigheter reagerte 
med skuffelse og fortsetter nå 
kampen for å få Norge til å 
ratifisere tilleggsprotokollene.
 

Tekst: Tore Letvik

Spørs må let om hvor vidt Nor ge skul le 
gi in di vi du ell kla ge rett til FN for dis se 
grup pe ne ble be hand let i Stortingets 
for svars,- og uten riks ko mi te. Re gje rin-
gen gikk ikke inn for til slut ning til de 

Berit Vegheim leder  
Stopp Diskrimineringen.  
(Foto: Tore Letvik)
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Fler tal let vis te til at Nor ge har 
etab lert na sjo na le kla ge ord nin ger som 
skal sik re at men nes ke ret tig he te ne 
iva re tas, og vis te blant an net til at 
FN-kon ven sjo ne ne om øko no mis ke, 
so si a le og kul tu rel le ret tig he ter og om 
bar nets ret tig he ter er in kor po rert i 
«men nes ke retts lo ven», og at be stem-
mel se ne i dis se kon ven sjo ne ne ved 
mot strid skal gå for an be stem mel ser i 
an nen lov giv ning. Ko mi te en vi ser også 
til at Nor ge har tatt inn vik ti ge men-
nes ke ret tig he ter i Grunn lo ven, jf. for 
eks em pel Grunn lo ven § 104 om 
barns ret tig he ter, og for plik tet seg til å 
ut for me nors ke lo ver og reg ler i tråd 
med kon ven sjo ne nes in ten sjo ner.

– Styr ket retts sik ker he ten
 Når det gjel der kon ven sjo nen om ret-
tig he te ne til men nes ker med ned satt 
funk sjons ev ne (CRPD), ved gikk Stor-
tings fler tal let at den ikke er in kor po-
rert men nes ke retts lo ven, men vis te til 
at det ved ra ti fi ka sjo nen av kon ven-
sjo nen ble slått fast at na sjo nal rett var 
i sam svar med for plik tel se ne i kon-
ven sjo nen.

Det te er le de ren i bor ger retts stif-
tel sen «Stopp Dis kri mi ne rin gen», 

tre individklageordningene un der 
hen vis ning til at «det knyt ter seg be ty-
de lig usik ker het til kon se kven se ne av 
norsk til slut ning».

I et in ter vju i den ne ut ga ven av 
Ju rist kon takt ut tryk ker men nes ke-
retts for kjem pe ren og ju ris ten Jan Erik 
Hel ge sen skep sis og ser med und ring 
på at nors ke po li tis ke myn dig he ter 
ikke øns ker at Nor ge skal slut te seg til 
til leggs pro to kol le ne. Han er be kym ret 
over for det han kal ler en «klar hold-
nings end ring i Nor ge på tvers av po li-
tis ke skil le lin jer», og på pe ker at Nor ge 
tid li ge re var en på dri ver for å få in di-
vi du ell kla ge rett.

Be hand lin gen på Stortinget vis te 
at et fler tall i for svars,- og uten riks ko-
mi te en støt tet re gje rin gens syn om å 
ikke gi in di vi du ell kla ge rett.

«Ko mi te ens fler tall, alle unn tatt 
med lem me ne fra Venst re og So sia lis-
tisk Venst re par ti, er imid ler tid av den 
opp fat ning at det knyt ter seg be ty de-
lig usik ker het til hvil ke kon se kven ser 
norsk til slut ning til de valg frie pro to-
kol le ne om individklageordninger til 
de tre ak tu el le kon ven sjo ne ne vil ha», 
he ter det blant an net i re de gjø rel sen 
fra stor tings be hand lin gen. 

Stortingsflertall fant at  
menneskerettighetene ivaretas godt nok  

med nasjonale klageordninger

Fortsetter kampen for 
individuell klagerett til FN

I januar sa et flertall på 
Stortinget nei til å la norske 
borgere få individuell klagerett 
overfor FN i saker som handler 
om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter, om 
barnets rettigheter og om 
rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 
Organisasjoner som kjemper 
for disse gruppenes 
menneskerettigheter reagerte 
med skuffelse og fortsetter nå 
kampen for å få Norge til å 
ratifisere tilleggsprotokollene.
 

Tekst: Tore Letvik

Spørs må let om hvor vidt Nor ge skul le 
gi in di vi du ell kla ge rett til FN for dis se 
grup pe ne ble be hand let i Stortingets 
for svars,- og uten riks ko mi te. Re gje rin-
gen gikk ikke inn for til slut ning til de 
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– Det har stor be tyd ning for funk-
sjons hem me de, si den CRPD ty de lig gjør 
at uni ver sel le men nes ke ret tig he ter gjel-
der for alle bor ge re. Sær lig stor be tyd-
ning har det for dem som fra tas retts lig 
hand le evne og for dem som be rø ves fri-
he ten ved bruk av tvang og tvangs inn-
leg gel se. Det vil le gitt dem an led ning til 
å få prø vet sin sak for CRPD-ko mi te en 
og på den må ten bi dratt til at nors ke 
myn dig he ter og dom sto ler tar CRPD 
mer på al vor. In di vi du ell kla ge rett styr-
ker utvil somt retts sik ker he ten på de 
om rå der hvor den står sær lig svakt i 

den vi har hatt når det gjel der dis kri-
mi ne rings lov giv ning. CRPD står sva-
kest, ikke skre vet inn i norsk lov. 
Funk sjons hem me de ny ter ikke sam-
me sta tus som and re mer pro fi ler te, 
men ikke mer ut sat te, be folk nings-
grup per. Der for ram mer norsk re strik-
tiv men nes ke ret tig hets prak sis funk-
sjons hem me de spe si elt hardt, i lik het 
med flykt ning barn, sier Veg heim. 

Ty de lig gjør
Hun me ner en ra ti fi se ring av til leggs-
pro to kol len vil le vært vik tig.

ta inn barne- og kvin ne kon ven sjo nen i 
Men nes ke retts lo ven var svært sterk 
fra re gje rings ad vo ka ten. 

– Og selv om Men nes ke retts lo ven 
ble inn ført i 1999, be tyr ikke det at 
nors ke dom sto ler au to ma tisk lar 
nors ke lo ver vike ved mot strid. Iste-
den har Nor ge en prak sis med at det 
for ut set tes at norsk lov sam sva rer 
med kon ven sjo ne ne, og der med kan 
man opp rett hol de norsk tolk ning. 
Der nest kom mer at det in nen for 
norsk men nes ke retts prak sis kan iden-
ti fi se res en ran ge ring av grunn lag lik 

Be rit Veg heim sterkt uenig i. Hun 
me ner Nor ge må ta kon ven sjo nen inn 
i men nes ke retts lo ven, og at men nes-
ker med ned satt funk sjons ev ne må gis 
in di vi du ell kla ge rett til FN gjen nom 
ra ti fi se ring av til leggs pro to kol len.

– Nor ge har – i for hold til ut vik-
lings hem me de og men nes ker med 
psy ko so si a le funk sjons ned set tel ser – 
fort satt en lov som bry ter med men-
nes ke ret tig he te ne. Nor ge ra ti fi ser te 
FN-kon ven sjo nen for funk sjons hem-
me des ret tig he ter i 2013, og vi had de 
da en for vent ning om at det skul le 
gjø res end rin ger i norsk lov giv ning i 
sam svar med kon ven sjo nen. FNs 
ge ne ral for sam ling ved tok kon ven sjo-
nen i 2006. Da Nor ge i 2008 be gyn te 
å vur de re å ra ti fi se re kon ven sjo nen 
fant myn dig he te ne ut at sær lig ver ge-
måls lo ven brøt med kon ven sjo nen og 
at lo ven måt te end res. Myn dig he te ne 
bruk te da en ut red ning fra 2004 for 
ut ar bei del se av den nye ver ge måls lo-
ven som kom i 2010, med en de lig ver-
sjon i 2013. Den byg ger imid ler tid 
ikke på kon ven sjo nen, men en for el-
det ut red ning som var ut ar bei det to år 
før kon ven sjo nen ble ved tatt, og byg-
ger på ut da ter te per spek ti ver, sier 
Veg heim til Ju rist kon takt. 

Hun me ner po li ti ker ne må snu.
– Retts sik ker he ten til per so ner 

med ned satt funk sjons ev ne må tas på 
al vor. 

Stopp Dis kri mi ne rin gen som har 
fron tet den ne kam pen i Nor ge i snart 
seks år, er svært be kym ret for den lave 
sta tu sen funk sjons hem me des men nes-
ke ret tig he ter har i Nor ge, sier Veg heim 
som me ner det ikke var over ras ken de at 
Nor ge sa nei til til leggs pro to kol le ne.

– Når det gjel der Nor ge som 
på dri ver som men nes ke ret tig he ter så 
ten ker jeg ge ne relt sett at norsk prak-
sis all tid har vært re strik tiv i for hold 
til å un der ord ne seg in ter na sjo nal lov. 
Vi har der imot vært kjem pe flin ke til å 
mene at and re land tren ger men nes-
ke ret tig he te ne. Men nes ke retts lo ven 
kom ikke før i 1999, et ter man ge års 
kamp for en slik lov som gir kon ven-
sjo ner for rang. Og mot stan den mot å 

       Retts sik ker he ten  
til per so ner med ned satt 

funk sjons ev ne må  
tas på al vor.
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– De fi ni tivt. En for ut set ning for 
ra ti fi se ring vil imid ler tid være in kor-
po re ring av CRPD i norsk lov, pri-
mært men nes ke retts lo ven og til ba ke-
trek king av tolk nings er klæ rin ge ne 
 
– Ve sent lig be tyd ning
I 2015 ut før te juss pro fes sor Kje til 
Mu je zi no vic Lar sen ved Uni ver si te tet 
i Oslo, på opp drag fra Uten riks de par-
te men tet, en ut red ning om kon se-
kven se ne ved en even tu ell norsk 
til slut ning til den valg frie pro to kol len 
om in di vi du ell kla ge rett til FN-kon-
ven sjo nen om ret tig he te ne til men-
nes ker med ned satt funk sjons ev ne. 
Han fant det ikke sann syn lig at til slut-
ning til kla ge ord nin gen vil le gi noe 
skred av kla ge sa ker, hel ler tvert om.

«Si den jeg an tar at an tal let kla ge-
sa ker vil være be skje dent, føl ger det 
også at de di rek te øko no mis ke kon se-
kven se ne ved kla ge sa ke ne vil være 
be skjed ne. Nors ke myn dig he ter vil 
på fø res kost na der gjen nom å del ta i 
pro ses sen ved individklagesaksbe-
handlingen, men det te er neg li sjer-
ba re kost na der», he ter det i rap por ten. 

Lar sen av slut ter rap por ten med 
at  en til slut ning vil le fått po si ti ve 
ef fek ter på in di vid ni vå.

«Av slut nings vis må det un der stre-
kes at til slut ning til til leggs pro to kol-
len vil ha ve sent lig be tyd ning for dem 
som er be rørt. Men nes ker med ned-
satt funk sjons ev ne har lang er fa ring 
med (med ret te) å anse seg dis kri mi-
nert og mar gi na li sert, og inn spil le ne 
jeg har mot tatt un der ar bei det med 
den ne ut red nin gen vi ser at dis kri mi-
ne rings- og til gjen ge lig hets lo ven ikke i 
til strek ke lig grad har bi dratt til å av-
hjel pe det te. Til slut ning til til leggs-
pro to kol len vil opp fat tes som en 
be ty de lig ge vinst for den ne grup pen, 
som må av vei es mot and re even tu el le 
kon se kven ser som føl ger av slik til-
slut ning. Ra ti fi ka sjon vil styr ke retts-
ver net til men nes ker med ned satt 
funk sjons ev ne, og det te er en ve sent-
lig kon se kvens».

Nor ge, dvs. opp fyl lel sen av de si vi le bor-
ger ret tig he ter: rett til selv be stem mel se, 
fri het fra tvang og rett til retts mid ler og 
ut øv el se av parts ret tig he ter. I dag er den 
eu ro pe iske menneskerettighetsdomsto-
len al ter na ti vet, men i si vi le sa ker vi ser 
retts prak sis at EMD fort satt har en kon-
ser va tiv prak sis i for hold til CRPD-ko-
mi te en. 

På spørs mål om hvor vidt nors ke 
po li ti ke re bur de end re syn, og på et 
se ne re tids punkt li ke vel stem me for 
ra ti fi se ring av til leggs pro to kol le ne er 
Veg heim uten tvil.

– Det har stor be tyd ning for funk-
sjons hem me de, si den CRPD ty de lig gjør 
at uni ver sel le men nes ke ret tig he ter gjel-
der for alle bor ge re. Sær lig stor be tyd-
ning har det for dem som fra tas retts lig 
hand le evne og for dem som be rø ves fri-
he ten ved bruk av tvang og tvangs inn-
leg gel se. Det vil le gitt dem an led ning til 
å få prø vet sin sak for CRPD-ko mi te en 
og på den må ten bi dratt til at nors ke 
myn dig he ter og dom sto ler tar CRPD 
mer på al vor. In di vi du ell kla ge rett styr-
ker utvil somt retts sik ker he ten på de 
om rå der hvor den står sær lig svakt i 

den vi har hatt når det gjel der dis kri-
mi ne rings lov giv ning. CRPD står sva-
kest, ikke skre vet inn i norsk lov. 
Funk sjons hem me de ny ter ikke sam-
me sta tus som and re mer pro fi ler te, 
men ikke mer ut sat te, be folk nings-
grup per. Der for ram mer norsk re strik-
tiv men nes ke ret tig hets prak sis funk-
sjons hem me de spe si elt hardt, i lik het 
med flykt ning barn, sier Veg heim. 

Ty de lig gjør
Hun me ner en ra ti fi se ring av til leggs-
pro to kol len vil le vært vik tig.
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Han me ner strøm me tje nes ter som 
Spo ti fy gir en mu lig het.

– Vi har selv føl ge lig dis ku sjo ne ne 
om det ge ne re rer nok pen ger til ar tis-
ten, men det re pre sen te rer li ke vel et 
stort frem skritt i for hold til pi rat ak ti-
vi tet. Dess uten ser vi at de nye dis tri-
bu sjons må te ne gir mu lig he ter for fle-
re ar tis ter fra hele ver den til å nå ut til 
et pub li kum. Jeg tror vi vil se et skif te 
et ter hvert, og at det vil bli mind re 
«lov lø se» til stan der.    

– Det juridiske rammeverket må 
oppdateres, men seriøse aktører 
innen strømmetjenestene gir 
musikkindustrien en mulighet, 
sier den amerikanske advokaten 
Kevin Rosenbaum.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

Den ame ri kans ke ad vo ka ten Ke vin 
Ro sen baum var ny lig på nor ges be søk 
for å snak ke om IP (”In tel lec tu al 
Prop er ty» el ler im ma te ri el le ret tig he-
ter) og opp havs rett – og møt te blant 
and re re pre sen tan ter for IFPI Nor ge 
(In ter na tio nal Fed er a tion of the 
Phonografic In dus try), for e nin gen for 
nors ke pla te sel ska per. 

Mu sikk in du stri en er blant dem 
som vir ke lig har fått mer ke kon se-
kven se ne av in ter nett og alle mu lig he-
te ne som fin nes for å dis tri bu e re og 
dele inn hold på net tet. Og gjer ne gra-
tis, slik at ar tist/opp havs mann ikke får 
be talt. 

– IP som ju ri disk om rå de har blitt 
mer kom plekst på grunn av in ter nett 
og ny tek no lo gi. Det har vært en 
enorm ut vik ling, ikke minst in nen dis-
tri bu sjon av mu sikk, fast slår Ro sen-
baum da Ju rist kon takt mø ter ham i 
Oslo.

Bedre juridisk rammeverk  
og internasjonalt samarbeid  
redder musikkbransjen

– I USA har vi ikke endret det 
juridiske rammeverket på 
nesten 20 år. Vår «Digital 
Millennium Copyright Act» ble 
tatt i bruk i 1998. I mellomtiden 
har utviklingen gått svært 
raskt, sier advokat Kevin 
Rosenbaum. 

Ke vin Ro sen baum har syt ten års 
er fa ring i å råd gi kli en ter i spørs mål 
om IP og in ter na sjo nal han dels og 
næ rings virk som het. Han be gyn te som 
ad vo kat in nen pa tent juss og et ter 
hvert ble det mye ar beid med opp-
havs rett og In tel lec tu al Prop er ty Law. 
Han har blant an net vært råd gi ver for 
or ga ni sa sjo nen In tel lec tu al Prop er ty 
Al li an ce (IIPA), og ar bei det med 
spørs må le ne po li tisk som råd gi ver for 
det ame ri kans ke se na tet, det ame ri-
kans ke han dels de par te men tet og and-
re myn dig he ter.  

– You Tube er bare en av man ge 
ut ford rin ger for blant an net mu sikk-
bran sjen. I rea li te ten er det en ka nal 
som dis tri bu e rer mu sikk, sier han.

– Men strea ming er det vik tig ste 
nå. Det er der mu lig he te ne for inn tek-
ter kom mer. Da er det vik tig at li sen-
sie ring og av ta ler er til pas set de nye 
dis tri bu sjons ka na le ne.

Og det me ner han, på et over ord-
net plan, ram me ver ket ikke leg ger til 
ret te for

– I USA har vi ikke end ret det 
ju ri dis ke ram me ver ket på nes ten 20 
år. Vår «Di gi tal Mil len ni um Co py right 
Act» (DMCA) ble tatt i bruk i 1998. 

DMCA er en ame ri kansk lov om 
opp havs rett som im ple men te rer 
WIPOs (World In tel lec tu al Prop er ty 
Organization) opp havs retts trak tat. 
EU Co py right Di rec tive er for øvrig 
EUs di rek tiv for imp le men ta sjon av 

den sam me WIPO-trak ta ten. Opp-
havs retts trak ta ten kri mi na li se rer bl.a. 
pro duk sjon og spred ning av tek no lo gi, 
inn ret nin ger og tje nes ter som blir 
brukt med den hen sikt å få ulov lig til-
gang til opp havs retts be skyt tet inn-
hold.

Vil ha inn hold gra tis
– Ut vik lin gen har gått vel dig raskt. 
Der for må hele ram me ver ket opp da-
te res, me ner han.

I mel lom ti den for sø ker mu sikk in-
du stri en å hånd he ve opp havs ret ten så 
godt den kla rer.

– Man kan kla re å få fjer net inn-
hold på for eks em pel You Tube som er 
i strid med opp havs rett, men da duk-
ker det bare opp igjen rett et ter på.   

– Gjør myn dig he te ne i lan de ne 
noe?

– Det gjø res noen for søk, men det 
er ikke så en kelt. In ter nett er glo balt. 
Der for må ut vik lin gen av lov ver ket 
skje i in ter na sjo nalt sam ar beid. Det 
må være noen in ter nas jo na le stan dar-
der. Det te er noe som blir de bat tert 
mye i USA nå.

– Men folk har vel blitt vant til at 
mye skal være gra tis?

– Vi ser at unge men nes ker er blitt 
vant til det. Det be tyr jo at ar tis ten ikke 
får be talt for ar bei det sitt. Her må det 
kom me en hold nings end ring og mer 
kunn skap inn. Men ak ku rat det er en 
kamp i mot bak ke, med gir han.
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Han me ner strøm me tje nes ter som 
Spo ti fy gir en mu lig het.

– Vi har selv føl ge lig dis ku sjo ne ne 
om det ge ne re rer nok pen ger til ar tis-
ten, men det re pre sen te rer li ke vel et 
stort frem skritt i for hold til pi rat ak ti-
vi tet. Dess uten ser vi at de nye dis tri-
bu sjons må te ne gir mu lig he ter for fle-
re ar tis ter fra hele ver den til å nå ut til 
et pub li kum. Jeg tror vi vil se et skif te 
et ter hvert, og at det vil bli mind re 
«lov lø se» til stan der.    

– Tror du vi vil se for eks em pel 
YouTube ope re re på sam me måte om 
ti år? 

– Jeg hå per vi ge ne relt vil se mer 
an svar li ge ak tø rer som ikke ser den 
and re vei en når opp havs rett kren kes. 
Men ut vik lin gen går så fort at vi ikke 
vet hvil ke platt for mer el ler ak tø rer 
som fin nes om noen år. Det vik tig ste 
er at jus sen og lov ver ket kla rer å hol de 
tritt med ut vik lin gen, sier Ro sen-
baum.   

Bedre juridisk rammeverk  
og internasjonalt samarbeid  
redder musikkbransjen

– I USA har vi ikke endret det 
juridiske rammeverket på 
nesten 20 år. Vår «Digital 
Millennium Copyright Act» ble 
tatt i bruk i 1998. I mellomtiden 
har utviklingen gått svært 
raskt, sier advokat Kevin 
Rosenbaum. 

       Jeg håper vi vil  
se mer ansvarlige aktører 

som ikke ser den andre 
veien når opphavsrett  

krenkes

den sam me WIPO-trak ta ten. Opp-
havs retts trak ta ten kri mi na li se rer bl.a. 
pro duk sjon og spred ning av tek no lo gi, 
inn ret nin ger og tje nes ter som blir 
brukt med den hen sikt å få ulov lig til-
gang til opp havs retts be skyt tet inn-
hold.

Vil ha inn hold gra tis
– Ut vik lin gen har gått vel dig raskt. 
Der for må hele ram me ver ket opp da-
te res, me ner han.

I mel lom ti den for sø ker mu sikk in-
du stri en å hånd he ve opp havs ret ten så 
godt den kla rer.

– Man kan kla re å få fjer net inn-
hold på for eks em pel You Tube som er 
i strid med opp havs rett, men da duk-
ker det bare opp igjen rett et ter på.   

– Gjør myn dig he te ne i lan de ne 
noe?

– Det gjø res noen for søk, men det 
er ikke så en kelt. In ter nett er glo balt. 
Der for må ut vik lin gen av lov ver ket 
skje i in ter na sjo nalt sam ar beid. Det 
må være noen in ter nas jo na le stan dar-
der. Det te er noe som blir de bat tert 
mye i USA nå.

– Men folk har vel blitt vant til at 
mye skal være gra tis?

– Vi ser at unge men nes ker er blitt 
vant til det. Det be tyr jo at ar tis ten ikke 
får be talt for ar bei det sitt. Her må det 
kom me en hold nings end ring og mer 
kunn skap inn. Men ak ku rat det er en 
kamp i mot bak ke, med gir han.
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– Bre vet var et ut trykk for den 
dua li te ten som lå i å ha på seg «for-
nærmetskoene» og «jusstu dent-bril-
le ne» sam ti dig, for kla rer Bor ge. 

Hun be skrev blant an net fryk ten 
for å mis te til li ten til det sy ste met 
som også skul le iva re ta hen nes in ter-
es ser som for nær me de. Dess uten in vi-
ter te hun Stor ber get til et møte. Hun 
fikk først ikke svar på bre vet, og kon-
tak tet da jour na lis ten Tho mas Ergo.

– Han men te at jeg kun ne ha et 
vik tig bud skap til jus tis mi nis te ren, og 
ba om å få gjen gi bre vet i Dag bla det. 
Sam me dag kom det be skjed fra Jus-
tis de par te men tet om at jeg skul le få 
svar. Nok så sent på kvel den nes te dag 
ring te Stor ber get meg. Jeg var over ras-
ket over at en av Nor ges mest trav le 
menn tok seg tid til å rin ge meg, att-
på til midt un der valg kam pen. Han var 
spor ty og tok imot min in vi ta sjon til 
et møte, sier Bor ge til Ju rist kon takt.

Møt te jus tis mi nis te ren
Få uker før stortingsvalget i 2009 sat te 
Stor ber get av tid til en sam ta le. 

