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D

et var en rapport fra Norsk insti
tutt for by- og regions- forskning
(NIBR) som var utgangspunkt den
gang. Den så på fire små kommuners
evne til å løse de oppgavene de var
satt til å ivareta. «Lovgivningen går
stadig i retning av individuelle rettig
heter, og det juridiske aspektet griper
inn på mange områder. Det er varie
rende kunnskap om dette i kommu
nene. Samtidig vet vi at det er et
problem å rekruttere fagkompetanse
mange steder», påpekte forskerne.
oen år senere – i 2016 – omtalte
vi at det ifølge Juristforbundet
bare var rundt 150 av landets 434
kommuner som hadde ansatt egne
jurister. – Fortsatt er det slik at et
flertall av norske kommuner ikke har
valgt å ansette en jurist, til tross for
at regelverket de forvalter er mer
komplisert enn noen gang. Konse
kvensen er at innbyggerne ikke kan
føle seg trygge på at kommunenes
vedtak og praksis er i tråd med
gjeldende regelverk, sa Curt A Lier
i Juristforbundet under Juristkon
gressen den gang.

Redaksjonen forbeholder seg
retten til å redigere eller
forkorte innlegg.
Forsidefoto:
Tore Letvik
Teknisk produksjon:
07 Media – 07.no
Innsendt stoff til neste nummer
må være redaksjonen i hende
innen 26. februar 2018.
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uridisk kompetanse i kommuneNorge har vært et tema gjennom
mange år – også i Juristkontakts spalter.
I 2002 omtalte vi en kommuneproposi
sjon som pekte på rettssikkerhetspro
blemer når en kommune trår feil juridisk.
«Mangelfull kompetanse i saksbehand
lingen kan føre til at innholdet i vedtaket
ikke holder mål i forhold til faglige og juri
diske standarder», het det i proposisjo
nen – som viste til at juridisk ekspertise
leies inn etter at saker har kommet rela
tivt langt i prosessen.

N
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iden har vi fått en rekke kommu
nesammenslåinger og større
enheter skal etableres i årene som
kommer. I denne utgaven møter du

jurist og rådmann Trine M. Wikstrøm,
som leder en av landets største kom
munesammenslåinger. De neste to
årene er hun prosjektleder for sam
menslåingen av kommunene Sørum,
Fet og Skedsmo. Den nye kommunen
har fått navnet Lillestrøm kommune
og opprettes 1. januar 2020.

H

ennes budskap er at det blir stadig
mer bruk for jurister i kommunal
sektor. – Denne utviklingen har jeg sett
fra jeg begynte i kommunesektoren,
sier hun og nevner lov om offentlige
anskaffelser, saker i byggesaksavde
lingen, i helsesektoren og personvern
som eksempler på områder der kom
munen trenger juridisk fagkompe
tanse. Rådmannen sier hun tror
kommunesektoren har behov for flere
jurister i årene som kommer. – Etter
mitt syn burde enhver kommune i lan
det ha ansatt jurist, uansett størrelse,
sier Wikstrøm.

S

å får vi se da – om størrelsen har
betydning og om større kommuner
gir større rettssikkerhet for innbyg
gerne. Det er i alle fall det som det
legges opp til i kommuneproposisjonen
som tar for seg sammenslåinger. «Inn
byggerne og næringslivet har en beret
tiget forventning om rettsriktige
avgjørelser, likebehandling, upartiske
avgjørelser, overholdelse av taushets
plikt, samt effektiv saksbehandling.
Dette krever relevant og tilstrekkelig
kompetanse i kommunene», heter det
der. Og det trekkes fram at mange små
kommuner i dag mangler tilgang på for
valtningskompetanse og juridisk kom
petanse.

Ole-Martin Gangnes
redaktør
omg@juristkontakt.no

Jurist og rådmann Trine M. Wikstrøm

Leder en av landets
største kommunesammenslåinger
Hun er jurist og rådmann med 20 års erfaring
i kommunesektoren. De neste to årene er hun
prosjektleder for sammenslåingen av kommunene
Sørum, Fet og Skedsmo, knappe to mil øst for
Oslo sentrum. – Noe av styrken ved sammenslåingen
blir at den nye kommunen får en solid juridisk
kompetanse som alle innbyggerne her vil nyte
godt av, sier Trine Myrvold Wikstrøm.
Tekst og foto: Tore Letvik

Stortinget vedtok tvangssammenslå
ing av i alt 15 kommuner 8. juni i fjor.
Blant dem var Sørum, Fet og Skedsmo.
Den nye kommunen har fått navnet
Lillestrøm kommune og opprettes 1.
januar 2020. Kommunen kommer da
til å ha omlag 84.000 innbyggere.
Selv mener Trine Myrvold Wik
strøm at ordet sammenslåing ikke er
beskrivende for det som skal skje.
– I begynnelsen var det mange
som sa at – nei nå vil de andre kom
munene bli slukt av den store kom
munen, som er Skedsmo. Men sånn er
det ikke. Og jeg ten
ker at det ville
te som en
vært helt feil. Jeg ser det
unik mulighet til å gjøre endringer til
det bes
te for den nye kom
mu
nen.
Realiteten er at vi bygger en helt ny
kommune. Det er ikke slik at Sørum
eller Fet, som er mindre kommuner
enn Skedsmo, skal inn i Skedsmo. Vi
skal bli noe nytt sammen, sier Wik
strøm.
Da hun begynte i et ett års vikariat
som juridisk rådgiver i Skedsmo kom
mune i 1997 var hun den eneste an
satte juristen. I dag har kommunen 14
jurister, inkludert Myrvold Wikstrøm.
Hun har siden hatt flere ulike leder
stillinger i kommunen, og vært råd
mann i Fet kommune, før hun i mai i
fjor ble an
satt som råd
mann i
Skedsmo. Før jul bestemte felles
nemnda, som skal planlegge og forbe
rede sammenslåingen av de tre kom
munene, at Myrvold Wikstrøm blir
den nye rådmannen for Lillestrøm
kommune, og at hun skal fungere som
prosjektleder fram til 1. januar 2020.
– Med tre kommuneadministra
sjoner som skal bli én så er det lett å
tenke at «stordriftsfordeler» vil føre til
at det vil bli overflødige ansatte og at
noen må slutte. Er det noen av juris
tene som er utsatt?
– Nei. Juristene er ikke utsatt, og
sånn som situasjonen er nå, så vil det
generelt sett trolig ikke bli noen over
flødige ansatte. Vår holdning er at vi
har plass til alle som er i organisasjo
nen i dag, i den nye kommunen. Og
jeg er innstilt på at vi skal gjøre det vi
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kan for at vi ikke skal tape helt nød
vendig og dyktig kompetanse, sier
Wikstrøm som peker på at prosjektet
nå går inn i en periode hvor det reelt
sett ville vært behov for flere folk enn
er ansatt i dag.
– Vi skal jo drifte de tre kommu
nene fram til 2020, samtidig som vi
skal lage en helt ny. Og vi får ikke mye
midler til flere folk for å klare dette
her – det forutsettes at vi langt på vei
klarer det med nåværende organisa
sjoner. Så her er det egentlig for få
folk, noe jeg også tror det vil være i de
første par årene av ny kommune.
Svært mye nytt skal på plass. Jeg tror
ikke vi vil se de store gevinstene før
det har gått et år – halvannet ut i den
nye kommunen, i 2021-2022. Vi får
en «pukkeleffekt» – hvor vi først må
bruke noe mer ressurser for å få dette
opp å gå på en solid og ordentlig måte.

Jeg tror kommunesektoren heller har behov
for flere jurister enn færre,
i årene som kommer

Juridisk enhet
At antall juriststillinger i Skedsmo
kom
mu
ne har økt fra én til tretten
(eksklusiv Wikstrøm, som er ansatt
som råd
mann, red.anm) på 20 år,
mener Wikstrøm viser hvilken vei
pilen peker.
– Denne utviklingen har jeg sett
fra jeg begynte i kommunesektoren.
Når vi lyser ut stillinger nå, så lyser vi
da også oftere ut etter jurister enn vi
gjorde tidligere. Lov om offentlige
anskaffelser er ett eksempel på at en
kommune burde ha juridisk fagkom
pe
tan
se, for å kun
ne sik
re at lo
ven
etterleves. I Skedsmo ser jeg juristbe
hovet på flere felter, og ikke minst i
forhold til byggesaksavdelingen vår.
Der hadde vi tidligere ikke ansatt
jurist, men har flere i dag, sier Wik

strøm som mener det samme er gjel
dende i forhold til tildeling av ulike
tjenester.
– Helsesektoren er et område hvor
det fattes mange enkeltvedtak, og
hvor saksbehandlingen ofte krever
juskompetanse. Også når det gjelder
personvernhensyn, som står mye ster
kere enn før, er juridisk kompetanse
nødvendig. Jeg tror kommunesekto
ren heller har behov for flere jurister
enn færre, i årene som kommer. Etter
mitt syn bur
de en
hver kom
mu
ne i
landet ha ansatt jurist, uansett stør
relse, sier Wikstrøm.
I følge Wikstrøm vil den nye Lille
strøm kommune fra 1. januar 2020 ha
i alt ca. 20 ansatte med juridisk kom
petanse.
– I tillegg til Skedsmos 14 jurister
har i dag Sørum kommune seks, mens
Fet kom
mu
ne ikke har noen. Med
bak
grunn fra mine fire år som råd
mann i Fet kan jeg med erfaring si at
det var en stor svakhet. Sammenslåin
gen av disse tre kommunene kan være
et eksempel på det kommunerefor
men etterstreber, å sikre god kompe
tanse på flere områder. I vårt tilfelle
vil jo de mange juristene som er ansatt
Skedsmo bli en fordel for, for eksem
pel inn
byg
ger
ne i da
gens Fet kom
mu
ne, når den nye kom
mu
nen står
ferdig. Vi er nå i gang med å utarbeide
forslag til administrativ organisasjons
struktur for Lillestrøm kommune, og i
den forbindelse vil vi vurdere om vi
skal lokalisere noen av juristene i en
juridisk enhet for å samle kompetan
sen på ett sted, sier Wikstrøm som har
et krevende arbeid foran seg.
– Hvordan vil innbyggerne merke
kommunesammenslåingen i praksis?
– Jeg tror man overdriver litt hvor
mye den enkelte vil merke det, bort
sett fra fordelen vi oppnår med samlet
kraft på ulike fagområder. En ting er
juskompetansen som kan brukes
over
for alle inn
byg
ger
ne i den nye
kommunen. Men også spisskompe
tanse innenfor andre tjenester, for eks
empel hvis du får en eller annen dia
gnose på en lidelse eller sykdom som
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I fjor la daværende kommunalminister Jan Tore Sanner frem kommunereformen. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

ikke veldig mange har, som det kan
skje sitter noen som har spisskompe
tanse på i en kommune. Til nå har det
vært sånn at du er prisgitt at kommu
nen du bor i har den kompetansen for
å få god hjelp. Nå kan vi mer systema
tisk tillate oss å rekruttere inn spiss
kompetanse. Så innenfor ett område
så kan vi sørge for at vi har kompe
tanse på alle retningene, som i forhold
til spesialsykepleiere for eksempel,
hvor det finnes veldig mange forskjel
lige utdanningsretninger.

Plan klar i mars
Planleggingen av den nye kommunen
er allerede godt i gang.
– Vi har mange delprosjekter som
skal igangsettes. Nå er vi i gang med
delprosjekt «Administrativ organise
ring av den nye kommunen», hvor vi
skal ha en bred involvering før vi skal
komme med forslag til ny organisa
sjonsstruktur for Lillestrøm kom
mune. Målet vårt er å ha på plass en
overordnet administrasjonsstruktur
for den nye kommunen i mars måned,

JURISTKONTAKT 1 / 2018

sier rådmannen som var ferdig utdan
net jurist i 1988, før hun jobbet som
saksbehandler i UDI, og i Justisdepar
tementet.
Hun har hatt en rekke lederjobber i
Skedsmo kommune etter 1997, hele
tiden som en del av rådmannens stab
eller ledergruppe. Først i vikariat som
juridisk rådgiver for hele kommunen.
Da vikariatet gikk ut søkte hun og fikk
jobb som organisasjons- og personalsjef
i Skedsmo. Etter seks år fikk hun jobb
som kommunaldirektør for helse- og
sosialsektoren med over en milliard i
budsjett og ansvar for 1000 ansatte. Der
ble hun i åtte år, før hun søkte og fikk
stillingen som rådmann i Fet kommune.
Wikstrøm er glad for den brede erfarin
gen de tre lederstillingene har gitt hen
ne. Og for det fundamentet jusutdan
nelsen representerer.
– Det er en vel
dig god kom
pe
tanse å ha i bunn. Det er juss i nesten
alt vi gjør og man læ
rer seg – ikke
minst – å få trening i skjønnsutøvelse.
Gjennom studiet å trene på å vurdere
saker fra alle sider før man går for en

løs
ning. Jeg re
flek
ter
te ikke så mye
over det under jusstudiet, men ser det
– etter at jeg kom ut i det praktiske liv
– at det er en utrolig verdifull kompe
tanse, sier Wikstrøm.
Som le
der ut
øver hun ikke juss
selv, men har «nese» for ju
ri
dis
ke
minefelt.
– Bakgrunnen min gjør at det ringer
noen bjeller fra tid til annen. Når vi er
oppe i ulike problemstillinger så skjøn
ner jeg ofte når det er noe som er juri
disk komplisert og som vi må gå dypere
inn i. Så er det ikke alltid at jeg har løs
ningene, men jeg har jo folk rundt meg
og kan hente inn den kompetansen, for
eksempel kommuneadvokaten som sit
ter her på huset, sier Wikstrøm.

Sterk vekst
Nedre Romerike er et områdene i sterk
ekspansjon.
– Lillestrøm blir en kommune
med mange innbyggere og med over
5.000 ansatte i kommunen. Vi plan
legger for stor vekst og urbanisering
her i Lillestrøm by. Og vi har store

9

– En av styrkene ved kommunesammenslåingen er at kommuner som tidligere ikke
hadde ansatt jurist vil få tilgang på juridisk kompetanse. For det kan ikke være tvil
om at alle kommuner trenger å ha en jurist, sier Trine Myrvold Wikstrøm.
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områder rundt her, tett på sentrum og
jernbanestasjonen, som skal utbygges,
sier Wikstrøm.
Blant store områder som skal byg
ges ut er arealene som i dag utgjør
Kjeller flyplass. Den 15. november
2016 vedtok Stortinget at flyplassen
skal legges ned innen 2023.
– Det er potensial til en vekst på
opptil 30.000 innbyggere bare i Lille
strøm, selv om det er en stund fram i
tid. Vi har stort fokus på er hvordan vi
skal utvikle Lillestrøm som en god by
å bo i, men også på hvordan vi skal
utvikle de andre tettstedene i kom
munen, sier Wikstrøm som ikke glem
mer å nevne andre tettsteder som skal
få sin del i planen om videreutvikling
når det gjelder bolig- og næringsliv.
– Vi har Skedsmokorset med nær
17.000 innbyggere, Sørumsand som
ligger tett inntil jernbanestasjonen,
Frogner i Sørum, hvor det er en jern
banestasjon som kommunen satser på
å fortette rundt. Fetsund i Fet kom
mune, og for ikke å glemme Strøm
men og Skjetten. Det skjer ting, og det
vil bli satset på utvikling av prosjekter
rundt i hele kom
mu
nen, sier Wik
strøm.
At alt vil gå knir
ke
fritt er ikke
selvsagt. I utgangspunktet var flertal
let av innbyggerne i de tre kommu
nene mot å bli forent i en ny kom
mune.
– Stortingets vedtak om sammen
slåing skjedde i utgangspunktet mot
kommunenes vilje. I Skedsmo og Fet
ble det avholdt folkeavstemninger hvor
kon
klu
sjo
nen var at folk ikke øns
ket
dette. Det har også vært tatt initiativ fra
Sørum kommune om å forsøke å rever
sere vedtaket om sammenslåing. Dette
har Stortinget sagt nei til, så nå tror jeg
de fleste har sett at det toget har gått.
Jeg har, som rådmann og prosjektleder,
fullt fokus på at vi har veldig mye å gjø
re før 1. januar 2020. Vi kan ikke somle
nå og jeg oppfordrer folk til å ikke tenke
reversering. Det gagner ikke dette pro
sjek
tet nå, sier Wik
strøm som hå
per
innbyggerne i alle dagens tre kommu
ner vil trekke i samme retning.
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– Både administrativt og politisk
jobbes det nå konstruktivt for at dette
skal bli vellykket, sier hun.
– Hva skal dere gjøre for å lege det
«såret «som vel fortsatt ligger der, som
følge av at sammenslåingen skjer mot
folkets vilje?
– Mitt inntrykk er at såret er større
blant innbyggerne enn det er blant an
satte. Vi har en jobb å gjøre, vi i admi
nistrasjonen, men også politikerne – i
å bygge – og å dra disse kommunene
sammen for å få en felles kultur. På
min liste over planer står derfor også
iverksettelse av kulturbyggingstiltak
og «bli kjent-tiltak».

Kommunevalget
Frykt for ned
leg
ging av til
bud har
vært blant argumentene fra motstan
derne av kommunesammenslåingen.
Også der må juristen, rådmannen og
prosjektlederen på banen for å bero
lige innbyggerne.
– Vi prøver å kommunisere ut at
de aller fleste tjenester i den nye kom
munen vil fortsette å være der de er i
dag. Det er ikke planer om å legge ned

Det er potensial til
en vekst på opptil 30.000
innbyggere bare i Lillestrøm

noen skoler eller barnehager som en
konsekvens av at kommunene slås
sammen. Også institusjoner som eks
empelvis sykehjem eller omsorgsboli
ger vil fortsette å være der de er. Slik
sett er det begrenset hva befolkningen
vil merke, med unntak av rådhuset.
De som har reist til rådhuset i Sørum
eller Fet må fra 1. januar 2020 måtte
reise hit til Lillestrøm, da det er bes
temt at rådhuset skal ligge her. Men vi
opplever at stadig færre innbyggere
har behov for å reise til rådhusene da
vi i større og større grad kommunise
rer med innbyggerne våre digitalt, sier
Wikstrøm.
Hun me
ner det vil være stør
re
endringer for de politiske partiene.

– Fra å ha partilag i hver av de tre
kommunene i dag skal det jo bli ett
partilag av Arbeiderpartiet, Høyre og
de øvrige, og de skal lage nye partipro
gram. Samtidig begynner jo nå nomi
nasjonsprosessen til kommunevalget i
2019. Der jo slik i dag at det er tre
ordførere og tre opposisjonsledere.
Det er jo bare plass for en i fremtiden.
– Hvis misnøyen med sammen
slåingen fortsetter, så kan vel det også
gi seg utslag under kommunevalget?
– Ja det kan det. Men det vil ikke
kunne påvirke sammenslåingen. Jeg tror
det beste alle kan gjøre nå er å innse at
vi skal lage en ny kommune og at vi da
må legge godviljen til. Vi må gjøre det
beste vi kan for å etablere en kommune
hvor folk får minst like gode tjenester
som før. Og så må vi huske at vi – med
denne
kommunesammenslutningen
– får et Nedre Romerike med et betyde
tall inn
byg
ge
re i en og sam
me
lig an
kommune, noe som vil plassere oss på
kartet i hovedstadsregionen med langt
større tyngde enn vi har klart til nå. Det
håper vi skal gi regionen og kommunen
fordeler, sier hun. n

Her når du flest jurister
– gjennom vårt jobbmarked når du jurister
i privat og offentlig sektor
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• Opplagsøkning i fjor: ca 6%

ANNONSEANSVARLIG

Per-Olav Leth – 07 Media
+47 918 16 012
perolav@07.no

JURISTKONTAKT 1 / 2018

Over

20 000

medlemmer

11

– Det krever sin kvinne å sette seg inn
i oppgavene i Justisdepartementet

N

Justis-, beredskaps- og inn
vandringsminister Sylvi Listhaug
var klar på at hun vil prioritere å
bekjempe overgrep mot barn da
hun uttale seg under nøkkelover
rekkingen i departementet.