– Un der mø tet med jus tis mi nis te-
ren for klar te jeg blant an net at jeg 
opp le vde at det var noe grunn leg-
gen de urett fer dig og så ren de at dom-
fel te får re du sert straf fen, sam ti dig 
som man skal tåle på kjen nin gen av 
sel ve kren kel sen og lang ven te tid, før 
en de lig sa ken får sin av slut ning i dom-
sto len. Sam ta len med Stor ber get ga 
en viss me ning. Opp le vel sen av å for-
sø ke og snu si tua sjo nen fra noe uut-

Der skjer det imid ler tid noe som 
skal set te yt ter li ge re dype spor og gi føl-
ger som er ut ford ren de å hånd te re i en 
kre ven de stu die si tua sjon. I et busskur i 
Ber gen sent rum blir hun i 2008 ut satt 
for en over falls vold tekt av en frem med 
per son. Det blir be gyn nel sen på et møte 
med jus tis-Nor ge som med fø rer at hun 
må job be ak tivt med seg selv, for å 
be va re tro en på sy ste met hun læ rer om 
på stu di et. Dess uten får hun etter hvert 
for sin kel ser i stu di e ne.

– Men må let om full ført ju rist ut-
dan nelse var sam ti dig red nin gen for 
meg. Stu di e ne har vært en platt form 
for selv ut vik ling. På tross av de uli ke 
per son li ge prø vel ser, har jeg ut vik let 
mest rings stra te gi er som gjør meg i 
stand til å tåle nes ten hva det skal 
være. Jus sen har vært noe å hol de tak 
i, sier hun i dag.

Helt slik føl te hun det ikke i au-
gust 2009. Fra Bor ge le ver te an mel-
del se for vold tekt, til til ta le ble tatt ut, 
måt te hun ven te i 368 da ger. Bor ge 
pur ret på sa ken kon ti nu er lig.

– Opp sum mert i sin kort het, opp-
le vde jeg ikke pro ses sen som helt 
be tryg gen de. Som as pi re ren de ju rist 
var det van ske lig å ak sep te re at det te 
kun ne re du se re mu lig he te ne for dom-
fel lel se, el ler i til fel le av dom fel lel se – 
som et straff re du se ren de mo ment ved 
straff ut må lin gen.

Hun ven tet fort satt på at retts sa-
ken skul le bli be ram met da hun skrev 
et brev til da væ ren de jus tis mi nis ter 
Knut Stor ber get.

På vei til å bli jurist  
– mot alle odds

Gunhild Borge har brukt lengre 
tid enn de fleste på jusstudiet. 
I løpet av året blir hun etter 
planen ferdig med studiet hun 
begynte på i 2007. Men så har 
hun da også hatt prøvelser de 
færreste opplever underveis. 
En trafikkulykke, en voldtekt og 
et møte med justis-Norge har 
satt spor på godt og vondt. I dag 
er hun takknemlig for tålmodig-
heten og forståelsen hun har 
møtt ved Universitetet i Bergen.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

Gun hild Bor ge var glad da hun had de 
kom met inn på jus stu di et ved fa kul-
te tet i Ber gen. Vei en mot en ju rist ut-
dan nelse lå klar og drøm men om 
jobb som ju rist el ler ad vo kat kun ne 
bli vir ke lig het. Men så skjer det som 
bare er den før s te av prø vel se ne Stav-
an ger jen ta blir ut satt for gjen nom 
stu die ti den – og som gjør at hun må 
ha pau ser i stu di e ne. Hun blir over-
kjørt av en buss. Det be tyr at hun må 
ut set te stu die start, men i 2007 kom-
mer hun en de lig i gang og flyt ter til 
Ber gen.
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– Bre vet var et ut trykk for den 
dua li te ten som lå i å ha på seg «for-
nærmetskoene» og «jusstu dent-bril-
le ne» sam ti dig, for kla rer Bor ge. 

Hun be skrev blant an net fryk ten 
for å mis te til li ten til det sy ste met 
som også skul le iva re ta hen nes in ter-
es ser som for nær me de. Dess uten in vi-
ter te hun Stor ber get til et møte. Hun 
fikk først ikke svar på bre vet, og kon-
tak tet da jour na lis ten Tho mas Ergo.

– Han men te at jeg kun ne ha et 
vik tig bud skap til jus tis mi nis te ren, og 
ba om å få gjen gi bre vet i Dag bla det. 
Sam me dag kom det be skjed fra Jus-
tis de par te men tet om at jeg skul le få 
svar. Nok så sent på kvel den nes te dag 
ring te Stor ber get meg. Jeg var over ras-
ket over at en av Nor ges mest trav le 
menn tok seg tid til å rin ge meg, att-
på til midt un der valg kam pen. Han var 
spor ty og tok imot min in vi ta sjon til 
et møte, sier Bor ge til Ju rist kon takt.

Møt te jus tis mi nis te ren
Få uker før stortingsvalget i 2009 sat te 
Stor ber get av tid til en sam ta le. 

– Un der mø tet med jus tis mi nis te-
ren for klar te jeg blant an net at jeg 
opp le vde at det var noe grunn leg-
gen de urett fer dig og så ren de at dom-
fel te får re du sert straf fen, sam ti dig 
som man skal tåle på kjen nin gen av 
sel ve kren kel sen og lang ven te tid, før 
en de lig sa ken får sin av slut ning i dom-
sto len. Sam ta len med Stor ber get ga 
en viss me ning. Opp le vel sen av å for-
sø ke og snu si tua sjo nen fra noe uut-

På vei til å bli jurist  
– mot alle odds

       Jussen har vært  
noe å holde tak i
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med stu den te ne er å for sø ke og set te 
det litt i per spek tiv; det fin nes fak tisk 
ver re ting som kan skje deg i li vet enn 
en C på eks amen.

En an nen vik tig mo ti va sjons fak tor 
har vært det å en ga sje re seg i an dres 
ret tig he ter og plik ter i prak sis. 

– Det er noe jeg vil opp ford re enda 
fle re jusstu den ter til å vur de re. Man 
læ rer det te fan tas tis ke verk tøy et ju ri-
disk me to de, og man inn ser grad vis at 
man kan bru ke det for å ikke bare 
hjel pe seg selv – men også and re. Jeg har 
for dy pet meg i Equine Law, og for skjel-
li ge se de lig hets sa ker for å nev ne noe. 
Jeg har følt at jeg har gitt noe til ba ke, for 
eks em pel ved å hjel pe for nær me de på 
om rå der som bi stands ad vo kat ord nin-
gen ikke dek ker. Det er mye som kan 
skjæ re seg for per so ner som gjen nom går 
sli ke kri ser. Til gjen gjeld har det gitt 
er fa ring og bi dratt til å øke li den ska pen 
for jus sen, og sam ti dig bi dra til et godt 
re sul ta tet til det bes te for and re.

Men i dag ser hun en de lig slut ten 
på stu di et nær me seg.

– Jeg skal av leg ge min sis te eks-
amen i no vem ber. Ut ifra Uni ver si te-

manns ret tens dom som da var retts-
kraf tig. Feng se let for klar te at det had-
de vært en svikt i ru ti ne ne.

– Hvil ken be tyd ning tror du det 
har hatt at du selv har vært i stand til å 
føl ge med?

– Det er van ske lig å si. Det kan 
nok ten kes at den inn sat te had de fått 
prø ve løs la tel se tid li ge re enn dom sto-
len og lov gi ver had de ment. Det kan 
nok også ten kes at sa ken had de blitt 
lig gen de enda leng re enn den gjor de, 
før til ta le ble tatt ut. Jeg kan ikke for-
tel le min his to rie uten å om ta le dis se 
for hol de ne. Da had de jeg bare vært en 
jusstu dent som had de brukt vel dig 
lang tid på ut dan nelsen. Den vik tig ste 
be tyd nin gen er al li ke vel at jeg kom-
mer til å avgi mitt kan di dat løf te, med 
den stør ste re spekt for men nes ke ne 
jeg skal møte i mitt yr kes liv. Alle har 
sin his to rie. Også rø ve re og ban dit ter, 
sier Bor ge.

I åre ne et ter vold tek ten var det 
nød ven dig å ta ti den til hjelp for å 
kun ne gjen nom fø re stu di e ne.

– Det kom mer en tid der man skal 
be ar bei de hen del se ne og hånd te re 
livs si tua sjo nen, også som stu dent. Det 
har vært ut ford ren de å bo i sam me by 
som gjer nings per so nen. Til sva ren de 
har det vært van ske lig å for hol de seg 
til spe si el le ste der og and re for hold 
som vek ker ube ha ge li ge min ner. Det 
av gjø ren de blir al li ke vel å ikke la de 
20 mi nut te ne over gre pet strakte seg 
ut over, hind re ut fol del sen av et el lers 
me nings fullt liv og en spen nen de 
ut dan nelse, sier hun.

Per spek tiv
Inn imel lom har Bor ge også job bet, 
ikke minst for å kla re seg øko no misk.

– Lang re al kom pe tan se fra hel se- 
og om sorgs sek to ren er på man ge 
må ter nyt tig. Det å job be for de al vor-
lig syke og pleie tren gen de pa si en te ne, 
gir en på min nel se av hva de vir ke li ge 
ut ford rin ger i li vet er. Jeg har sett 
flin ke stu den ter av slut te jus stu di et på 
grunn av per son li ge pro ble mer, i kom-
bi na sjon med at det ge ne rel le pres set 
på stu di et blir for stort. Mitt råd til 

– Jus stu di et på Dra ge fjel let ble en 
stø dig klip pe for meg i den uro li ge 
ti den, og hjalp meg å se frem over. Jeg 
vil også trek ke fram av dø de Øy stein 
Skog rand, som den gang var til knyt tet 
Uni ver si te tet i Ber gen. Den tid li ge re 
ad vo ka ten var en av dem som ga meg 
uvur der lig fag lig og per son lig støt te 
gjen nom den ti den. 

Stor ber get tok i sin tid som jus tis-
mi nis ter til orde for ka rak te ris tik ken 
et «nes ten – drap» om vold tekt. 

– En vold tekt, kan skje sær lig den 
som er ut ført på et of fent lig sted, rok-
ker ved din grunn leg gen de trygg hets-
fø lel se – og din iden ti tet. Det er van-
ske lig å be skri ve for den som ikke selv 
har opp levd det, sier hun.

Fulg te med selv
Men også ved straf fe gjen nom fø rin gen 
av den dom fel te skul le Bor ge er fa re at 
sy ste met ikke er uten feil. Fei len ble 
opp da get av Bor ge selv. Hun re ager te 
på at tids punk tet for vold tekts man-
nen sin før s te per mi sjon fra feng se let, 
var alt for tid lig sam men holdt med 
inn set tel ses da to en.

– For nær me de skal vel egent lig 
ikke vite når en straf fe dømt på be gyn-
ner so nin gen, men den in for ma sjo nen 
had de jeg skaf fet meg. Det ble da 
raskt av klart, at dom fel te had de fått 
løs la tel ses dato seks må ne der før han 
egent lig skul le et ter den retts kraf ti ge 
dom men.

Kri mi nal om sor gen re gist rer te ved 
inn set tel sen ting retts dom men der han 
fikk en mil de re dom og ikke lag-

hol de lig til noe nyt tig. Et bi drag til, 
el ler et for søk på en end ring, som kan-
skje kun ne kom me en stør re krets av 
per so ner til gode for frem tiden. Sam-
ti dig er det å set te ord på sine er fa rin-
ger en vik tig del i be ar bei del sen av 
be las ten de hen del ser. Jeg gru et meg 
fryk te lig til retts sa ken, og sam ta len 
med Stor ber get vis te meg at jeg had-
de det nød ven di ge mo tet til ti den som 
skul le kom me, sier Bor ge. 

Hun var også redd for å hav ne i en 
til stand av des il lu sjon på grunn av sine 
er fa rin ger som for nær me de i møte 
med sy ste met. 

– Jeg inn så at det som frem ti dig 
ju rist var grunn leg gen de vik tig å 
be va re ev nen til å være ob jek tiv, kun-
ne se en sak fra fle re si der og ny an se re. 
Det var fak tisk ho ved mo ti va sjo nen 
for å be Stor ber get om et møte. Kun-
ne han for kla re meg hvor dan man 
gjen opp ret ter kon tak ten med be gre-
pet «retts sik ker het»? Men den vei en 
måt te jeg selv gå. Det var min – og 
bare min for døm te plikt over for meg 
selv, og fin ne ut hvor dan jeg skul le rei-
se meg fra det som kun ne blitt mitt 
per son li ge ne der lag.

Støt te
Da sa ken en de lig kom opp had de det 
gått ett og et halvt år si den ugjer nin-
gen ble an meldt. Gjer nings man nen 
ble til slutt dømt både i ting ret ten og 
lag manns ret ten.

– Vur der te du å av slut te stu di et?
– Nei, ald ri. Det var selv sagt til 

stor hjelp for meg i fort set tel sen, at 
jeg ble trodd av dom sto len. Men man 
tren ger gode folk rundt seg, som er 
både støt ten de og er ær li ge.

– Og sam ti dig var det mye god 
læ ring i er kjen nel sen av at man ikke 
skal for blin de seg bare på de feil som 
blir be gått un der en pro sess. Min 
bi stands ad vo kat, Eva Dra ge set, ut før te 
opp dra get på en måte som står som et 
eks em pel til et ter le vel se for meg. Og 
ak tor i sa ken, tid li ge re stats ad vo kat 
Gert Jo han Kjel by, frem stod som en 
frem ra gen de re pre sen tant for på ta le-
myn dig he ten.

       Jeg gruet meg  
fryktelig til rettssaken,  

og samtalen med  
Storberget viste meg at  

jeg hadde det nødvendige 
motet til tiden som  

skulle komme
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vik tig til leggs kom pe tan se, for kla rer 
Bor ge.

Hun vil ikke bru ke tid på å sy nes 
synd på seg selv.

– Jeg inn ser hvor grunn leg gen de 
vik tig jus sen er for meg i må ten å ten-
ke på, og hvor vik tig den har blitt for 
meg som per son. Jeg har fått mu lig he-
ten til å gjen nom fø re et stu di um, som 
i and re land er for be holdt de pri vi le-
ger te og rike. Jeg er hel dig! I et slikt 
per spek tiv er selv med li den het full-
sten dig bort kas tet. Jeg har valgt å 
hånd te re ett og ett pro blem, og går 
vi de re. Jeg har hele vei en sagt høyt at 
jeg skal bli ad vo kat. Jeg skal gi mitt bi-
drag – stort el ler lite – til retts ut vik lin-
gen i Nor ge. 

– Jeg full fø rer tross alt det som for 
man ge er et kre ven de stu di um. Det 
ikke et ne der lag å ha brukt lengre tid. 
Man ge sam men lik ner seg med and re 
stu den ter. Det kan gi sto re skuf fel ser, 
for det vil all tid være flin ke re og dår li-
ge re stu den ter enn deg selv. Man må 
hel ler job be hardt og ha fo kus på sin 
egen opp nå el se, sier Gun hild Bor ge og 
me ner at det er slik man når sine mål.

tet i Ber gen sine in ter ne ret nings lin jer, 
har jeg hatt en be ty de lig ned satt stu-
die pro gre sjon. Jeg har et ter søk nad til 
Det ju ri dis ke fa kul tet fått end ret stu-
die plan man ge gan ger. Det be tyr at 
fa kul tet har til pas set ut dan nelsen 
et ter mine skif ten de be hov. Jeg er 
takk nem lig for at fa kul tet har ut vist 
det jeg me ner er for stan dig skjønn, 
når det har an vendt unn taks hjem le ne 
for fort satt stu die rett. Det har latt 
meg fort set te tross for sin kel ser.

Livs er fa ring
Fag lig sett kan det noen gan ger være 
en for del å ha sett sy ste met fra uli ke 
vink ler, me ner Bor ge.

– Jeg er ana ly tisk og ser raskt de 
uli ke retts om rå der i sam men heng. Jeg 
opp le ver i alle fall at livs er fa ring er en 

med stu den te ne er å for sø ke og set te 
det litt i per spek tiv; det fin nes fak tisk 
ver re ting som kan skje deg i li vet enn 
en C på eks amen.

En an nen vik tig mo ti va sjons fak tor 
har vært det å en ga sje re seg i an dres 
ret tig he ter og plik ter i prak sis. 

– Det er noe jeg vil opp ford re enda 
fle re jusstu den ter til å vur de re. Man 
læ rer det te fan tas tis ke verk tøy et ju ri-
disk me to de, og man inn ser grad vis at 
man kan bru ke det for å ikke bare 
hjel pe seg selv – men også and re. Jeg har 
for dy pet meg i Equine Law, og for skjel-
li ge se de lig hets sa ker for å nev ne noe. 
Jeg har følt at jeg har gitt noe til ba ke, for 
eks em pel ved å hjel pe for nær me de på 
om rå der som bi stands ad vo kat ord nin-
gen ikke dek ker. Det er mye som kan 
skjæ re seg for per so ner som gjen nom går 
sli ke kri ser. Til gjen gjeld har det gitt 
er fa ring og bi dratt til å øke li den ska pen 
for jus sen, og sam ti dig bi dra til et godt 
re sul ta tet til det bes te for and re.

Men i dag ser hun en de lig slut ten 
på stu di et nær me seg.

– Jeg skal av leg ge min sis te eks-
amen i no vem ber. Ut ifra Uni ver si te-

manns ret tens dom som da var retts-
kraf tig. Feng se let for klar te at det had-
de vært en svikt i ru ti ne ne.

– Hvil ken be tyd ning tror du det 
har hatt at du selv har vært i stand til å 
føl ge med?

– Det er van ske lig å si. Det kan 
nok ten kes at den inn sat te had de fått 
prø ve løs la tel se tid li ge re enn dom sto-
len og lov gi ver had de ment. Det kan 
nok også ten kes at sa ken had de blitt 
lig gen de enda leng re enn den gjor de, 
før til ta le ble tatt ut. Jeg kan ikke for-
tel le min his to rie uten å om ta le dis se 
for hol de ne. Da had de jeg bare vært en 
jusstu dent som had de brukt vel dig 
lang tid på ut dan nelsen. Den vik tig ste 
be tyd nin gen er al li ke vel at jeg kom-
mer til å avgi mitt kan di dat løf te, med 
den stør ste re spekt for men nes ke ne 
jeg skal møte i mitt yr kes liv. Alle har 
sin his to rie. Også rø ve re og ban dit ter, 
sier Bor ge.

I åre ne et ter vold tek ten var det 
nød ven dig å ta ti den til hjelp for å 
kun ne gjen nom fø re stu di e ne.

– Det kom mer en tid der man skal 
be ar bei de hen del se ne og hånd te re 
livs si tua sjo nen, også som stu dent. Det 
har vært ut ford ren de å bo i sam me by 
som gjer nings per so nen. Til sva ren de 
har det vært van ske lig å for hol de seg 
til spe si el le ste der og and re for hold 
som vek ker ube ha ge li ge min ner. Det 
av gjø ren de blir al li ke vel å ikke la de 
20 mi nut te ne over gre pet strakte seg 
ut over, hind re ut fol del sen av et el lers 
me nings fullt liv og en spen nen de 
ut dan nelse, sier hun.

Per spek tiv
Inn imel lom har Bor ge også job bet, 
ikke minst for å kla re seg øko no misk.

– Lang re al kom pe tan se fra hel se- 
og om sorgs sek to ren er på man ge 
må ter nyt tig. Det å job be for de al vor-
lig syke og pleie tren gen de pa si en te ne, 
gir en på min nel se av hva de vir ke li ge 
ut ford rin ger i li vet er. Jeg har sett 
flin ke stu den ter av slut te jus stu di et på 
grunn av per son li ge pro ble mer, i kom-
bi na sjon med at det ge ne rel le pres set 
på stu di et blir for stort. Mitt råd til 

– Jeg opplever i alle fall at 
livserfaring er en viktig 
tilleggskompetanse, sier 
Gunhild Borge.

       Jeg er takknemlig  
for at fakultet har utvist  

det jeg mener er  
forstandig skjønn
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fe sjon har de bes te stu den te ne, og vi 
må bi dra så langt vi kan slik at dis se 
mø ter ar beids li vet for be redt med de 
bes te di gi ta le kunn ska pe ne og for blir 
et ter trak tet på en bre de re bane, sier 
Ham mer.      

– Hen ger nors ke ju ris ter med i 
ut vik lin gen på det te om rå det?

– Jeg kan ikke si at jeg har en full 
over sikt over det, men ju ris ter er 
ge ne relt kon ser va ti ve i sin til nær ming, 
også i sin kon tor prak sis, så det er en 
fare for at man ge blir stå en de på per-
ron gen. Jeg kom mer fra Gjen si di ge, og 
der har ju ri disk sek sjon job bet med 
di gi ta li se ring  i lang tid. Ro bo ti se ring 
er noe an net. Det for mes treff sik re 
al go rit mer som tar over sto re de ler av 
grunn lags ar bei det for ju ri disk tje nes-
te pro duk sjon, og som øker ef fek ti vi-
se rin gen og pro duk sjo nen. 

Han ad va rer mot å ikke føl ge med.
– Hvis vi ikke bi drar til for bed ring 

og for enk ling i ut vik lin gen med blant 
an net våre er fa rings ar ki ver og er fa-
rings ba sert ar beids me to dikk, så har vi 
hel ler ikke grunn lag for å be om høy-
ere godt gjø rel se for den økte pro duk-
sjo nen. Her må vi fin ne smar te frem-
tids ret te de løs nin ger, og kre ve vår 
an del av ver di skap ning. Blir vi ne ga-
ti ve og bak stre vers ke, ryk ker vi ned 
noen di vi sjo ner. Der for er det te vik tig 
for våre med lem mer, sier han.

Blir van lig
En av fore drags hol der ne er den bri-
tis ke ad vo ka ten Chris sie Light foot. 
Hun er best sel gen de for fat ter (med 
bø ke ne «The Nak ed Law yer» og 
«Tomorow`s Nak ed Law yer»), kon su-
lent og en mye brukt kom men ta tor 
in nen juss og næ rings liv. I 2016 ut vik-
let hun ad vo kat ro bo ten LISA (Le gal 
In tel li gen ce Sup port Assista nt). 
Light foot er grunn leg ger av kon su-
lent sel ska pet EntrepreneurLawyer 
Ltd, som spe sia li se rer seg på AI (Ar ti-
fi cial In tel li gen ce) og ro bo ter til ad vo-
kat bruk.

– AI vil for and re må ten ad vo ka ter 
dri ver bu si ness på, slår hun fast i sin 
blogg på entrepreneurlawyer.co.uk

re ne kan mot vir ke kon kur ran se fra de 
med stor drifts for de ler gjen nom et 
sam vir ke. 

– I det hele tatt skjer det struk tu-
rel le end rin ger som fø rer til re du sert 
be hov av men nes ke skap te ju ri dis ke 
tje nes ter slik vi pro du se rer ju ri dis ke 
tje nes ter i dag, sier han og pe ker på at 
tje nes ter og po si sjon blir end ret. 

Bare en start
– Det er et stort be hov for å ta tak i 
det te. Kon fe ran sen er bare en start på 
det ar bei det som lig ger for an. Vår pro-

i sek sjon Pri vat å vars le høyt og ty de-
lig over for våre med lem mer i pri vat 
sek tor at det skjer en re vo lu sjon i vår 
bran sje. Tyng de lo ven gjel der – vi kom-
mer ikke unna – så spørs må let er først 
og fremst knyt tet til hvor dan ver di-
ska pin gen skal for de les. La ve re pris til 
kli en te ne, høy ere av kast ning til ei er ne 
av tje nes te pro duk sjo nen og/el ler høy-
ere godt gjø rel se til de an sat te, sier 
Jørn Hen ry Ham mer. 