– Vi skal bekjempe monstre på internett
som lurer barna våre og legger ut bilder av
dem. Vi skal ta dem og straffe dem. Overgre
pene skjærer meg i hjerterota, og det er den
viktigste saken, sa Listhaug. – Jeg føler meg
heldig som kommer til et departement som
har gjort mange viktige ting, men det er et
departement hvor det alltid vil være utford
ringer og mye å jobbe med. Det krever sin
kvinne å sette seg inn i oppgavene i Justisde
partementet. Jeg vil også bruke mye tid på å
møte de vanlige politifolkene ute på gata, de
som jobber på gulvet, for å se hvor skoen
trykker, sa Listhaug.
«Justissektoren krever mye ressur
ser», skriver de nye regjeringspartiene i sin
politiske plattform. I en kommentar sier
Juristforbundets president Curt A. Lier:
– For oss i Juristforbundet er det
gode nyheter når de blågrønne vil redu
sere saksbehandlingstiden i domstolene

EØS-avtalen kan gi
kommuner gratis wifi
Som en del av EØS-avtalen får norske
kommuner mulighet til å søke om
støtte til etablering av soner med
gratis trådløst internett. Ordningen,
kalt Wifi4EU, skal gi flere gratis wifisoner på offentlige steder som par
ker, torg, havner og bibliotek. Ordnin
gen lanseres av EU-kommisjonen i
løpet av første kvartal 2018. EU har
vedtatt å sette av inntil 120 millioner
euro til ordningen som løper til og
med 2020.
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til lovbestemt nivå, innføre lyd- og bilde
opptak, nedsette et utvalg for å vurdere
dagens politimetoder, styrke rettshjelptiltakene og arbeidet mot økonomisk kri
minalitet, samt komme med økte midler
ut til politidistriktene.
Lier sier at rettsikkerhet er kostbart
og «at det kanskje også skal det være
det?”
– Det er viktig at regjeringspartiene
ikke lar seg friste til raske og enkle løsnin

ger. Alt kan moderniseres og effektivise
res, men å omorganisere med «sikte på å
frigjøre midler» er sjelden den beste løs
ningen, sier Lier.
– Juristforbundet organiserer dom
mere, politijurister, påtalejurister og
advokater. De bidrar mer enn gjerne med
sin kompetanse for å bidra til effektivise
ring av justissektoren, sier han.

Flere mobbesaker til fylkesmennene
Resultatene fra Elevundersøkelsen 2017 viser at 6,6 prosent av elevene har blitt mob
bet 2-3 ganger i måneden eller oftere, mot 6,3 prosent året før. Samtidig rapporterer
fylkesmennene om flere henvendelser fra barn, foreldre, skoler og barnehager for å
hjelpe til med å løse mobbesaker. – Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til
den som mobbes, trådte i kraft samme høst som Elevundersøkelsen ble gjennomført.
Samtidig kan den store oppmerksomheten om mobbing ha bidratt til at flere elever
sier ifra og har blitt mer bevisst på hva mobbing er. Det er positivt, sier kunnskaps- og
integreringsminister Jan Tore Sanner. Fylkesmennene har fått 563 meldinger om mob
bing. Totalt var 355 saker ferdigbehandlet ved utgangen av året. I de 124 sakene som
dreide seg om skoler hadde oppfylt aktivitetsplikten de fikk i fjor høst, så fant fylkes
mannen at de i 3 av 4 tilfeller ikke hadde gjort nok.
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Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester
for flere hundre milliarder hvert år. Arbeidsog sosialminister Anniken Hauglie varsler
nye retningslinjer til offentlige virksomheter
for å forhindre arbeidslivskriminalitet i
offentlige innkjøp. – Offentlig sektor kjøper
inn varer, tjenester og bygge- og anleggsar

beider for om lag 480 milliarder kroner årlig.
Vi vet at det forekommer useriøsitet og
arbeidslivskriminalitet i forbindelse med
noen av kontraktene. Det kan vi ikke aksep
tere, sier Hauglie. – Offentlige virksomheter
må vurdere risikoen i kontraktene de inngår,
og ha rutiner for konkret oppfølging. Jevnlige
stikkprøver, der virksomhetene innhenter
arbeidskontrakter og lønnsopplysninger fra
dem man kjøper fra, kan være én måte å gjø
re det på. For å sikre at offentlige virksom
heter arbeider mer systematisk med dette,
stilles det nye krav om rapportering. – Virk
somhetene skal i årsrapporten sin redegjøre
for hvilke systemer og rutiner de har for kon
traktsinngåelse – og for oppfølging av inn
gåtte kontrakter – slik at det ikke forekom
mer arbeidslivskriminalitet i anskaffelsene
deres, forteller Hauglie.

Fra tingrett en til Diskrimineringsnemnda
Ashan Nishantha (40) er ansatt som direktør for sekretariatet for Diskriminerings
nemnda. Nishantha kommer fra stillingen som dommerfullmektig i Bergen tingrett.
Nishantha arbeidet før dette i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffel
ser, der han i perioder har fungert som direktør. Tidligere har han også vært nasjonal
ekspert i ESA, EFTAs overvåkingsorgan. Diskrimineringsnemnda ble opprettet 1.
januar 2018 og erstatter Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda vurderer
og behandler saker etter diskrimineringsregelverket. Diskrimineringsnemnda består
av tre ledere med dommererfaring og seks faste medlemmer med juridisk bakgrunn.
Diskrimineringsnemnda er gitt myndighet til å ilegge oppreisning i diskrimineringssa
ker innenfor arbeidslivet. Den som ønsker en vurdering av hvorvidt diskriminering har
funnet sted, kan klage til Diskrimineringsnemnda. Behandlingen i nemnda er gratis.

50 år si
den
«En amatørorganisasjon er ikke nok
i vår tid. Ivaretakelsen av juristenes
interesser krever også et profesjonelt
apparat som kan bruke hele sin tid og
arbeidskraft på oppgaven.”
(En generalsekretær og en sekretær
utgjør sekretariatet i Juristforbundet)

40 år si
den
«Det Norske Studentersamfund har
nektet Politiskolen å få disponere
grunn midlertidig ved Chateau Neuf i
forbindelse med utbygging av
Politiskolen.”
(Avslaget begrunnes med at «politiet
er en del av statens voldsapparat”)

30 år si
den
«Justisministerens kritikk av
dommerne har opptatt atskillige
spaltemeter i avisene den senere tid.
Nå bør statsministeren ro sin
justisminister ut av uføret.”
(Justisminister Helen Bøsterud har
«provosert den ene juristgruppen
etter den andre”)

20 år si
den
«Det er en tendens blant reklame
makere til oftere å ta i bruk vold. For
å få oppmerksomhet i et stadig mer
støyende marked tyr man til
sjokkerende, ofte støtende effekter.”
(Forbrukerombud Torfinn Bjarkøy
advarer)

TIMEREGISTRERING
Med Advisor blir føring
av timer en naturlig del
av dagens gjøremål.

telefon: 33 48 43 00 • helpdesk@advisor.no • www.advisor.no
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#metoo
Samlet juristmiljø mot seksuell trakassering
Juristforbundet, Advokat
foreningen og juridisk fakultet
ved UiO gikk på tampen av
fjoråret samlet ut for å si at
seksuell trakassering er
uakseptabelt. De vil blant annet
samarbeide om retningslinjer
for trainéeordningen og
arrangementer der student
foreninger og samarbeids
partnere møtes.
Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

På slutten av fjoråret varslet Juristfor
bundet en kartlegging av seksuell
trakassering i kjølvannet av #metookampanjen. Undersøkelsen skal ifølge
Juristforbundet være klar om ikke l enge.
– Vi tar det vi hører om på største
alvor og skal kartlegge dette nærmere.
Der
for går vi på ny
å
ret ut med en
medlemsundersøkelse om seksuell
trakassering, sa Juristforbundets presi
dent Curt A. Lier til Juristkontakt i
fjor. På slutten av fjoråret gikk også
Juristforbundet, Advokatforeningen
og juridisk fakultet ved UiO sammen
for å øke oppmerksomheten om pro
blemstillingen.
Seksuell trakassering og uønsket
seksuell oppmerksomhet er ikke
akseptabelt i juristmiljøet er budska
pet fra Juristforbundets Curt A. Lier,
Advokatforeningens generalsekretær
Merete Smith og dekan Dag Michal
sen ved Det juridiske fakultet ved
UiO. På den måten vil de signalisere at
dette gjelder alle deler av juristmiljøet
– både på arbeidsplassen og under
studiet.
– Vi må erkjenne at man ikke har
hatt nok fokus på temaet tidligere,
men nå har vi det. Uønsket seksuell
oppmerksomhet og seksuell trakas
14
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– Vi må erkjenne at man ikke har hatt nok fokus på temaet tidligere, sier Advokatfor
eningens generalsekretær Merete Smith, Juristforbundets president Curt A. Lier og
dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet ved UiO.

sering bør blir et tema det snakkes
om på arbeidsplassen. Studenter og
unge ny
ut
dan
ne
de som går inn i
juristbransjen skal føle seg trygge og
uønsket adferd må få konsekvenser
for de som står for den, sier de tre
representantene for Advokatfore
ningen, Juristforbundet og fakulte
tet.
Ved juridisk fakultet har seksuell
trakassering allerede vært et tema en
stund – i forbindelse med en rapport
der det kom frem at det hadde vært
tilfeller av dette.
– Vi ser at det kommer saker fram
i lyset når dette snakkes om. Får man
til en kulturendring faller stumheten
rundt dette, sier dekan Dag Michalsen
sier til Juristkontakt

Tiltak
– Det er to ting som er svært viktig: For
det først e må vi skape en kultur for å si
ifra. Og for det andre må vi agere med
en gang man hører om noe. Vi imple
menterer tiltak i tillegg til de eksiste
rende tiltakene vi har. Dette er ikke en
helt ny problemstilling og UiO har et
godt regelverk, sier Michalsen.
Han for
tel
ler at det har blitt
behandlet fire slike saker det siste året.

– Men selv om man har et godt
regelverk, tror jeg mange ikke vil si
ifra. Det er derfor det er viktig å skape
en kultur for å gjøre det. Det gjelder
for både studentene og de ansatte på
fakultetet, sier Michalsen.
– Det er viktig at de unge kan føle
seg trygge. Fokus på dette vil også vir
ke forebyggende, sier generalsekretær
Merete Smith i Advokatforeningen.
De tre er blitt enige om å samar
beide om noen felles tiltak – i første
om
gang gjel
der det for stu
den
ter i
praksisplasser (trainéeordningen) og
for situasjoner der studentforeninger
og samarbeidspartnere møtes. Man
skal se på muligheten for å få utarbei
det felles retningslinjer, mål og mål
ting for trainéeordningen. Dess
set
uten hvordan den evalueres i
etterkant.
– Vi har et mål om å samarbeide
med universitetet om å lage enda bed
re retningslinjer. Advokatforeningen
har retningslinjer i dag, men de bør
utvides til å omfatte også problemstil
lingen vi diskuterer her, sier Smith

Tema på kurs
Når det gjelder de situasjonene der
studentforeninger og samarbeidspart
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nere møtes og samhandler, skal man
se på mulige fellestiltak og involvere
alle fakultetene og studentforenin
gene. Dessuten oppfordres firmaene
og virksomhetene til å lage kjørereg
ler. Fra Advokatforeningens side vil
man også gå inn for å gjøre seksuell
trakassering og uønsket seksuell opp
merksomhet til tema på arbeidsretts
kurs og kurs i compliance.
Juristforbundets
advokatkon
tor – som bistår medlemmer av Jurist
forbundet – opplyser til Juristkontakt
at de behandler saker som går på sek
suell trakassering fra tid til annen,
men at det ikke dreier seg om et stort
antall. Curt A. Lier sier dette ikke for
teller om den reelle situasjonen og at
det er mørketall. Mange orker ikke å
si ifra eller kontakte sin fagorganisa
sjon om det
te, sier pre
si
den
ten i
Juristforbundet.
– Det er all grunn til å ta dette te
maet på alvor. I Juristforbundet er vi

noe problem». Det vi har sett i løpet
av høsten viser at vår bransje ikke er
forskånet, sier hun.
Curt A. Lier nikker gjenkjennende.
– Det helt klart at man må være
tydeligere enn vi har vært. Det foku
set vi har nå hjelper oss til å forstå og
se ting bedre. For eksempel hvordan
maktstrukturer på en arbeidsplass kan
legge til rette for seksuell trakassering
og at man da må være på vakt. Jeg har
ikke forstått det fullt ut tidligere. I alle
miljøer der maktforskjellene er store
kan det lig
ge til ret
te for at noen
utnytter det.
– Vi må nok også tenke litt på fest
kulturen, spesielt arrangementer med
folk i ulike aldre og mye alkohol. Det
holder ikke å si at «det er en annen
arena». Vi må ha en bevissthet der, sier
Dag Michalsen. Alle meldinger om
uønsket seksuell atferd blir fulgt opp
og det blir reagert når det er grunnlag
for det, sier han.

Ønsker svensk samtykkelov også i Norge
– Tilsvarende endringer i norsk
straffelov, som den som
kommer i Sverige, kan bidra til
å forebygge voldtekt, mener
Curt A. Lier, president i
Juristforbundet.
Tekst: Ole-Martin Gangnes

r


Den svenske regjeringen har fremmet
forslag om en samtykkelov, som forbyr
sex med personer som ikke tydelig sier
ja eller aktivt uttrykker et ønske om å
delta. Loven om samtykke skal ifølge
den svenske regjeringen medføre økt
tydelighet i samtykkeparagrafen i vold
tektsloven, også i ethvert nytt moment i
sexakten, meldte VG i desember.
Curt A. Lier, president i Juristfor
bundet, sier det må vurderes tilsva
rende endringer i norsk straffelov.

8
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allerede blitt kontaktet av personer
med historier å fortelle etter at vi gikk
ut og varslet om en kartlegging blant
egne medlemmer. Det er nok mange
som har rutiner for å følge opp slike
saker, men de som har blitt utsatt for
dette sier ikke ifra. Jeg har tro på at
det kan bli bedre når man får et fokus
på at det er uakseptabelt. Derfor set
ter vi i gang denne undersøkelsen
– for å få mer fram i lyset og for å kun
ne sette inn tiltak, sier Lier.
Juristforbundet skal også kartlegge
situasjonen blant egne tillitsvalgte og i
eget sekretariat.
Me
re
te Smith sier hun hil
ser
metoo-kampanjen velkommen.
– Jeg har tenkt på dette tidligere
også, og jeg har snakket om det i ulike
fora. Men man kunne vært tydeligere
på å si ifra. Det er en lærdom å ta med
seg. De gangene jeg tidligere har tatt
opp disse problemstillingene har sva
ret gjerne vært at «her er ikke dette

– Jeg mener det må stilles strengere
krav til at det gis samtykke. Den aktive
parten må da forsikre seg om at det er
frivillig sex, sier Curt A. Lier
(Foto: Thomas Haugersveen)

– Bestemmelsene er ikke gode nok
i dag. Jeg mener det må stilles stren
gere krav til at det gis samtykke. Den
aktive parten må da forsikre seg om at
det er frivillig sex.
– Press kan foregå på andre måter
enn det som dekkes av lovverket i dag,
spesielt der det er stor forskjell i alder,
utvikling eller maktforhold. En ny

bestemmelse om samtykke vil bety at
den aktive parten må ta ansvar, sier
Lier til Juristkontakt.
Han mener en slik lovendring vil
by på lite vanskeligheter i praksis.
– Det overfokuseres på vanskelig
hetene. Utfordringene vil antakelig
ikke være større enn de er i dag. I
land som har slike bestemmelser har
politiet utviklet veiledere for hvor
dan bestemmelsene skal forstås og
sakene etterforskes. En ny bestem
melse vil virke forebyggende. Å flytte
fo
kus fra vold og trus
ler til mang
lende samtykke kan bidra til å tyde
liggjøre at ufrivillig sex er voldtekt,
sier Lier.
Lovforslaget i Sverige kommer i
kjølvannet av #MeToo-kampanjen og
skal et
ter pla
nen gjel
de fra 1. juni,
ifølge NTB.
Lignende forslag har også kommet
i Danmark, men ble nedstemt i Folke
tinget i april i fjor.
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• Kraftig nedgang i antall straffesaker i Høyesterett
• Andel sivile saker fortsatt på et høyt nivå

Tok historisk tilbakeblikk

Antall straffesaker
som slipper gjennom
til behandling
i Høyesterett har falt
kraftig. I 2004 ble
130 saker behandlet
i avdeling i landets
øverste domstol. I fjor
var tallet 50. Samtidig
har antall sivile
saker holdt seg høyt.
Tekst og foto: Tore Letvik
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I et møte som Høyesterett inviterer
pressen til på begynnelsen av hvert år
tok dom
sto
len den
ne gang for seg
trender og utvikling i antall saker og
saksområder tilbake i tid. Utviklingen
viser nå at Høyesterett behandler
langt flere sivile saker enn straffesaker.
For et godt tiår tilbake var situasjonen
omvendt. I 2004 behandlet domstolen
75 sivile saker. I 2017 var tallet 72.
– Det mest iøynefallende, hvis vi
ser på saksfordelingen og utviklingen i
den, er kanskje først og fremst det fak
tum at antallet straffesaker som kom
mer til behandling i avdeling, er kraf
tig re
du
sert. Si
den 2004 er an
tall
straffesaker som Høyesterett behand
ler langt mer enn halvert, sa Magnus
Matningsdal som i august i år kunne
markere 20-årsjubileum som dommer
i Høyesterett.

Under det årlige møtet med pressen,
hvor mange av høyesterettsdommerne
var tilstede og «minglet» med represen
tanter for media, var det han som holdt
domstolens oppsummering med et solid
tilbakeblikk på utviklingen.
– I 2004 behandlet Høyesterett i
avdeling 130 saker, mens antallet var
gått ned til 50 i fjor, sa Matningsdal
som kom et vitebegjærlig pressekorps
i forkjøpet med å forklare årsaken til
denne utviklingen.
– Den kraftige reduksjonen kan ikke
tas til inntekt for at Høyesterett ikke len
ger prioriterer ansvaret for straffesakene.
Når det gjelder de sentrale lovbruddene
som seksuallovbrudd, narkotika og volds
lovbrudd – så er det allerede gjennom
Høyesteretts praksis etablert retningsgi
vende straffenivå, sa Matningsdal.
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• Økende internasjonalt fokus på menneskerettigheter
• Økt fokus på straffenivået i dyrevernsaker

i møte med pressen

Roser lagmannsrettene
Tidlig på 2000-tallet skjedde det viktige
lovendringer, blant annet i forhold til
straffenivået for seksuallovbrudd, og
narkotika og voldsforbrytelser.
– Det var naturlig for Høyesterett
å hen
vi
se en god del sa
ker for å
utpensle nytt straffenivå. Vi hadde
også nye straffereaksjoner, som forva
ring, dom på overføring til tvungent
psykisk helsevern, og samfunnsstraff,
som det også var naturlig for Høyeste
rett å henvise en god del saker av for å
fastsette nivå, sa Matningsdal som på
vegne av Høyesterett antydet at man
un
der
veis kan ha hatt en tan
ke
gang
om at «jo flere jo bedre».
– Vi hadde nok en annen holdning
til antall saker, en mer «mengde-tanke
gang» som gikk ut på at for å fylle rol

len som prejudikatdomstol så burde vi
ha et ikke ubetydelig antall saker, sa
Matningsdal, som på vegne av dom
stolen kom med følgende erkjennelse.
– Det tok kanskje litt av, og jeg kan
nevne at Høyesterett i 2005 behandlet
20 narkotikasaker hvor straffeutmålin
gen var tema. I forbindelse med ved
tak om ny straf
fe
lov ble det gitt
uttrykk for at man ikke lenger tok sik
te på noen justering verken opp eller
ned, og at eventuelle justeringer i
straffenivå i tilfelle måtte skyldes ny
kunnskap om fare, og jeg kan nevne at
narkotikasakene får langt mindre pri
oritet i dag. I 2017 behandlet vi kun
fire straffeutmålingssaker når det
gjaldt narkotika, sa Matningsdal.
En annen sentral årsak til at færre
straffesaker nå anses nødvendig å be

handle av Høyesterett i avdeling, kan
ligge i lagmannsrettenes behandling.
– Jeg an
ser også at ned
gan
gen i
antallet straffeutmålingssaker i Høyes
terett er en tillitserklæring til lag
mannsrettene. Vi får jo inn veldig
mange anker over straffeutmåling i
lagmannsrettene og inntrykket er at vi
synes lagmannsrettene gjør et veldig
godt arbeid og begrunner resultatene
godt, sier Matningsdal.

Nye saker
Høyesterett understreket i pressemø
tet at domstolen har øyne og øre åpne
i forhold til saker det er behov for å
behandle.
– Når nye faktiske overtredelser
duk
ker opp, så blir de hen
vist til
behandling, sa Matningsdal som vis
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F.v. høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie, høyesterettsdommer Magnus Matningsdal og VGs Hanne Skartveit.

te til de langt strengere bestemmel
sene for brudd på innreiseforbudet,
som ble innført ved årsskiftet 20132014.
– Normalstraffenivået var høsten
2013 satt til 60 dager av Høyesterett.
De nye bestemmelsene lød på minst
ett år ved slike overtredelser. Det fikk
som konsekvens at Høyesterett første
halvår 2015 behandlet tre slike saker,
sier Matningsdal.
Både han og høyesterettsjustitia
rius Toril M. Øie pekte også på at flere
dyrevernsaker har blitt, og kommer til
å bli, behandlet i Høyesterett.
– Det har også skjedd et økt fokus på
dyrevern. Og straffenivået på det. Det
har ført til at vi i 2016 hadde til behand
ling den såkalte Lukas-saken, om druk
ning av hund, også hadde vi saken hvor
92 storfe ble sultet i hjel, og i fjor hadde
vi til be
hand
ling en sak om bruk av
strømhalsbånd, sier Matningsdal.
Også to nye saker om avlivning av
hund kommer nå opp for Høyesterett.

Internasjonalisering
Av andre utviklingstrekk pekte
Matningsdal på utviklingen i interna
sjonalisering og det økte fokuset på
menneskerettigheter.
18

– Når det gjelder menneskerettig
heter så skjøt det fart tidlig på 90-tal
let, men det har tatt enda mer fart nå,
etter tusenårsskiftet. Da jeg kom til
Høyesterett som dommer i 1997, så
var det først og fremst EMK som vi da
forholdt oss til – men etterhvert de uli
ke FN-konvensjonene og da særlig bar
nekonvensjonen og konvensjonen om
sivile og politiske rettigheter. Og så
gjennom EØS-samarbeidet har selv
sagt også denne EØS-avtalen satt bety
delige spor i vår praksis. Dette innebæ
rer også rettskildematerialet som vi
arbeider med i disse sakene, som stort
sett var på norsk tidligere, mens vi nå i
stor grad må forholde oss til internasjo
nalt rettskildemateriale.
Når det gjelder fokus på nye lov
brudd peker Høyesterett også på miljø.
– Det har gitt seg utslag i saker
som er blitt henvist og blitt behandlet
og det har skjedd en betydelig økning
i straffenivået, sier Matningsdal.
Av de ulike sakstypene som blir
behandlet i dag, sammenlignet med i
2004, er ikke forskjellen stor.
– Den gang hadde Høyesterett til
behandling 11 saker om skatt og av
gift. I fjor var dette økt til 14. Det
innebærer at omtrent en femtedel av

de sivile sakene som er til behandling i
avdeling er innenfor dette saksområ
det, sier Matningsdal.

Etterlyser forretningsjuridiske saker
Høyesterett valgte i år å også etterlyse
saker de gjerne skulle hatt flere av.
– Saker som vi har lite av, og kan
skje for lite av generelt, er forretnings
juridiske saker, og ikke minst mangel
på en
tre
pri
se sa
ker. Og som vi vet,
entreprisekontrakter utgjør en bety
delig del av samfunnsøkonomien,
men vi har veldig få saker på dette
rettsområdet. Der synes partene å
foretrekke voldgift, sier Matningsdal.
Under Høyesteretts møte med
mediene var også pressen valgt ut til å
holde et innlegg. Det ble holdt av poli
tisk redaktør, Hanne Skartveit i VG.
Hun understreket betydningen av Høy
esteretts rolle som beskytter av ytrings
friheten, og pekte på at Høyesterett og
pressen har samme oppdrag i å ivareta
rettssikkerheten, men ulike roller.
– Pressens jobb er å plage makta,
og vi må ha noe friere tøyler enn dom
stolene for å kunne gjøre det. Vi er på
mange måter historiens kladdebok, sa
Skartveit. n
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Riksadvokatembetet
satser på åpenhet
Riksadvokaten satser på
mer åpenhet og offentlighet
og går inn i det nye året med
ny nettside mer rettet mot
publikum og presse i det som er
en historisk satsing fra landets
øverste påtalemyndighet.

Tekst: Tore Letvik

Til Juristkontakt forteller assisterende
riksadvokat Knut Erik Sæther at en
viktig målsetting med satsingen er å ta
del i det offentlige ordskiftet om
rettspolitiske spørsmål.
Mens store juridiske aktører som
Høyesterett, Oslo
tingrett
og
Økokrim for lengst hadde satset på å
nå ut til publikum ved bruk av egne
informasjonsarbeidere
sto
Riksadvokatembetet fortsatt lenge
uten egne ansatte med bakgrunn
innen media og informasjonsvirksom
het. Nettsiden kunne heller ikke anses
å være særlig «up to date». Nå har riks
advokaten både egen informasjons
rådgiver og en «nyopppusset» og tids
riktig nettside på riksadvokaten.no
Mie Skarpaas, som jobbet som
informasjonsansvarlig hos Økokrim i
over åtte år, har byttet jobb og er
ansatt som informasjonsrådgiver hos
Riksadvokaten. Den nye nettsiden
innebærer en langt større tilgjengelig
het av informasjon til menig mann og
-kvinne såvel som faglig innhold fra
påtalemyndigheten til aktører innen
strafferettspleien.
På spørsmål fra Juristkontakt om
årsaken til den historiske satsingen gir
Knut Erik Sæther følgende svar:
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– Det er en viktig målsetting for oss å ta del i det offentlige ordskiftet om
rettspolitiske spørsmål, som en forkjemper for en liberal rettsstat og en
human strafferettspleie, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther
(Foto: Riksadvokaten)

Skal samfunnets
bruk av straff virke
allmennpreventivt, er vi
avhengig av at mediene
omtaler straffesakene
– Med en egen kommunikasjons
rådgiver har vi en som er dedikert til
det kommunikasjonsfaglige og bidrar
til å tenke helhetlig på dette området.
Vi ønsker å legge til rette for enkel
formidling om vår virksomhet til
befolkningen, ikke minst via pressen
som jo er en helt sentral formidler.
Skal samfunnets bruk av straff virke
allmennpreventivt, er vi avhengig av
at mediene omtaler straffesakene, sier
Sæther.

Offentlig ordskiftet
Han fortsetter:
– Dessuten ønsker vi å gjøre våre
rundskriv og andre faglige føringer
lettere tilgjengelig for statsadvokatene
og politiet. Det har vi forsøkt å legge
enda bedre til rette for nå med den
nye hjemmesiden, der søkemulighe
tene på riksadvokatens prioriteringer,
rettspolitiske initiativ, viktige avgjø
relser og andre sentrale dokumenter
er forbedret. Sist men ikke minst er
det en viktig målsetting for oss å ta del
i det offentlige ordskiftet om rettspo
litiske spørsmål, som en forkjemper
for en liberal rettsstat og en human
strafferettspleie, sier Sæther.
– I tillegg informeres fra og med
nå i desember om nyheter fra Den
høyere påtalemyndighet på twitter
(@Riksadvokaten). Følg oss der, opp
fordrer Sæther.
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Wegner med
dyptpløyende bok om
norsk fengselshistorie
Hvordan ble norske innsatte
behandlet før? Hvilke tanker
rådet på 1800-tallet om
det vi i våre dager kaller
«kriminalomsorg»? Svar
på disse spørsmålene gir
Rolf B. Wegner som nå har
gitt ut en bok som ikke
bare tar leseren tett på
lidelsene fangene ble
påført, men også presen
terer den ideologiske og
kriminalpolitiske tanke
gangen bak byggingen av
fengslene i Norge og
soningen i dem. En
tankegang som ble delt
av mange av datidens
jurister.
Tekst og foto: Tore Letvik
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Wegner, som i 2016 ga ut boka «Dje
velen fra Østfold – Kongen av Halden»
om en av Hitlers verste torturister i
Norge under den annen verdenskrig,
har der
med igjen «be
gått» en bok,
drøye året etter. Også denne gang en
bok med røtter i Halden. I boka «Fred
rikshald distriktsfengsel, byen, fengse
let og fangene», utvider han horison
ten til å om
fat
te hele den tids
fengsels-Norge.
Fredrikshald distriktsfengsel var ett
av i alt 56 distriktsfengsler som det fat
ti
ge Norge bygde i 1860-70-åre
ne.
Fengslene var spredt ut over hele lan
det, både i bygd og by. Disse fengslene
er i dag borte eller ombygget og påbyg
get til det ugjen
kjen
ne
li
ge. Bare det
totalfredete Fredrikshald distriktsfeng
sel står igjen som eneste representant
for denne epoken i fengselsvesenet.
– Det var en viktig epoke i feng
selsvesenet. Historien om dette feng
se
let har utvil
somt man
ge og kla
re
paralleller med de andre distrikts
fengslenes historie. Boken handler
der
for egent
lig ikke bare om lo
kal
fengselshistorie, men i høy grad også
om nasjonal fengselshistorie, forteller
Wegner til Juristkontakt.

Weg
ner, som selv var eks
pe
di
sjonssjef i Justisdepartementet og
leder av fengselsstyret i en årrekke,
for
tel
ler at han gjen
nom li
vet har
tenkt at fengselshistorien har vært et
område med lite tilgjengelig kunn
skap for store deler av befolkningen.
Noe som har motivert ham til å skrive
boka som gjennom 240 velillustrerte
sider gir et sjeldent innblikk i fengsels
historie både på mikro og makronivå.
Ett av eksemplene som går i detalj
handler om giftmordersken Sophie
Johannesdatter, om giftdrapene, retts
behandlingen, hennes tid som vare
tektsfange i Fredrikshald distrikts
fengsel, og henrettelsen av henne i
1876. Om henrettelsen skriver Weg
ner i boka:
«Den skulle skje ved halshugging
med øks, slik som bestemt i Kriminal
lovens kapittel 2 § 2. Datoen ble fast
satt til 18. februar. Som skarpretter
var ut
pekt Theo
dor Larsen, Nor
ges
siste bøddel. Oppgavene hans som
bøddel var bare et bierverv. Paradok
salt nok var han ansatt ved Rikshospi
talet», skriver Wegner, før han – som
flere andre steder i boka – fortsetter
tørrvittig: «Helsevesenet må den gang
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Oppgavene hans
som bøddel var bare et
bierverv. Paradoksalt nok
var han ansatt ved
Rikshospitalet

ha vært nokså liberale med hensyn til
hvilke bierverv deres ansatte fikk
samtykke til å påta seg!».
Den dødsdømte fikk også servert
et glass vin i minuttene før hun ble
halshugget. Noe Wegner også kom
menterer: «Forfatteren har vanskelig
for å tro at et glass vin kan virke særlig
trøs
ten
de for en per
son som noen
minutter senere skal miste sitt hode.»

Reform
Selv opptakten til byggingen av
fengslene i Norge beskrives «fengs
lende» og ikke minst informativt av
Wegner. «Et stykke ut på 1800-tallet
be
gyn
te det å skje noe med norsk
fengselspolitikk. Først ganske lang
somt, men etter hvert raskere og med
øken
de styr
ke. I bun
nen lå opp
lys
ningstiden med sine humanitetsidea
ler og sitt menneskesyn, som hadde
begynt å gjøre seg gjeldende i Europa
fra mid
ten av 1700-tal
let. Ide
ene
nådde også dobbeltmonarkiet Dan
mark-Norge», skriver Wegner som
forteller videre om Justisdepartemen
tet som sendte kvalifiserte personer
på studiereiser i utlandet for å stu
dere fengselsforhold, hvordan depar
te
men
tet fulg
te opp i 1837 ved å
ned
set
te en kom
mi
sjon som fire år
senere avga en 700 sider lang innstil
ling om å bygge sju store landsfengs
ler spredt over hele landet, og helt
nye prinsipper for fangebehandlingen
etter Philadelfia-systemet fra USA,
som gikk ut på at fangebehandlingen
ikke lenger skulle være gjengjeldelse
og hevn, men fangenes fremtidige
utvikling og rehabilitering.
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– Boken handler egentlig ikke bare om lokal fengselshistorie, men i høy grad også om
nasjonal fengselshistorie, sier Rolf B. Wegner.

Tankegangen var at fangen bare
skul
le være i sel
skap med sin egen
samvittighet og sin Gud, og fengsels
vesenet gikk da vekk fra fellesskapene
i fangemiljøene. I stedet ble den en
kelte fange isolert fra andre fanger,
som en del av fangebehandlingen.

Isolasjonen viste seg ikke å være noe
man kunne fortsette med, sier Wegner,
som nå er engasjert i å opprette et feng
selsmuseum i Fredrikshald distrikts
feng
sel, slik at pub
li
kum kan kun
ne
komme og se et identisk fengselsmiljø
slik det var for 150 år siden.
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Juridisk dragkamp om gråbeins fremtid i Norge

Oslo tingrett har satt av fire dager til behandling
av påstand om ulovlig norsk ulveforvaltning
Mens ulvejegerne tar livet av
stadig flere av de 42 ulvene som
skal skytes etter regjeringens
vedtak om lisensiert jakt,
demonstrerer ulveforkjemperne
med krav om at jakten stanses.
Samtidig pågår en juridisk
dragkamp om ulvenes liv,
i domstolene.
Tekst: Tore Letvik

Lørdag 20. januar møtte om lag 3000
demonstranter foran Stortinget med
krav om at skytingen av ulv stanses.
Da var 22 av de 42 ulvene som er ved
tatt skutt, allerede felt.
Under demonstrasjonen, som ble
arrangert av dyrevernorganisasjonen
NOAH, del
tok blant and
re juss
pro
fessor Mads Andenæs.
– Lo
ven er på ul
vens side, sa
Andenæs som, i følge NTB, slo til med
en liten miniforelesning om naturm
angfoldsloven, Grunnlovens paragraf
112 og Bern-konvensjonen.
– Dette kan myndighetene ikke se
bort fra. Men vårt politiske system har
feilet. Det er rimelig klart at tanke
gangen som styrer dagens vedtak, vil
gjelde fram til det ikke er en ulv igjen i
Norge. Men vi kan ikke si at det er
«hensiktsmessig» eller vise til nærings
interesser for å skyte ulv, når vi har
forpliktet oss gjennom internasjonale
konvensjoner, og når Grunnloven og
naturmangfoldsloven er så ty
de
lig,
mener Andenæs.
World Wildlife Fund (WWF) har
saksøkt Staten i et forsøk på å stanse
22

jakta og begjært midlertidig forføy
ning inntil søksmålet er endelig av
gjort i domstolene og saken har vært
to gan
ger i ret
ten. Før
s
te gang fikk
WWF medhold og jakten ble stanset,
men den andre gangen, fikk regjerin
gen medhold.

«Deadline» i februar
Den 5. januar opphevet Oslo tingrett
stansen av ulvejakta, da domstolen
konkluderte med at regjeringens
grunnlag for sitt nye og siste vedtak
om felling av de 42 ulvene var innen
for lovverket. WWF, og organisasjo
nens advokater fra Arntzen de Besche
har anket kjennelsen, men da Jurist
kontakt gikk i trykken var spørsmålet
om behandlingen av en anke fortsatt
ikke endelig avgjort.

Den lisensierte ulvejakten er ved
tatt gjennomført i tidsrommet 1.
januar – 15. februar. Dersom en anke
behandling ikke finner sted før den tid
og jaktlagene klarer å felle hele den
lisensierte kvoten, vil et eventuelt
rettslig medhold for WWFs argumen
ter, kun være av teoretisk betydning.
Det som imidlertid allerede er klart,
er at den prinsipielle og store saken –
hovedsøksmålet om hele ulveforvalt
ningen – er berammet for Oslo tingrett
den 24. april. Tingretten har satt av fire
dager til behandling av saken. Det som
da skal behandles er det opprinnelige
søksmålet som WWF Verdens natur
fond reis
te den 2. no
vem
ber 2017.
WWF mener ulveforvaltningen strider
mot Grunnloven, naturmangfoldloven
og Bernkonvensjonen.
Den 2. november 2017 saksøkte
WWF Verdens naturfond staten fordi
de mener at ulveforvaltningen strider
mot Grunnloven, naturmangfoldlo
ven og Bernkonvensjonen. Samtidig
krevde WWF midlertidig stans i ulve
jakten utenfor ulvesonen i region 4 og
5, som om
fat
ter Østfold, Oslo,
Akershus og Hedmark.

Innsamling
Til denne rettsprosessen, som til slutt
kan ende opp i Høy
es
te
rett, igang
satte WWF en innsamlingsaksjon via
nett
si
den gofoundme.com for to
måneder siden. Organisasjonen har
beregnet å ha behov for 550.000 kro
ner for å kunne gjennomføre rettspro
sessen. Da Juristkontakt gikk i trykken
viste nettsiden at givere fra fjern og
nær til sammen hadde gitt 342.000
kroner.
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Domstolene herjet av dataproblemer
Innføring av ny dataplattform
i domstolene skapte i fjor så
store problemer at dommere
gikk hjem tidlig på dagen i ren
frustrasjon. Mange hadde som
følge av datatrøbbel vansker
med å få utført arbeid
overhodet.

Digitalisering skapte i fjor
store dataproblemer
i domstolene, forteller
Dommerforeningen.