For de næ rings dri ven de med lem-
me ne av Ju rist for bun det – Pri vat er 
det også et spørs mål om de små ak tø-

Juristforbundet – Privat inviterer til 
digitaliseringskonferanse 10. november

– Det skjer en revolusjon 
i vår bransje
Det sier Jørn Henry Hammer, 
leder av Juristforbundet – Privat. 
I november arrangeres det 
digitaliseringskonferanse. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Di gi ta li se rings kon fe ran sen fore går på 
Høyres Hus i Oslo 10. no vem ber og 
ar ran ge res av Ju rist for bun det – Pri vat. 
Blant fore drags hol der ne er: 
• Den bri tis ke ad vo ka ten Chris sie 

Light foot, grunn leg ger av kon su-
lent sel ska pet En tre pre neur Law-
yer og ut vik ler av ad vo kat ro bo ten 
LISA. 

• Sil vi ja Se res, tek no lo gi in ves tor og 
dok tor fra Ox ford med bak grunn 
fra Alta Vis ta og Mi cro soft

• Pe ter van Dam, IT- og kunn skaps-
sjef i Si mon sen Vogt Wiig

• Chris to pher Hel ge by, di rek tør i 
Hjort

• Lov data
• Uni ver si tets for la get
• Retts data
• Lawbotics ved ad vo kat Me re te 

Nygaard 

Jørn Hen ry Ham mer i Ju rist for bun det 
– Pri vat lo ver en spen nen de kon fe-
ran se med et tema man ikke kan unn-
la te å opp da te re seg på.

– Di gi ta li se ring og ro bo ti se ring er 
ju ris te nes møte med den in du stri el le 
re vo lu sjon. Det er der for vik tig for oss 

Merete Nygaard sluttet i advokat jobben for å starte Lawbotics. 
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for fle re mu lig he ter og syn lig gjør 
man ge kli en ter som i dag unn går 
ad vo ka te ne. Der som bran sjen ev ner å 
ta tak i dem og til pas se seg den nye 
vir ke lig he ten.

For ret nings mo del len
Til kon fe ran sen kom mer også Me re te 
Nygaard i Lawbotics. For et år si den 
slut tet Nygaard i job ben i ad vo kat fir-
ma et Wiers holm.

– Som ad vo kat job bet jeg med 
im ma te ri al rett, som be tyd de at jeg 
had de man ge tek no lo gi ster ke kun der. 
Da be gyn te jeg å se hvor dan «ro bo-
te ne kom mer» og at ad vo kat yr ket sto 
for tur. Jeg tenk te at her har jeg sjan-
sen til å være med fra star ten, sa hun 
til Da gens Næringsliv i au gust.

– Jeg tror man vil se en gan ske ny 
ver den om man au to ma ti se rer halv-
par ten el ler mer av ru ti ne ar bei det 
ad vo ka ter gjør, sa hun til DN.

Hun tror hele for ret nings mo del-
len må end res.

– Si at time bru ken re du se res fra ti 
til to ti mer med en kon trakt. Det blir 
åtte ti mer ad vo ka ten ikke len ger kan 
fak tu re re tre, fire el ler fem tu sen kro-
ner ti men for. Da må ad vo kat sel ska-
pe ne kan skje se på om de hel ler skal 
ta be talt for ver di en de ska per, hel ler 
enn time for time, som i dag. 

Se også Curt A. Liers kommentar  
på side 46.

– I de kom men de åre ne vil vi se at 
fullt ut au to ma ti ser te og in tel li gen te 
ju ri dis ke tje nes ter blir helt van lig. 
Som en inn led ning til den ut vik lin gen, 
ser vi at en rek ke uli ke «ad vo kat-ro bo-
ter» fun da men talt end rer må ten van-
li ge men nes ker får til gang til selv-
hjelpstjenester av god kva li tet in nen 
jus. Det te skjer al le re de nå, skri ver 
hun.   

– Jeg er ikke i tvil om at den ne 
tek no lo gi en vil kom me både for bru-
ke re, næ rings liv og ad vo ka ter til gode. 
Det er grun nen til at vi ut vik let LISA. 
Mot ta kel sen si den lan se rin gen vi ser at 
det te er noe bu si ness-ver de nen og for-
bru ke re har øns ket sterkt og at ro bot-
re vo lu sjo nen bare så vidt har be gynt. 
Selv om jus sen kan være kom pli sert 
og van ske lig be hø ver ikke folks til gang 
til ju ri dis ke tje nes ter og ju ri disk inn-
sikt være det, skri ver hun. 

Tek no lo gi en kan ses som en trus-
sel mot ad vo kat bran sjen, men Light-
foot me ner at den i ste det åp ner opp 

fe sjon har de bes te stu den te ne, og vi 
må bi dra så langt vi kan slik at dis se 
mø ter ar beids li vet for be redt med de 
bes te di gi ta le kunn ska pe ne og for blir 
et ter trak tet på en bre de re bane, sier 
Ham mer.      

– Hen ger nors ke ju ris ter med i 
ut vik lin gen på det te om rå det?

– Jeg kan ikke si at jeg har en full 
over sikt over det, men ju ris ter er 
ge ne relt kon ser va ti ve i sin til nær ming, 
også i sin kon tor prak sis, så det er en 
fare for at man ge blir stå en de på per-
ron gen. Jeg kom mer fra Gjen si di ge, og 
der har ju ri disk sek sjon job bet med 
di gi ta li se ring  i lang tid. Ro bo ti se ring 
er noe an net. Det for mes treff sik re 
al go rit mer som tar over sto re de ler av 
grunn lags ar bei det for ju ri disk tje nes-
te pro duk sjon, og som øker ef fek ti vi-
se rin gen og pro duk sjo nen. 

Han ad va rer mot å ikke føl ge med.
– Hvis vi ikke bi drar til for bed ring 

og for enk ling i ut vik lin gen med blant 
an net våre er fa rings ar ki ver og er fa-
rings ba sert ar beids me to dikk, så har vi 
hel ler ikke grunn lag for å be om høy-
ere godt gjø rel se for den økte pro duk-
sjo nen. Her må vi fin ne smar te frem-
tids ret te de løs nin ger, og kre ve vår 
an del av ver di skap ning. Blir vi ne ga-
ti ve og bak stre vers ke, ryk ker vi ned 
noen di vi sjo ner. Der for er det te vik tig 
for våre med lem mer, sier han.

Blir van lig
En av fore drags hol der ne er den bri-
tis ke ad vo ka ten Chris sie Light foot. 
Hun er best sel gen de for fat ter (med 
bø ke ne «The Nak ed Law yer» og 
«Tomorow`s Nak ed Law yer»), kon su-
lent og en mye brukt kom men ta tor 
in nen juss og næ rings liv. I 2016 ut vik-
let hun ad vo kat ro bo ten LISA (Le gal 
In tel li gen ce Sup port Assista nt). 
Light foot er grunn leg ger av kon su-
lent sel ska pet EntrepreneurLawyer 
Ltd, som spe sia li se rer seg på AI (Ar ti-
fi cial In tel li gen ce) og ro bo ter til ad vo-
kat bruk.

– AI vil for and re må ten ad vo ka ter 
dri ver bu si ness på, slår hun fast i sin 
blogg på entrepreneurlawyer.co.uk

re ne kan mot vir ke kon kur ran se fra de 
med stor drifts for de ler gjen nom et 
sam vir ke. 

– I det hele tatt skjer det struk tu-
rel le end rin ger som fø rer til re du sert 
be hov av men nes ke skap te ju ri dis ke 
tje nes ter slik vi pro du se rer ju ri dis ke 
tje nes ter i dag, sier han og pe ker på at 
tje nes ter og po si sjon blir end ret. 

Bare en start
– Det er et stort be hov for å ta tak i 
det te. Kon fe ran sen er bare en start på 
det ar bei det som lig ger for an. Vår pro-

Juristforbundet – Privat inviterer til 
digitaliseringskonferanse 10. november

– Det skjer en revolusjon 
i vår bransje

Merete Nygaard sluttet i advokat jobben for å starte Lawbotics. 

Den bri tis ke ad vo ka ten Chris sie 
Light foot kom mer til di gi ta li se rings  - 
kon fe ran sen i no vem ber. I 2016 ut vik let 
hun ad vo kat ro bo ten LISA og hun er 
grunn  leg ger av kon su lent sel ska pet 
Entrepreneur Lawyer. (Foto: Mark Skeet)

– Blir vi negative og bakstreverske, 
rykker vi ned noen divisjoner, sier Jørn 
Henry Hammer. 

    Spørsmålet er  
først og fremst knyttet til 
hvordan verdiskapingen 

skal fordeles
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ten trod de at The re se var hans dat ter, 
noe det skal ha gått ryk ter om på Fjell i 
ti den før ni årin gen for svant.

Feydt me ner det te spo ret ald ri ble 
et ter fors ket helt ut.

– Po li ti et send te to re pre sen tan ter 
til Pa ki stan ved en an led ning. De skal 
imid ler tid ha opp trådt på en måte 
som gjor de at det ak tu el le lo kal sam-
fun net i Pa ki stan luk ket seg. De fikk i 
rea li te ten ikke vite noe og re tur ner te 
til Nor ge uten re sul tat. Det te skjed de 
før Tho mas Quick kom med sin til stå-
el se, som se ne re vis te seg å være falsk, 
sier Feydt som er glad for at Cold 
Case-grup pa skal se på sa ken.

har Feydt gått gjen nom po li ti ets et ter-
forsk nings ma te ria le i sa ken. Han me ner 
det står igjen å un der sø ke om hvor vidt 
The re se kan ha blitt bort ført til Pa ki-
stan. I en bok skre vet av In ger-Lise 
Jo han nes sen for tel ler hun om et da væ-
ren de for hold hun had de til en pa ki-
stansk mann. Et ter at det te for hol det 
ble slutt, traff hun man nen som skal 
være Thereses bio lo gis ke far, en spansk 
sjø mann. Et ter kort tid ble hun gra vid. I 
bo ken spe ku le rer Jo han nes sen på om 
fa mi li en til den pa ki stans ke ekskjæres-

– Jeg ser på det som et kva li tets-
tegn for våre sam funn at man en ga-
sje rer seg så vold somt når barn for-
svin ner, sa Feydt som la til at han 
me ner sig nal ef fek ten av re ak sjo nen 
et ter at et barn er bor te ikke skal 
un der vur de res. Ikke minst over for 
per so ner som kan være po ten si el le 
barne bort fø re re.

Pa ki stan-spor
Sam men med et team med kri mi no lo-
ger, som en ga sje rer seg på fri vil lig ba sis, 

Håper på nye svar i Therese-saken etter     gjennomgang av Cold Case-gruppa
Avventende optimistisk. Skulle 
så inderlig ønske å få et svar. Men 
tør ikke regne med noe som helst. 
Til det har så mange håp tidligere 
endt i grus. Slik videreformidler 
advokat Fridtjof Feydt reak-
sjonen til Inger-Lise Johannessen 
etter nyheten om at Cold Case-
gruppa hos Kripos tar datterens 
forsvinning for 29 år siden inn til 
gjennomgang.

Tekst: Tore Letvik

The re se Jo han nes sen var ni år da hun 
spor løst for svant fra Fjell i Dram men 
den 3. juli 1988. Feydt, som er fa mi li-
ens ad vo kat, me ner det er størst sann-
syn lig het for at hun ble bort ført til 
Pa ki stan. Hun vil i dag være 38 år 
gam mel der som hun er i live.

Po li ti ad vo kat Tone Aase, som job-
ber som po li ti ad vo kat i Cold Case-
grup pa hos Kri pos, sier til Ju rist kon-
takt at det har vært and re al vor li ge 
sa ker i Eu ro pa hvor per so ner er blitt 
fun net et ter lang tid, og me ner in tet 
kan ute luk kes.

I en re por ta sje i Ju rist kon takt i 
2015 opp ford ret ad vo kat Feydt myn-
dig he te ne til ald ri å gi opp å fin ne sva-
ret når per so ner, og sær lig barn, spor-
løst for svin ner.

– Må ald ri gi opp å lete, sa Feydt 
på Ju rist kon takts før s te si de. Ad vo ka-
ten som har vært bi stands ad vo kat for 
Thereses mor, og utret te lig job bet 
med å fin ne spor i sa ken, ut dy pet i 
re por ta sjen be tyd nin gen av å ald ri gi 
opp, på sam me måte som po li ti et i 
Eng land ikke har gitt opp et ter forsk-
nin gen av for svin nin gen av Ma de lei ne 
McCann (4) som ble spor løst bor te 
fra Al gar ve kys ten i 2007.

– Jeg har allerede fått inn tips i saken, som følge av den nye utviklingen,  
så det er helt tydelig fortsatt et stort engasjement ute blant folk, sier advokat 
Fridtjof Feydt (Foto: Thomas Haugersveen)

– Det er svært viktig for fornærmede, 
pårørende, etterlatte og samfunnet at 
vi ikke gir opp å etterforske de mest 
alvorlige sakene, sier politiadvokat Tone 
Aase i Cold Case-gruppa hos Kripos. 
(Foto: Tore Letvik)
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et ter 1. juli 1989, vil draps sa ken ald ri 
for el des et ter norsk rett i dag. Po en get 
er at vi vet ikke hva som har skjedd 
med hen ne, og der for har vi sagt ja til 
å gjen nom gå sa ken og gi vår vur de ring 
av om det er potensial for å opp kla re 
sa ken i dag.

– Hvis den be hand les som en for-
svin nings sak, vil det in ne bæ re at man 
på en kel te om rå der har et svek ket 
hjem mels grunn lag i for hold til bruk 
av tvangs mid ler, som å fore ta un der-
sø kel ser i ut lan det?

– Uan sett om man had de visst at 
det drei de seg om en draps sak el ler 
om man leg ger til grunn at en ni åring 
har vært holdt i fan gen skap i man ge 
år, er det snakk om en svært al vor lig 
sak. Jeg tror vi skal ha til gang til de 
verk tøy ene vi tren ger, retts lig sett. 
Ut ford rin gen blir sna re re be vis som 
har gått tapt i lø pet av alle dis se åre ne, 
både hva gjel der mu li ge tek nis ke 
be vis, elek tro nis ke spor og vit ne for-
kla rin ger.

– Kan det gi en sig nal ef fekt i form 
av at man vi ser at myn dig he te ne ikke 
gir opp, selv så lang tid et ter at en per-
son – i det te til fel let – et barn – for-
svin ner?

– Det er svært vik tig for for nær-
me de, på rø ren de, et ter lat te og sam-
fun net at vi ikke gir opp å et ter fors ke 
de mest al vor li ge sa ke ne, der som det 
fort satt fin nes re le van te et ter fors-
kings skritt å ut fø re som kan løse 
sa ken. For noen gjer nings per so ner, 
kan nok viss he ten om at sa ken ikke er 
lagt bort med fø re at man kan av slø re 
seg be visst el ler ube visst, men jeg tror 
sig nal ef fek ten li ke vel er be gren set for 
lov bry te re som står bak så al vor li ge 
lov brudd.

– Jeg har også for stått at de vil be-
hand le den som en for svin nings sak, 
noe som in ne bæ rer at det ikke ek si ste-
rer noen for el del ses frist. Det te er 
svært po si tivt, sier Feydt. 

Al le re de sam me dag da det ble 
kjent at Cold Case tar Theresesaken 
inn til be hand ling, be gyn te te le fo ne ne 
å rin ge hos ad vo ka ten.

– Jeg har al le re de fått inn tips i 
sa ken, som føl ge av den nye ut vik lin gen, 
så det er helt ty de lig fort satt et stort 
en ga sje ment ute blant folk, sier Feydt.

And re har blitt fun net
Ju rist kon takt ret tet noen kon kre te 
spørs mål til po li ti ad vo kat Aase i 
an led ning den nye ut vik lin gen:

– Hva er grun nen til at Cold Case-
grup pa nå skal gå igjen nom The re se-
sa ken, som er en 29 år gam mel sak?

– Grun nen til at Theresesaken skal 
gjen nom gås av Cold case-grup pa er at 
Sør-Øst po li ti dis trikt har an mo det oss 
om det, og det drei er seg om en al vor-
lig uopp klart sak. En jen te på 9 år ble 
bor te i 1988, og vi vet ikke hva som 
har skjedd med hen ne.

– Som mu lig draps sak rakk jo 
Theresesaken å bli for el det før lov ver-
ket ble end ret slik at for el del ses fris ten 
på 25 år ble fjer net. Vil sa ken nå bli 
be hand let som en for svin nings/sak-
net-sak?

– Vi må hol de fle re mu lig he ter 
åpne. Det er rik tig at der som The re se 
ble drept før 1. juli 1989, så er en 
even tu ell draps sak for el det. (Et ter en 
lov end ring i 2014 vil in gen drap be-
gått et ter 1. juli 1989 for el des.) Der-
som det er grunn til å tro at hun fort-
satt er i live, så bør po li ti et gjø re det 
man kan for å fin ne hen ne. Vi har jo 
sett noen svært al vor li ge sa ker i 
Eu ro pa hvor barn og voks ne har vært 
fri hets be rø vet i åre vis. Et tred je al ter-
na tiv er at The re se har vært fri hets be-
rø vet først og blitt drept et ter en 
stund. Hvis dra pet i så fall skjed de 

ten trod de at The re se var hans dat ter, 
noe det skal ha gått ryk ter om på Fjell i 
ti den før ni årin gen for svant.

Feydt me ner det te spo ret ald ri ble 
et ter fors ket helt ut.

– Po li ti et send te to re pre sen tan ter 
til Pa ki stan ved en an led ning. De skal 
imid ler tid ha opp trådt på en måte 
som gjor de at det ak tu el le lo kal sam-
fun net i Pa ki stan luk ket seg. De fikk i 
rea li te ten ikke vite noe og re tur ner te 
til Nor ge uten re sul tat. Det te skjed de 
før Tho mas Quick kom med sin til stå-
el se, som se ne re vis te seg å være falsk, 
sier Feydt som er glad for at Cold 
Case-grup pa skal se på sa ken.

har Feydt gått gjen nom po li ti ets et ter-
forsk nings ma te ria le i sa ken. Han me ner 
det står igjen å un der sø ke om hvor vidt 
The re se kan ha blitt bort ført til Pa ki-
stan. I en bok skre vet av In ger-Lise 
Jo han nes sen for tel ler hun om et da væ-
ren de for hold hun had de til en pa ki-
stansk mann. Et ter at det te for hol det 
ble slutt, traff hun man nen som skal 
være Thereses bio lo gis ke far, en spansk 
sjø mann. Et ter kort tid ble hun gra vid. I 
bo ken spe ku le rer Jo han nes sen på om 
fa mi li en til den pa ki stans ke ekskjæres-

Håper på nye svar i Therese-saken etter     gjennomgang av Cold Case-gruppa

– Jeg har allerede fått inn tips i saken, som følge av den nye utviklingen,  
så det er helt tydelig fortsatt et stort engasjement ute blant folk, sier advokat 
Fridtjof Feydt (Foto: Thomas Haugersveen)

       Vi må holde flere  
muligheter åpne
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ken var be vist at Cap pe len var et kjent 
navn hos po li ti et så vel som hos toll-
ve se net. Gjen nom be vis før se len har 
fle re po li ti vit ner for klart at de kjen te 
godt til Cappelens hasj virk som het.

Bloms ter språk
– Det frem står som helt usann syn lig 
at Jen sen ikke skul le fått med seg hva 
Cap pe len drev med. Han had de hyp-
pigst kon takt med Cap pe len, sam ti dig 
som han ble reg net som en av lan dets 
mest er far ne in for mant be hand le re, sa 
ting retts dom mer He ger un der opp-
les nin gen av dom men.

– Jensens kon takt med Cap pe len 
ble sy ste ma tisk og be visst holdt skjult 
for om ver den, les te He ger. Ret ten 
fant også at tekst mel din ge ne mel lom 
Jen sen og Cappelens mo bil te le fo ner 
åpen bart hand let om inn før sel av hasj.

Selv har Jen sen be skre vet SMS-
mel din ge ne som en form for «bloms-
ter språk» som ble brukt over for Cap-
pe len som en po li ti kil de. Jen sen 
for tal te at SMS-er som «stil le» el ler 
«sol» ble sendt for å gi be skjed til 
in for man ten om at det var trygt for 
ham å nær me seg Jen sen.

Det te er en for kla ring ret ten ikke 
fes ter noen lit til.

– Det er enk le ko der som hand ler 
om når las ten er ven tet. Be ro li gen de 
mel din ger om at alt er stil le og sol-
skinn hand ler om at han ikke er i po li-
ti ets sø ke lys, les te ting retts dom mer 
He ger.
 
15 års feng sel for Cap pe len
Oslo ting rett gikk i doms pre mis se ne 
gjen nom grunn laget for idøm mel se av 
straff mot Gjer mund Cap pe len, og 
kon klu der te med at hans om fat tende, 
sy ste ma tis ke og lang va ri ge nar ko ti ka-
kri mi na li tet utvil somt kva li fi ser te til 
lo vens stren ges te straff. Ret ten fant 
imid ler tid nok for mil den de om sten-
dig he ter til å re du se re straf fen med 30 
pro sent, og døm te ham til 15 års feng-
sel, noe som er tre år mind re enn 
ak tors på stand. Straf fe re duk sjo nen 
fikk han for di han avga til stå el se for å 
ha im por tert 13,9 tonn hasj, og for di 

rundt 25 tonn hasj fra 90-tal let og 
fram til han ble på gre pet. Ver di en av 
det te an slås til å være mel lom en og to 
mil li ar der kro ner. Ret tens opp fat ning 
er at Cap pe len snak ker sant om sin 
egen hasj im port.

– Hans for kla ring støt tes til ba ke til 
90-tal let gjen nom kon trol ler ba re 
opp lys nin ger som un der byg ger hans 
for kla ring, les te ting retts dom mer 
Sven Olav Sol berg.

  Oslo ting rett fant at den for-
kla rin gen Jen sen had de om at han 
ikke kjen te til Gjer mund Cappelens 
im port av hasj, ikke sto til tro en de. I 
sin for kla ring i ret ten for tal te Jen sen 
at han trod de Cappelens vel stand 
kom som føl ge av en suk sess fylt og 
lov lig im port av klok ker, bi ler og snus.

Ting ret tens dom er på hele 105 
si der. I sin opp les ning av dom men la 
He ger vekt på at det gjen nom retts sa-

Dømt for grov korrupsjon og 
narkotikalovbrudd. Ingen 
formildende omstendigheter. 
Etter en hovedforhandling som 
varte i flere måneder. Mens 
retts-Norge holdt pusten kunne 
tingrettsdommer Kim Heger og 
Oslo tingrett avsi dom mot 
narkotikasmugleren Gjermund 
Cappelen og eks-politimannen 
Eirik Jensen. I en domsavsigelse 
som ble kringkastet på direkten 
i de tusen hjem.

Tekst: Tore Letvik

Det som er blitt kalt Nor ges his to ri ens 
stør ste po li ti skan da le fikk sin fore lø-
pi ge av gjø rel se ved at Ei rik Jen sen ble 
dømt til lo vens stren ges te straff. På 
for hånd var me di e ne ful le av spe ku la-
sjo ner om at Jen sen kun ne bli fri fun-
net som føl ge av til strek ke lig tvil. 
Dom men fra ting ret ten var på sin side 
klar og en stem mig. 

Dom sto len fant at Ei rik Jen sen 
for sett lig og sy ste ma tisk med vir ket til 
Gjer mund Cappelens hasj im port og 
grov kor rup sjon.