Tekst: Tore Letvik

Dette går fram av et brev Den norske
Dommerforening sendte Domstolad
ministrasjonen (DA) i desember i fjor.
I brevet slo Dommerforeningen alarm
om datasituasjonen i domstolene.
«Etter at vi 11. september fikk ny
dataplattform har mange dommere
meldt om en rekke ulike dataproble
mer», skrev lederen i Dommerforen
ingen, Ingjerd Thune.
I brevet viser hun til at problemet
har blitt tatt opp i et møte mellom DAs
styre og styret i Dommerforeningen.
«Etter møtet har vi fått ytterligere
henvendelser fra medlemmer som
etterlyser handling på området, skri
ver Dommerforeningen som har et
inntrykk av at situasjonen er noe bed
ret, men påpeker at dataproblemene
må få innvirkning på det videre arbeid
med digitalisering av domstolene.
«Dommerforeningen mener det er
påkrevd med et driftssikkert datasy
stem før ordningen utvides», heter det
i bre
vet som lis
ter opp dom
mer
nes
erfaringer med det nye datasystemet
rundt om i landet.
«Man
ge dom
me
re har gitt mel
ding om treg
he
ter og skjer
mer som
«fryser», både i retten og på kontoret.
Når datamaskinen som benyttes av
administrator i retten får sort skjerm,
får det selvsagt innvirkning på avvik
lingen av rettsmøtet. Flere har mistet
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Vi er smertelig
klar over at det har vært
store innkjøringsproblemer
doms
ut
kast som det ikke har vært
mulig å gjenopprette. Mange har som
følge av dataproblemer hatt vansker
med å få utført arbeid overhodet, og
dommere har gått hjem fra kontoret
tidlig på dagen i ren frustrasjon. En
tingrettsdommer har til illustrasjon
meldt om at hun i lø
pet av åtte
arbeidsdager i oktober hadde store
dataproblemer hele fem av dagene»,
skriver Dommerforeningen.

Innkjøringsproblemer
Overfor DA understreker Dommer
foreningen betydningen av at det
iverksettes tiltak.
«Det er viktig at det nå blir ansatt IKTmedarbeidere lokalt i den enkelte dom
stol, eventuelt regionalt. Oppæring av an
satte i domstolene må gis langt høyere
prioritet enn i dag. Domstolene vil i digi
taliseringsprosessen også ha behov for
hyppige besøk i opplæringsøyemed. Det
er sentralt at det arbeides videre med å få
til en standardisering av digitale arbeids

prosesser med helhetlige og robuste ord
ninger», heter det i brevet.
– Vi er smertelig klar over at det har
vært store innkjøringsproblemer i for
bindelse med oppgraderinger og innkjø
rin
ger til ny IKT-platt
form i dom
sto
lene. Ting går likevel bedre nå. Det er
nå betydelig færre henvendelser. Bered
skapen hos oss og leverandører er like
vel høy. DA har dialog med domstolene
om hvilke problemer de opplever. Vi
har fort
satt noen funk
sjo
ner som må
utbedres. Det er også noen ønsker om
funksjoner som per tiden ikke er på den
nye plattformen. Her jobbes det aktivt
for å finne løsninger, sa Iwar Arnstad,
fungerende avdelingsdirektør i DA, til
Juristkontakt i desember.
– Omleggingen til ny leverandør
av driftstjenester for IKT, og den for
bindelse modernisering av domstole
nes tekniske plattform, er et nødven
dig tiltak for så sikre domstolene gode
og velfungerende arbeidsverktøy. Den
nye tekniske plattformen er også helt
grunnleggende for å digitalisere dom
stolenes arbeidsmåter og tjenester,
sier han.
Arnstad for
tel
ler at Domstol
administrasjonens styre hadde IKT-si
tuasjonen som et av sine punkter på
sitt styremøte i desember.
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Måtte rydde opp i tariffstridige
ansettelseskontrakter
Politidirektoratet måtte rydde
opp etter at Politijuristene
oppdaget at det ved flere
ansettelser ble gitt tilbud
med teksten «Nøyaktig
lønnsplassering avhenger av
fagforeningstilhørighet.»

Juristforbundet umiddelbart og helst
før man aksepterer slikt tilbud slik at
vi kan bistå».

– Tar kampene

Tekst: Tore Letvik

Flere søkere på stillinger som påtale
jurister i politiet har ved tilbud om
fast stilling fått beskjed om at størrel
sen på lønna av
hen
ger av sø
ke
rens
fagforeningstilhørighet. Leder av Poli
tijuristene, Sverre Bromander, rea
gerte sterkt på praksisen da den ble
kjent.
– Dette er helt uakseptabelt. Det
te er tariffstridig, og selvfølgelig ikke
tillatt, sier han til Juristkontakt.
Politidirektoratet beklager og sier
de har ryddet opp.
Juristkontakt sitter med kopi av et
av brevene som et av landets 12 poli
tidistrikter sendte til søkeren på en
politiadvokat 2-stilling. I brevet går
det klart frem at vedkommende er an
satt, hvilket lønnstrinn som tilbys for
stillingen, før den aktuelle formule
ringen fremkommer. «Nøyaktig lønns
plassering avhenger av fagforeningstil
hørighet».
Praksisen ble i januar oppdaget av
Politijuristene som umiddelbart rea
ger
te på sin face
book-side med en
oppfordring til søkere om å ta kontakt
med Politijuristene eller sekretariatet
i Juristforbundet dersom de får et slikt
tilbud.
24

– For meg er det og skremmende å se
kompetansenivået hos de på arbeidsgi
versiden som forvalter våre medlem
mers, og andre arbeidstakeres lønn, sier
Sverre Bromander (Foto: Ole-Martin
Gangnes)

På sin facebook-side skriver foren
ingen:
«Politijuristene har oppdaget at
det ved flere ansettelser gis tilbud
med følgende tekst; «Ansettelsesrådet
i NN politidistrikt har den XX, ansatt
deg i fast stilling som XX. Stillingen
til
bys i lønns
trinn XX / kr. XXX
XXX.
Nøyaktig
lønnsplassering
avhenger av fagforeningstilhørighet.»
Dette er selvfølgelig ikke greit. For
skjellsbehandling basert på fagforen
ingstilhørighet er ikke tillat og vi ber
derfor samtlige som får slikt eller lik
nen
de til
bud om å ta kon
takt med
Politijuristene eller sekreteriatet i

Sverre Bromander sier til Juristkon
takt at dette strider mot organisa
sjonsfriheten.
– For meg er det og skremmende å
se kompetansenivået hos de på arbeids
giversiden som forvalter våre medlem
mers, og andre arbeidstakeres lønn, når
det tror at de kan gjøre det på denne
måten. Men dette er jo etter min opp
fatning også illojalt overfor Kommunalog Moderniseringsdepartementet, når
en underliggende etat på denne måten
forsøker å undergrave den avtalen som
KMD har fremforhandlet. For det er jo
en undergraving også av KMDs politikk
når de forsøker å gjøre det å være Aka
demikermedlem mindre gunstig. Men
vi kommer til å ta alle de kampene som
er nødvendig for å ivareta våre medlem
mer, og vi kommer til å vinne de kam
pene. Men forhåpentligvis vil politidis
triktene snart se at de må gjøre det de
kan for å satse på akademikerne og for å
rekruttere og beholde alle de gode aka
demikerne. Det er i ytterste konsekvens
hele reformen avhengig av.
Juristkontakt tok opp saken med
Politidirektoratet, som umiddelbart
beklaget.
– Både Politidirektoratet og det
aktuelle politidistrikt er enig med
Politijuristene om at det ikke skal
være ulik lønn basert på fagforenings
tilhørighet. Vi beklager at slike mis
forståelser oppstår. Saken ble tatt opp
med oss og ledelsen i distriktet og løst
umiddelbart, sa seksjonssjef Frode
Aarum i Politidirektoratet til Jurist
kontakt i januar.
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Lyd- og bildeopptak kan bli innført i domstolene i 2019-2020

Solberg II-regjeringen lover økt satsing
på etterlengtet rettssikkerhetstiltak
– Generell innføring av lyd- og
bildeopptak i domstolene bør
kunne skje i 2019-2020 dersom
vi får bevilgninger til de økte
kostnadene.

Tekst: Tore Letvik

Dette sier direktør i Domstoladminis
trasjonen Sven Marius Urke til Jurist
kontakt, etter at Solberg II-regjeringen i
sin politiske plattform lover å «trappe
opp arbeidet med å innføre lyd- og bil
deopptak i norske domstoler.”
Norge er fortsatt ett av få land i
Europa hvor en tiltalt, et vitne eller
andre av rettens aktører kan si én ting
under rettsforhandlingene og senere
hev
de han el
ler hun sa noe an
net,
uten å risikere å bli konfrontert med
udiskutabel dokumentasjon på hva
som ble sagt, i form av et lydopptak.
Man
ge
len på sik
ring av par
ter og
vitners forklaringer i domstolene er en
saga blott til tross for at både dommere,
advokater og sentrale justispolitikere
gjennom en årrekke, og gjennom ulike
regjeringer, har påpekt at lydopptak vil
være et viktig rettssikkerhetstiltak.
I dokumentet «Politisk plattform for
en re
gje
ring utgått av Høy
re, Frem
skrittspartiet og Venstre» lover de tre
regjeringspartiene nå skjerpet innsats på
innføring av dette etterlengtede retts
sikkerhetstiltaket i sin regjeringsperiode
fram til 2021. Dermed kan det bli den
nye justis-, beredskaps- og innvand
ringsministeren, Sylvi Listhaug som
endelig sikrer at forklaringer som gjøres
i norske rettssaler blir tatt opp og lagret
for ettertiden.
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– En mulighet for å etterprøve innholdet
av forklaringene vil styrke rettssikker
heten, sier Sven Marius Urke, direktør i
Domstoladministrasjonen (Foto: DA)

Direktør i Domstoladministrasjo
nen (DA), Svein Marius Urke reagerer
positivt på regjeringspartienes løfte om
skjerpet satsing på dette området.
– Vi er kjempefornøyde med at
regjeringen ønsker å trappe opp arbei
det med å innføre lyd- og bildeopptak i
domstolene. Norge er et av få land som
ikke dokumenterer innholdet i parts- og
vitneforklaringer rettsmøter. En mulig
het for å etterprøve innholdet av forkla
ringene vil styrke rettssikkerheten. I til
legg gir lyd- og bildeopptak i tingretten
en del muligheter for å forenkle anke
prosessen. En slik ordning er forutsatt i
tvisteloven, men ikke finansiert. Nå er
det også forutsatt i forslaget til ny straf
feprosesslov, sier Urke til Juristkontakt.

Prøveprosjekt i gang
Urke viser også til at Domstoladminis
trasjonen siden 2016 har vært i gang
med et prøveprosjekt i Tromsø tinghus.

Da prøveprosjektet ble innført skrev
DA følgende på sin internettside:
«Mandag 10. oktober 2016 var en
merkedag i norsk rettshistorie. Da
startet utprøvingen for lyd- og bilde
opptak av parts- og vitneforklaringer i
Nord-Troms tingrett og en sak i Hålo
galand lagmannsrett. Begge domsto
lene holder til i Tromsø tinghus.»
Ved å installere opptaksutstyr i fem
av tinghusets elleve rettssaler har pro
sjektet blant annet hatt som formål å se
på arbeidsflyten mellom tingretten og
lagmannsretten ved ankebehandling.
Det har i lang tid vært antatt at innfø
ring av opptak fra rettsforhandlingene
vil kunne være med på å spare betydelig
tid i denne prosessen og sikre en bedre
kvalitet i rettsvesenet.
– Det har vist seg å være verdifullt
for å få erfaring, se hva som fungerer
best og hvilke behov der er. Det er fort
satt behov for å prøve ut noen deler i
andre instans. For at vi skal kunne prøve
ut dette må vi ha på plass lovhjemmel
og vi forventer at lovforslaget kommer
til Stortinget i vår. Da vil vi kunne prøve
ut i lagmannsretten i løpet av første
halvår 2018 og i 2019. I 2019-2020 bør
prosjektet gå over til generell innføring i
domstolene. Det er dog avhengig av
bevilgninger for de økte kostnadene.
Endelig beløp for dette avhenger av valg
av løsning. For 2018 er utprøvingspro
sjektet underfinanseiret med to millio
ner og må vesentlig styrkes i 2019 der
som
innføringen
skal
forseres.
Domstoladministrasjonen skal sørge for
at tiltaket kan gjennomføres raskt der
som vi får på plass nødvendig lovhjem
mel og finansiering, sier Urke til Jurist
kontakt.
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Redaktørforeningen i klinsj med domstolene i Nord

Ber tingrettene bruke elektronisk løsning
for å gjøre tiltaler og dommer tilgjengelig
Norsk Redaktørforening (NR)
er misfornøyd med hvordan
tingrettene i Nordland
praktiserer publisering av
dommer og tiltalebeslutninger
på domstolenes elektroniske
pressesider, og ber i et eget
brev om at tingrettene endrer
sin praksis.
Tekst: Tore Letvik

Henvendelsen fra NR kommer etter
kontakt med mediene i fylket. I brevet
tar Redaktørforeningen opp forhold
som at ingen av tingrettene publiserer
tiltalebeslutninger på elektronisk
pressemappe på domstol.no, at det vir
ker helt tilfeldig i hvilken grad dom
mer blir pub
li
sert der og at en
kel
te
tingretter heller ikke oversender dom
mer og tiltalebeslutninger per epost.
I brevet, som er sendt til alle ting
rettene i Nordland, samt til Statsad
vokaten i Nordland og til Nordland
politidistrikt, tar redaktørforeningen
opp den ufullstendige elektroniske
publiseringen, punkt for punkt, og
begynner med tiltalebeslutninger.
«Ingen av tingrettene i Nordland
publiserer, så vidt vi kan se, tiltalebe
slutninger i berammede saker på den
lukkede pressetjenesten på domstol.
no Det
te me
ner vi er i strid med
intensjonene for domstol.no. Vi er
innforstått med at ordningen formelt
er frivillig, men mener dette undegra
ver og vanskeliggjør mediene i
26

Nordland sine arbeidsvilkår opp mot
rettsvesenet. Vi er interessert i å høre
begrunnelsen for det som fremstår
som en felles linje fra alle fylkets dom
stoler. I andre deler av landet praktise
res det
te helt an
ner
le
des, og det er
vanskelig å se at det skulle være sære
gne forhold i Nordland som gjør det
nødvendig med en mer restriktiv linje
her».
Videre tar redaktørforeningen fatt
i temaet: Avsagte dommer.
«Det virker tilfeldig i hvilken grad
tingrettene i fylket publiserer avsagte
dommer på pressetjenesten domstol.
no En tilfeldig sjekk vi gjorde torsdag
vem
ber vi
ser blant an
net at:
23. no
Brønnøy tingrett har lagt ut tre retts
avgjørelser siste tre måneder. Ofoten
tingrett – ingen avgjørelser siste tre
måneder. Salten – ingen etter 15.
November. Vesterålen tingrett – ingen
avgjørelser siste tre måneder. Flere av
de øvrige tingrettene virker langt mer
oppdatert, men en tilfeldig og til dels
mangelfull publiseringspraksis gjør,
etter vårt syn, pressetjenesten på
domstol.no til et langt mindre effek
tivt arbeidsverktøy for journalister
enn hva det var ment som», skriver
generalsekretær Arne Jensen i Norsk
Redaktørforening i brevet.

Heller ikke på epost
Presseorganisasjonen er heller ikke
fornøyd med hvordan journalister blir
møtt når de ber dom
sto
le
ne over
sende tiltaler og avgjørelser på epost.
«Den ovennevnte publiserings
praksisen blir ekstra problematisk når
enkelte tingretter heller ikke vil over
sende dommer per epost til redaksjo
nene. Vi har eksempler på at dette har
blitt nektet, angivelig fordi dette er en

usikker kommunikasjonsform og for
di vedkommende redaksjon ikke har
«kryptert» epost. Dette må sies å være
en helt urimelig grad av sikkerhetsfor
anstaltninger hva gjelder oversendelse
av rettslige dokumenter som i all
hovedsak er offentlige, og som det
et
ter alle so
le
mer
ker vil være svært
begrenset interesse for å skaffe seg
ulovlig tilgang til. Vi kjenner heller
ikke her til at det andre steder i landet
praktiseres på denne måten. Oversen
delse av dommer per epost til redak
sjonene er helt normalt», skriver
Jensen og minner om anbefalinger i
håndboken «Dommerne og mediene»,
utgitt av Den norske Dommerforen
ing, og hvor det blant annet heter:
«Utvalget anbefaler som nevnt at
alle domstoler deltar i ordningen med
elektroniske pressetjenester på nett
på domstol.no. Gjennom denne ord
ningen kan pressen også enkelt for til
gang blant annet til tiltalebeslutnin
ger.» I yt
ter
li
ge
re ett punkt i
håndboken gjentas anbefalingen om
at alle domstoler blir med på ordnin
gen med pressetjenester på Internett
på domstol.no. «Det
te er en fel
les
ordning for å publisere rettsavgjørel
ser og tiltaler på domstolenes lukkede
pressesider. Gjennom denne ordnin
gen kan pressen enkelt få tilgang til
berammingslistene, avgjørelser og til
talebeslutninger», heter det i håndbo
ken. Noe redaktørforeningen påpeker
i sitt brev.
«På dette grunnlaget ber vi ting
rettene i Nordland og påtalemyndig
heten om å endre praksis, slik at det
sørges for oppdatert publisering av til
talebeslutninger og dommer på
pressesidene på domstol.no, samt at
dommer og tiltalebeslutninger kan
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Domstoladministrasjonens presseportal.

oversendes per epost til redaksjo
nene», skriver redaktørforeningens
generalsekretær.

Samlet vurdering
Salten tingrett, som har sine lokaler i
Bodø, bekrefter i en epost til Norsk
Redaktørforening at bre
vet er mot

tatt, og tingrettens administrasjons
sjef, Olav Breivik, understreker at te
ma
et i bre
vet rei
ser spørs
mål som
flere parter bør ta del i.
«Saken berører flere aspekter ved
regelverket i grensesnittet mellom
påtalemyndigheten og domstolene,
noe som vil bli gjenstand for en samlet

vurdering slik vi også har tatt initiativ
til overfor øvrige tingretter i
Nordland. For tiden er imidlertid Sal
ten tingrett inne i en prosess som kre
ver svært mye administrative ressur
ser», skriver Breivik og avslutter med
at det vil ta noe tid før redaktørforen
ingen får et endelig svar.

6 av 64 tingretter bruker ikke elektronisk pressemappe
Domstoladministrasjonen har
gjennom mange år tilrettelagt for
at domstolene skal kunne nå ut til
offentligheten med sine beram
mingslister, tiltaler, dommer og
avgjørelser gjennom en felles
presseportal på domstol.no. Ni av
ti førsteinstansdomstoler bruker
nå løsningen i større eller mindre
grad, viser et kontrollsøk Jurist
kontakt har utført.
Tekst: Tore Letvik

mappen i løpet av de tre siste måne
dene da Juristkontakt utførte søk på
alle domstolene 17. Januar i år.
Det
te er li
ke
vel en bed
ring fra
undersøkelsen Juristkontakt gjorde i
oktober 2016, hvor åtte av domsto
lene ikke hadde publisert noen avgjø
relse eller dom på tre måneder.
Av domstolene som hadde lagt ut
mest av dom
mer og av
gjø
rel
ser per
17. Januar i år var Oslo tingrett med,
Bergen ting
rett med 266, Stavanger
tingrett med 236, Haugaland tingrett
med 235, Sør-Trøndelag tingrett med
224, Ned
re Romerike ting
rett med
182 og Aust-Agder tingrett med 122.