– Jensens hand lin ger er et al vor lig 
an slag mot til li ten po li ti og retts stat er 
av hen gig av. Kor rup sjon un der gra ver til-
li ten til retts ap pa ra tet og vik ti ge prin-
sip per sam fun net byg ger på. Ret ten kan 
ikke se noen for mil den de om sten dig he-
ter, sa ting retts dom mer Kim He ger i 
Oslo ting rett un der opp le sing av dom-
men man dag 18. sep tem ber.

Jen sen ble dom felt for brudd på 
straf fe lo vens pa ra graf 162, 3. ledd – 
den så kal te proff pa ra gra fen, for å ha 
med vir ket til ulov lig inn før sel av 13,9 
tonn hasj. Han ble også dom felt for 
grov kor rup sjon, et ter å ha mot tatt 
667.800 kro ner fra Cap pe len.
 
– Snak ker sant
Ei rik Jen sen tok be tenk nings tid, men 
mye ty der på at sa ken vil bli an ket.

– Vi tap te det te sla get, men vi hå per 
vi skal vin ne kri gen, sa Ei rik Jensens for-
sva rer, John Chris ti an El den, til me di-
e ne et ter den knu sen de dom men.

– Vi skal lese dom men, men det 
lig ger i kor te ne at han vil anke det te. 
Det kan dere trygt leg ge til grunn. 
Jen sen står på sin for kla ring og me ner 
han ikke er kor rupt, sa El den.

I dom men skri ver Oslo ting rett at 
Cap pe len har er kjent inn før sel av 

Historisk dom på direkten

Dømte eks-politimannen  
Eirik Jensen til 21 års fengsel

Tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen på direkten, mens retts-Norge fulgte 
med på direktesending på tv- og via internett. (Faksimile av NRK.no)
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ken var be vist at Cap pe len var et kjent 
navn hos po li ti et så vel som hos toll-
ve se net. Gjen nom be vis før se len har 
fle re po li ti vit ner for klart at de kjen te 
godt til Cappelens hasj virk som het.

Bloms ter språk
– Det frem står som helt usann syn lig 
at Jen sen ikke skul le fått med seg hva 
Cap pe len drev med. Han had de hyp-
pigst kon takt med Cap pe len, sam ti dig 
som han ble reg net som en av lan dets 
mest er far ne in for mant be hand le re, sa 
ting retts dom mer He ger un der opp-
les nin gen av dom men.

– Jensens kon takt med Cap pe len 
ble sy ste ma tisk og be visst holdt skjult 
for om ver den, les te He ger. Ret ten 
fant også at tekst mel din ge ne mel lom 
Jen sen og Cappelens mo bil te le fo ner 
åpen bart hand let om inn før sel av hasj.

Selv har Jen sen be skre vet SMS-
mel din ge ne som en form for «bloms-
ter språk» som ble brukt over for Cap-
pe len som en po li ti kil de. Jen sen 
for tal te at SMS-er som «stil le» el ler 
«sol» ble sendt for å gi be skjed til 
in for man ten om at det var trygt for 
ham å nær me seg Jen sen.

Det te er en for kla ring ret ten ikke 
fes ter noen lit til.

– Det er enk le ko der som hand ler 
om når las ten er ven tet. Be ro li gen de 
mel din ger om at alt er stil le og sol-
skinn hand ler om at han ikke er i po li-
ti ets sø ke lys, les te ting retts dom mer 
He ger.
 
15 års feng sel for Cap pe len
Oslo ting rett gikk i doms pre mis se ne 
gjen nom grunn laget for idøm mel se av 
straff mot Gjer mund Cap pe len, og 
kon klu der te med at hans om fat tende, 
sy ste ma tis ke og lang va ri ge nar ko ti ka-
kri mi na li tet utvil somt kva li fi ser te til 
lo vens stren ges te straff. Ret ten fant 
imid ler tid nok for mil den de om sten-
dig he ter til å re du se re straf fen med 30 
pro sent, og døm te ham til 15 års feng-
sel, noe som er tre år mind re enn 
ak tors på stand. Straf fe re duk sjo nen 
fikk han for di han avga til stå el se for å 
ha im por tert 13,9 tonn hasj, og for di 

rundt 25 tonn hasj fra 90-tal let og 
fram til han ble på gre pet. Ver di en av 
det te an slås til å være mel lom en og to 
mil li ar der kro ner. Ret tens opp fat ning 
er at Cap pe len snak ker sant om sin 
egen hasj im port.

– Hans for kla ring støt tes til ba ke til 
90-tal let gjen nom kon trol ler ba re 
opp lys nin ger som un der byg ger hans 
for kla ring, les te ting retts dom mer 
Sven Olav Sol berg.

  Oslo ting rett fant at den for-
kla rin gen Jen sen had de om at han 
ikke kjen te til Gjer mund Cappelens 
im port av hasj, ikke sto til tro en de. I 
sin for kla ring i ret ten for tal te Jen sen 
at han trod de Cappelens vel stand 
kom som føl ge av en suk sess fylt og 
lov lig im port av klok ker, bi ler og snus.

Ting ret tens dom er på hele 105 
si der. I sin opp les ning av dom men la 
He ger vekt på at det gjen nom retts sa-

Historisk dom på direkten

Dømte eks-politimannen  
Eirik Jensen til 21 års fengsel

Tingrettsdommer Kim Heger leste opp dommen på direkten, mens retts-Norge fulgte 
med på direktesending på tv- og via internett. (Faksimile av NRK.no)

Dette er saken
19. de sem ber 2013: Bæ rums-man-
nen Gjer mund Cap pe len blir på gre-
pet av po li ti et. Han blir  se ne re sik tet 
for grov nar ko ti ka for bry tel se. Cap-
pe len har er kjent inn før sel av mel-
lom 25 og 30 tonn hasj og en inn tje-
ning på opp til 125 mil li o ner kro ner.
 
24. feb ruar 2014: Po li ti over be tjent 
Ei rik Jen sen (nå 60) blir på gre pet, 
 sik tet for grov kor rup sjon et ter at 
 Cap pe len i av hør for kla rer at Jen sen 
i en år rek ke har bi dratt til inn fø rin-
gen av sto re meng der hasj mot be ta-
ling. Jen sen nek ter straff skyld.
 
30. mai 2014: Jen sen blir løs latt fra 
va re tekt.
 
16. ok to ber 2014: Sik tel sen mot 
 Jen sen blir ut vi det til også å om fat te 
med virk ning til grov nar ko ti ka for -
bry tel se. Sam ti dig blir Gjer mund 
Cap pe len sik tet for grov kor rup sjon.

14. sep tem ber til 12. ok to ber 2015: 
Retts sa ken mot Gjer mund Cap pe-
len og sju and re om be sit tel se og salg 
av sto re hasj par ti er gikk i As ker og 
Bæ rum ting rett.

19. no vem ber 2015: Seks med lem-
mer av Gjer mund Cappelens hasj-
nett verk blir dømt til mel lom 5 og 
16 års feng sel. Den sju en de møt te 
ikke i ret ten og er et ter lyst av po li-
ti et. Cap pe len er fun net skyl dig i 
opp be va ring og salg av 1,4 tonn hasj, 
men får ikke ut målt straff før ret ten 
har be hand let nett ver kets inn før sel 
av nar ko ti ka.
 
27. ja nu ar 2016: Stats ad vo ka ten tar 
ut til ta le mot Gjer mund Cappelens 
sønn for he le ri av 4,5 mil li o ner kro-
ner. Søn nen blir i juni dømt til halv-
an net års feng sel for he le ri.
 

6. feb ruar: Riks ad vo ka ten tar ut til-
ta le mot Ei rik Jen sen for grov kor-
rup sjon og nar ko ti ka kri mi na li tet.
 
9. ja nu ar 2017: Retts sa ken mot Ei rik 
Jen sen og Gjer mund Cap pe len star-
tet i Oslo ting rett.

Jen sen nek tet straff skyld for alle 
de al vor lig ste de le ne av til ta len, men 
er kjen ner mind re brudd på vå pen lo-
ven.
 
19. mai 2017: Spe si al en he ten me ner 
Jen sen må døm mes til 21 års feng sel.
Hans for sva re re me ner Jen sen må 
fri fin nes.

Cap pe len er kjen ner straff skyld 
for grov nar ko ti ka kri mi na li tet. 22. 
mai ba stats ad vo ka ten om at han må 
døm mes til 18 år i feng sel.

Cappelens for sva rer me ner rik tig 
straff vil være 10 el ler 11 år i feng sel.
 
18. sep tem ber 2017: Ei rik Jen sen 
blir dømt til 21 års feng sel for grov 
kor rup sjon og nar ko ti ka kri mi na li tet. 
Som straf fe skjer pen de ar gu ment 
leg ger Oslo ting rett stor vekt på at 
Jen sen, i hans da væ ren de stil ling 
som po li ti mann, ifølge dom men, 
med vir ket til nar ko ti ka inn før sel til 
Nor ge.

Gjer mund Cap pe len blir dømt 
til 15 års feng sel. Ret ten fant det 
be vist ut over en hver ri me lig tvil at 
Gjer mund Cap pe len er skyl dig i 
inn før sel av 16,8 tonn hasj til Nor ge 
mel lom 1993 og 2013.
 
(Kil de: NTB/NRK/Ju rist kon takt) 

Jensen-saken
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he tens krav om inndragning av 825 
mil li o ner kro ner fra Cap pe len, til 
 føl ge. Noe som skal ut gjø re 50.000 
kro ner per kilo hasj Cap pe len har 
er kjent å ha im por tert. Tirsdag 
26.  september ble det kjent at 
Cappelen anker til lagmannsretten.

– Han had de for ven tet at straf fen 
vil le bli la ve re enn den ne, sa de Vibe 
som la til at Cap pe len sam ti dig er for-
nøyd med å bli trodd på det han har 
for talt. Også Gjer mund Cap pe len tok 
be tenk nings tid på anke spørs må let. 
Oslo ting rett tok også på ta le myn dig-

ret ten fant at han ga et av gjø ren de bi-
drag til straf fe sa ken mot, og dom fel-
lel sen av, Ei rik Jen sen. 

Et ter dom fel lel sen sa imid ler tid 
Cappelens ad vo kat Be ne dict de Vibe 
til me di e ne at hans kli ent had de for-
ven tet en stør re straf fe ra batt.

Etter domfellelsen av Eirik 
Jensen har justis- og 
beredskapsminister Per-Willy 
Amundsen (Frp) besluttet å ta 
initiativ til en ekstern og 
uavhengig gransking av Oslo-
politiet.

Tekst: Tore Letvik

– Det er ulike sider ved denne saken 
som gjør at vi må se nærmere på poli-
tiets arbeid. Selv om dommen ikke er 
rettskraftig, er det forhold som har 
kommet fram i saken som gjør at det 
uansett er riktig å nå ta initiativ til en 
grundig gjennomgang, meldte 
Amundsen i en pressemelding dagen 
etter at dommen falt.

– Gjennomgangen skal gjøres uav-
hengig av skyldspørsmål og det ende-
lige utfallet av rettssaken, sier 
Amundsen, som i tett dialog med 
Politidirektoratet nå vil utarbeide et 
mandat for gjennomgangen og den 
videre prosessen.

Den tidligere politimannen Eirik 
Jensen ble i Oslo tingrett dømt til 21 
års fengsel for grov korrupsjon, med-
virkning til hasjimport og våpenlov-
brudd. Dommen vil etter all sannsyn-
lighet bli anket.

Også politidirektør Odd Reidar 
Humlegård ønsker en gjennomgang 
av Oslo-politiets arbeid velkommen.

Jensen-saken utløser gransking av Oslo-politiet

– Må ikke bli en jakt på syndebukker

– Selv om dommen ikke er retts-
kraftig, er det forhold ved saken som 
gjør at det likevel er riktig å ta initiativ 
til en gjennomgang, sier han.

Gjort endringer
Humlegård sier dette arbeidet vil 
være viktig både for å ta lærdom av 
saken og for tilliten til politiet.

– I likhet med politimester Hans 
Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt er 
jeg opptatt av å sikre en ekstern og 
uavhengig gjennomgang, og vi mener 

det er riktig at Justisdepartementet 
har tatt et slikt initiativ, understreker 
Humlegård.

Sjøvold var allerede få timer etter 
domsavsigelsen inne på at en gjen-
nomgang kunne bli nødvendig. Han 
åpnet da for at noen utenfor politi-
distriktet skal undersøke hvordan 
saken egentlig er blitt håndtert 
internt, og hvordan de i dag forhol-
der seg til kilder og informanter.

– Vi har gjort endringer allerede 
før pågripelsene i denne saken, sa 

politimesteren, som nevner regel- og 
rutineendringer, blant annet for hvor-
dan man skal behandle nettopp infor-
manter og kilder i kriminelle miljøer.

Flere forskere har vært inne på at 
saken først og fremst er et alvorlig 
skudd for baugen for tilliten til norsk 
politi.
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he tens krav om inndragning av 825 
mil li o ner kro ner fra Cap pe len, til 
 føl ge. Noe som skal ut gjø re 50.000 
kro ner per kilo hasj Cap pe len har 
er kjent å ha im por tert. Tirsdag 
26.  september ble det kjent at 
Cappelen anker til lagmannsretten.

Betimelig at politiets 
håndtering av saken nå gås 
gjennom, men en forutsetning 
for at Juristforbundet skal 
kunne støtte en gransking er at 
den fokuserer på system-
svakheter og læringspunkter, 
sier Curt A. Lier, president 
i Juristforbundet.

 
Curt A. Lier, pre si dent i Ju rist for bun-
det un der stre ker at dom men mot 
Ei rik Jen sen ikke er retts kraf tig, og det 
vil ta tid før an ke sa ken er be hand let. 

– Li ke vel er det be ti me lig at po li-
ti ets hånd te ring av sa ken nå gås gjen-
nom. Det gikk mer enn 10 år fra den 
før s te be kym rings mel din gen om en 
«møk ke te po li ti mann» til et ter forsk-
ning fak tisk ble igang satt. Hvor for tok 
det så lang tid? Hvor dan har be kym-
rings mel din ge ne blitt fulgt opp? Har 
po li ti et gode nok ru ti ner for å hånd-
te re brist i egne rek ker? Det te er be ti-
me li ge spørs mål som nå må stil les og 
be sva res, sier Lier til Ju rist kon takt.

Han øns ker også at en grans king 
ikke blir en jakt på syn de buk ker.

– En for ut set ning for at Ju rist for-
bun det skal kun ne støt te en grans king 

– Må ikke bli en jakt på syndebukker

av den ne sa ken er imid ler tid at den 
fo ku se rer på sy stem svak he ter og 
læ rings punk ter, og ikke blir en jakt på 
syn de buk ker, som grans kin gen av 
Mo ni ka-sa ken ut vik let seg til. Vi de re 
må hen sy net til kon tra dik sjon, 
uskylds pre sump sjon og vern mot 
selv in kri mi ne ring, iva re tas på en 
be tryg gen de måte, sier han.

det er riktig at Justisdepartementet 
har tatt et slikt initiativ, understreker 
Humlegård.

Sjøvold var allerede få timer etter 
domsavsigelsen inne på at en gjen-
nomgang kunne bli nødvendig. Han 
åpnet da for at noen utenfor politi-
distriktet skal undersøke hvordan 
saken egentlig er blitt håndtert 
internt, og hvordan de i dag forhol-
der seg til kilder og informanter.

– Vi har gjort endringer allerede 
før pågripelsene i denne saken, sa 

– Ju rist for bun det har tid li ge re 
krevd at re gje rin gen opp ret ter et per-
ma nent og uav hen gig or gan for 
gransk nin ger i det of fent li ge, hvor det 
stil les krav til retts sik ker het og uav-
hen gig het. Vi had de trengt det nå, 
nett opp for å be va re den til lit til po li-
ti et og retts sta ten som jus tis mi nis te-
ren er så opp tatt av, sier Curt A. Lier.

politimesteren, som nevner regel- og 
rutineendringer, blant annet for hvor-
dan man skal behandle nettopp infor-
manter og kilder i kriminelle miljøer.

Flere forskere har vært inne på at 
saken først og fremst er et alvorlig 
skudd for baugen for tilliten til norsk 
politi.

– For meg handler dette om å 
bevare tilliten til politiet og rettssta-
ten. Da trenger vi full åpenhet og en 
skikkelig gjennomgang av hvordan 
politiet jobber. Dette handler ikke 
bare om rutiner og retningslinjer, men 
om kultur og ledelse innen politiet, 
sier Amundsen

Justisministeren viser til at både 
Humlegård og Sjøvold har åpnet for 
en uavhengig gjennomgang.

– Politiet må alltid være villige til å 
lære, være klare på hvor grensene går 
og jobbe aktivt med forebygging av 
korrupsjon, sier Amundsen.
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Fride Wirak mottok  
Gate  juristens Frivillighets-

pris og fikk hilsen fra  
stats ministeren.

Tekst: Ole-Martin Gangnes 
Foto: Hoan Nguyen

Ga te ju ris ten øns ker gjen nom den 
ny opp ret te de pri sen å set te fo kus på 
den sto re inn sat sen de fri vil li ge leg ger 
ned, og det er le der ne for alle kon to-
re ne til rettshjelpstiltaket som har 
stemt frem vin ne ren. En stolt Fride 
Wi rak mot tok pri sen un der en ut de-
ling i Oslo 1. sep tem ber. 

Stats mi nis ter Erna Sol berg send te 
en hil sen og gra tu la sjon via stor skjerm.

– Takk for den inn sat sen du har 
gjort. Ikke bare for kli en te ne du har 
hjul pet, men også for ditt bi drag til å 

vi de re ut vik le or ga ni sa sjo nen og sør ge 
for at den blir enda ster ke re og bed re, 
sa Sol berg. 

Blant gra tu lan te ne var også Gate-
ju ris tens sam ar beids part ne re fra 
Ju rist for bun det, Ad vo kat fir ma et Haa-
vind og Help Forsikring.

Ad mi nist re ren de di rek tør Jo han 
Dol ven og ad vo kat Line Karl sen Ask i 
Help Forsikring, sist nevn te er Fride 
Wiraks men tor, sa de er stol te støt te-
spil le re og im po nert over Wiraks ar-
beid for Ga te ju ris ten.

– Vi støt ter Ga te ju ris ten for di 
dere tref fer mål grup per vi selv ikke 
når gjen nom ad vo kat for sik rin gen, og 
dere ska per en ga sje ment rundt retts-
om rå de ne man ge av våre ad vo ka ter er 
opp tatt av, sa Jo han Dol ven.

Det stil ler Ras mus As bjørn sen, 
part ner hos Ad vo kat fir ma et Haa vind, 
seg bak.

– Fride er trai nee i Haavinds av de-
ling for ar beids rett, og vant det te trai-
nee opp hol det som en prem ie vi del te 
ut blant de flin ke fri vil li ge i Bar nas ju rist 
og Ga te ju ris ten. Når vi ser et ter ta len ter 
er det ab so lutt po si tivt at kan di da te ne 
har et sam funns en ga sje ment og er en ga-
sjert i fri vil lig ar beid. Et for ret nings ad-
vo kat fir ma tren ger det, ikke minst for di 
vi gjen nom å ha en ga sjer te og dyk ti ge 
med ar bei de re blir bed re ad vo ka ter. Det 
er vik tig å kun ne se per spek ti ver uten-
for for ret nings ju sen. Det opp le ver vi at 
Fride gjør. Vi er utro lig stol te av sam ar-

Hedret med     frivillighetspris

F.v. Line Karlsen Ask (advokat i Help Forsikring), Rasmus Asbjørnsen (partner hos Advokatfirmaet Haavind), prisvinner  
Fride Wirak, Cathrine Moksness (leder av Gatejuristen), Curt A. Lier (president i Juristforbundet) og Johan Dolven  
(administrerende direktør i Help Forsikring)

«I løpet av sin tid som frivillig har Fride vist stor interesse for faglig utvikling, har opparbeidet seg en bred kompetanse på mange 
rettsområder og er i dag en stor ressurs for mange andre frivillige», heter det i begrunnelsen. Fv. Ingrid Olsen, Fride Wirak og 
Cathrine Moksness.

Gjennom å ha engasjerte  
og dyktige medarbeidere blir  

vi bedre advokater. Det er viktig  
å kunne se perspektiver utenfor  

forretningsjusen
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vi de re ut vik le or ga ni sa sjo nen og sør ge 
for at den blir enda ster ke re og bed re, 
sa Sol berg. 

Blant gra tu lan te ne var også Gate-
ju ris tens sam ar beids part ne re fra 
Ju rist for bun det, Ad vo kat fir ma et Haa-
vind og Help Forsikring.

Ad mi nist re ren de di rek tør Jo han 
Dol ven og ad vo kat Line Karl sen Ask i 
Help Forsikring, sist nevn te er Fride 
Wiraks men tor, sa de er stol te støt te-
spil le re og im po nert over Wiraks ar-
beid for Ga te ju ris ten.

– Vi støt ter Ga te ju ris ten for di 
dere tref fer mål grup per vi selv ikke 
når gjen nom ad vo kat for sik rin gen, og 
dere ska per en ga sje ment rundt retts-
om rå de ne man ge av våre ad vo ka ter er 
opp tatt av, sa Jo han Dol ven.

Det stil ler Ras mus As bjørn sen, 
part ner hos Ad vo kat fir ma et Haa vind, 
seg bak.

– Fride er trai nee i Haavinds av de-
ling for ar beids rett, og vant det te trai-
nee opp hol det som en prem ie vi del te 
ut blant de flin ke fri vil li ge i Bar nas ju rist 
og Ga te ju ris ten. Når vi ser et ter ta len ter 
er det ab so lutt po si tivt at kan di da te ne 
har et sam funns en ga sje ment og er en ga-
sjert i fri vil lig ar beid. Et for ret nings ad-
vo kat fir ma tren ger det, ikke minst for di 
vi gjen nom å ha en ga sjer te og dyk ti ge 
med ar bei de re blir bed re ad vo ka ter. Det 
er vik tig å kun ne se per spek ti ver uten-
for for ret nings ju sen. Det opp le ver vi at 
Fride gjør. Vi er utro lig stol te av sam ar-

bei det og vi øns ker Fride og Bar nas 
ju rist, Bar nas øko nom og Ga te ju ris ten 
lyk ke til vi de re, sa As bjørn sen. 

– En stor res surs
I be grun nel sen for pri sen he ter det at 
Fride Wi rak med sin tryg ge og imø te-
kom men de væ re må te har skapt gode 
re la sjo ner med kli en te ne og bi dratt til 
at noen av sam fun nets mest sår ba re 
har vå get å for tel le åpent om sine 
ut ford rin ger. 

«I lø pet av sin tid som fri vil lig har 
Fride vist stor in ter es se for fag lig 
ut vik ling, har opp ar bei det seg en bred 
kom pe tan se på man ge retts om rå der 
og er i dag en stor res surs for man ge 
and re fri vil li ge», he ter det i be grun-
nel sen.

Og vi de re:
«I til legg til retts hjelps ar bei det har 

Fride vært en ak tiv bi drags yter til 
ut vik lin gen av Ga te ju ris ten Inn lan det, 

Ga te ju ris ten Stav an ger og Bar nas 
Ju rist. Hun har vist seg som en dyk tig 
or ga ni sa tor. Fride har også vært en 
en ga sjert for mid ler av sine er fa rin ger 
med kost nads ef fek ti ve fri vil lig hets-
mo del ler. Hen nes en ga sje ment og for-
mid lings ev ne har bi dratt til å in spi re re 
alle lan dets gatejuristkontorer til for-
ster ket fo kus på po ten si a let som lig-
ger i å sti mu le re til fri vil lig het blant 
ju ris ter, ad vo ka ter og jusstu den ter».

– År lig be hand ler Gate ju ris tens 
150 fri vil li ge om lag 3000 sa ker i de 
15 by ene der vi er til stede. Fri vil li ge 
ju ris ter, ad vo ka ter, jusstu den ter, øko-
no mer, øko no mi stu den ter og so si al-
fag stu den ter er bæ re bjel ken i vår virk-
som het. Vi til byr grun dig opp læ ring, 
opp føl ging og kva li tets sik ring, men 
det er våre dyk ti ge og de di ker te fri vil-
li ge som gjør at vi får vel dig mye retts-
hjelp ut av hver kro ne, sier Cath rine 
Moks ness, le der av Ga te ju ris ten.

Hedret med     frivillighetspris

F.v. Line Karlsen Ask (advokat i Help Forsikring), Rasmus Asbjørnsen (partner hos Advokatfirmaet Haavind), prisvinner  
Fride Wirak, Cathrine Moksness (leder av Gatejuristen), Curt A. Lier (president i Juristforbundet) og Johan Dolven  
(administrerende direktør i Help Forsikring)

«I løpet av sin tid som frivillig har Fride vist stor interesse for faglig utvikling, har opparbeidet seg en bred kompetanse på mange 
rettsområder og er i dag en stor ressurs for mange andre frivillige», heter det i begrunnelsen. Fv. Ingrid Olsen, Fride Wirak og 
Cathrine Moksness.
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at han måt te flyt te, og bor nå i Tysk-
land men fort set ter kam pen for re li gi-
ø se mono ri ters ret tig he ter i Pa ki stan 
der fra.

Høy re ble ut ford ret
Den nors ke re gje rin gen ble i juni 
2014 ble ut ford ret i Stor tin get på hva 
den vil gjø re for å bed re si tua sjo nen 
for krist ne i Pa ki stan. Stor tings re pre-
sen tant Hans Olav Sy ver sen (KrF) 
skrev, i et spørs mål til uten riks mi nis-
ter Bør ge Bren de (H), føl gen de om 
krist ne pa ki sta ne re i Pa ki stan:

– De res si tua sjon er svært van ske-
lig med tra kas se ring, mang len de retts-
sik ker het, vil kår li ge ar res ta sjo ner og 
dis kri mi ne ring på bak grunn av de res 

Pakistanske jurister 
etterlyser internasjonal 
innsats mot forfølgelse  

av minoriteter

og fy sis ke over grep, men at de le ver som 
an nen rangs bor ge re. Sap na for tel ler at 
for føl gel sen ble merk bart ver re et ter 11. 
sep tem ber 2001.

De sis te åre ne har ver dens sam fun-
net fått sta dig fle re ny he ter om både 
rene ter ror an grep og an grep som skal 
ha bå ret preg av mob bing og hevn. I 
mars 2013 ble en kris ten sa ni tær ar bei-
der be skyldt for blas fe mi i La ho re i 
Pa ki stan. An kla gen gikk ut på at han 
had de spot tet pro fe ten Mu ham mad. 
Som en føl ge av an kla gen gikk ra sen de 
men nes ke meng der til an grep på det 
krist ne sam fun net han til hør te. 178 
hus ble brent van da li sert og brent 
ned, sier Sap na som selv bor i La ho re 
og ut fø rer sitt ar beid som ad vo kat og 
en av le der ne i CTS.

Ad vo kat Ka the ri ne Sap na og 
As her Sar fraz me ner det in ter nas jo-
na le sam fun net må øve mer press på 
Pa ki stan for å stan se over gre pe ne mot 
re li gi ø se mi no ri te ter der.

– Vi me ner det in ter nas jo na le sam-
fun net må ta i bruk press mid ler gjen-
nom be grens ning av han del el ler and re 
øko no mis ke straf fe til tak der som si tua-
sjo nen fort set ter, sier Sar fraz. 

På grunn av sitt ar beid ble han ut-
satt for så ster ke trus ler i sitt hjem land 

lo ve ne le gi ti me res også drap på 
krist ne og and re re li gi ø se mi no ri tets-
grup per, sier Sap na og Sar fraz. 

Nå ber de Nor ge, og vest li ge re gje-
rin ger, om hjelp. Gjen nom den ikke-
stat li ge, ide el le or ga ni sa sjo nen 
Christians True Spi rit (CTS) dri ver de 
to ad vo ka te ne ak tiv hjelp over for 
mi no ri te ter som ram mes av for føl-
gel se i hjem lan det. Or ga ni sa sjo nen 
har team som rei ser ut for å fin ne jen-
ter som blir bort ført. Noen gan ger 
lyk kes de. And re gan ger ikke. Og i de 
til fel le ne de fin ner jen te ne, må de 
brin ges til bo li ger på skjult ad res se, da 
det som re gel vil være for far lig for 
dem å re tur ne re til sine hjem. 

Al vor li ge an grep
Ad vo ka te ne me ner å ha re gist rert en 
sta dig mer ne ga tiv trend når det gjel-
der hva krist ne, sik her, ang li ka ne re og 
hin du er ut set tes for i Pa ki stan.

– Om én per son be skyl des for å ha 
kren ket ko ra nen, ram mes hele sam funn 
av hevn. Det ut ste des fat wa er, som le gi-
ti me rer at en per son kan dre pes et ter 
på stand om spot ting av ko ra nen og pro-
fe ten. Hus set tes fyr på. Kir ker bren nes 
ned til grun nen, sier Sap na som for tel ler 
at krist ne ikke bare opp le ver bort fø ring 

Pakistan har religionsfrihet. 
Like fullt opplever kristne  
og andre religiøse minoritets-
grupper i landet en økende grad  
av angrep, forfølgelse og 
mangel på rettsvern forteller  
de pakistanske advokatene 
Katherine Sapna og Asher 
Sarfraz. Nylig besøkte de Norge.

Tekst: Tore Letvik

Sap na og Sar fraz be søk te Oslo for å 
del ta på et se mi nar om men nes ke ret-
tig he te ne i Pa ki stan, i regi av Kris ten 
Koa li sjon Nor ge. Ju rist kon takt møt te 
de to. Ad vo ka te ne had de et uro vek-
ken de bud skap.

– For føl gel sen av krist ne øker i 
vårt hjem land og den gjen nom fø res 
på man ge uli ke må ter. Hvert år blir 
fler enn tu sen unge jen ter fra krist ne 
fa mi li er bort ført, tvun get til å kon ver-
te re til is lam og tvangs gif tet med mus-
lims ke menn i Pa ki stan. Man ge vold-
tas og ut set tes for and re gro ve 
over grep. Gjen nom bruk av blas fe mi-
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prak sis re li gi ons fri he ten. De mest ut sat te 
re li gi ø se mi no ri te te ne og mus lims ke sek-
te ne er: Ahmadiyaer, krist ne, hin du er og 
sjia mus li mer. An grep og drap på mi no ri-
te ter et ter fors kes el ler til ta les sjel den, noe 
som gjør straffri het sta dig van li ge re og 
der med ters ke len for å begå sli ke drap sta-
dig la ve re. Noe dis kri mi ne ren de lov verk 
kom bi nert med myn dig he te nes mang-
len de opp føl ging av lov på lagt tros- og 
yt rings fri het bi drar til å frem me, hel ler 
enn å mot vir ke in to le ran se, vol de li ge an-
grep og drap på ut sat te re li gi ø se mi no ri te-
ter. (...)

Nor ges am bas sa de i Is la ma bad har 
lø pen de kon takt med en del kir ke sam-
funn i Pa ki stan. Vi de re har Nor ge også 
en ga sjert seg i pro sjek ter for re li gi øs dia-

tro. Blas fe mi be stem mel sen i pa ki-
stansk lov giv ning er en sær lig ut ford-
ring. Hva kan og vil Nor ge gjø re bi la-
te ralt og in ter na sjo nalt for å bi dra til 
en bed re si tua sjon for den ne mi no ri-
te ten i Pa ki stan?

Uten riks mi nis te ren be kref tet den 
uro vek ken de ut vik lin gen:

«Mi no ri te ter i Pa ki stan er blitt mer ut-
satt for dis kri mi ne ring og tra kas se ring. I 
2013 ble 583 men nes ker drept og 853 
ska det i 213 vol de li ge sek te ris ke an grep 
og kon fron ta sjo ner i hen hold til års rap-
por ten fra den an er kjen te men nes ke ret-
tig hets or ga ni sa sjo nen Hu man Rights 
Com mis sion of Pa ki stan (HRCP). Til 
tross for be skyt tel se i lov ver ket for re li gi-
ø se mi no ri te ter be gren ser myn dig he te ne i 

at han måt te flyt te, og bor nå i Tysk-
land men fort set ter kam pen for re li gi-
ø se mono ri ters ret tig he ter i Pa ki stan 
der fra.

Høy re ble ut ford ret
Den nors ke re gje rin gen ble i juni 
2014 ble ut ford ret i Stor tin get på hva 
den vil gjø re for å bed re si tua sjo nen 
for krist ne i Pa ki stan. Stor tings re pre-
sen tant Hans Olav Sy ver sen (KrF) 
skrev, i et spørs mål til uten riks mi nis-
ter Bør ge Bren de (H), føl gen de om 
krist ne pa ki sta ne re i Pa ki stan:

– De res si tua sjon er svært van ske-
lig med tra kas se ring, mang len de retts-
sik ker het, vil kår li ge ar res ta sjo ner og 
dis kri mi ne ring på bak grunn av de res 

Pakistanske jurister 
etterlyser internasjonal 
innsats mot forfølgelse  

av minoriteter

og fy sis ke over grep, men at de le ver som 
an nen rangs bor ge re. Sap na for tel ler at 
for føl gel sen ble merk bart ver re et ter 11. 
sep tem ber 2001.

De sis te åre ne har ver dens sam fun-
net fått sta dig fle re ny he ter om både 
rene ter ror an grep og an grep som skal 
ha bå ret preg av mob bing og hevn. I 
mars 2013 ble en kris ten sa ni tær ar bei-
der be skyldt for blas fe mi i La ho re i 
Pa ki stan. An kla gen gikk ut på at han 
had de spot tet pro fe ten Mu ham mad. 
Som en føl ge av an kla gen gikk ra sen de 
men nes ke meng der til an grep på det 
krist ne sam fun net han til hør te. 178 
hus ble brent van da li sert og brent 
ned, sier Sap na som selv bor i La ho re 
og ut fø rer sitt ar beid som ad vo kat og 
en av le der ne i CTS.

Ad vo kat Ka the ri ne Sap na og 
As her Sar fraz me ner det in ter nas jo-
na le sam fun net må øve mer press på 
Pa ki stan for å stan se over gre pe ne mot 
re li gi ø se mi no ri te ter der.

– Vi me ner det in ter nas jo na le sam-
fun net må ta i bruk press mid ler gjen-
nom be grens ning av han del el ler and re 
øko no mis ke straf fe til tak der som si tua-
sjo nen fort set ter, sier Sar fraz. 

På grunn av sitt ar beid ble han ut-
satt for så ster ke trus ler i sitt hjem land 

– Vi ber vestlige regjeringer 
legge press på pakistanske 
myndigheter, sier advokatene 
Katherine Sapna og Asher 
Sarfraz, her under sitt Oslo-
besøk nylig. (Foto: Tore Letvik)
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sen tant Hans Olav Sy ver sen (KrF) 
skrev, i et spørs mål til uten riks mi nis-
ter Bør ge Bren de (H), føl gen de om 
krist ne pa ki sta ne re i Pa ki stan:

– De res si tua sjon er svært van ske-
lig med tra kas se ring, mang len de retts-
sik ker het, vil kår li ge ar res ta sjo ner og 
dis kri mi ne ring på bak grunn av de res 
tro. Blas fe mi be stem mel sen i pa ki-
stansk lov giv ning er en sær lig ut ford-
ring. Hva kan og vil Nor ge gjø re bi la-
te ralt og in ter na sjo nalt for å bi dra til 
en bed re si tua sjon for den ne mi no ri-
te ten i Pa ki stan?

Uten riks mi nis te ren be kref tet den 
uro vek ken de ut vik lin gen:

«Mi no ri te ter i Pa ki stan er blitt mer ut-
satt for dis kri mi ne ring og tra kas se ring. I 
2013 ble 583 men nes ker drept og 853 
ska det i 213 vol de li ge sek te ris ke an grep 
og kon fron ta sjo ner i hen hold til års rap-
por ten fra den an er kjen te men nes ke ret-
tig hets or ga ni sa sjo nen Hu man Rights 
Com mis sion of Pa ki stan (HRCP). Til 
tross for be skyt tel se i lov ver ket for re li gi-
ø se mi no ri te ter be gren ser myn dig he te ne i 
prak sis re li gi ons fri he ten. De mest ut sat te 
re li gi ø se mi no ri te te ne og mus lims ke sek-
te ne er: Ahmadiyaer, krist ne, hin du er og 
sjia mus li mer. An grep og drap på mi no ri-
te ter et ter fors kes el ler til ta les sjel den, noe 
som gjør straffri het sta dig van li ge re og 
der med ters ke len for å begå sli ke drap sta-
dig la ve re. Noe dis kri mi ne ren de lov verk 
kom bi nert med myn dig he te nes mang-
len de opp føl ging av lov på lagt tros- og 
yt rings fri het bi drar til å frem me, hel ler 
enn å mot vir ke in to le ran se, vol de li ge an-
grep og drap på ut sat te re li gi ø se mi no ri te-
ter. (...)

Nor ges am bas sa de i Is la ma bad har 
lø pen de kon takt med en del kir ke sam-
funn i Pa ki stan. Vi de re har Nor ge også 
en ga sjert seg i pro sjek ter for re li gi øs dia-
log, hvor også krist ne har vært en ga sjert. 
Må let er å re du se re dis kri mi ne ring og 
for bed re re li gi øs for stå el se i sam fun net. 
Re gje rin gen vil fort satt leg ge vekt på å 
støt te men nes ke ret tig hets ar bei det i 
Pa ki stan og bi dra til å set te fo kus på den 
van ske li ge si tua sjo nen for re li gi ø se 
mi no ri te ter, hvor av krist ne er en vik tig 
grup pe.»

fe ten. Hus set tes fyr på. Kir ker bren nes 
ned til grun nen, sier Sap na som for tel ler 
at krist ne ikke bare opp le ver bort fø ring 
og fy sis ke over grep, men at de le ver som 
an nen rangs bor ge re. Sap na for tel ler at 
for føl gel sen ble merk bart ver re et ter 11. 
sep tem ber 2001.

De sis te åre ne har ver dens sam fun-
net fått sta dig fle re ny he ter om både 
rene ter ror an grep og an grep som skal 
ha bå ret preg av mob bing og hevn. I 
mars 2013 ble en kris ten sa ni tær ar bei-
der be skyldt for blas fe mi i La ho re i 
Pa ki stan. An kla gen gikk ut på at han 
had de spot tet pro fe ten Mu ham mad. 
Som en føl ge av an kla gen gikk ra sen de 
men nes ke meng der til an grep på det 
krist ne sam fun net han til hør te. 178 
hus ble brent van da li sert og brent 
ned, sier Sap na som selv bor i La ho re 
og ut fø rer sitt ar beid som ad vo kat og 
en av le der ne i CTS.

Ad vo kat Ka the ri ne Sap na og 
As her Sar fraz me ner det in ter nas jo-
na le sam fun net må øve mer press på 
Pa ki stan for å stan se over gre pe ne mot 
re li gi ø se mi no ri te ter der.

– Vi me ner det in ter nas jo na le sam-
fun net må ta i bruk press mid ler gjen-
nom be grens ning av han del el ler and re 
øko no mis ke straf fe til tak der som si tua-
sjo nen fort set ter, sier Sar fraz. 

På grunn av sitt ar beid ble han ut-
satt for så ster ke trus ler i sitt hjem land 
at han måt te flyt te, og bor nå i Tysk-
land men fort set ter kam pen for re li gi-
ø se mono ri ters ret tig he ter i Pa ki stan 
der fra.

Høy re ble ut ford ret
Den nors ke re gje rin gen ble i juni 
2014 ble ut ford ret i Stor tin get på hva 
den vil gjø re for å bed re si tua sjo nen 
for krist ne i Pa ki stan. Stor tings re pre-

log, hvor også krist ne har vært en ga sjert. 
Må let er å re du se re dis kri mi ne ring og 
for bed re re li gi øs for stå el se i sam fun net. 
Re gje rin gen vil fort satt leg ge vekt på å 
støt te men nes ke ret tig hets ar bei det i 
Pa ki stan og bi dra til å set te fo kus på den 
van ske li ge si tua sjo nen for re li gi ø se 
mi no ri te ter, hvor av krist ne er en vik tig 
grup pe.»

Sap na og Sar fraz be søk te Oslo for å 
del ta på et se mi nar om men nes ke ret-
tig he te ne i Pa ki stan, i regi av Kris ten 
Koa li sjon Nor ge. Ju rist kon takt møt te 
de to. Ad vo ka te ne had de et uro vek-
ken de bud skap.

– For føl gel sen av krist ne øker i 
vårt hjem land og den gjen nom fø res 
på man ge uli ke må ter. Hvert år blir 
fler enn tu sen unge jen ter fra krist ne 
fa mi li er bort ført, tvun get til å kon ver-
te re til is lam og tvangs gif tet med mus-
lims ke menn i Pa ki stan. Man ge vold-
tas og ut set tes for and re gro ve 
over grep. Gjen nom bruk av blas fe mi-
lo ve ne le gi ti me res også drap på 
krist ne og and re re li gi ø se mi no ri tets-
grup per, sier Sap na og Sar fraz. 

Nå ber de Nor ge, og vest li ge re gje-
rin ger, om hjelp. Gjen nom den ikke-
stat li ge, ide el le or ga ni sa sjo nen 
Christians True Spi rit (CTS) dri ver de 
to ad vo ka te ne ak tiv hjelp over for 
mi no ri te ter som ram mes av for føl-
gel se i hjem lan det. Or ga ni sa sjo nen 
har team som rei ser ut for å fin ne jen-
ter som blir bort ført. Noen gan ger 
lyk kes de. And re gan ger ikke. Og i de 
til fel le ne de fin ner jen te ne, må de 
brin ges til bo li ger på skjult ad res se, da 
det som re gel vil være for far lig for 
dem å re tur ne re til sine hjem. 

Al vor li ge an grep
Ad vo ka te ne me ner å ha re gist rert en 
sta dig mer ne ga tiv trend når det gjel-
der hva krist ne, sik her, ang li ka ne re og 
hin du er ut set tes for i Pa ki stan.

– Om én per son be skyl des for å ha 
kren ket ko ra nen, ram mes hele sam funn 
av hevn. Det ut ste des fat wa er, som le gi-
ti me rer at en per son kan dre pes et ter 
på stand om spot ting av ko ra nen og pro-

      For føl gel sen av  
krist ne øker  

i vårt hjem land

Norsk politi og Stortingets 
granskingskommisjon har 
etterforsket og undersøkt, men 
ikke funnet svaret på hvem som 
tente på passasjerskipet 
Scandinavian Star i 1990, og 
hvorfor brannen ble startet. Nå 
tas det initiativ i Danmark for å 
få gjennomført flere 
undersøkelser.

Tekst: Tore Letvik

Det dan ske par ti et En heds lis ten me ner 
at dan ske myn dig he ter bør gjen opp ta 
et ter forsk nin gen av bran nen på 
Scandinavian Star. Venst re ori en ter te 
En heds lis ten har vars let at det vil ha 
jus tis mi nis te ren til å gi en re de gjø rel se 
i Fol ke tin get om hva re gje rin gen vil 
gjø re for å få en grun dig un der sø kel se 
av eier- og for sik rings for hol de ne rundt 
Scandinavian Star, skri ver den dan ske 
avi sen Po li ti ken.

Kra vet fra En heds lis ten kom da gen 
et ter at avi sen skrev at eier kret sen bak 
ski pet fikk for dob let for sik rings sum-
men av ski pet, uten at det da væ ren de 
for sik rings sel ska pet Fjer de Sø un der-
søk te hvor mye ski pet var verdt.

– Det blir mer og mer ufor ståe lig 
hvor for den ne type opp lys nin ger ikke 
er et re sul tat av myn dig he te nes ar-
beid, sier Sø ren Søn der gaard, som sit-
ter i Fol ke tin gets jus tis ko mi té for 
En heds lis ten.

Iføl ge Po li ti ken ba ei er ne Fjer de 
Sø om at ski pet skul le for sik res for 24 
mil li o ner dol lar, noe som var dob belt 
så mye som en tid li ge re for sik ring i et 
an net sel skap. Uten å sjek ke ski pets 
ver di, skal Fjer de Sø har ut stedt en 
po li se på be lø pet.

Dansk initiativ til ny etterforskning 
av Scandinavian Star
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sen tant Hans Olav Sy ver sen (KrF) 
skrev, i et spørs mål til uten riks mi nis-
ter Bør ge Bren de (H), føl gen de om 
krist ne pa ki sta ne re i Pa ki stan:

– De res si tua sjon er svært van ske-
lig med tra kas se ring, mang len de retts-
sik ker het, vil kår li ge ar res ta sjo ner og 
dis kri mi ne ring på bak grunn av de res 
tro. Blas fe mi be stem mel sen i pa ki-
stansk lov giv ning er en sær lig ut ford-
ring. Hva kan og vil Nor ge gjø re bi la-
te ralt og in ter na sjo nalt for å bi dra til 
en bed re si tua sjon for den ne mi no ri-
te ten i Pa ki stan?

Uten riks mi nis te ren be kref tet den 
uro vek ken de ut vik lin gen:

«Mi no ri te ter i Pa ki stan er blitt mer ut-
satt for dis kri mi ne ring og tra kas se ring. I 
2013 ble 583 men nes ker drept og 853 
ska det i 213 vol de li ge sek te ris ke an grep 
og kon fron ta sjo ner i hen hold til års rap-
por ten fra den an er kjen te men nes ke ret-
tig hets or ga ni sa sjo nen Hu man Rights 
Com mis sion of Pa ki stan (HRCP). Til 
tross for be skyt tel se i lov ver ket for re li gi-
ø se mi no ri te ter be gren ser myn dig he te ne i 
prak sis re li gi ons fri he ten. De mest ut sat te 
re li gi ø se mi no ri te te ne og mus lims ke sek-
te ne er: Ahmadiyaer, krist ne, hin du er og 
sjia mus li mer. An grep og drap på mi no ri-
te ter et ter fors kes el ler til ta les sjel den, noe 
som gjør straffri het sta dig van li ge re og 
der med ters ke len for å begå sli ke drap sta-
dig la ve re. Noe dis kri mi ne ren de lov verk 
kom bi nert med myn dig he te nes mang-
len de opp føl ging av lov på lagt tros- og 
yt rings fri het bi drar til å frem me, hel ler 
enn å mot vir ke in to le ran se, vol de li ge an-
grep og drap på ut sat te re li gi ø se mi no ri te-
ter. (...)

Nor ges am bas sa de i Is la ma bad har 
lø pen de kon takt med en del kir ke sam-
funn i Pa ki stan. Vi de re har Nor ge også 
en ga sjert seg i pro sjek ter for re li gi øs dia-
log, hvor også krist ne har vært en ga sjert. 
Må let er å re du se re dis kri mi ne ring og 
for bed re re li gi øs for stå el se i sam fun net. 
Re gje rin gen vil fort satt leg ge vekt på å 
støt te men nes ke ret tig hets ar bei det i 
Pa ki stan og bi dra til å set te fo kus på den 
van ske li ge si tua sjo nen for re li gi ø se 
mi no ri te ter, hvor av krist ne er en vik tig 
grup pe.»

de riks havn da bran nen brøt ut 6. ap ril 
1990.

Stor tin get i Nor ge opp ret tet i mai 
2015 en uav hen gig grans kings kom mi-
sjon som i juni i år le ver te sin rap port. 
Kom mi sjo nen støt ter po li ti et i at det 
ikke fin nes be vis for sa bo ta sje el ler 
øko no misk mo ti vert brann stif tel se på 
«Scandinavian Star».