Borgarting skyhøyt over
Seks av landets 64 førsteinstansdom
stoler, tilnærmet alle tingretter, hadde
ikke langt ut en enes
te dom el
ler
avgjørelse på den elektroniske presse
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Juristkontakt foretok også et søk på
landets seks lagmannsretter, hvor Bor
garting lagmannsrett var desidert le
dende på antall dommer og avgjørel

ser lagt ut på elektronisk pressemappe
de tre siste månedene. Borgarting lag
mannsrett hadde lagt ut 441, Agder
lagmannsrett 58, Eidsivating lag
mannsrett 40, Hålogaland lagmanns
rett 35, Frostating lagmannsrett 34, og
Gulating lagmannsrett 23 dommer og
avgjørelser.
Totalt – med alle førsteinstans
domstoler og lagmannsretter var det
på det aktuelle tidspunktet som
Juristkontakt foretok søket på elek
nisk presse
map
per lagt ut i alt
tro
5339 rettsavgjørelser i løpet av de sis
te tre månedene.

– Gir best service
Salten tingrett var en av de åtte dom
stolene som ikke publiserte elektro
nisk høsten 2016, men som nå publi
serer på elektronisk pressemappe.
Tingretten svarte i oktober 2016 at
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den sat
te dom
me
ne i fy
sisk presse
mappe, noe som fortsatt er et alterna
tiv for domstoler som velger å ikke
bruke elektronisk pressemappe, da
bruk av elektronisk pressemappe ikke
er gjort obligatorisk.
Ved søket som Juristkontakt
gjorde den 17. januar hadde Salten
tingrett, som ledes av sorenskriver
Ingrid Johanne Lillevik, lagt ut 47
dommer og avgjørelser elektronisk de
siste tre månedene, og Juristkontakt
ønsket å domstolens erfaring med
endringen. Lillevik lar administra
sjonssjef Olav Breivik svare. Han for
teller at Salten tingrett iverksatte
publisering på domstol.no fra 1. Mars
2017, men at ikke alle dommer legges
ut.
– Vi benytter nå pressesidene til
publisering av dommer i straffesaker,
når det gjelder sivile saker har vi dess
verre ikke iverksatt slik publisering

ennå. Vi har heller ikke valgt å publi
sere tiltalebeslutninger. Årsaken til at
vi ikke pub
li
se
rer til
ta
ler er at det
eksisterer
tolkningsforskjeller
av
bestemmelsene i Påtaleinstruksen og
Forskrift om offentlighet i rettspleien.
Dette er et spørsmål vi har til behand
ling, sier Breivik og peker på at dette
er kjer
nen i spørs
må
let de skal be
hand
le et
ter bre
vet fra Norsk
Redaktørforening.
På spørsmål om hvorfor domsto
len har gått over fra fy
sisk presse
mappe til elektronisk, gir Breivik føl
gende svar:
– Valget om publisering er foretatt
ut fra at det er denne formen som er
mest tidsriktig og gir best service til
pres
sen. At det
te ikke ble iverk
satt
tidligere skyldtes at den gamle publi
seringsløsningen var vesentlig mer
arbeidskrevende. Publisering av sivile
avgjørelser krever en annen tilnær

ming enn for straffesaker, og vi er ikke
klare med nye interne rutiner for det
te, sier Breivik.
– Hvilken erfaring har dere med å
gå over fra fysiske pressemapper og til
elektroniske pressemapper?
– Vår erfaring er at det fungerer
godt, avgjørelsene er enkelt tilgjenge
lig for pressen via sikker kanal og vi
slipper å bruke tid på å besvare e-post
henvendelser.
For at en journalist skal få tilgang
til den elektroniske pressemappen på
domstol.no, må han el
ler hun først
søke personlig og bli vurdert og bli
godkjent av Domstoladministrasjonen
for å få tilgang. Journalisten må iden
tifisere seg hver gang søk skal foretas
ved å benytte bankid for å kunne log
ge seg inn på den elektroniske presse
mappen. Sikkerheten er på samme
nivå som om man logger seg inn på sin
egen nettbank, eller på Altinn. n
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Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å
bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

T

Testamentarisk gave
til hjerteforskningen!
Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk
hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler.
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Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker
på grunn av hjerte- og karsykdommer.
Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte
til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for
arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode.

Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: 23 12 00 00 Faks: 23 12 00 01 www.nasjonalforeningen.no
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Juristforbundet støtter
prosjekter i Guatemala
– Rettsikkerhet for voldsutsatte kvinner i Guatemala skal oppnås gjennom å institusjonalisere kjønns- og etnisitetsperspektiver i
det nasjonale politivesenet, sier Juristforbundet. (Foto: iStock.com/dyana_by)

Organisasjonene Forum for
kvinner og utviklingsspørsmål
(FOKUS) og Barnas Jurist får
Juristforbundets støtte i 2018.
Tekst: Ole-Martin Gangnes

Juristforbundet opprettholder sin
støtte til flere prosjekter for styrket
rettssikkerhet og rettsstat i Guate
mala. Også et rettssikkerhetsprosjekt
for kvinner i Tanzania og det norske
rettshjelptiltaket Barnas Jurist er med
i forbundets ”humanitære samar
beidspakke” for 2018.
Hovedstyret i Juristforbundet har
besluttet å fordele støtten slik:
• FOKUS’ «politiprogram» i Guate
mala støttes med kr. 180 000,• FOKUS’ rettshjelpsprogrammer
for kvinner i Guatemala og
Tanzania støttes med kr. 85 000,• Barnas Jurist (Gatejuristen)
støttes med kr. 100 000,Juristforbundet valgte allerede i 2016 å
inngå et samarbeid med FOKUS (Fo
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rum for kvinner og utviklingsspørsmål)
om deres program «Rettssikkerhet for
kvinner utsatt for vold i Guatemala
(2015-2018)». Programmet består av et
rettshjelpprogram for kvin
ner og et
«Politiprogram» som Juristforbundet
støtter faglig og økonomisk.
Juristforbundet samarbeider også
med FO
KUS om et retts
hjelps
pro
sjekt for kvinner og barn i Tanzania.
Også JURK (Juridisk rådgivning for
kvinner) bidrar i de to kvinnerettede
prosjektene.
– Overordnet mål for det såkalte
«Politiprogrammet» er rettsikkerhet for
voldsutsatte kvinner i Guatemala, som
skal oppnås gjennom å institusjonalisere
kjønns- og etnisitetsperspektiver i det
nasjonale politivesenet. Målet er å for
bedre politiets håndtering av straffbare
handlinger mot kvinner, sier Juristfor
bundet om prosjektet.
– Juristforbundet skal bidra med
sin kompetanse, i form av faglige råd
og inn
spill, i til
legg til øko
no
misk
støtte. Juristforbundets medlemsfor
ening Politijuristene er faglige bidrags
ytere, skriver forbundet.

Barnas Jurist
I tillegg driver Den norske Dommer
forening et omfattende prosjekt i
Guatemala sammen med Utenriksde
partementet for å bygge uavhengige
domstoler og styrke de rettsstatlige
prinsippene i landet.
– Foreningen har flere tillitsvalgte
som bruker mye fritid på dette arbei
det, både hjemmefra og lokalt i Gua
temala, skriver Juristforbundet.
Ett norsk prosjekt får økonomisk
støtte fra Juristforbundet i 2018
– Barnas Jurist. Prosjektet, som ligger
under Gatejuristen, gir gratis retts
hjelp til barn og unge opp til 25 år.
– Målet er å bidra til at flere barn
og unge får sine grunnleggende ret
tigheter oppfylt. Juristforbundet har
samarbeidet med Gatejuristen gjen
nom mange år og velger i 2018 å gå
inn med direkte økonomisk støtte til
Barnas Jurist, melder Juristforbun
det.
Forbundet var også aktive i arbei
det for å stoppe kuttene i støtten til
Barnas Jurist og de andre frivillige
rettshjelptiltakene i statsbudsjettet.
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Uenighet om
blindsensur ved
karakterklager
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Bør ordningen med blindsensur
ved klage på karakter endres
tilbake til det gamle systemet?
Ja, mener universitets- og
høyskolejuristene. Jus
studentene er helt uenig.
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Tekst: Ole-Martin Gangnes

Hvis en student klager på eksamens
karakter, får den nye sensoren i dag
kun selve eksamensbesvarelsen til
vurdering. Såkalt «blind klagesensur»
ble inn
ført i 2014, et
ter øns
ke fra
blant andre Norsk studentorganisa
sjon. Bakgrunnen var et ønske om en
ordning som var lik for alle institusjo
ner og som sikret en mest mulig nøy
tral vurdering.
Sensor får ikke få vite hva opprin
nelig karakter er, begrunnelse for
karakter eller kandidatens begrun
nelse for klage. Tidligere fikk ny sen
sor tilgang på opprinnelig karakter,
begrunnelse og studentens klage.
I forbindelse med forslag til end
ringer i universitets- og høyskoleloven
har spørsmålet om blind klagesensur
kommet opp til debatt i høringsrun
den. Kunnskapsdepartementets fore
slår en ny ordning som skal gjelde der
30

– Blindsensur er helt grunnleggende for å sørge for at besvarelser får så riktig karak
ter som mulig. Dersom den påklagede sensuren skal danne det sentrale grunnlaget
for sensuren i andre instans, så forsvinner langt på vei formålet med klageordningen,
sier Lars Sørensen, leder av Juristforbundet-Student.

vurderingen av en besvarelse endres
med to karakterer eller mer etter ny
sensur på grunn av klage.
Om bakgrunnen for forslaget skri
ver departementet i et høringsno
tat: ”Det har i den senere tid vært opp
merksomhet rundt forskjeller mellom

førstegangssensur og klagesensur. Det
har skjedd flere ganger at en vurdering
av en besvarelse har resultert i en for
skjell på to karakterer eller mer etter
ny sensur på grunn av klage.»
«I ettertid har det vist seg at det
kan forekomme store avvik mellom
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første og andre gangs sensur når sen
suren er «blind». Innvendingene som
fremmes mot blind sensur er at sensu
ren oppleves å være tilfeldig og urett
ferdig», skriver departementet.
Departementet ønsker ikke å
avvikle den blinde klagesensuren for å
bøte på problemene, men mener at
ordningen heller avdekker et under
liggende problem.

Vil avskaffe ordningen
Det foreslås derfor tiltak for å bøte
på det
te. Det fore
slås krav til økt
sensorveilledning og dess
uten at
«hvis karakteren ved ny sensur end
res med to eller flere karakterer,
uavhengig av om karakteren har
endret seg til det bedre eller det dår
ligere, skal utdanningsinstitusjonen i
henhold til fvl. § 35 foreta en vurde
ring av om det siste sensurvedtaket
bør omgjøres.»
«Det er utdanningsinstitusjonen
som har det faglige ansvaret for gjen
nomføring av eksamen og sensur, og
departementet mener derfor at det
bør være opp til den enkelte utdan
ningsinstitusjon å finne gode ordnin
ger for de unntaksvise tilfellene der
det er så stort sprik i karakter at det
må vurderes om et sensurvedtak skal
omgjøres(...)Departementet mener at
institusjonene alltid bør foreta en slik
vurdering hvis det er et avvik på to
karakterer eller mer», skriver departe
mentet.
Juristforbundets universitets- og
høyskoleforening ønsker imidlertid å
fjerne hele ordningen med blindsen
sur. Foreningen organiserer rundt 340
jurister i undervisnings- og forskerstil
linger eller i teknisk administrative
stillinger på de fleste universiteter og
høyskoler.
«Som et ho
ved
syns
punkt vil vi
framheve at innføringen fra høsten
2014 av blindsensur som eneste til
lat
te klagesensurordning har for
ster
ket svakhetene ved sensurordningen i
UH-sektoren», skriver de og foreslår å
«vende tilbake til en tradisjonell kla
gesensur».
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Innføringen av
blind klagesensur fra
høsten 2014 har medført
en tragisk, og stundom
parodisk, utvikling av
sensurpraksis
i UH-sektoren

«Blind klagesensur bør avskaffes
og tradisjonell klagesensur gjeninnfø
res som eneste lovlige klagesensurord
ning(...)Vi har ikke noe po
si
tivt å
melde om forslaget i høringsnotatet
om botemidler mot vesentlige karak
teravvik under den gjeldende ordning
med blind klagesensur.»
«Innføringen av blind klagesensur
(omsensur) fra høsten 2014 har med
ført en tragisk, og stundom parodisk,
utvikling av sensurpraksis i UH-sekto
ren(...) Det er vårt syn at det blir et
bedre sensurresultat dersom klagesen
sorene istedenfor å jobbe uten innsyn
i begrunnelsen for den opprinnelige
karakterfastsettelsen og studentens
begrunnelse for å påklage denne, bok
stavelig står på skuldrene til de opp
rinnelige sensorene, og på fritt grunn
lag kan foreta en ny vurdering av en
besvarelse basert på studentens egen
kritikk av den opprinnelige sensuren,
og dens be
grun
nel
se», he
ter det i
høringssvaret som er undertegnet av
universitets- og høyskoleforeningens
leder Jens Petter Berg.

– Helt grunnleggende
Juristforbundet – Student har et
annet syn på saken.
– Blindsensur er helt grunn
leg
gende for å sørge for at besvarelser får
så riktig karakter som mulig. Dersom
den påklagede sensur skal danne det
sentrale grunnlaget for sensur i andre
instans, så forsvinner langt på vei for
målet med klageordningen. Store
sprik i karakter mellom første- og

andreinstans er ingen begrunnelse for
å ofre studentenes rettssikkerhet, sier
Lars Sørensen, leder av JF-Student, til
Juristkontakt.
Juristforbundet-Student mener at
problemet ligger i ordningene hos stu
diestedene, og mener at andre til
tak må motvirke karaktersprik i klage
adgangen.
– I høringsnotatet fremheves det
at innvendinger mot ordningen med
blind klagesensur er «tilfeldig og
urettferdig karaktersetting». Innven
din
ge
ne fal
ler et
ter vårt syn på sin
egen urimelighet. Dersom ordningen
med blind sensur medfører «tilfeldig
karaktersetting», er det utelukkende
et argument for at sensorene ikke har
den nødvendige kunnskap for å sette
en riktig karakter. Det bør man ordne
dusere
på andre måter enn ved å re
studentenes rettssikkerhet, sier Søren
sen.
– Dersom karaktersprik i seg selv
er noe man vil unngå, og fjerning av
blindsensur skal løse pro
ble
met, så
ligger det etter vårt syn implisitt i det
te at klagesensor vil føle seg bundet av
den opprinnelige sensuren. Klagesen
soren får vite at studenten opprinnelig
fikk f.eks. karakter C, og mener karak
tersprik bør unngås. Hvilken karakter
stu
den
ten i så fall bør ha, blir der
med uten betydning.
– Dersom opprinnelig sensor, f.
eks. ved en feil, har satt en alt for god
eller alt for dårlig karakter på en opp
gave, så bør klageadgangen og påføl
gende klagesensur være egnet til å ret
te opp i feilen. Det skjer ikke idet den
opprinnelige sensuren blir styrende
for klagesensuren. Vi mener at karak
tersprik kan motvirkes ved tiltak som
ivaretar en riktig karaktersetting, blant
annet ved at sensorveiledningene blir
bedre, og at man får bedre verktøy for
«scoring» av besvarelsenes ulike styr
ker og svakheter, sier Sørensen. n
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– Lederstillinger omfattes normalt ikke
av særaldersgrense
Arbeids- og sosialdeparte
mentet sier seg enig med
Politidirektoratet;
særaldersgrense i politiet
er knyttet til operativt
politiarbeid – og ikke
lederstillinger.
Tekst: Ole-Martin Gangnes

Unntak gjelder kun dersom lederstillin
gen i vesentlig grad består av å delta i det
operative arbeidet, sier departementet.
Det har siden før jul pågått en dis
kusjon om hvordan særaldersgrensen i
politiet praktiseres. Bakgrunnen for
sa
ken har vært en hen
ven
del
se fra
Politijuristene til Statens pensjons
kasse der det stilles spørsmål ved bru
ken av stillinger med særaldersgrense i
pågående ansettelsesprosesser. Og
dem er det mange av nå i forbindelse
med politireformen.
Det ble stilt spørsmål ved politi
etatens praksis knyttet til ansettelse av
ledere på nivå 3 (seksjonsledere) og 4
(av
snitts
le
de
re) – og pekt på at de
fleste av ansettelsene i disse ledernivå
ene skjer i stillingskode som politi
overbetjent med særaldersgrense.
Særaldersgrensen i politiet er på
60 år – eller på 57 år dersom alder og
opptjeningstid er minst 85 år. Særal
dersgrense er for den som er i tjeneste
som medfører uvanlig fysisk eller psy
kisk belastning eller tjeneste som stil
ler spesielle krav til fysiske eller psy
kiske egenskaper.
Så langt er alt klart. Men hva
skjer når polititjenestemenn går over
i lederstillinger i politiet og ikke er
operative på samme måte som tidli
gere? Oppfyller de da kravet til sær
aldersgrense? Etter en vurdering i
Statens pensjonskasse og Arbeids- og
32

– Departementets tolkning er langt på
vei i overensstemmelse med tolkningen
av regelverket Politijuristene sendte til
Statens Pensjonskasse i sitt opprinne
lige varsel, sier Are Frykholm, første
nestleder i Politijuristene.

sosialdepartementet presiserer nå
Politidirektoratet at særaldersgrense
kun skal brukes der begrunnelsen for
særaldersgrense i stillingen er reell.

Politijuristene fornøyd
Det er i et brev til landets politimestre
og særorgansjefer at Politidirektoratet
viser til departementets vurdering av
saken.
«Som det fremgår av departemen
tets brev skal særaldersgrense kun
brukes der begrunnelsen for særal
dersgrense i stillingen er reell. Depar
tementet er videre enig i Politidirek
toratets vurdering, slik den fremgår av
vårt brev av 7. november 2017, hvor
etter lederstillinger i utgangspunktet
ikke berettiger til særaldersgrense»,
skriver direktoratet.
Politidirektoratet viser også til at
«det er et arbeidsgiveransvar å prakti
sere regelverket på korrekt måte.”
Politijuristene sier til Juristkontakt
at de er fornøyd med departementets
håndtering av saken.
– Departementets tolkning er
langt på vei i overensstemmelse med

tolkningen av regelverket Politijuris
tene sendte til Statens Pensjonskasse
i sitt opprinnelige varsel. Selv om
det
te på in
gen måte er slut
ten på
det arbeidet Politijuristene startet
for mange år siden for å åpne poli
tiet for ny og annen kompetanse, er
det gledelig å se at politiet nå må
bevege seg i riktig retning, altså åpne
seg i stedet for å lukke seg, sier Are
Frykholm, første nestleder i Politiju
ristene.
– Politijuristene forventer nå at
Politidirektoratet sørger for at deres
underliggende virksomheter innretter
seg etter departementets lovtolkning,
slik at politiet evner å ansette den
kompetansen som er nødvendig for å
møte dagens og morgendagens krimi
nalitet nå som særaldersgrense ikke
lenger utgjør et hinder for dette, sier
han.