– Po li ti et har ikke fun net tek nis ke 
be vis som kan be kref te sa bo ta sje teo ri-
ene, skrev Stortingets grans kings kom-
mi sjon i sin rap port. Kom mi sjo nen 
skri ver også at det hel ler ikke fin nes 
opp lys nin ger i et ter forsk nin gen som 
ty der på at for hold ved over dra gel sen 
el ler for sik rin gen av ski pet dan ner 
grunn lag for øko no misk mo ti vert 
brann stif tel se.

Iføl ge avi sen har man nen som 
un der skrev po li sen, Jes per Aaby, for-
klart norsk po li ti at han ikke sat te 
spørs mål ved for sik rings sum mens 
stør rel se for di han an tok at re de ri et 
had de størst inn sikt i ski pets ver di.

Hen lagt
En ny et ter forsk ning av bran nen ble 
iverk satt av nors ke myn dig he ter i 
2014, men den ble hen lagt av po li ti et 
i 2016 som føl ge av man gel på be vis. 
Et ter forsk nin gen skul le av kla re om de 
man ge bran ne ne om bord var på satt 
og un der sø ke mis tan ker om for sik-
rings svin del.

Aabys for kla ring ble iføl ge Po li ti-
ken ikke nevnt i norsk po li tis av slut-
ten de rap port i 2016.

159 men nes ker om kom om bord i 
fer gen, som var på vei fra Oslo til Fre-

Norsk politi og Stortingets 
granskingskommisjon har 
etterforsket og undersøkt, men 
ikke funnet svaret på hvem som 
tente på passasjerskipet 
Scandinavian Star i 1990, og 
hvorfor brannen ble startet. Nå 
tas det initiativ i Danmark for å 
få gjennomført flere 
undersøkelser.

Tekst: Tore Letvik

Det dan ske par ti et En heds lis ten me ner 
at dan ske myn dig he ter bør gjen opp ta 
et ter forsk nin gen av bran nen på 
Scandinavian Star. Venst re ori en ter te 
En heds lis ten har vars let at det vil ha 
jus tis mi nis te ren til å gi en re de gjø rel se 
i Fol ke tin get om hva re gje rin gen vil 
gjø re for å få en grun dig un der sø kel se 
av eier- og for sik rings for hol de ne rundt 
Scandinavian Star, skri ver den dan ske 
avi sen Po li ti ken.

Kra vet fra En heds lis ten kom da gen 
et ter at avi sen skrev at eier kret sen bak 
ski pet fikk for dob let for sik rings sum-
men av ski pet, uten at det da væ ren de 
for sik rings sel ska pet Fjer de Sø un der-
søk te hvor mye ski pet var verdt.

– Det blir mer og mer ufor ståe lig 
hvor for den ne type opp lys nin ger ikke 
er et re sul tat av myn dig he te nes ar-
beid, sier Sø ren Søn der gaard, som sit-
ter i Fol ke tin gets jus tis ko mi té for 
En heds lis ten.

Iføl ge Po li ti ken ba ei er ne Fjer de 
Sø om at ski pet skul le for sik res for 24 
mil li o ner dol lar, noe som var dob belt 
så mye som en tid li ge re for sik ring i et 
an net sel skap. Uten å sjek ke ski pets 
ver di, skal Fjer de Sø har ut stedt en 
po li se på be lø pet.

Dansk initiativ til ny etterforskning 
av Scandinavian Star

Etter at norske forsøk på å finne svaret på brannmysteriet Scandinavian Star ikke 
har gitt klare resultater tas det nå et initiativ fra dansk hold for å få gjennomført 
flere undersøkelser. (Foto: Finn E. Strømberg / Aftenposten)
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Curt A. Lier mener
Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

I dag er det avan ser te da ta ba ser og 
sta dig ny pro gram va re som gjel der. 
Re ell kuns tig in tel li gens som kan gi 
skjønns vur de rin ger og råd i den 
ju ri dis ke ver den er ikke til gjen ge lig 
ennå, men ven tes å kun ne tas i bruk 
om få år.

Forsk ning og ut vik ling på di gi ta li se-
ring av ju ri dis ke ar beids pro ses ser 

dri ves fram av øko no misk ge vinst, ak-
ku rat som for and re ut dan nings grup-
per. Det te kan in ne bæ re bed re ut nyt-
tel se av res sur se ne, så vel som di rek te 
inn spa rin ger.

Ac cen tu re i sam ar beid med 
Ver dens øko no mis ke fo rum pre sen-
ter te un der Aren dals uka en rap port 
som hva nors ke of fent li ge eta ter ta per 
på å være di gi ta le sin ker. Bare NAV, 
Skat te eta ten, Sta tens veg ve sen og 
Po li ti- og lens manns eta ten vil le 
sam men lagt re du se re de år li ge 
drifts kost na de ne med 65 mil li ar der 
ved å ut nyt te mu lig he te ne med 
di gi ta li se ring.

Er det grunn for oss ju ris ter til å 
fryk te for job be ne våre? En ju rist 

som skri ver av hand ling på den sven-
ske tek nis ke høy sko len Chal mers, har 
fors ket seg frem til at det hel ler blir 
fle re ju rist ar beids plas ser enn fær re 
som føl ge av di gi ta li se rin gen. Hun 
sier til bla det Karriär at enk le og stan-
dar di ser te opp ga ver nok vil for svin ne. 
Men sam fun net blir sta dig mer kom-
pli sert og re gel styrt, noe som vil gi 
fle re og mer avan ser te ju rist opp ga ver.

I ad vo kat bran sjen vil det te kre ve 
nye for ret nings mo del ler. Tra di sjo nell 
time fak tu re ring vil kan skje måt te 
er stat tes av en form for abon ne-
ments fi nan sie ring, tror fors ke ren fra 
Chal mers.

Du tren ger ikke være tek no log for 
å se at den ne ut vik lin gen kre ver 

mer kom pe tan se, både på le der ni vå 
og hos hver og en av oss. En un der sø-
kel se vår dan ske søs ter or ga ni sa sjon 
DJØF ny lig gjor de blant le de re og 
med ar bei de re i of fent lig og pri vat 
sek tor, vi ser at alle grup per ser be ho-
vet for opp da tert kom pe tan se. Men 
un der halv par ten av be drif te ne og of-
fent li ge virk som he ter had de pla ner 
el ler de di ker te res sur ser for kom pe-
tan se ut vik ling in nen for di gi ta li se ring. 

Hvis det te er si tua sjo nen også i 
vårt land, noe som er min gjet ning, 
må man ge bret te opp er me ne. Litt 
fort.

Som ar beids ta ker or ga ni sa sjon skal 
Ju rist for bun det ar bei de for å 

styr ke med lem me nes kon kur ran se-
kraft og po si sjon på ar beids mar ke det i 
åre ne fram over. Da må vi for hol de oss 
til så vel di gi ta li se ring som and re ut-
vik lings trekk. Det te kan in ne bæ re at 
vi bør gå di rek te inn med til tak, ikke 
minst i pri vat sek tor, for å sik re at alle 
ak tø rer for blir kon kur ran se dyk ti ge og 
fort satt kan ut nyt te våre med lem mers 
uni ke kom pe tan se.

Vi må byg ge kunn skap og dele 
kunn skap med med lem me ne. Vi må 
ana ly se re ut vik lin gen, søke råd der 
kunn skap fin nes og leg ge til ret te for 
med lem me nes po si sjo ne ring mot 
fram ti den. Det te kre ver sto re 
res sur ser, men jeg er over be vist om at 
Ju rist for bun det må pri ori te re det te. 
Al le re de i nes te års bud sjett.

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

Før robotene kommer og tar oss
Alle snak ker om di gi ta li se ring, 

men de fær res te for står rek ke-
vid den av hva de snak ker om. Hva 
den vil bety for ar beids si tua sjo nen vår 
i åre ne frem over, har vi alt for lite 
kunn skap om. Det enes te vi kan ta for 
gitt, er at sam fun net, og der med job-
be ne våre, sta dig blir mer di gi ta li sert. 
Man ge hev der li ke vel at det te bør 
vek ke vel så mye håp som uro.

Bruk av di gi talt verk tøy er ikke noe 
nytt på ar beids plas ser med ju ris-

ter i sta ben. Skat te eta ten har al le re de 
i fle re år for enk let og au to ma ti sert ut-
fyl ling, inn le ve ring og be hand ling av 
selv an gi vel sen vår. I sven ske Sunds vall 
sit ter over 20 kun de råd gi ve re hos 
SEB Pen si on & Försäkring og hol der 
di gi ta le mø ter med kun der over hele 
Sve ri ge – som et sup ple ment til fy-
sis ke mø ter. Kun de ne er svært for-
nøy de.

Ad vo kat fir ma er i hele Skan di na via 
dri ver al le re de ut prø ving av ro bo ter og 
di gi tal au to ma ti se ring. Det er sær lig 
funk sjo ner som re search og sam men-
lig ning som er un der ut vik ling og 
tes ting. Det te vil på sikt in ne bæ re en 
kraf tig ef fek ti vi se ring, sær lig blant 
ju ni or ad vo ka ter og as si sten ter. 
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Mit ra Zarabi

Re gje rin gen fort set ter å stram me 
inn asyl sø ke res ret tig he ter på 
nye må ter. I et hø rings no tat fra 

juni 2017 fore slår Jus tis de par te men-
tet å fjer ne ret ten til sær skilt for-
hånds var sel ved av slag på asyl søk nad 
og å re du se re an tall ti mer fritt retts-
råd. Bak grun nen for for slaget er at 
Jus tis de par te men tet tror det vil føre 
til fle re fri vil li ge re tu rer. Juss buss 
me ner at dis se for slage ne vil svek ke 
retts sik ker he ten til asyl sø ke re.

In gen for hånds var sel  
– in gen kon tra dik sjon
I et end rings for slag til ut len dings for-
skrif ten fore slår Jus tis de par te men tet at 
ut len din ger som har over sit tet ut rei se-
fris ten et ter en de lig av slag på asyl søk na-
den ikke len ger skal få in di vi dua li ser te 
for hånds vars ler. De par te men tet vil i 
ste det gi ge ne rel le for hånds vars ler i ved-
ta ke ne til alle som får av slag.

Asyl sø ke re som det er grunn lag for 
å ut vi se har i dag krav på et in di vi dua li-
sert for hånds var sel før ut vis nings ved -
ta ket blir truf fet. De om fat tes av kon-
tra dik sjons- og vars lings  ret ten et ter 
for valt nings lo ven § 16, og be stem mel-
sen sik rer en part i ut vis nings sa ken rett 
til å bli hørt. I til legg er sjan sen for at et 
rik tig ut vis nings ved tak blir truf fet høy-
ere der som kon tra dik sjons ret ten er 
iva re tatt for di man får be lyst sa ken 
grun di ge re. Det te er et grunn leg gen de 
for valt nings retts lig prin sipp som ikke 
kan fra vi kes ved å end re ut len dings for-
skrif ten.

Det vil bli van ske lig for ut len din gen 
å imø te gå for valt nin gens ar gu men ter 
når det kun gis et ge ne relt for hånds var-
sel. Po en get med å sva re på for hånds-
var se let fal ler bort når for hol det som 
be grun ner en even tu ell ut vis ning ikke 
har inn trådt. Med det nye for slaget får 
for valt nin gen myn dig het til å tref fe 
ut vis nings ved tak før de har hørt ut len-
din gens side av sa ken. 
For valt nin gen må ta hen syn til både 

asyl sø ke ren og asyl sø ke rens fa mi lie 
Jus tis de par te men tet neg li sje rer for-
holds mes sig hets vur de rin gen for valt-
nin gen er på lagt å vur de re før et ut vis-
nings ved tak. Et ter ut len dings lo ven § 
66 skal en ut len ding som har over sit-
tet ut rei se fris ten kun ut vi ses der som 
det ikke vil være ufor holds mes sig. 
For valt nin gen skal i den ne vur de rin-
gen ta hen syn til både asyl sø ke ren selv 
og asyl sø ke rens fa mi lie. En uhel dig 
kon se kvens av for slaget er at for-
hånds var se let ikke len ger inn byr asyl-
sø ke ren til å gi re le vant in for ma sjon 
for sa ken. For slaget kan der for med-
fø re at for valt nin gens for holds mes sig-
hets vur de ring blir man gel full. 
 
Fra 4 til 3 ti mer retts hjelp
Jus tis de par te men tet vil også end re 
stykk pris for skrif ten ved å fjer ne ret-
ten til fritt retts råd fra forhåndsvarsel-
stadiet til kla ge om gan gen. An tall 
ti mer skal re du se res fra fire til tre 
ti mer. Det te in ne bæ rer at ad vo ka ten i 
sa ken kun vil få tre ti mer til å skri ve 
kla ge på et ut vis nings ved tak. Juss buss 
er fa rer at da gens ord ning med fire 
ti mer retts hjelp på et så kom plekst 
retts om rå de er langt fra til strek ke lig. 
Å re du se re det te til tre ti mer er ufor-
svar lig, sær lig med tan ke på hvor inn-
gri pen de en ut vis ning er. 

In kri mi ne ring og stig ma ti se ring  
av asyl sø ke re
Et ter ut len dings lo ven kan ut len din ger 
kun ut vi ses der som de har brutt 

ut len dings lo ven el ler straf fe lo ven. 
De par te men tets for slag in ne bæ rer at 
det au to ma tisk vil bli opp ret tet ut vis-
nings sak mot asyl sø ke ren et ter en de-
lig av slag, selv uten at lo ven er brutt. 
Det te vil føre til en unød ven dig in kri-
mi ne ring av ut len din ger, og det er kri-
tikk ver dig at asyl sø ke re skal for hånds-
vars les om ut vis ning på grunn av 
po ten si el le brudd på lo ven. 

Ef fek ti vi tet på be kost ning  
av retts sik ker het
Jus tis de par te men tet tror de nye for-
slage ne vil føre til fle re fri vil li ge og 
ras ke re re tu rer. Had de ut vis ning vært 
nød ven dig for å kun ne ut trans por te re 
en ut len ding uten opp holds til la tel se 
kun ne for slaget kan skje hatt en ef fekt, 
men slik er det ikke. Mang len de opp-
holds til la tel se er nok til å ut trans por-
te re en ut len ding. De par te men tets 
for slag er der for helt unød ven dig for å 
opp nå for må let. 

Hen sy net til ef fek ti vi tet iva re tas 
ved å sik re kon tra dik sjon og retts hjelp 
al le re de ved for hånds var sel. På den ne 
må ten blir sa ken godt opp lyst på et 
tid lig tids punkt, og det te kan spa re 
for valt nin gen for ar beid i et ter kant. 
Det kan også ten kes at ut len din ger 
tre ne rer ut rei sen til de har fått et 
ut vis nings ved tak, der som retts hjel pen 
flyt tes til kla ge om gan gen. For slaget vil 
der for kun ne vir ke mot sin hen sikt. 

Det har vært for lite fo kus på re ell 
inn vand rings- og in te gre rings po li tikk i 
valg kam pen. Nå har re gje rin gen fått 
fire nye år, men det er på tide å inn se 
at po li tik ken og de hyp pi ge end rings-
for slage ne ver ken gag ner for valt nin-
gen selv el ler en kelt in di vi de ne det 
gjel der. Juss buss har svart på hø rin gen 
som had de frist 15. sep tem ber. 
Hø rings no ta tet og Juss buss sitt 
hø rings svar kan le ses på re gje rin gens 
nett si der.

Mit ra Zarabi, Juss buss

Rettssikkerheten til asylsøkere står på spillFør robotene kommer og tar oss
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Råd og bistand fra 
Juristforbundet
Juristforbundet tilbyr sine  
medlemmer juridisk  
råd givning og bistand  
innenfor arbeids rettslige  
spørsmål. Kommer du som  
medlem i en vanskelig  
situasjon på arbeids plassen,  
er det bare å  kontakte  
Juristforbundets advokater. 

Kontakt

Sentralbord: 40 00 24 25
advokat@juristforbundet.no

Rikke C. Ringsrød,  
fagsjef lønns- og 
arbeidsvilkår

Helene Dorans,  
advokat

Styrking av 
varslingsbestemmelsene

En takk til våre viktige tillitsvalgte

1. juli 2017 trådte nye bestemmelser 
om varsling i kraft. Lovendringen er 
ment å styrke varslervernet ytterligere, 
og tydeliggjør at varsling både er lovlig 
og ønsket. 

De nye be stem mel se ne er ut ar bei det med 
utgangspunkt i FAFO rap por ten fra 2016 om 
vars ling og yt rings fri het. Et av fun nen fra 
FAFO un der sø kel sen var blant an net at ty de-
li ge vars lings ru ti ner på ar beids plas sen var 
av gjø ren de for et godt vars lings kli ma. Vi de re 
frem holdt FAFO be ho vet for å ut vi de vars-
ler ver net til å også om fat te inn lei de ar beids-
ta ke re. 

Reg le ne om vars ling er nå sam let i et nytt 
ka pit tel 2A i ar beids mil jø lo ven, som er ment 
å syn lig gjø re re gel ver ket, samt å gjø re det 
mer bru ker venn lig. I den ne ar tik ke len gis det 
en over sikt over end rin ge ne i re gel ver ket.  
 
Ut vi del se av vars ler ver net 
Som nevnt inn led nings vis er kret sen av 
ar beids ta ke re som gis rett til å vars le ut vi det 
til også å om fat te inn lei de ar beids ta ke re, jf. 
aml. § 2 A-1 (1). Den inn lei de ar beids ta ker 
har nå rett til å vars le om kri tikk ver di ge for-
hold i virk som he ten de er inn leid hos. Med 
inn leid ar beids ta ker me nes i den ne sam men-
heng ar beids ta ker som kom mer fra be man-
nings fore tak el ler and re virk som he ter som 
ikke har til for mål å dri ve ut leie, jf. aml. § 
14-12 og § 14-13. Ver net mot gjen gjel del se 
gjel der til sva ren de for den inn lei de ar beids-
ta ker. Gjen gjel del ses for bu det gjel der kun 
hvor frem gangs måten er for svar lig, jf. aml. § 
2 A1 (2). 

Vars lings ru ti ner og krav til inn hol det i dis se 
For ut for lov end rin gen var det til strek ke lig at 
ar beids gi ver fore tok en skjønns mes sig vur de-
ring av be ho vet for vars lings ru ti ner i virk-
som he ten. Et ter lov end rin gen på hvi ler det 

nå en plikt for alle virk som he ter med fem 
el ler fle re an sat te å ha ru ti ner for vars ling av 
kri tikk ver di ge for hold, jf. aml. § 2 A-3 (2). 
Inn leid ar beids kraft skal tas med i be reg nin-
gen av an tall ar beids ta ke re som jevn lig sys-
sel set tes i virk som he ten. Kra vet fø rer til at 
man ge ar beids gi ve re må opp da te re vars lings-
ru ti ne ne sine el ler etab le re nye der som man i 
dag ikke har det te. 

Vars lings ru ti ne ne skal være skrift li ge og 
ut ar bei des i sam ar beid mel lom ar beids gi ver 
og de til lits valg te. Ru ti ne ne skal et ter aml. § 
2 A-3 (5) mi ni mum in ne hol de: 
• en opp ford ring til å vars le om kri tikk ver-

di ge for hold i virk som he ten
• hvor dan det kan vars les og hvem det kan 

vars les til
• frem gangs måten for mot tak, be hand ling 

og opp føl ging av vars le ren. Det in ne bæ-
rer at det skal frem gå av ru ti ne ne hvor-
dan et var sel vil bli be hand let og hvem i 
virk som he ten som vil be hand le var se let. 

Ar beids ta kers frem gangs måte ved vars ling 
skal frem de les være for svar lig, jf. aml. § 2 A-1 
(2). Vars ling i hen hold til virk som he tens 
vars lings ru ti ner vil all tid være for svar lig. For 
en nær me re re de gjø rel se av for svar lig hets-
kra vet, se Ju rist for bun dets vars lings vei le der. 

Ru ti ne ne skal være lett til gjen ge lig for 
alle ar beids ta ke re i virk som he ten. Kra vet til 
til gjen ge lig het in ne bæ rer ikke at ar beids gi ver 
ak tivt skal sør ge for å gjø re dis se kjent for alle 
an sat te. Det er til strek ke lig at ru ti ne ne inn tas 
i per so nal reg le men tet, på virk som he tens 
nett si der el ler an net eg net sted.

Ano ny mi tet ved vars ling til of fent lig myn dig het
Forsk ning vi ser at må ten vars ling hånd te res 
på, her un der hvor dan en vars ler blir møtt av 
ar beids gi ver når det vars les, ofte er av gjø-
ren de for sa kens ut fall.

Vars ling til eks ter ne ak tø rer in ne bæ rer 
for vars le ren en stør re ri si ko for re pre sa li er 
fra egen ar beids gi ver. Av hen syn til vars le ren 

er det nå inn ført taus hets plikt for 
mot ta ker or ga net i de til fel ler der det 
vars les til til syns myn dig he ter og and re 
of fent li ge myn dig he ter, jf. aml. § 2 
A-4 (1). For må let med be stem mel sen 
er å gjø re det tryg ge re å vars le til eks-
tern ak tør. 

Etter sommerferien har 
sekretariatet gjennomført mange 
kurs og konferanser med våre 
tillitsvalgte i både privat og 
offentlig sektor. Kursdeltakelse 
er en fin arena for å møte våre 
mange engasjerte tillitsvalgte. Vi 
er imponert over innsatsen som 
legges ned og stolte av våre 
flotte representanter der ute på 
store og små arbeidsplasser. 

Arbeidet med lønnsforhandlinger
I stat og kommuner er fokuset nå ret-
tet mot de lokale lønnsforhandlingene 
som skal gjennomføres i løpet av høs-
ten. Kurs og konferanser skal sette 
våre tillitsvalgte i stand til å utføre for-
handlingene på best mulig vis ved å 
kjenne seg trygge på avtaler og proses-
ser. Avtalene i stat og kommune legger 
en betydelig del av forhandlingsarbei-
det ut til det enkelte forhandlingssted, 
og våre tillitsvalgte får et større ansvar 
for lønnsutviklingen til våre medlem-
mer. Mange kjenner nok på det ansva-
ret, og noen er kanskje også usikre på 
hvordan avtalene skal forvaltes sett 
opp mot Juristforbundets og 
Akademikernes lønnspolitikk. 

Det er viktig å understreke at vir-
kemidlene som er til rådighet i årets 
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nå en plikt for alle virk som he ter med fem 
el ler fle re an sat te å ha ru ti ner for vars ling av 
kri tikk ver di ge for hold, jf. aml. § 2 A-3 (2). 
Inn leid ar beids kraft skal tas med i be reg nin-
gen av an tall ar beids ta ke re som jevn lig sys-
sel set tes i virk som he ten. Kra vet fø rer til at 
man ge ar beids gi ve re må opp da te re vars lings-
ru ti ne ne sine el ler etab le re nye der som man i 
dag ikke har det te. 

Vars lings ru ti ne ne skal være skrift li ge og 
ut ar bei des i sam ar beid mel lom ar beids gi ver 
og de til lits valg te. Ru ti ne ne skal et ter aml. § 
2 A-3 (5) mi ni mum in ne hol de: 
• en opp ford ring til å vars le om kri tikk ver-

di ge for hold i virk som he ten
• hvor dan det kan vars les og hvem det kan 

vars les til
• frem gangs måten for mot tak, be hand ling 

og opp føl ging av vars le ren. Det in ne bæ-
rer at det skal frem gå av ru ti ne ne hvor-
dan et var sel vil bli be hand let og hvem i 
virk som he ten som vil be hand le var se let. 

Ar beids ta kers frem gangs måte ved vars ling 
skal frem de les være for svar lig, jf. aml. § 2 A-1 
(2). Vars ling i hen hold til virk som he tens 
vars lings ru ti ner vil all tid være for svar lig. For 
en nær me re re de gjø rel se av for svar lig hets-
kra vet, se Ju rist for bun dets vars lings vei le der. 

Ru ti ne ne skal være lett til gjen ge lig for 
alle ar beids ta ke re i virk som he ten. Kra vet til 
til gjen ge lig het in ne bæ rer ikke at ar beids gi ver 
ak tivt skal sør ge for å gjø re dis se kjent for alle 
an sat te. Det er til strek ke lig at ru ti ne ne inn tas 
i per so nal reg le men tet, på virk som he tens 
nett si der el ler an net eg net sted.

Ano ny mi tet ved vars ling til of fent lig myn dig het
Forsk ning vi ser at må ten vars ling hånd te res 
på, her un der hvor dan en vars ler blir møtt av 
ar beids gi ver når det vars les, ofte er av gjø-
ren de for sa kens ut fall.

Vars ling til eks ter ne ak tø rer in ne bæ rer 
for vars le ren en stør re ri si ko for re pre sa li er 
fra egen ar beids gi ver. Av hen syn til vars le ren 

er det nå inn ført taus hets plikt for 
mot ta ker or ga net i de til fel ler der det 
vars les til til syns myn dig he ter og and re 
of fent li ge myn dig he ter, jf. aml. § 2 
A-4 (1). For må let med be stem mel sen 
er å gjø re det tryg ge re å vars le til eks-
tern ak tør. 

Til syns myn dig he ter og and re 
of fent li ge myn dig he ter som mot tar 
vars ler, plik ter å hind re at and re enn 
de som ar bei der med sa ken får kjenn-
skap til vars le rens navn el ler and re 
iden ti fi se ren de opp lys nin ger. Det 
in ne bæ rer at par te ne i en vars ler sak, 

in klu dert ar beids gi ve ren, ikke har rett 
til å få vite vars le rens iden ti tet når det 
er vars let til of fent li ge myn dig he ter. 

Har du spørs mål knyt tet til vars-
lings be stem mel se ne kan Ju rist for bun-
dets Ad vo kat kon tor kon tak tes. 

Etter sommerferien har 
sekretariatet gjennomført mange 
kurs og konferanser med våre 
tillitsvalgte i både privat og 
offentlig sektor. Kursdeltakelse 
er en fin arena for å møte våre 
mange engasjerte tillitsvalgte. Vi 
er imponert over innsatsen som 
legges ned og stolte av våre 
flotte representanter der ute på 
store og små arbeidsplasser. 

Arbeidet med lønnsforhandlinger
I stat og kommuner er fokuset nå ret-
tet mot de lokale lønnsforhandlingene 
som skal gjennomføres i løpet av høs-
ten. Kurs og konferanser skal sette 
våre tillitsvalgte i stand til å utføre for-
handlingene på best mulig vis ved å 
kjenne seg trygge på avtaler og proses-
ser. Avtalene i stat og kommune legger 
en betydelig del av forhandlingsarbei-
det ut til det enkelte forhandlingssted, 
og våre tillitsvalgte får et større ansvar 
for lønnsutviklingen til våre medlem-
mer. Mange kjenner nok på det ansva-
ret, og noen er kanskje også usikre på 
hvordan avtalene skal forvaltes sett 
opp mot Juristforbundets og 
Akademikernes lønnspolitikk. 

Det er viktig å understreke at vir-
kemidlene som er til rådighet i årets 

forhandlinger innebærer bruk av indi-
viduelle tillegg, men også mulighet 
for generelle tillegg og for gruppetil-
legg. Når all lønnsdannelse skal skje 
lokalt, skal den tillitsvalgte ivareta alle 
medlemmer. Den tillitsvalgte må i 
større grad enn tidligere sørge for at 
alle medlemmer får en lønnsutvikling. 
Lønnsforhandlingene skjer imidlertid 
ikke kun ved de årlige lokale forhand-
lingene. Det er viktig å benytte alle 
muligheter for lønnsutvikling – ved 
jobbskifter, fra midlertidighet til fast 
stilling, særskilte forhandlinger og 
innenfor de først 12 månedene etter 
ansettelse (stat). Gjennom gode for-
beredelser, godt samarbeid med andre 
Akademiker-foreninger og tydelighet 
overfor arbeidsgiver, er vi sikre på at 
det gjøres godt tillitsvalgtarbeid for å 
gi våre medlemmer en best mulig 
lønnsutvikling. 

Lykke til i høstens forhandlinger 
til alle våre tillitsvalgte!

Omstillinger
Omstillingsarbeid tar en stadig større 
andel av de tillitsvalgtes fokus. Mange 
tillitsvalgte opplever å havne i en situ-
asjon hvor politikere vedtar å slå 
sammen eller flytte arbeidsplassen, og 
den tillitsvalgte skal plutselig skal stå i 
front for sine medlemmer for å ivareta 
deres interesser. Den tillitsvalgte skal 
bidra til å finne gode løsninger i en 
uavklart situasjon preget av usikker-

het, frustrasjon og sinne blant med-
lemmene. Det å være en konstruktiv, 
saklig og tydelig representant på 
vegne av medlemsgruppen, kan være 
svært krevende. Juristforbundet alene, 
og i samarbeid med Akademikerne, 
arrangerer kurs i omstilling og 
endringsprosesser. Vi erfarer at våre 
tillitsvalgte også på dette feltet gjør en 
imponerende innsats. 

Tusen takk!
Juristforbundet vil benytte denne 
spalten til å takke de mange hundre 
tillitsvalgte som bidrar til at medlem-
mer i offentlig og privat sektor blir 
ivaretatt. Husk at dette er tillitsvalgte 
som står på og engasjerer seg i tillits-
verv, i tillegg til sine ordinære jobber 
hvor det også kreves rask levering og 
resultater.

Og til våre medlemmer som ikke 
er tillitsvalgte – husk å gi din tillits-
valgt tilbakemelding om at du setter 
pris på den jobben de gjør for å ivareta 
deg og dine interesser i arbeidshver-
dagen! 
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Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn. 
Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller 
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv. 
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes. 

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

Organisasjonsgraden i Norge 
synker, også blant jurister, og 
særlig i privat sektor. Det er en 
utvikling vi – som forbund – må 
gjøre en felles innsats for å snu.

Jeg meld te meg inn i Ju rist for bun det i 
stu die ti den. Jeg har stort sett job bet i 
pri vat sek tor. Jeg er med lem av for-
bun det, og jeg kom mer til å fort set te å 
være med lem. Jeg er ju rist!

Ju rist for bun det sam ler oss un der 
en pro fe sjons pa ra ply. Det er vi som 
eier jus sen, ak ku rat som vi føl te vi 
gjor de det i stu die ti den. En ten det var 
på le se sa len, fra tid lig mor gen, til sen 
kveld, bøyd over tjuk ke bø ker, fem år i 
strekk... El ler det var på de har de ben-
ke ne i au di to ri er, der en ga sjer te dok-
tor grads sti pen di a ter ma nu du ser te, 
mens vi kjen te på eks amens angs ten. 
Vi had de et ju ri disk fel les skap! Det 
var jusstu den te ne, og så var det de 
and re stu den te ne...

Et ter eks amen har vi gått hver våre 
vei er, og på hvert vårt hold kjem per vi 
for retts sik ker he ten i Nor ge – vi frem-
mer rett, og hind rer urett. Vi er alle 
ju ris ter – uav hen gig av hvor vi job ber.

temt sted langt bor te og/el ler til et gitt 
kort tids punkt for å kun ne ut ø ve sin 
ba sa le rett til å stem me og/el ler at 
stem me mak ten ku mu le rer opp over i 
et fler led det or ga ni sa sjons de mo kra ti 
med li ten åpen het og in vol ve ring.

Ju rist for bun det har et stort de mo kra-
ti pro blem og om døm me pro blem som 
på in gen måte kan fo re nes med øns ket 
po si sjon i sam fun net som den frem ste 
bæ rer av retts sik ker hets fa nen.  Jeg 
ar bei der for å etab le re elek tro nis ke 
urne valg hvor alle re elt sett kan 
stem me; ja som tvun gen løs ning for 
alle or ga ni sa sjons en he ter i Ju rist for-
bun det som har 30 el ler fle re stem me-
be ret ti ge de el ler de stem me be ret ti-
ge de er spredd over stor av stand.   

Det hele er su per en kelt. Kan di da-
te ne kan lett pre sen te res i ord, bil der 
og film snutt. Alle får i prin sip pet like 
mye å si. Hem me lig valg mot vir ker 
uøns ket på virk ning og sik rer frie valg. 
Det øker le gi ti mi te ten til de ak ti ve. 
Og det svek ker pam pe vel de. Det er på 
høy tid at Ju rist for bun det tar grep, og 
sik rer at ba sa le ret tig he ter som stem-
me rett er en rea li tet. I retts sik ker he-
tens navn.

spil let i en le ven de or ga ni sa sjon må 
være.

Pre si den ten gjen tar i for ri ge Ju rist-
kon takt høyt og ty de lig at han er imot 
å åpne for sli ke valg. Med lem me ne 
skal fort satt hen vi ses til å være et be s-

  Av Jørn H. Hammer, styreleder i Juristforbundet – Privat

Demokrati og rettssikkerhet i Juristforbundet

Flere medlemmer – felles ansvar

Valgprosess

Medlemskap i Juristforbundet

Medlemsdemokratiet i Jurist-
forbundet er gammeldags. Det 
er preget av metoder som var 
tilgjengelig i forrige årtusen. 
I dag kommuniserer vi enkelt 
og hurtig, og nødvendig infor-
masjon for gode og begrunnede 
beslutninger er lett tilgjengelig. 

Med lem me ne i Ju rist for bun det har 
alle mas ter ni vå, og som ju ris ter er vi 
sær lig tre net til å ta stil ling til sa ker 
ba sert på skrift lig frem stil ling. Alle 
stem me be ret ti ge de med lem mer har 
til gang til net tet. Det er su per en kelt å 
gjen nom fø re et elek tro nisk hem me lig 
urne valg hvor alle har en re ell sjan se 
til å del ta med sin stem me. 

De mo kra ti be tyr at alle i prin sip-
pet skal ha like mye å si. Like for mel le 
ret tig he ter fø rer ikke uten vi de re til 
re ell po li tisk lik het. De ak ti ve har 
stør re inn fly tel se enn de pas si ve, men 
de ak ti ve er uten po li tisk le gi ti mi tet 
om ikke de pas si ve gis re ell ad gang til 
å stem me ved valg. Det er sånn sam-

– Jeg arbeider for å etablere 
elektroniske urnevalg hvor alle reelt sett 
kan stemme, skriver Jørn H. Hammer, 
leder for Juristforbundet – Privat.
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te nes stand ing i sam fun net og i sam-
funns de bat ten. Stand ing gir sta tus for 
ju rist pro fe sjo nen, og det er sta tus som 
gir grunn lag for god lønn – i alle sek-
to rer.

Ju rist for bun det etab ler te Ju ris te-
nes ut dan nings sen ter, og lot Ad vo kat-
fo re nin gen få del ta da de spur te om 
det. JUS er den frem ste le ve ran dø ren 
av vi de re ut dan ning og fag lig på fyll for 
ju rist pro fe sjo nen. Med lem mer får ra-
batt, både som med lem av Ju rist for-
bun det og Ad vo kat fo re nin gen, men 
mens Ad vo kat fo re nin gen kun har 
ad vo ka te nes ve og vel for øyet, tar 
Ju rist for bun det et hel hets an svar for 
ju rist pro fe sjo nen.

Vi, ju rist pro fe sjo nens med lem mer, 
må alle en ga sje rer oss. Vi må alle ta 
del i ar bei det med å byg ge ju ris te nes 
stand ing for frem tiden, og heg ne om 
retts sta ten. 

Du kan gjø re en inn sats al le re de i 
dag. Finn en ju rist kol le ga, spør om 
ved kom men de er med lem, og hvis 
sva ret er nei? Still da ikke bare spørs-
må let om ved kom men de vil bli med-
lem. Spør om ved kom men de har en 
god grunn til å vel ge å stå uten for!

Organisasjonsgraden i Norge 
synker, også blant jurister, og 
særlig i privat sektor. Det er en 
utvikling vi – som forbund – må 
gjøre en felles innsats for å snu.

Jeg meld te meg inn i Ju rist for bun det i 
stu die ti den. Jeg har stort sett job bet i 
pri vat sek tor. Jeg er med lem av for-
bun det, og jeg kom mer til å fort set te å 
være med lem. Jeg er ju rist!

Ju rist for bun det sam ler oss un der 
en pro fe sjons pa ra ply. Det er vi som 
eier jus sen, ak ku rat som vi føl te vi 
gjor de det i stu die ti den. En ten det var 
på le se sa len, fra tid lig mor gen, til sen 
kveld, bøyd over tjuk ke bø ker, fem år i 
strekk... El ler det var på de har de ben-
ke ne i au di to ri er, der en ga sjer te dok-
tor grads sti pen di a ter ma nu du ser te, 
mens vi kjen te på eks amens angs ten. 
Vi had de et ju ri disk fel les skap! Det 
var jusstu den te ne, og så var det de 
and re stu den te ne...

Et ter eks amen har vi gått hver våre 
vei er, og på hvert vårt hold kjem per vi 
for retts sik ker he ten i Nor ge – vi frem-
mer rett, og hind rer urett. Vi er alle 
ju ris ter – uav hen gig av hvor vi job ber.

Om du er dom mer, se ni or råd gi ver, 
for ret nings ad vo kat el ler retts hjel per, 
så bru ker du den ju ri dis ke me to den, 
det er det vi læ rer i stu di et, og det er 
vår fel les platt form, og vi har et fel les 
an svar for å heg ne om retts sta ten som 
ram me rundt nors ke bor ge res hver-
dag. 

Le ge for en in gen sam ler le ge pro fe sjo-
ne nes uli ke di sip li ner, og har nes ten 
100 % opp slut ning. Ju rist for bun det er 
vår pro fe sjons for e ning, og sam ler de 
ju ri dis ke di sip li ne ne, men vi er ikke i 
nær he ten av 100 % opp slut ning, dess-
ver re. På den po si ti ve si den har vi en 
god mu lig het for med lems vekst!

Og med lems veks ten må du stå 
for! Det er du som må ver ve ju rist kol-
le ga er inn i med lems mas sen. Uan sett 
hvor du er an satt, og uan sett hvil ke 
opp ga ver du iva re tar, så er du en 
am bas sa dør for ju rist fel les ska pet. 

Det er ju rist fel les ska pet som må 
ta et fel les an svar for å frem me ju ris-

temt sted langt bor te og/el ler til et gitt 
kort tids punkt for å kun ne ut ø ve sin 
ba sa le rett til å stem me og/el ler at 
stem me mak ten ku mu le rer opp over i 
et fler led det or ga ni sa sjons de mo kra ti 
med li ten åpen het og in vol ve ring.

Ju rist for bun det har et stort de mo kra-
ti pro blem og om døm me pro blem som 
på in gen måte kan fo re nes med øns ket 
po si sjon i sam fun net som den frem ste 
bæ rer av retts sik ker hets fa nen.  Jeg 
ar bei der for å etab le re elek tro nis ke 
urne valg hvor alle re elt sett kan 
stem me; ja som tvun gen løs ning for 
alle or ga ni sa sjons en he ter i Ju rist for-
bun det som har 30 el ler fle re stem me-
be ret ti ge de el ler de stem me be ret ti-
ge de er spredd over stor av stand.   

Det hele er su per en kelt. Kan di da-
te ne kan lett pre sen te res i ord, bil der 
og film snutt. Alle får i prin sip pet like 
mye å si. Hem me lig valg mot vir ker 
uøns ket på virk ning og sik rer frie valg. 
Det øker le gi ti mi te ten til de ak ti ve. 
Og det svek ker pam pe vel de. Det er på 
høy tid at Ju rist for bun det tar grep, og 
sik rer at ba sa le ret tig he ter som stem-
me rett er en rea li tet. I retts sik ker he-
tens navn.

  Av Jon Ole Whist, styremedlem i Juristforbundet – Privat

Demokrati og rettssikkerhet i Juristforbundet

Flere medlemmer – felles ansvar

Medlemskap i Juristforbundet

       Uansett hvor du  
er ansatt, og uansett hvilke 

oppgaver du ivaretar,  
så er du en ambassadør for 

juristfellesskapet
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Karriereråd

Hva vil det si å gjøre karriere? 
Er det å finne ut hvor langt du 
kan komme? Hvor mye du kan 
tjene? Hvor mange du kan lede? 
Hvor kjent og anerkjent du kan 
bli? Hvilken tittel du har eller 
kan få? Hvor du jobber? Hva du 
jobber med? Ordet karriere  
kan oversettes med løpebane. 
Ja, om en skal løpe eller rusle  
på denne banen er litt opp til 
hver og en.

Av Inger-Christine  
Lindstrøm,  
karriererådgiver  
i Juristforbundet

Alle yr kes ak ti ve har i bunn og grunn 
en kar rie re. Noen er mer be viss te og 
am bi si ø se enn and re, men du set ter 
spor et ter deg og ut ret ter noe i 
ar beids li vet uan sett. Job ben din pre-
ger også and re si der av li vet ditt. Selv 
om det man ge ser for seg at en som 
gjør kar rie re klat rer opp over i et slags 
kar rie re-hie rar ki er det ikke all tid slik. 
Noen gan ger går en kar rie re i dyb den. 
Du for dy per deg, blir eks pert og en 
ka pa si tet in nen for ditt fag om rå de. 
And re opp le ver deg som en ka pa si tet, 
men selv ten ker du kan skje at du bare 
job ber med noe du in ter es se rer deg 
for? Gra den av selv be visst het va ri e rer.

Noen har kar rie rer som vok ser i 
bred den. Du blir all si dig og har er fa-
ring og kom pe tan se in nen for man ge 
om rå der. Du har kan skje fle re fag om-
rå der du be hers ker godt? Noen kar rie-
rer er til sy ne la ten de godt plan lag te, 
and re kar rie rer er pre get av en god del 
til fel dig he ter. Det som er mest av gjø-

ren de for hvor dan kar rie ren din ut vik-
ler seg er ofte am bi sjo ne ne dine. Like 
vik tig er tro en din på at du kan og vil, 
og noen gan ger at and re tror du kan 
og vil slik at du får mu lig he ten. Når 
du får mu lig he ten kom mer det an på 
om du tar den el ler ei. Tak ker du ja 
el ler nei til opp ga ven? Tål mo dig het, 
in ter es se og ut hol den het og en god 
del ar beids inn sats lig ger som re gel 
også i pot ten. Noen me ner også at en 
skal ha litt flaks. I det min ste være på 
rett sted til rett tid. Du bør også være 
be visst hva du be hers ker og kan bi dra 
med og set te ord på det.

Det hjel per ofte vel dig godt å være 
ge nu int in ter es sert i det du hol der på 
med. Noen gan ger kom mer mu lig he-
te ne et ter få år i ar beids li vet, and re 
gan ger tar det leng re tid. Det fin nes 
man ge eks emp ler på både unge 
kometkarrierer og så kal te «late 
bloom ers». Det er sjel dent for tid lig 
og ald ri for sent om mu lig he ten duk-
ker opp og du er klar.  

Har du noen gan ger spurt deg selv 
hva som er vik tig for deg? Hvor dan du 
øns ker at kar rie ren din skal være? Per-
son li ge ver di er lig ger ofte til grunn for 
val ge ne du tar (hvis du vel ger selv i 
alle fall) Er du ide a list el ler ma te ria-
list? Når opp le ver du at du har bi dratt 
med noe av be tyd ning? Hva skal til 
for at du kjen ner at du har lyktes med 
noe? Hvor dan vil du helst ha det de 
ti me ne du til brin ger med job ben? 
Sva re ne på dis se spørs må le ne er høyst 
in di vi du el le. De vil også være man ge 
end rin ger gjen nom et langt yr kes liv. 
Noen re flek sjo ner rundt det te te ma et 
bur de alle gjø re.

Har du driv og am bi sjo ner og and re 
me ner at «du er så opp tatt av job ben». 
Ja, hva så? Det er som re gel flott og 
bra med en ga sje ment. Na tur lig vis er 
det all tid er klokt med en viss ba lan se, 

men om for hol de ne lig ger godt til ret-
te er det bare å kjø re på. For noen blir 
job ben en livs stil som det går an å tri-
ves og leve vel dig bra med. For and re 
er det uak tu elt å la job ben få mer 
plass i li vet enn høyst nød ven dig.

Det er imid ler tid ikke slik at du 
må ha så ster ke fø lel ser for job ben og 
yrke ditt, og gi den all plass for å lyk-
kes. Det fin nes man ge eks emp ler på 
dyk ti ge yr kes ut øve re som ikke ER 
job ben sin. I pe ri oder av li vet er det 
man ge som ikke er så vel dig opp tatt 
av kar rie ren. Noen av dis se har da litt 
dår lig sam vit tig het for di de tror at de 
MÅ være mer am bi si øs. Det går fint 
an å gjø re en me get god og he der lig 
inn sats selv om en ikke har job ben 
som ho ved in ter es se i li vet. Tenk på at 
de fles te har rundt 40 år som yr kes ak-
ti ve. Det er rom for litt va ria sjon i 
tem po og trøkk i et så pass lagt per-
spek tiv?

Det man imid ler tid ald ri bør gjø re 
er å sak ke ak ter ut fag lig. End rings tak-
ten er høy i dag, og fag lig og per son lig 
på fyll, ved li ke hold og ut vik ling er vik-
tig for kunn skaps med ar bei de re som 
ju ris ter er. Husk gam melt jun gel-ord: 
«Der som du tror du er fer dig ut lært er 
du ikke ut lært men fer dig…»

Ha skjer om du IKKE tar imot for-
frem mel ser og avan se men ter? Er noe 
galt? Er det nå væ ren de ar beids gi ver 
som fore slår for frem mel sen kan det 
noen gan ger sen de et ne ga tivt sig nal 
om en ikke tar imot ut ford rin gen med 
åpne ar mer. Det er synd. Da er det på 
tide med en god og åpen dia log og for-
ventningsavstemming.

Er du en av dem som øns ker deg 
en ny kar rie re vei? Det kre ver van lig-
vis både plan leg ging og inn sats, men 
man ge som har gjort det mel der at det 
er verdt det. Hva er kar rie re mes sig 
suk sess for deg, og hva øns ker du deg 
vi de re?

Karriere oppover, nedover eller til siden?

Svekkes domstolenes legitimitet  
når rettssaker og dommer lukkes?
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? 

Juristforbundet inviterer til JuristForum:

Dr Lawrence McNamara foredrar over «Opening up closed judgments:  
balancing secrecy, security and accountability», basert på et forskningsprosjekt han leder. 

Dr Lawrence McNamara er visedirektør og seniorforsker ved The Bingham Centre for Rule of Law, rettssikkerhets-
senteret 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 innen 30. september på www.juristforbundet.no

@Juristforbundet               @Juristforbundet 

Telefon:  40 00 24 25  |  arrangement@juristforbundet.no  |  www.juristforbundet.no

• Mandag 16. oktober 2017 kl. 17.00-18.30
• Registrering/enkel bevertning fra kl. 16.30

• Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo
• Gratis adgang (gebyr ved manglende frammøte)
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Karriere oppover, nedover eller til siden?

Svekkes domstolenes legitimitet  
når rettssaker og dommer lukkes?
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? 

Juristforbundet inviterer til JuristForum:

Dr Lawrence McNamara foredrar over «Opening up closed judgments:  
balancing secrecy, security and accountability», basert på et forskningsprosjekt han leder. 