Operativt arbeid
I Arbeids- og sosialdepartementets
vurdering heter det:
«Stillinger med særaldersgrenser
skal kun brukes der begrunnelsen for
særaldersgrensen for stillingen er reell.
Særaldersgrensene som gjelder i politiog lensmannsetaten er opprinnelig satt
for at tjenestemennene skal være i stand
til å mestre krevende situasjoner. De er
knyttet til det operative politiarbeidet
der det stilles spesielle krav til fysiske
eller psykiske egenskaper. Arbeids- og
sosialdepartementet er enig i Politidi
rektoratets uttalelse om at lederstillin
ger normalt ikke medfører et behov for
å omfattes av stillingskoder som inne
bærer særaldersgrense, men at det kan
være unntakstilfeller for lederstillinger
som i vesentlig grad består av å delta i
det operative politiarbeidet.”
Det gis ingen nærmere beskrivelse
av hvor grensen går hva som regnes
for i «vesentlig grad» å delta i det ope
rative arbeidet – eller hva som skal
regnes som «operativt».
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Effektiv drift av små og
mellomstore advokatkontor
Frøyaseminaret
Er du eller ønsker du å bli selvstendig næringsdrivende? Juristforbundets
Forum for Næringsdrivende inviterer til Frøyaseminaret, der du kan lære mer
om hvordan effektivisere og drifte små og mellomstore advokatkontor bedre.
• «How to attract more of your ideal clients and significantly increase your profits without working more hours»
Michelle Peters, The Business Instructor og grunnlegger av Entrepreneurial Lawyer Network
• Etikk, spesielt rettet mot forholdet prinsipal/fullmektig – hva kan de forvente av hverandre?
Jeppe Normann, partner Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS
• Advokatpraksis i utkant og på kontinentet
Terje Svendsen, advokat og styremedlem Forum for Næringsdrivende
• Utflukt med ribb til oppdrettsanlegg
Torsdag 19. april 2018 kl. 10.30 – fredag 20. april kl. 15 på Hotell Frøya
Pris: kr 2 000 for medlemmer av Juristforbundet/kr 6 000 for andre.
Reise, opphold og middag betales selv i tillegg til kursavgift.
Obligatorisk etterutdanning
Arrangement i regi av Juristforbundet vil normalt oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning
for Advokatforeningens medlemmer. Søknad vil bli sendt inn i etterkant av arrangementet.

Påmelding innen 28. februar 2018 på www.juristforbundet.no/kurs
eso@juristforbundet.no | www.juristforbundet.no
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FREMTIDENS ARBEIDSMARKED

Det foregår omfattende forskning og analyse rundt oss for å kartlegge
hvordan arbeidsmarkedet blir i årene fremover. Juristforbundets
informasjonssjef Jan Lindgren vil i denne spalten bringe utdrag og
oppsummeringer fra ulike rapporter om fremtidens arbeidsmarked,
både for jurister og andre høyt utdannede grupper.

Automatiseringsbølgen
er på vei
Arbeidsmarkedet er i rask
endring. Teknologien er motoren
i utviklingen – i form av digitali
sering, automatisering og
utvikling av kunstig intelligens.
Men konsekvensene er langt
fra bare knyttet til hvilke verktøy
du vil bruke for å løse oppgavene
i årene fremover. Teknologien vil
påvirke hvordan arbeidet
organiseres, hvilken kompetanse
du vil trenge og hvordan du vil
samarbeide med andre.

Morgendagens arbeidsliv og sam
funn vil gjennomgå omfattende end
ringer som følge av en ny automati
seringsbølge, ofte kalt den fjerde
industrielle revolusjon, som allerede
er underveis. De kommende årtier
blir de intelligente maskiners tidsal
der.
34

Dette vil gjøre arbeidslivet mer kom
plisert og radikalt endre måten vi arbei
der på, sier en fersk rapport fra Juristfor
bundets danske søsterorganisasjon
DJØF, laget i samarbeid med Instituttet
for Fremtidsforskning i København og
amerikanske McKinsey & Company.
På tvers av virksomheter og bransjer
DJØF-rapporten viser til Oxford
Martin School of Economics som alle
rede i 2013 konkluderte med at to av
tre amerikanske arbeidsplasser har
stor eller middels stor risiko for å bli
automatisert i løpet av 20 år.
Mens den forrige automatiserings
bølgen fokuserte på maskiner og pro
ses
ser, er den nye bøl
gen pre
get av
dypere integrasjon av digitale og fysiske
systemer innenfor bl.a. produksjon, ser
vice, innovasjon og ledelse. Den vil skille
seg ut på særlig tre punkter:
• Automatiseringen dekker bredt,
på tvers av ulike virksomheter og
bransjer.
• Automatiseringen vil påvirke
arbeidstakere med både høyere og
lavere utdanning.

• Automatiseringen vil bruke tekno
logi som gjør det mulig å pene
trere markedet hurtigere enn før.
Ulike arbeidsoppgaver kan derfor
potensielt automatiseres langt ras
kere enn forventet.
Allerede nå kan kunstig intelligens
håndtere rutinepregede oppgaver ras
kere og med færre feil enn mennesker.
Dette vil naturligvis påvirke akademi
keres arbeidsmarked, også for jurister.
15 % av juristoppgavene kan
automatiseres i dag
En DJØF-analyse basert på data fra
McKinsey & Company vurderer at
40 % av alle arbeidstimer på danske
arbeidsplasser kan automatiseres med
den teknologien vi har i dag.
Analysen anslår at omkring 20 %
av alle arbeidsoppgaver i DJØF-rela
terte stillinger (DJØF organiserer
over 91 000 ju
ris
ter, øko
no
mer og
samfunnsvitere) i både offentlig og
privat sektor kan automatiseres med
dagens teknologi. Samtidig estimeres
det at sam
me grup
pe i dag bru
ker
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70 % av sin arbeidstid på oppgaver
som er vanskelig å automatisere.
Gruppen med størst automatise
ringspotensial er dem som arbeider
med ledelse og administrasjon (22 %).
For juristene er potensialet 15 %, altså
andelen av oppgaver som kan auto
matiseres allerede i dag.

r
g
g
d
s
r

Innsparingspotensialet styrer utviklingen
Bruk av digitalt verktøy er ikke noe
nytt på arbeidsplasser med mange
jurister. Skatteetaten har allerede i fle
re år forenklet og automatisert utfyl
ling, innlevering og behandling av
selvangivelsen vår. I svenske Sundsvall
holder kunderådgivere hos SEB Pen
sion & Försäkring digitale møter med
kun
der over hele Sve
ri
ge – som et
supplement til fysiske møter. Kun
dene er svært fornøyde.
Accenture i samarbeid med World
Economic Forum presenterte under
Arendalsuka 2017 en rapport som hva
norske offentlige etater taper på å være
digitale sinker. Bare NAV, Skatteetaten,
Statens vegvesen og Politi- og lens
mannsetaten ville sammenlagt redusere
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de årlige driftskostnadene med 65 milli
arder kroner ved å utnytte mulighetene
med digitalisering.
Advokatfirmaer i hele Skandinavia
driver allerede utprøving av roboter og
digital automatisering. Det er særlig
funksjoner som research og sammenlig
ning som er under utvikling og testing.
Det
te vil på sikt in
ne
bæ
re en kraf
tig
effektivisering, særlig blant advokatfull
mek
ti
ger og sek
re
tæ
rer. I dag er det
avanserte databaser og stadig ny pro
gramvare som gjelder. Reell kunstig
intelligens som kan gi skjønnsvurderin
ger og råd i den juridiske verden er ikke
tilgjengelig ennå, men ventes å kunne
tas i bruk om få år.
Automatiseringen rammer vel ikke meg?
Digitalisering og automatisering kom
mer til å påvirke alle deler av nærings
livet og arbeidsmarkedet, fastslår rap
por
ten fra DJØF og In
sti
tut
tet for
Fremtidsforskning.
Med utviklingen av kunstig intelli
gens vil også arbeidsoppgaver for høyt
utdannede, som hittil har krevd men
neskelige kognitive evner, stå overfor

omfattende automatisering. Ny tek
no
lo
gi vil også åpne for nye for
ret
ningsmodeller, nye organisasjonsfor
mer, nye måter å arbeide på og økt
bransjeglidning. DJØF mener dette
vil stille store krav til medlemmene
både omstillingsvilje og -evne og kon
tinuerlig kompetanseutvikling.
McKinseys analyse av hvordan
automatiseringen påvirker DJØFs
medlemmer, fastslår at en relativt
mindre andel av medlemmenes
arbeidsoppgaver kan automatiseres i
dag, sammenlignet med gjennom
snittet på det danske arbeidsmarke
det. Dette er imidlertid bare en halv
sannhet, for den teknologiske utvik
lingen vil fortsatt akselerere. Frem
mot 2025 vil stadig flere av medlem
menes oppgaver kunne automatise
res. Dette vil særlig gjelde innenfor
finans, forsikring, revisjon og advo
katvirksomhet.
All erfaring tilsier at det vil opp
stå nye jobber i kjølvannet av dem
som forsvinner – men med en viss
tidsforsinkelse. Dette vil også gjelde
på DJØF-medlemmenes arbeidsmar
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ked, me
ner rap
por
ten. Det vil bli
mer bruk for kritisk tenkning og pro
blemløsning, dessuten sosial, relasjo
nell og kreativ kompetanse, som vil
være vanskelig å automatisere. Dess
uten vil det bli etterspørsel etter folk
som kan drive og lede utviklingen av
nye forretningsmodeller og ledelses
former.
Polarisering ut fra endringsevne
To parallelle, underliggende motiver
vil drive fremtidens arbeidsmarked.

På den ene siden vil virksomhetene
forsøke å endre sine forretningsmo
deller, ansettelsespraksis og behov for
fysiske rom for å sikre den nødven
dige fleksibiliteten og smidigheten.
På den annen side vil arbeidstakernes
holdning til rollen sin endres – hvor
dan, hvor og hvor mye de ønsker å
arbeide. Høyt utdannede arbeidsta
kere vil stille høyere krav til arbeids
plassen når det gjelder arbeidstid,
fleksibilitet, samfunnsansvar, person
lig innflytelse på arbeidet og person

lig selvrealisering, hevdes det i rap
porten fra DJØF.
Mye ty
der på at frem
ti
dens
arbeidsmarked i stadig større grad vil
bli po
la
ri
sert mel
lom dem som kan
bruke ny teknologi til å forbedre
arbeidet sitt, og dermed stille høyere
krav til arbeidsgiveren, og dem som er
utkonkurrert eller utfordret av den
nye teknologien. Disse vil ikke kunne
stille særlig høye krav til en arbeidsgi
ver og må ta til takke med den jobben
som byr seg.

Nå digitaliseres markedet for juridiske tjenester
Juridiske tjenester digitaliseres,
og nye nettbaserte operatører
leverer tjenestene til pressede
priser. Digitaliseringen av 
bransjen foregår uten plutselige
omveltninger, heller som en
langsom og gradvis prosess.
Men i dag er det allerede store
internasjonale advokatfirmaer
som eksperimenterer med
kunstig intelligens. Det viser en
rapport fra 2017 om digitalisering
av juridiske tjenester som er
utarbeidet av Chalmers tekniska
högskola for det svenske
Konkurrensverket.

Sterkt digitalt endringspress
De som har kom
met lengst, er de
store internasjonale aktørene, inklu
dert noen av de større svenske advo
katfirmaene. I 2017 begynte disse
aktørene å eksperimentere med
kunstig intelligens (AI). De tester
programvare som både kan analysere
informasjon og gi anbefalinger.
Dette sier Christian Sandström,
docent ved Chalmers tekniska högskola
og forskningsinstituttet Ratio i nyhets
melding. Han har på vegne av det sven
ske Konkurrensverket kartlagt digitali
seringen av juridiske tjenester, bl.a. ved
å intervjue omkring 50 representanter
for bransjen. Han påpeker at de store,
internasjonale firmaene er under et
sterkt digitalt endringspress. Dette er et
tøffere press enn de mindre, nasjonale
aktørene utsettes for.

Digitaliseringen av juridiske tjenester,
slik den ser ut i Sverige, skjer er i tråd
med den pågående digitaliseringen av
hele tjenestesektoren. Prosessen har
nådd ulike stadier i ulike deler av juri
disk virksomhet, bl.a. avhengig av
hvilke områder advokatfirmaene ret
ter seg mot.

Nye nettbaserte aktører
I markedet for advokattjenester duk
ker det også opp nye nettbaserte aktø
rer som tilbyr juridiske tjenester i
form av ulike kontraktsmaler og kon
sultasjoner via nettet. De nye aktø
rene legger press på tradisjonelle
advokatfirmaer. Denne utviklingen
påvirker hovedsakelig mindre, lokale

firmaer som arbeider med familierett.
Ved hjelp av standardisering øker
de nettbaserte aktørene presset på
markedet ved at prisene blir transpa
rente og priskonkurransen hardere.
Sandström mener denne utviklingen
er til forbrukerne fordel.
De tre faser av digitalisering
I Konkurrensverkets rap
port de
ler
Sandström digitaliseringen av juridisk
virksomhet inn i tre faser. I første fase
ble analog informasjon konvertert til
elektronisk. Dette betød en økning i
produktiviteten. Noen støttefunksjo
ner forsvant. Mange advokatsekretæ
rer ble rasjonalisert bort.
Den andre fasen er for tiden i vekst.
Den preges av automatisering, og en
økende del av juristers arbeidsoppgaver
blir digitalisert. Store mengder data kan
sammenstilles automatisk.
Den tredje fasen er på et meget
tidlig stadium og innebærer at kunstig
intelligens introduseres. I denne fasen
kan teknologien trekke konklusjoner
og gi anbefalinger.

Neste gang
Mer om kunstig intelligens, hva den vil bety for jobben din og hva som kan bremse den teknologiske utviklingen.
36
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Ingen sammenslåing
av Kripos og Økokrim
Riksadvokaten går mot
anbefalingene til det såkalte
særorganutvalget som i fjor blant
annet foreslo at Økokrim og
Kripos skulle samles i én enhet
for etterforskningsbistand
– Riksadvokatens klare tilrådning
er at særorgansutredningen ikke
følges opp. Det er viktig at dette
blir kommunisert på en god måte
slik at nøkkelpersonell som har
den kompetanse man ønsker, ikke
får følelsen av at det hele er satt
«på vent», skriver riksadvokat
Tor-Aksel Busch.
Tekst: Tore Letvik

Det er også klart at Justis- og bered
skapsdepartementet etter en vurde
ring av anbefalingene har kommet
frem til at det ikke er nødvendig å set
te i gang nye omstillingsprosesser nå.
– Politireformen er den høyest pri
oriterte utviklingsoppgaven i norsk
politi frem mot 2020. Omstillingsarbei
det i politiet må konsentreres om gjen
nomføringen av reformen, og det vil på
nåværende tidspunkt være svært kre
vende å følge opp nye og omfattende
organisasjonsmessige endringer i etaten,
sa daværende justis- og beredskapsmi
nister Per-Willy Amundsen i en presse
melding i fjor.
Regjeringen nedsatte et utvalg 11.
mai 2016 for å se på funk
sjon og
kapasitet for politiets særorganer samt
en vurdering av politiets nasjonale
beredskapsressurser (særorganutval
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– Riksadvokatens klare tilrådning er at særorgansutredningen ikke følges opp.
Det er viktig at dette blir kommunisert på en god måte slik at nøkkelpersonell som
har den kompetanse man ønsker, ikke får følelsen av at det hele er satt «på vent»,
skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch (Foto: Tore Letvik)

get). Utvalget leverte sin utredning,
NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre
beredskap – Fremtidig organisering av
politiets særorganer, 18. mai 2017.
Ut
val
get var delt i spørs
må
let om
sammenslåing av Kripos og Økokrim.
Mindretallet mente at Økokrim bør
forbli organisert som i dag, eller subsi
diært underlegges Riksadvokaten. I
sitt høringsutspill fra desember, skri
ver riksadvokaten om forslaget til
sammenslåing av Økokrim og Kripos:
”Riksadvokaten er ved slik foreslått
sammenslåing redd for at etablerte og
sterke fagmiljøer kan fragmenteres og
svekkes. Dette vil ha stor innvirkning på
den totale innsats mot den alvorlige
økonomiske kriminaliteten, og slik sam
menslåing frarådes på det mest
bestemte. Et mindretall i utvalget har
foreslått å leg
ge Øko
krim fag
lig og
administrativt under Riksadvokatem
betet. Riksadvokaten har tidligere gitt
uttrykk for en slik mulig løsning, men

det var under andre forutsetninger,
nemlig at Økokrim ikke har en tilstrek
kelig størrelse til å være et særorgan i
nåværende politistruktur. Denne pro
blemstilling er – så vidt en forstår – lagt
død. I den
ne om
gang for
føl
ges ikke
mindretallets forslag, men riksadvoka
ten er selvsagt rede til å komme tilbake
til dette ved behov. Vår konklusjon er i
dag at Øko
krim og Kri
pos bør bes
tå
som selvstendige enheter”.
Riksadvokaten
avslutter
sitt
høringsinnspill på følgende måte:
”Riksadvokatens klare tilrådning
er at særorgansutredningen ikke føl
ges opp. Det er vik
tig at det
te blir
kommunisert på en god måte slik at
nøkkelpersonell som har den kompe
tanse man ønsker, ikke får følelsen av
at det hele er satt «på vent». Blir det
slik, vil det være en reell risiko for at
sær
or
ga
ne
ne – som til de gra
der er
kompetansebedrifter – over tid vil bli
personellmessig utarmet.”
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Forvaltningskonferanse

– Forvaltningsjuristene har
større potensial enn jurister flest
Det er konklusjonen etter en
stordataundersøkelse. Men
juristene i forvaltningen må
synliggjøre og dokumentere
verdien av arbeidet sitt, sier
jurist og statsviter Tor Egil
Viblemo.

pro
sent helt si
den -70-tal
let. Dess
uten er det relativt få jurister som er
ledere, i motsetning til tidligere.
– Pa
ra
dok
set er at det i sam
me
periode har blitt økt behov for juri
disk kompetanse. Har juristene fått
– eller tatt – den rollen det skulle til
si?, spurte han.

Nye styringsregimer

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Vi skal vise at det er helt nødvendig
å satse på juridisk kompetanse i for
valt
nin
gen i ti
den som kom
mer, sa
leder av Juristforbundet-Stat, Sverre
Bromander da han åpnet Juristfor
bundets forvaltningskonferanse i Oslo
i januar.
Han vars
let en økt sat
sing fra
Juristforbundet for å synligjøre juris
tene i forvaltningen – men understre
ket at det krever engasjement og inn
sats fra medlemmene.
Blant foredragsholderne under
konferansen var Tor Egil Viblemo,
senioranalytiker i Oxford Research.
Viblemo er utdannet både jurist og
statsviter og kjenner godt til forvalt
ningen, blant annet gjennom en rekke
utredningsoppdrag.
Han hadde under konferansen en
historisk gjennomgang av juristenes
38

– Juristene bør ta eierskap over kvaliteten
i offentlig tjenesteutøvelse, sier Tor Egil
Viblemo.

rolle – fra embetsmannsstaten og fram
til i dag. Endringen i juristens rolle og
status har vært stor og han stilte spørs
målet om det er samfunnsviterne som
i dag har «vunnet staten». Fra 1976 til
2006 økte antall samfunnsvitere i sta
ten fra 4 til 22 prosent. Andelen juris
ter har holdt seg stabilt på rundt 20

Juristene i forvaltningen har over tid
blitt utfordret av nye styringsregimer.
Det en utvikling som startet på 1980og 1990-tallet – der liberalisering og
markedsstat er stikkord.
– Juristene tolker fortsatt reglene
og lovene – og det er viktig. Men hva
med spørsmål om omstillinger eller
effekter av det som gjøres? Juristene
har ikke helt verktøyet og språket for
et styringsregime der det er blitt sta
dig viktigere. Noen vil hevde at det er
and
re som le
ve
rer på spørs
mål om
faktiske effekter, planlegging og eva
luering. Det vil være å sette ting på
spissen, men likevel et inntrykk man
ge har, sa Viblemo.
Han viste til at det i liten grad er
evaluering av lover i Norge sammen
liknet med andre land.
– Vi er dårlig på konsekvensana
lyse hvis vi sammenlikner internasjo
nalt. Det samme gjelder på forskiftssi
den. Her kunne kanskje juristene spilt
en større rolle?
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Politisering er en annen utfordring
for forvaltningsjuristene.
– Der finner vi konflikter og kryss
press. Hensynet til media har nok blitt
viktigere.
– Man kan vel også si at dersom
samfunnsviterne har vunn et staten,
så har juristene vunn et næringsli
vet. Vi har hatt et hamskifte i adv o
katbransjen, med større firmaer, økt
spesial isering og økte mark ed er.
Her har man
g e ju
ris
ter gått. Det
private handler ikke bare om lønn,
men også om at det er bygget store
komp etansemilj øer utenfor forvalt
ning en.