Dr Lawrence McNamara er visedirektør og seniorforsker ved The Bingham Centre for Rule of Law, rettssikkerhets-
senteret 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 innen 30. september på www.juristforbundet.no

@Juristforbundet               @Juristforbundet 

Telefon:  40 00 24 25  |  arrangement@juristforbundet.no  |  www.juristforbundet.no
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Jobbmarkedet
Du �inner også Jobbmarkedet med stillingsutlysninger:

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

– for hele jus-Norge

Her bestiller du stillingsannonsen

Annonsesjef Per-Olav Leth | 07 Media – 07.no
E-post: perolav@07.no | Tlf: +47 918 16 012

– for hele jus-NorgeJobbmarkedet

Doktorgrader Juristkontakt presenterer doktorgrader  
i samarbeid med de juridiske fakultetene

Tone Linn Wærstad

Tone Linn Wærstad ved Institutt for 
offentlig rett forsvarte sin avhandling for 
graden Ph.d.: «Protecting Muslim 
Minority Women’s Human Rights at 
Divorce: Application of the Protection 
against Discrimination Guarantee in 
Norwegian Domestic Law, Private 
International Law and Human Rights 
Law», 9. november 2015.

Tone Linn Wærstad

Protecting Muslim Minority 
Women’s Human Rights at Divorce

Universitetet i Oslo

Avhandlingen undersøker 
kvinners menneskerettslige 
beskyttelse ved ekteskaps-
avslutning. Fokus rettes mot 
enkelte deler av muslimsk 
familierett og tradisjoner og 
betydningen disse normene 
får for kvinners skilsmisser  
i en norsk kontekst. 

Et utgangspunkt for de rettslige spørs-
mål som drøftes er intervjuer med 13 
skilte, muslimske innvandrerkvinner i 
Norge. Diskrimineringsvernet slik det 
er regulert gjennom menneskerettslo-
ven og dets betydning for norsk inter-
nasjonal privatrett og nasjonal rett 
(herunder familierett, prosessrett, for-
valtningsrett og voldgiftsrett) med 
hensyn til disse spørsmålene er den 
overordnede problemstillingen for 
avhandlingen.

Et viktig element i avhandlingen 
er vurderinger av hvordan den men-
neskerettslige utviklingen som har 
vært i norsk rett får betydning for for-
tolkningen av norske internasjonalt 
privatrettslige regler med hensyn til 
de rettslige spørsmål som reises i pro-
sjektet.

I prosjektet gjøres også en komparativ 
analyse ved at erfaringer fra alternativ 
tvisteløsning basert på religiøs rett i 

Norsk retstidende 
(1972–1993) 
– gis bort

Norsk retstidende – innbundet 
– komplett for perioden fra og 
med 1972 til og med 1993 gis 
bort.

Egil Teigen, Nordliveien 16,
1368 Stabekk, tlf.: 920 16 991

britisk (shariaråd) og canadisk (vold-
giftstribunaler) rett brukes som 
utgangspunkt for å utvikle en bedre 
rettslig regulering av slik trosbasert 
tvisteløsning i Norge.

Studiet indikerer at det er stats-
forpliktelser knyttet til kvinners rett 
til ikke å bli diskriminert ved skils-
misse, som ikke er tilstrekkelig oppfylt 
i Norge i dag. Behovet for nye retts-
lige og praktiske løsninger i å oppfylle 
muslimske innvandrerkvinners diskri-
mineringsvern ved skilsmisse under-
strekes og en bedre tilnærming til fel-
tet foreslås på en rekke ulike felt.
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Doktorgrader

Tone Linn Wærstad ved Institutt for 
offentlig rett forsvarte sin avhandling for 
graden Ph.d.: «Protecting Muslim 
Minority Women’s Human Rights at 
Divorce: Application of the Protection 
against Discrimination Guarantee in 
Norwegian Domestic Law, Private 
International Law and Human Rights 
Law», 9. november 2015.

Tone Linn Wærstad

Protecting Muslim Minority 
Women’s Human Rights at Divorce
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NOREGS HØGSTERETT

I Høgsterett er det ledig stilling som assisterande direktør.

Det juridiske og administrative støtteapparatet i   
Høgsterett blir leia av direktøren. Assisterande direktør er  
fast representant for direktøren og hjelper direktøren på alle 
område, mellom anna leiing og organisasjonsutvikling,  
økonomistyring og internasjonalt samarbeid. Assisterande 
direktør må rekne med å utgreie, eller ha ansvar for   
utgreiing av juridiske spørsmål som gjeld Høgsterett som 
institusjon. Arbeidsoppgåvene er krevjande og varierte.

I tillegg til særs god juridisk kompetanse, krev stillinga 
svært gode leiareigenskapar og administrative evner.

Søkaren må elles ha svært gode samarbeidsevner, god 
kjennskap til informasjonsteknologi, god evne til å   
framstille seg munnleg og skriftleg, gode språkkunnskapar 
og stor arbeidskapasitet. Erfaring frå domstolane vil vere  
ei føremon.

Stillinga som assisterande direktør er lønna frå 900 000  
kroner til 1 180 000 kroner pr. år, alt etter kvalifikasjonar. 
Ein svært godt kvalifisert person kan rekne med å bli  
plassert tilsvarande lagdommar.

Ein kan få nærare opplysingar om stillinga ved å kontakte 
direktør Gunnar Bergby på telefon 22 03 59 02.

I juridisk utgreiingseining i Høgsterett er det ledig stilling 
som nestleiar.

I den juridiske utgreiingseininga er det ein leiar, to nestleiarar, 
20 utgreiarar og to protokollsekretærar. Utgreiingseininga 
arbeider både for Høgsteretts ankeutval og for avdelingane  
i Høgsterett, med utgreiing av prosessuelle og materielle 
spørsmål i saker frå alle rettsområde. Utgreiingseininga har 
også andre arbeidsoppgåver, både for justitiarius,   
dommarane og direktøren.

Nestleiaren vil ha både administrative oppgåver og utgreiings-
arbeid. Arbeidet byr på varierte, krevjande og spennande  
utfordringar både fagleg og administrativt. Stillinga krev svært 
gode juridiske kvalifikasjonar. Ein vil leggje stor vekt på 
breidda i faglege erfaringar, på evne til å arbeide grundig og 
effektivt, på leiareigenskapar og på evne til samarbeid. Gode 
språkkunnskapar og erfaring frå domstolane er ei føremon.

Stillinga som nestleiar er lønna frå 785 000 kroner til  
1 130 000 kroner pr. år, alt etter kvalifikasjonar. Ein svært 
godt kvalifisert person kan rekne med å bli plassert   
tilsvarande tingrettsdommar.

Ein kan få nærare opplysingar om stillinga ved å kontakte 
utgreiingsleiar Øistein Aamodt eller nestleiar   
Birthe Aspehaug Buset på telefon 22 03 59 00.

Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius.  
I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eitt embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 tilsette i juridisk utgreiingseining og om lag  
25 administrativt tilsette. Høgsterett held til i Høgsteretts Hus i Oslo.

ASSISTERANDE DIREKTØR
OG

NESTLEIAR I JURIDISK UTGREIINGSEINING

Det er eit personalpolitisk mål at medarbeidarane skal spegle av folkesetnadsmønsteret generelt – også med omsyn til 
kjønn og kulturelt mangfald. 

Opplysningar om søkjarane kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, 
jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Søknadsfristen for begge stillingane er tysdag 24. oktober 2017. Send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no
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Oslo kommune
Næringsetateten

Erfaren jurist søkes
– vil du bidra til et trygt og seriøst uteliv i hovedstaden?

Restaurant og utelivet i Oslo er en vekstbransje som er svært viktig for byen og vi 
har behov for medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. 
Hvert år behandler vi rundt 4000 søknader etter serverings- og alkoholloven og 
vi gjennomfører ca. 4800 salgs- og skjenkekontroller. Vi søker nå etter en erfaren 
jurist med interesse for Oslos uteliv.

Vi tilbyr
• Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver 
• Godt arbeidsmiljø
• Gode pensjons- låne- og forsikringsordninger 
• Fleksibel arbeidstid 
• Trimrom og takterrasse 
• Kontorer sentralt, like ved Stortinget
• Lønn etter avtale iht. Oslo kommunes regulativ  

ltr. 42 -54 ( 541 800 – 677 500 )

Se mer om stillingen her – www.oslo.kommune.no 

Spørsmål om stillingen rettes til: Gro Gaarder – 471 54 716

Søknadsfrist: 11.10.2017

Neste  
Juristkontakt  

kommer  
8. november. 

Annonsefrist  
27. oktober

Tlf.: 918 16 012  
perolav@07.no

Når du annonserer  
i Juristkontakt blir din 
annonse sett av over  

21 000
medlemmer

Ring: 918 16 012  
eller e-post:  

perolav@07.no

Norsk ReiselivsForum er en frittstående og nøytral 
organisasjon som har ansvaret for sekretariatene til 
Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda. 

Arbeidsoppgaver 
Nemndsleder er ansvarlig for nemndsbehandlingen fra 
sakene er forberedt av sekretariatet, og frem til endelig 
avgjørelse og vedtak er klart. Nemnda benytter web-basert 
saksbehandlingsverktøy, og avholder møter i sekretariatets 
lokaler. 

Mer info om flere arbeidsoppgaver og nødvendige 
kvalifikasjoner på www.juristkontakt.no/stillinger 

Søknad med CV sendes til abl@reiselivsforum.no  
innen 15. oktober 2017. 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til 
styreleder Espen Bjerkvoll (959 92 463) eller 
Anne B. Lea, daglig leder i Norsk ReiselivsForum 
(938 68 941). 

LEDIG OPPDRAG SOM NEMNDSLEDER I 
TRANSPORT KLAGENEMNDA FOR FLYREISER 
(FLYKLAGENEMNDA)
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Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og for
valter statlige ordninger på tvers av sivil og strafferetten. Ordningene 
skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. 
Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkelt
saker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning 
etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er 
også sentral vergemålsmyndighet. Vi har etatsstyringsansvaret for 
fylkesmennene på områdene vergemål og rettshjelp. Vi har i tillegg 
etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi utøver 
sekretariatsfunksjonen for Den rettsmedisinske kommisjon, Barne
sakkyndig kommisjon, Barnevernets tvisteløsningsnemnd, Erstatnings
nemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, 
Kontroll utvalget for kommunikasjonskontroll og Konkursrådet. 
Statens sivilrettsforvaltning forvalter også garantiordningen for 
bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt 
tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak. 

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til  
i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. 

Vil du være leder med ansvar for fagområder av stor  
samfunnsmessig betydning?

Avdelingsdirektør
Statens sivilrettsforvaltning søker avdelingsdirektør for  
den nyopprettede Vergemåls- og rettshjelpsavdelingen. 

Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling og  
er for tiden i en omorganiseringsprosess. Vi søker i den for-
bindelse en engasjert og nytenkende leder som aktivt vil være 
med å utvikle Statens sivilrettsforvaltning med et særskilt 
ansvar for fagområdene vergemål og rettshjelp. Vi ønsker oss 
en samlende leder med god gjennomføringsevne, helhetlig 
oppgaveforståelse og evne til å se fagområder på tvers.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør  
Anne Pauline Jensen, telefon 22 99 13 27/986 55 155  
eller assisterende direktør Thomas Laurendz Bornø,  
telefon 22 99 13 31/920 89 336.

Se fullstendig stillingsannonse på  
www.sivilrett.no eller www.jobbnorge.no. 

Søknadsfrist: 15. oktober 2017.

STATENS SIVILRETTSFORVALTNING
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NORGES HØYESTERETT

I juridisk utredningsenhet er det ledig ett til to vikariater som  
utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere  
tilsetting i åremål på syv år.

Juridisk utredningsenhet består av 20 utredere i tillegg til leder,  
to nestledere og to protokollsekretærer. Utredningsenheten arbeider 
både for Høyesteretts ankeutvalg og for avdelingene i Høyesterett 
med utredning av prosessuelle og materielle spørsmål i saker fra 
alle rettsområder innen privatrett, offentlig rett og strafferett. 
I tillegg har utredningsenheten oppdrag for justitiarius, dommerne  
og direktøren.

Stillingen som utreder krever svært gode juridiske kvalifikasjoner, 
herunder meget gode eksamensresultater. Det vil bli lagt vekt på 
evne til å kombinere grundighet og effektivitet, på god skriftlig 
fremstillingsevne og på samarbeidsevner. Gode engelskkunnskaper 
er en fordel. Nyutdannede jurister kan også søke.

Praksis som utreder i mer enn to år er godkjent som praksis  
til advokatbevilling.

Stillingen som utreder lønnes ved tiltredelse fra 450 000 til  
700 000 kroner (1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver), alt etter  
kvalifikasjoner. Arbeidstiden følger normalarbeidstiden i staten.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile  
befolkningssammensetningen generelt – også når det gjelder  
kjønn og kulturelt mangfold.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli 
gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp  
på søkerlisten, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til 
utredningsleder Øistein Aamodt eller nestleder Birthe Aspehaug  
Buset på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er tirsdag 24. oktober 2017. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Utredere



Ansettelser og utnevnelser
Andreassen, Silje, advokat, Arntzen de Besche 

Advokatfirma AS
Antonsen, Sondre, førstekonsulent, Forbrukerrådet 

i Stavanger
Arntzen, Anniken Ramse, advokat, Advokatfirmaet 

Seland Orwall da
Austad, Birgit, advokat, Lier kommune
Baldersheim, Kjetil, advokat, Advokatfirma Wigemyr 

& Co DA
Bang, Jeanette, rådgiver, Fylkesmannen i Buskerud
Bjerke, Merete Longva, avdelingsleder, Drammen 

kommune – Byplan
Blakstad, Erica, advokatfullmektig, Advokatfirmaet 

Selmer DA
Bogen, Thea Karoline, dommerfullmektig, Aust-

Agder tingrett
Brinkmann, Nathalie Helene, advokatfullmektig, 

Advokatfirmaet Viken
Brynildsrud, Karsten, høgskolelektor, Høgskolen i 

Oslo og Akershus – HIOA
Buan, Lars, advokatfullmektig, Advokatfirmaet 

Wiersholm AS
Bø, Øyvind, juridisk kyndig rettsmedlem, 

Trygderetten
Davidsen, Kristin, førstekonsulent, 

Konkurransetilsynet
Eriksson, Perny Marie Stokka, førstekonsulent, 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 
(Helseklage)

Erstad, Vivian Skaar, Avdelingsdirektør, Nasjonalt 
klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Fauske, Hanne Høyemsvoll, etterforskningsleder, 
Spesialenheten for politisaker

Furu, Erik Christian, underdirektør, 
Utenriksdepartementet

Gjefsen, Mari, førstekonsulent, Nærings- og 
fiskeridepartementet

Gjerde, Hans Kristian, advokat, Advokatfirmaet Eide 
& Co AS

Hamnes, Benjamin J., advokatfullmektig, Ernst & 
Young AS

Hegre, Maren Kristine, fagansvarlig, Bergen 
Eiendomsmegling AS

Hesselberg, Lene, advokatfullmektig, Advokatfirma 
MNA Kogstad Lunde & Co da

Holmedahl, Bjørnar, seksjonsleder, Østfold 
kommunerevisjon IKS

Jacobsen, Michael Naas, advokat, Ringsaker 
kommune – Kommuneadvokaten

Jogerud, Astrid, skattejurist, Skatt Nord – Leknes
Johansen, Eli Cathrine, advokat, Advokat Eli Cathrine 

Johansen
Johansen, Ørjan Renland, rådgiver, NAV Tromsø
Johnsen, Christopher, utleggsfullmektig, 

Namsfogden i Oslo
Johnsen, Ian Karl Mills, advokat, Time kommune – 

Kommuneadvokaten
Johnsen, Lene Fjellstad, dommerfullmektig, 

Alstahaug tingrett
Jonstad, Margrete, førstekonsulent, Lotteri- og 

stiftelsestilsynet
Jünge, Lisa-Mari Moen, utreder, Norges Høyesterett
Landmark, Berit, daglig leder, Ski kommune – 

barnevernvakten
Lauten, Marie Kristine, rådgiver, 

Brønnøysundregistrene
Lerbakk, Ida, juridisk rådgiver, Kriminalomsorgen 

Region Nord – Trondheim fengsel
Lian, Marita, jurist, Kriminalomsorgen Region Øst – 

ND Senter Oslo
Lineikro, Helle Cecilie, advokatfullmektig, 

Advokatfirma Tofte DA
Mathiesen, Anja, dommerfullmektig, Bergen tingrett
Mæland, Hanne, advokat, Advokat1
Neergaard, Tina Klakegg, advokatfullmektig, 

Boligbyggelaget USBL

Nilsen, Einar Georg, rådgiver, Hvaler kommune
Nilsen, Sølvi Alice, jurist/rådgiver, NAV Tiltak 

Rogaland
Nordgaard, Lars Erik P, seniorrådgiver, Nærings- og 

fiskeridepartementet
Nordheim, Karl Kristian, politiadvokat, Oslo 

politidistrikt – Manglerud
Olaisen, Mette Schjelderup, compliance officer, KLP
Petterson, Lene Moen, førstekonsulent, NAV Familie- 

og pensjonsytelser Vadsø avd Alta
Reinertsen, Fredrik, politiadvokat, Oslo politidistrikt 

– Manglerud
Riise, Kim Eirin, spesialkonsulent, Oslo kommune – 

Bydel 8 Nordre Aker
Rushiti, Besart, rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus
Rødstøl, Ane, førstekonsulent, Nærings- og 

fiskeridepartementet
Sem-Onarheim, Gard-Håvard, dommerfullmektig, 

Bergen tingrett
Skingen, Aruna Eide, dommerfullmektig, Rana 

tingrett
Stenshorne, Kim, aktuar, Danica Pensjonsforsikring 

AS
Sunde, Hans Christian, seniorskattejurist, Skatt 

Sør – Lyngdal
Svendsen, Øystein, jurist, Kristiansund kommune
Sæveraas, Snorre, advokat/seniorrådgiver, 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 
(Helseklage)

Søtorp, Anders, advokat, Advokatfirmaet Søtorp AS
Tobiasson, Anders, jurist, Gjensidige Forsikring
Truyen, Jan Mathys, avdelingsdirektør, Klima- og 

miljødepartementet
Wendelborg, Morten Schiefloe, seksjonsleder, 

Stavanger kommune – kemnerkontoret

Nye medlemmer i Juristforbundet
Bergedal, Marianne, politiadvokat, Sør-Øst 

politidistrikt – Skien
Fagerhaug, Kirsti, commercial officer, Rolls-Royce 

Marine AS
Haddeland, Hanna Buer, førstekonsulent, 

Landbruksdirektoratet
Haraldseth, Solveig, dommerfullmektig, Oslo tingrett
Helvig, Marthine, trainee, Bergen kommune – 

Byrådsavdeling for Byutvikling, klima og miljø
Kiil, Iselin Jeanette, advokat, Advokatfirmaet Eriksen 

AS
Sunde, Hans Christian, seniorskattejurist, Skatt 

Sør – Lyngdal
Vikse, Lis Christin, førstekonsulent, NAV Familie- og 

pensjonsytelser Ålesund
Wikasteen, Bjørn Halvor, seniorrådgiver HR, 

K-Sekretariatet IKS

Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Aarlie, Sunniva Torsvik, Universitetet I Stavanger
Aase, Maren, Universitetet I Stavanger
Ahvensalmi, Aslak Broderstad, Universitetet i 

Tromsø – Norges Arktiske Universitet
Akselvoll, Maria, Universitetet I Stavanger
Anglevik, Helene, Universitetet I Bergen
Aronsen, Leonard, Universitetet I Stavanger
Bakkevoll, Maren Irene Gåre, Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet
Begby, Henrik, Universitetet I Bergen
Bergh, Einar Kittelsen, Universitetet I Stavanger
Bredesen, Vilde Linnea, Universitetet I Stavanger
Bråten, Thea Katarina, Høgskolen I Innlandet – 

Lillehammer
Custo, Elhan, Universitetet I Stavanger
Davidsen, Celine, Universitetet I Bergen
Drønen, Gøril Tjosås, Universitetet I Stavanger
Eliseussen, Amalie Sommarset, Universitetet i 

Tromsø – Norges Arktiske Universitet

Fakak, Nada, Universitetet I Stavanger
Falck, Øystein, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Farstad, Daniel Morken, Universitetet i Oslo
Fenstad, Daniel Lyngseth, Universitetet I Bergen
Finnseth, Didrik, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Fjeld, Veronica Amalie Kvaleid, Universitetet i 

Tromsø – Norges Arktiske Universitet
Fladsrud, Eskil, Universitetet i Oslo
Fossåen, Veslemøy Lavransdatter, Universitetet I 

Stavanger
Gillesdal, Oda Hustoft, Universitetet I Stavanger
Gjøsæter, Aleksander Martin, Universitetet I Bergen
Greve, Sophia, Universitetet I Bergen
Grimm, Frida Yvonne, Universitetet I Stavanger
Grunnvoll, Vebjørn, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Gulbrandsen, Camilla, Universitetet I Bergen
Hansen, Vetle Rød, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Haug, Victoria, Høgskolen I Innlandet – Lillehammer
Haugen, Sindre, Universitetet I Stavanger
Hereide, Yngve Mannsåker, Universitetet I Bergen
Hindenes, Ida Marie Thue, Universitetet I Bergen
Issa, Ahmed, Universitetet I Stavanger
Jacobsen, Ada, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Jakhelln, Caroline Mejlænder, Universitetet i Oslo
Jakobsen, Cathrine Haugland, Universitetet I 

Stavanger
Jakobsen, Victoria, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Kayeyi, Mwaji, Universitetet I Stavanger
Kjølsrød, Nina, Universitetet i Oslo
Klausen, Erika Rensvik, Universitetet I Stavanger
Klem, Jenny, Universitetet I Bergen
Krüger, Johann Martin, Universitetet i Tromsø – 

Norges Arktiske Universitet
Lind, Sylvia, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske 

Universitet
Lund, Mille, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske 

Universitet
Martinsen, Alexander, Universitetet i Tromsø – 

Norges Arktiske Universitet
Mildestveit, Pål Røssevold, Universitetet I Stavanger
Mjelde, Helena Lyssand, Universitetet I Stavanger
Mossige, Elisabeth, Universitetet I Stavanger
Netland, Astrid Elisabeth, Universitetet I Bergen
Nguyen, Kelly, Universitetet I Stavanger
Nieber, Luke I., Universitetet I Stavanger
Nielsen, Jonas, Universitetet I Bergen
Njølstad, Håvard Salvesen, Universitetet I Bergen
Nygaard, Mads Frostholm, Universitetet I Bergen
Olsen, Christine Amalie, Universitetet I Stavanger
Pedersen, Sandra, Universitetet I Stavanger
Ravndal, Benjamin, Universitetet I Stavanger
Samuelsen, Johanne, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Skoglund, Amanda, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Slåttkjær, Marita, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Smørsgård, Siri Myrset, Universitetet I Stavanger 
Solemdal, Sven Alrik, Universitetet I Bergen
Stangeland, Ingrid Synnøve, Universitetet I 

Stavanger
Steinholt, Jørgen, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Storsveen, Erik, Universitetet i Tromsø – Norges 

Arktiske Universitet
Torgersen, Katarina, Universitetet i Oslo
Vik, Martine Tømmerås, Universitetet I Stavanger
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Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
1164 Oslo

JURISTKONTAKT.NO

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

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

Prisen inkluderer

•  nyhetsbrev hver 14. dag til ca. 21 000  
medlemmer

•  eksponering på www.juristkontakt.no 
og www.juristforbundet.no

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

Ved annonsering  på vårt jobbmarked  når du flest jurister!