Vablemo ser likevel mange mulig
heter for forvaltningsjuristene i årene
som kommer.
– Men det gjelder å synliggjøre og
dokumentere verdien av det som gjø
res. Juristene bør ta eierskap over kva
liteten i offentlig tjenesteutøvelse.
Jan Glendrange, partner i kommu
nikasjonsbyrået Zynk, var også på
konferansen. Han presentere noen
hovedfunn i en stordataundersøkelse
(basert på analyse av alle mulige nett
sider og sosiale medier) om jurister og
juristenes organisasjoner. Analysen
viser ifølge Glendrange et stort poten
sial for forvaltningsjuristene i de neste
årene. I undersøkelsen scorer juristene

i forvaltningen godt på effektivitet,
kreativitet og rådgivning.
– Vår analyse er at forvaltningsju
ris
te
ne har et stør
re potensiale enn
jurister flest de neste tre til fem årene.
De kan levere nødvendig kompetanse
innen omstillinger og reformer som
antakelig vil skje på strammere bud
sjet
ter enn tid
li
ge
re. De kan også
levere når det gjelder de økte forvent
ningene til offentlige tjenester – som
effektiv saksbehandling. Det er en
rekke behov ute i samfunnet som for
valtningsjuristene kan levere på. Men
det må synliggjøres blant andre enn
juristene selv, sa Glendrange.

Juristforbundet-Stat planlegger topptillitsvalgtprogram
Topptillitsvalgtkollegiet skal
videreutvikles ved å etablere en
ny møteplattform. Kompetanse
heving og økt samhold blir 
viktig, sier forbundet.
– Dette programmet startes opp for å
styrke nettverket mellom de topptil
litsvalgte i Stat, det vil si lederne for
alle medlemsforeninger og kontaktste
der. De største foreningene, som repre
senterer veldig mange medlemmer, vil
få anledning til å stille også med nestle
der. Vi skal styr
ke opp
le
vel
sen av å
være en del av et kollegium, en fagfor
ening og et profesjonsforbund for
jurister – der man kan bygge nettverk,
utveksle erfaringer og dele gode løsnin
ger, sier leder av Juristforbundet-Stat,
Sverre Bromander.
Han viser til tre mål Juristforbun
det-Stat har satt:
• Styrke nettverket mellom de til
litsvalgte og gi dem en mulighet til
å bygge relasjoner til andre tillits
valgte. Slik skal de dele erfaringer
og hjelpe hver
and
re til å finne
gode løsninger.
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• Sørge for kompetansepåfyll og
videreutvikling av de øverste til
litsvalgte.

– Vi skal sørge for kompetansepåfyll og
videreutvikling av de øverste tillitsvalgte,
sier leder av Juristforbundet-Stat, Sverre
Bromander.

• Knytte de tillitsvalgte nærmere til
Juristforbundet, styrke samholdet
og muligheten til å arbeide sam
men for den juridiske profesjonen
i et profesjonsforbund. De tillits
valgte skal oppleve å bli godt iva
retatt av Juristforbundet og være
en del av et sterkt kollegium

– Vi skal utvikle spisset kompetanse
på komplekse områder, som skal gjøre
våre topptillitsvalgte enda bedre rus
tet til å gjøre en enda bedre jobb for
våre medlemmer. Da må vi investere
tid og kref
ter i en kompetansesats
ning. Vi kommer til å hente inn veldig
gode eksterne lærekrefter på ulike
om
rå
der som vi vil sat
se på, sier
Bromander.
Juristforbundet-Stat ser for seg
dagskurs 2-3 ganger i halvåret, hvor
det leies inn eksterne lærerkrefter.
– I første omgang ser vi for oss å av
holde kursdagene på Juristenes Hus, for
da kan deltakerne få et nærmere for
hold til Juristenes Hus og miljøet her.
Blir det for stort får vi vurdere eksterne
lokaler. Dette kan eller skal ikke sam
menblandes med utdanningstilbudet til
Juristforbundet eller med Juristenes
Utdanningssenter. Men vi ser for oss at
det
te er et til
bud som og skal være
åpent for sekretariatet og topptillits
valgte i andre seksjoner om de skulle
ønske det, sier Sverre Bromander.
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Legal Walk kommer til Oslo

Årets største og morsomste
rettshjelpsdugnad
Til høsten blir det mulig for
både medlemmene og alle
andre til å være med på å
styrke rettssikkerheten for alle.
Da arrangerer nemlig Jurist
forbundet for første gang Oslo
Legal Walk. Dette er en turmarsj
i Oslo sentrum, der hele
overskuddet går til ulike
rettshjelptiltak.
Av Mona Sanden Olivier,
advokat i Juristforbundet
Foto: London Legal Support Trust

Oslo Legal Walk arrangeres på en
ukedag i september, rett etter ordinær
arbeidstid, med fleksibelt starttids
punkt. Start og mål for den ca. 10 km
lange løypa er i Oslo sentrum. Over
skuddet fra deltakeravgiften, salg av
rekvisitter (netto) og sponsorer går til
ulike rettshjelptiltak i Oslo.
Alle kan bli med på tur
Oslo Legal Walk er åpen for alle, både
to- og flerbente. Alle Juristforbundets
medlemmer oppfordres naturligvis til
å bli med, og de kan gjerne ta med
ner. Det leg
ges opp til
slekt og ven
drikkestasjoner underveis og et hyg
ge
lig treff et
ter endt vand
ring. Ved
oppmøte får alle et deltakerbevis som
også gjelder som inngangsbillett til
avslutningsfesten.
Juristforbundet håper Legal Walk
blir en skikkelig folkefest. Her kan vi
vise Oslo at vi mener det som står i
Juristforbundets prinsipprogram: «Alle
må sikres nødvendig juridisk rådgiv
40

ning, uavhengig av økonomisk evne og
geografisk tilhørighet. Advokatbistand,
rettshjelp og juridisk veiledning skal
være tilgjengelig for alle som har behov
for det.»
For å kunne gjennomføre Oslo
Legal Walk er Juristforbundet avhen
gig av gode samarbeidspartene og vi
vil i ti
den som kom
mer ta kon
takt
med ulike aktører.
Tatt med hjem fra Lon
don
Ideen til Legal Walk kommer fra Lon
don, der London Legal Support Trust
siden 2003 har jobbet med å samle
inn pen
ger til uli
ke rettshjelptiltak.
De hadde dårlige erfaringer med rene
sponsortiltak, så de valgte å arrangere
en «sponsored walk» utenfor London.
Deltakerne betalte ingen deltakerav
gift, men sam
let inn pen
ger ved at
venner, kjente, arbeidsgivere og kolle
ger sponset dem med ulike beløp.
Med blod på tann ble den første
London Legal Walk arrangert i 2005.
330 deltakere samlet inn hele 37 000

pund. Siden den tid har arrangemen
tet vokst betraktelig, og i 2017 vand
ret hele 12 000 deltakere gjennom
Londons gater. Først gikk de såkalte
lead walkers, med den engelske høyes
terettsjustitiarius og riksadvokat i
spissen.
Det ble samlet inn hele 800 000
pund til ulike rettshjelptiltak i Lon
don. Juristforbundets søsterorganisa
sjon Law Society er samarbeidspart
ner for Legal Walk. Det arrangeres
også Legal Walk i flere andre byer i
England og Australia. Nå har turen
kommet til Oslo. Håpet er at andre
nors
ke byer kan kom
me til et
ter
hvert.
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Du eier mer enn du tror
De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn de tror. Er uhellet
ute, kan det være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god
forsikring med høy nok forsikringssum. Juristforbundets kollektive
innboforsikring har både gunstig pris og svært gode vilkår.
Prisen avhenger av hvor du bor og forsikringssum. Egenandel ved skade er kun kr 3 000.
Forsikringssum

Sone 1

Sone 2

Sone 3

kr 500 000
kr 1 500 000
kr 2 500 000
kr 6 000 000

869
1 365
1 534
3 434

767
1 209
1 358
3 434

601
1 016
1 142
3 004

Sone 1: Oslo
Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Akershus fylke
Sone 3: Landet for øvrig

Ta kontakt
– tegn din
forsikring
i dag!

Telefon: 23 11 33 11 | forsikring@juristforbundet.no | www.juristforbundet.no/forsikring
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Susanne Eliassen mener
Juristkontakts faste kommentator er visepresident i Juristforbundet

Rettssikkerhetens pris?
J

eg er en av de som alltid har snak
ket høyt og mye om barn og ung
dommers rettigheter og var ei av de
som jublet høyt da § 104 i Grunnlo
ven ble vedtatt. Barn skal se og høres
og retten skal være reell. Det innebæ
rer at det faktisk gjennomføres og at
barnets mening får betydning i avgjø
relser av saker som angår dem.
Men jeg har også stadig oftere sett
en bakside av denne rettigheten. Eller
kanskje er det ikke barnets rett, men
de voksnes behov og rett til å få føre
en sak på ny og på ny som gjør at me
daljen får en bakside?

S

aker om hvor barnet skal bo fast
etter et samlivsbrudd havner av
og til i retten. I disse sakene er det
ofte et høyt konfliktnivå, og situasjo
nen har gjerne vart en stund, både
forut for samlivsbruddet og før saken
endelig kommer opp. I denne peri
oden blir foreldrene ofte mindre til
gjengelige for barnet. Vi som har vært
i retten, vet at prosessen krever mye
av partene. De har ofte en lang peri
ode både før og etter da det kun er sa
ken de tenker på.
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Men av og til er det helt nødven
dig at domstolen avgjør foreldretvist
saker, og problemet er kanskje ikke
for disse sakene og for første behand
lingen. Problemet er heller de sakene
som skulle vært løst på familievern
kontoret eller når en av partene eller
begge ikke aksepterer resultatet, der
og da eller for fremtiden, altså når sa
ken ankes eller tas opp på ny og kan
skje på ny.
Jeg har hørt mange foreldre si at
de vil vente til barnet blir 12 år, og da
vil de prøve saken på ny. Hver gang
opplever barnet det samme, konflikt
mellom foreldrene og at tid, krefter
og penger brukes på saken i stedet for
på å skape trygghet for barnet. Og så
skal barnet også si sin mening på ny,
noe som innebærer at de blir en
større del av konflikten.

O

gså i barnevernssaker ser vi det
samme. Sakene ankes og prøves
på ny og på ny, gjerne hvert bidige år.
Barna i disse sakene er i tillegg særlig
sårbar fordi de har opplevd svikt i
omsorgen med de konsekvensene det
får. Og i barnevernssakene skal selv
sagt barnets rett til å bli hørt ivaretas.
De skal få vite om saken, hva temaet
er og deres rett til å si sin mening der
som de ønsker det. Jeg opplevde nylig
selv en sak hvor et trygt og godt fos
terhjem sprakk da saken om tilbake
føring og samvær for tredje år på rad
kom opp, og alle gangene i 2 instan
ser. Barnet og fosterfamilien rykket
igjen tilbake til start på grunn av bar
nets reaksjoner på usikkerheten som
ble skapt og hensynet til egne barn
måtte gå foran.
Det som er likt i disse sakene er at
foreldrene dekker seg under for
klaringen om at «du skjønner
vi er så glade i deg at vi
mener det er rett at vi
prøver alt vi kan for at du

skal bo hos meg». Barndommen varer
noen få år, og mange sår som påføres i
disse årene er umulig eller vanskelig å
lege. Jeg vil imidlertid aldri ta til orde
for å redusere barns rett til å bli hørt
eller at deres mening ikke skal ha stor
betydning for avgjørelsen. Jeg vil fort
satt jobbe beinhardt for ortsatt styr
king av barns rettigheter.

F

S

å hvem er det da jeg henvender
meg til? Er det til lovgiver som
kan endre loven, er det til domstolene
som kan bli strengere ved vurderin
gene av om saken skal få en ny prø
ving eller om anken skal slippe inn, er
det til mine advokatkollegaer som
kan påvirke sine klienter til å hindre
saker tas opp igjen og igjen, eller er
det til foreldre som av kjærlighet til
barna kanskje bør velge en annen
måte å vise det på enn å ta konse
kvensene av et samlivsbrudd for dom
stolen eller å be om ny prøving igjen
og igjen i barnevernssaker?
Jeg vet ikke helt, men jeg har i alle
fall hørt mange nok barn som har
opplevd slike prosesser sier at de
hadde bare ett ønske, at noen spurte
dem om de ønsket alt dette? For da
hadde de sagt høyt og tydelig «nei, jeg
vil bare ha det sånn som jeg har det
akkurat nå, der alle som er glad i meg
slutter å krangle. Jeg vil bare være
glad og gjøre vanlige ting».
Så kanskje bør det være avgjø
rende for om en sak prøves på ny og
på ny om barnet faktisk ønsker at sin
sak skal prøves. Kanskje det er dette
vi skal spørre barnet om? Kanskje skal
et rungende nei fra barnet føre til at
det da ikke blir noen ny rettssak og at
dette respekteres inntil barnet ønsker
noe annet. Blir det slik, er Grunnlo
vens § 104 et ubetinget gode, men da
må rettsikkerheten til de voksne of
res, og spørsmålet er om vi er villige
til det?
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Finansnæringen og økonomisk rettsikkerhet

I

september sendte justisdeparte
mentet ut på et høringsforslag til
en ny lov om fi
nans
av
ta
ler, som
etter ministerens egne ord skulle
styrke vanlige folks rettsstilling i møte
med finansnæringen. Høringsnotatet
ga uttrykk for så mange gode tiltak at
vi som til daglig jobber med mennes
ker som har gjeldsproblemer, nærmest
måtte gni oss i øynene.
Endelig skulle bankene nektes å
låne ut til men
nes
ker de bør for
stå
ikke kan betale tilbake. Endelig skulle
bankene måtte ta en større del av risi
koen når kundene utsettes for grove
identitetstyverier. Endelig skulle van
lige folk få klare, tydelige lovbestem
melser om bankenes erstatningsansvar
når de utsettes for pliktbrudd.
Høringsuttalelsene fra finansnæ
ringen har, ikke overraskende, vært
knallharde. Alle forslag som styrker
forbrukernes stilling, skytes ned.
Finansnæringen forstår heller ikke
selv hvorfor de har blitt «holdt uten
for» lovgivningsprosessen, som om de
skul
le ha en selv
føl
ge
lig rett til å
påvirke reglene om egen virksomhet.
Å henvises til høringssvar og vanlig
lobbyarbeid, som alle andre interesse
organisasjoner, er ikke godt nok.
Det er ikke spalteplass her til å gå
igjennom alle paragrafene i forslaget,
så vi nøyer oss med å understreke at
høringssvar og medieutspill fra bran
sjen og dens heiagjeng bør leses med
den største skepsis. De er blottet for
seriøs refleksjon rundt finansnærin
gens makt over vanlige folk, og inne
holder ingen skikkelig erkjennelse av
at da
gens si
tua
sjon er uhold
bar for
svakerestilte forbrukere, og at dette er
et samfunnsproblem.
Gjennomgående i utspill fra
næringen, er nemlig at det den helt
spesielle rollen finanssektoren spiller i
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Vebjørn Wold

en moderne markedsøkonomi, ikke
erkjennes. Finansnæringen har i opp
gave å «resirkulere» overskudd fra
aksjonærer og sparere, og investerer
dette som kreditt hos aktører i sam
funnet som har behov for likvide mid
ler. De al
ler fles
te av oss har i dag
behov for kreditt for i det hele tatt å
leve verdige liv.
Denne mekanismen gir finansin
stitusjonene en voldsom makt over
menneskers liv, og mektigere skal de
etter alle solemerker bli. I Norge er
det nå en fremherskende konsensus
mellom et flertall av partiene på Stor
tinget, samt de aller fleste kommenta
torer, at slutten på den norske oljeal
de
ren skal mø
tes med kutt og
«reformer». Det sies til stadighet at vi
går inn i en tid med mindre verdier å
fordele til de som har minst.
Resultatet av dette vil ikke være at lavt
lønnede familier «disiplinerer» seg, selger
alt de eier, og lever på nudler resten av
livet. Resultatet vil være økt privat gjeld.
Og privatpersoners gjeld er finansnærin
gens «assets». I USA og Storbritannia har

vi sett hvordan perioder med økte for
skjeller sammenfaller med eventyrlig
vekst i finansnæringen. Husholdningene
bruker mer penger på varer og tjenester,
finansnæringen får renter av dette for
bruket. Kanskje er det et slikt norsk sam
funn vi ser konturene av allerede, når
lønnsveksten i finansnæringen i 2016 var
den dobbelt så stor som hos befolknin
gen ellers.
I et samfunn hvor vi alle finansie
rer levestandarden vår med gjeld, har
finansnæringen oss rundt lillefingeren.
Det er sant at finanssektoren i Norge
er mindre og mer puslete enn i mange
andre vestlige land, men finansnærin
gens makt kommer ikke fra sektorens
størrelse, men fra den spesielle funk
sjonen den har. Det er ikke uten grunn
at banker og långivere «bailes ut» i kri
ser, mens skomakere og restauranter
pent må finne seg i markedets usyn
lige hånd.
Privatrettslige reguleringer som
styrker kundenes stilling på bekost
ning av banker er ikke urimelige inn
grep i bankhåndverket – det er resul
tatet av at myndigheter både nasjonalt
og på EU-nivå er
kjen
ner at van
li
ge
folks økonomiske rettsikkerhet er for
dårlig, og at finansnæringen har for
mye makt i enkeltpersoners liv til å
re
gu
le
res som en hvil
ken som helst
annen business.
Selv om økonomisk rettsikkerhet
vies færre honnørord enn de «klassiske
menneskerettighetene», er det et like
vik
tig kon
sept. I en mo
der
ne mar
kedsøkonomi henger tilliten til poli
tiske institusjoner nøye sammen med
tilliten til banker og finansinstitusjo
ner. Det er som Pippi Langstrømpe
sier: Den som er veldig sterk, må også
være veldig snill.
Vebjørn Wold, Jussbuss
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Arbeidslivet

Helene Dorans,
advokat

Rachna Rohatgi
Khan, advokat

Ragnhild Bø
Raugland,
advokat

Råd fra Juristforbundets eksperter

Rett til utdanningspermisjon
etter arbeidsmiljøloven

N
o

Arbeidsmiljøloven kapittel 12 hjemler
arbeidstakerens rett til permisjon
med og uten lønn i et arbeidsforhold.

N
d
1
t
d

Rett til foreldrepermisjon og andre permisjo
ner i forbindelse med svangerskap og fødsel/
adopsjon, fri ved barns eller barnepassers
sykdom og fri ved pleie av nære pårørende er
de fles
te kjent med. Ka
pit
tel 12 regulerer
imidlertid også rett til permisjon for å gjen
nomføre videreutdanning.
En slik rett er hjemlet i aml § 12-11 første
ledd, som gir arbeidstaker rett til fri uten lønn
for å delta i organisert utdanningstilbud i inntil
3 år. Formålet med bestemmelsen er å styrke
det generelle utdanningsnivået i samfunnet,
herunder imøtegå arbeidslivets og den enkeltes
behov for økt kompetanse og omstilling.
Som hovedregel har alle ansatte rett til
utdanningspermisjon uavhengig av stillings
prosent, kjønn, type virksomhet og størrelse
på virksomheten. Det er imidlertid ikke noe
vilkår om at utdanningen er relevant eller
nød
ven
dig i for
hold til det ar
beid som
arbeidstakeren ordinært utfører, men
arbeidstakeren må ha vært tilsatt hos arbeids
giveren de siste to årene.
Kravet til organisert utdanningstilbud
innebærer at arbeidstakeren ikke har rett til
permisjon for å gjennomføre selvstudier,
eller utdanning på grunnskole- eller videre
gående opplæringsnivå. Utdanningen må
være yrkesrelatert, og omfatter alle typer
arbeidsmarkedsrelevante etter- og videreut
danninger. En arbeidstaker som fyller vilkå
rene etter bestemmelsen har i utgangspunk
tet rett til per
mi
sjon fra det tids
punkt
vedkommende selv ønsker.
Permisjon kan imidlertid ikke kreves dersom
det vil være til hinder for forsvarlige planleg
ging av drift og personaldisponeringer, jf. §
12-11 (2). Det må foretas en konkret helhets

44

vurdering av partenes interesser. Momenter av
betydning vil være virksomhetens størrelse,
arbeidstakerens stilling, permisjonens størrelse
og varighet, konsekvenser av permisjonen vur
dert opp mot annet fravær i virksomheten eller
virksomhetens mulighet til å redusere ulem
pene. Dette kan for eksempel medfører at
arbeidstaker ikke kan kreve permisjon før
arbeidsgiveren har skaffet vikar eller på annen
måte omdisponert arbeidskraften. Ved et avslag
må arbeidsgiver begrunne konkret ulempene
en permisjon vil ha for virksomheten.
Ulempevurderingen var nylig oppe til
vurdering i sak for tvisteløsningsnemnda (sak
254/17). En interiørmedarbeider i 40 pro
sent stilling fikk medhold i krav om rett til
utdanningspermisjon. En enstemmig nemnd
fant at arbeidsgiver ikke hadde godtgjort at
det ville være til hinder for forsvarlig planleg
ging av drift og personaldisponeringer å inn
vilge utdanningspermisjon for interiørmed
arbeideren. Arbeidsgiver
hadde
ikke
dokumentert noen konkrete ulemper knyt
tet til stillingen til interiørmedarbeidere, kun
opplyst på generelt grunnlag at de var i en
omstillingsprosess og at en permisjon ville
skape problemer i forhold til arbeidsturnus.
Arbeidstaker som vil benytte seg av retten til
utdanningspermisjon må gi arbeidsgiver
skrift
lig var
sel om det
te, jf. fjer
de ledd.
Bestemmelsen ramser opp hvilken informa
sjon som må gis i forbindelse med slik søk
nad. Dersom arbeidsgiver mener at vilkårene
for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal
det gis melding om dette til arbeidstakeren
snarest og senest innen seks måneder etter
søknaden ble fremsatt, jf. femte ledd. Ved
permisjoner på under seks måneder gjelder
kortere svarfrister. Hvis arbeidstaker og
arbeidsgiver er uenige om arbeidstakeren har
rett til utdanningspermisjon, kan hver av
partene bringe saken inn for tvisteløsnings
nemnda. Fristen er fire uker etter avslaget
kom frem til arbeidstakeren.
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Ny lov om likestilling
og diskriminering
Ny lov om likestilling og
diskriminering trådte i kraft
1. januar 2018 og erstatter den
tidligere loven om likestilling og
de tre diskrimineringslovene.
Formålet med å samle regelverket i en
lov er blant annet å styrke diskrimine
ringsvernet ved å gjøre lovverket mer
tilgjengelig for dem som har rettighe
ter etter loven. Loven dekker diskri
minering på grunnlag av kjønn, gravi
ditet, permisjon ved fødsel eller
adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet,
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk, alder og andre vesent
lige forhold ved en person.
Særlige regler om likestilling og dis
kriminering i arbeidslivet er videreført
og inntatt i lovens kapittel 5. Forbud
mot å diskriminere gjelder alle sider av

et arbeidsforhold, fra utlysning av stil
ling, intervju, ansettelse, omplassering,
lønns- og arbeidsvilkår og ved opphør
av arbeidsforholdet, jf. § 29.
Forbudet om innhenting av opplys
ninger ved ansettelse er nå utvidet, og
det er fra arbeidsgivers side forbudt å
innhente opplysninger om graviditet,
adopsjon og planer om å få barn, etnisi
tet, religion, livssyn, funksjonsnedset
telse, seksuell orientering, kjønnsidenti
tet og kjønns
ut
trykk. Det er kun
innhenting av opplysningene som er
forbudt. Opplysninger som arbeidsta
ker selv gir kan være tema un
der et
intervju.
Det er også verdt å mer
ke seg at
positiv særbehandling av kvinner og
menn kan nå skje på lik linje. Positiv sær
behandling innebærer at det kan iverk
settes aktive tiltak som har til formål å
fremme likestilling for bestemte grupper
i samfunnet. I praksis vil dette si at det,

forutsatt at vilkårene i § 11 er oppfylt,
åpnes også for kjønnsmessig kvotering,
både i og utenfor arbeidslivet.
Virk
som
he
ter med mer enn 50 an
satte er pålagt en konkret aktivitets
plikt for likestillingsarbeid, jf. § 26.
Den enkelte virksomhet må selv vur
de
re hvil
ke til
tak det er be
hov for.
Arbeidet skal skje fortløpende og i
samarbeid med de ansattes represen
tanter, som tillitsvalgt og verneom
bud, jf. tredje ledd. Tillitsvalgte og
verneombud er naturlige bidragsytere.
Den nye lo
ven hånd
he
ves noe
ulikt enn tidligere. Saks- og klagebe
handlingsfunksjonen er nå tillagt
Likestillings- og diskriminerings
nemnda i Bergen.
Vi i Juristforbundet anbefaler deg å
ta kontakt med advokatkontoret dersom
du har spørsmål knyttet til likestilling
eller diskriminering i arbeidsforholdet.

EFTA-domstolen:

Reisetid som er arbeidstid
En polititjenestemann har anket sin sak inn for Høyesterett.
I anledning saken ba Høyesterett om en rådgivende uttalelse fra
EFTA domstolen, som går på tolkningen av begrepet «arbeidstid»
i EUs arbeidstidsdirektivet artikkel 2. EFTA-domstolen fastslår
at reisetid til og fra et annet sted, som angitt av arbeidsgiver for
å utføre arbeid, er å anse som «arbeidstid».
Polititjenestemannen utførte et opp
drag for utrykningsenheten hvor opp
møtestedet har vært andre steder i poli
tidistriktet, enn hans faste arbeidssted.
Sa
ken gjel
der tre sli
ke opp
drag. De
fleste av reisene ble godkjent av arbeids
giver som reisetid, som berettiget
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arbeidstaker til avspasering eller beta
ling, men ikke godtgjort som arbeidstid.
Polititjenestemannen er uenig med
arbeidsgivers definisjon og mener at rei
se utenom alminnelig arbeidstid må
anse s som arbeidstid, siden han var plik
tig til å følge arbeidsgivers ordre.

EFTA-domstolens vurdering av saken
EFTA-domstolen viste til at begrepet
«arbeidstid» består av tre vilkår etter
direktivet:
Arbeidstakeren må utføre sine
arbeidsoppgaver eller plikter innenfor
rammen av sitt arbeidsforhold.
EFTA domstolen viste til at reiser
som gjennomføres av en arbeidstaker,
for å utføre oppgaver pålagt av
arbeidsgiver på annet sted enn
arbeidstakerens faste eller sedvanlige
oppmøtested, er nødvendig for at
arbeidstakeren skal kunne ivareta sine
arbeidsoppgaver.
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Arbeidslivet
Arbeidstakeren må i løpet av reisetiden
stå til arbeidsgivers disposisjon.
Vedkommende må være i en situa
sjon der han er rettslig forpliktet til å
følge arbeidsgivers instrukser og
utføre sine arbeidsoppgaver for
arbeidsgiveren.
Intensiteten i arbeidet som arbeids
takeren utfører og hans produksjon på
reisen er ikke av betydning for vurderin
gen.
Arbeidstakeren må i løpet av
reisetiden være i arbeid.
Det er uvesentlig hvor ofte arbeidsgiver
angir et annet oppmøtested enn det fas
te eller sedvanlige, med mindre virknin
gen er at arbeidstakerens arbeidssted
flyttes til et nytt fast eller sedvanlig opp
møtested.

Det er videre uvesentlig om slike rei
ser finner sted utenfor arbeidstake
rens alminnelige arbeidstid.
EFTA-domstolen konkluderte med
at de tre kriteriene ovenfor var oppfylt
i denne konkrete saken, som innebærer
at reisetiden utenfor den alminnelige
arbeidstiden er å anse som arbeidstid
for polititjenestemannen.
Betydningen av
EFTA-domstolens avgjørelse
I dag er reiser som ligger utenfor ram
men av den alminnelige arbeidstid
ikke å regne som arbeidstid, med min
dre arbeidstakeren blir pålagt plikter
slik at vedkommende likevel må sies å
stå til arbeidsgivers disposisjon. En
Høyesterettsdom som legger til grunn
EFTA-domstolens avgjørelse kan såle
des innebære flere endringer.

Skal reisetid regnes som arbeidstid
vil blant annet bestemmelsene om hvi
letid i arbeidsmiljøloven (aml) tre inn.
I aml § 10-8 frem
kom
mer det at
ar
beids
ta
ker skal ha minst 11 ti
mer
sammenhengende hvile i løpet av 24
timer. En arbeidstaker som kommer
sent tilbake fra en arbeidsreise vil kun
ne ha krav på både hvile etter aml 10-8
og evt. overtidsbetaling hvor man har
jobbet utover alminnelig arbeidstid.
Uttalelsen fra EFTA-domstolen
gir imidlertid ikke noen føringer på
hvilken lønn arbeidstakeren kan kreve
under reisetiden
Det er ventet at Høyesterett avsier
dom i saken i løpet av kort tid. Hvilken
betydning saken får for norsk arbeids
liv avhenger av Høyesteretts vurdering.

Seksuell trakassering i arbeidslivet
Media har over en periode hatt
søkelyset på uønsket seksuell
trakassering. Det har vært
fokus på definisjon, i hvilke
bransjer det forekommer,
terskelen for hva som ikke bør
aksepteres og krav til handling
fra de involverte.
Tema griper inn i aktuelle problem
stillinger innenfor samfunnet generelt
og i arbeidslivet. Formålet med denne
artikkelen er å gi en oversikt over den
rettslige forankringen og reglene for
håndtering av denne type saker. Vi vil
også kort orienter om Juristforbun
dets medlemsundersøkelse.
Rettslig forankring
Rettslig defineres seksuell trakassering i
den nye likestillings- og diskrimine
ringslovens § 13. Bestemmelsen har et
46

generelt trakasseringsforbud, med et
særskilt forbud mot seksuell trakasse
ring i 3. ledd:
«Med seksuell trakassering menes
en
hver form for uøns
ket sek
su
ell opp
merksomhet som har som formål eller
ning å være kren
ken
de, skrem
virk
mende, fiendtlig, nedverdigende, ydmy
kende eller plagsom».
Ordlyden i bestemmelsen tar sikte på
å omfatte alle former for tilnærminger
og oppmerksomhet av negativ art,
gradert fra det mindre alvorlige i form
av ydmykende ord og opptreden, til
de mer alvorlige som skremmende og
krenkende.
Arbeidsmiljøloven har på sin side
et generelt krav til arbeidsmiljøet ved
at det fastsettes verneregler for
arbeidstakerne i tilknytning til det
psykososiale arbeidsmiljøet, jf. § 4-3,
hvor det oppsummeres:
«Arbeidet skal legges til rette slik
at arbeidstakers integritet og verdig

het ivaretas, samt at arbeidstaker ikke
skal utsettes for trakassering eller
annen utilbørlig opptreden» …«trus
ler eller vold». Ansvaret etter bestem
melsen påligger arbeidsgiver.
Hva omfattes av begrepet
Lovens ordlyd har fokus på oppmerk
het som er «uønsket». Rent
som
praktisk vil handlingene normalt være
i form av:
• Ord, hentydninger eller kommen
tarer
• Ikke- ver
bal ka
rak
ter som blikk,
kroppsbevegelser eller via bilder.
• Fysisk karakter som omfatter berø
ring fra klem
ming, kys
sing, til
overgrep av voldelig karakter.
Det er ikke slik at enhver kontakt kan
defineres som seksuell trakassering.
Opplevelsen vil være subjektiv, hvor
mottageren av oppmerksomheten føler
seg ukomfortabel eller krenket. Begre
pet trakassering er en såkalt rettslig
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Råd og bistand
fra Juristforbundet

standard. I vurderingen av om handlin
ger eller ytringer er trakasserende, må
det vurderes om de likevel må tåles
fordi de ligger innenfor grensen av nor
mal og påregnelig atferd.
Hvor den konkrete terskelen går,
vil i mange sammenhenger være van
skelig å slå fast. Et sentralt element i
denne grensedragning vil være hva
den enkelte opplever som ubehagelig.
And
re mo
men
ter vil være om den
som utøver oppmerksomheten er i et
overordningsforhold sammenlignet
med den oppmerksomheten utøves
mot. På generelt grunnlag er det rela
tivt klart at det bør utvises varsomhet
med oppmerksomhet mot den som er
i et underordningsforhold. Det sam
me gjelder tilnærminger hvor det er
ujevnheter i balanseforholdet mellom
de involverte eller skjevheter i makt
forholdet. Typisk her vil være hvor det
er forskjell i alder, status og/eller posi
sjoner.
Det er ikke slik at samfunnet ser
det som noe mål å unngå ønsket opp
merksomhet. Noe av formålet med
debatten, er å sette fokus på hvor ters
kelen skal gå for det som er plagsomt,
samt gjøre utøvere av seksuell trakas
sering oppmerksom på at dette ikke
er akseptert eller lovlig.
Når og hvordan melde fra om
uønsket oppmerksomhet
Debatten om seksuell trakassering har
også satt søkelyset på den enkeltes
plikt til å si i fra eller melde fra om tra
kasseringen. I grenselandet mellom hva
som er ønsket og uønsket oppmerk
somhet, fremstår det rent umiddelbart
som rimelig at den fornærmede sier
ifra at tilnærmelsen ikke er ønskelig.
Det er imid
ler
tid vik
tig å være klar
over at det ikke alltid er uproblematisk
å si ifra. Dette gjelder for eksempel i
relasjoner hvor partene fortsatt skal ar
beide sammen eller hvor det er viktige
samarbeidspartnere for virksomheten.
Om det kan stilles et krav om til
bakemelding/avvisning, vil avhenge av
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situasjonen til den som mottar opp
merksomheten.
Hvilken fremgangsmåte som vel
ges når det skal meldes fra, vil få følger
for hvordan virksomheten skal følge
opp dette videre. Reglene i arbeidsmil
jøloven er med dagens regler fordelt
slik at det foreligger en «underretnings
plikt» til å sørge for at arbeidsgiver eller
ver
ne
om
bu
det blir kjent med at det
forekommer trakassering eller diskri
minering på arbeidsplassen, jf. aml. §
2-3, 2. ledd, pkt d). Plik
ten på
lig
ger
den enkelte arbeidstaker. Mange virk
somheter vil ha HMS-rutiner eller ret
ningslinjer som kan benyttes for denne
type meldinger. For virksomheter med
egen HR-avdeling vil det være naturlig
å underrette disse. Selve meldingen
kan ha form som en bekymringsmel
ding eller være muntlig. I lovens for
stand er denne type underretning ikke
de
fi
nert som et var
sel. Der
som ikke
saken blir fulgt opp av virksomheten,
kan det sen
des en kla
ge til Li
ke
stil
lings- og diskrimineringsnemda. Det er
også mulig å melde fra til Arbeidstilsy
net. Disse klagemulighetene gjelder
også for varslingssaker.
Dersom ikke underretningen fører
frem eller blir tatt tak i, vil alternati
vet være å utforme et formelt varsel i
tråd med arbeidsmiljølovens regler, jf.
kap. 2A. Her fremkommer at den en
kelte, så lenge det skjer på en forsvar
lig måte, har rett til å varsle om kri
tikkverdige forhold i virksomheten.
Uønsket seksuell tilnærming vil i de
fleste tilfeller være av en slik art at det
omfattes av hva som er kritikkverdig.
Prosedyren for varsling reguleres i
varslingsrutiner. Loven fastsetter at
virksomheter med mer enn fem an
satte plikter å utarbeide varslingsruti
ner. Rutinene skal være skriftlige,
kjent for de ansatte og inneholde en
oppfordring til å varsle om kritikkver
dige forhold. Videre skal de regulere
frem
gangs
måte for vars
ling og virk
somhetens håndtering av varselet.
Juristforbundets rolle

Juristforbundet tilbyr sine
medlemmer juridisk rådgivning
og bistand innenfor arbeids
rettslige spørsmål. Kommer
du som medlem i en vanskelig
situasjon på arbeidsplassen,
er det bare å kontakte
Juristforbundets advokater.

Kontakt
Sentralbord: 40 00 24 25
E-post: advokat@juristforbundet.no

Et sentralt element
i denne grensedragning vil
være hva den enkelte opplever
som ubehagelig

Som medlem i Juristforbundet, vil
den som blir utsatt for uønsket opp
merksomhet i en arbeidsrelasjon, ha
krav på bistand fra en advokat. Man
kan også få hjelp lokalt fra den tillits
valgte. Vi kan da bistå i den videre
håndteringen av saken og kontakten
med arbeidsgiver.
Den samfunnsmessige oppmerk
somheten som nå har vært på uønsket
seksuell oppmerksomhet, har bidratt
til at det bør være enklere å melde fra
om dis
se for
hol
de
ne. Det har også
være drøftet behovet for kontradik
sjon for den som det påstås at har utø
vet handlingen. Som forbund må vi
være bevisst disse situasjonene, slik at
man som medlem også får bistand her.
Forbudet vil i uke 3-5 sende ut en
medlemsundersøkelse om tema sek
suell trakassering til forbundets med
lemmer. Undersøkelsen er utarbeidet
i samarbeid med JURK. Vi håper flest
mulig medlemmer tar seg tid til å sva
re på undersøkelse. Funnene i det inn
samlede materialet vil bli redegjort
for i neste utgave av Juristkontakt.
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Milepæl for statsstøtteregler om like
vilkår for offentlig og privat virksomhet
Virke har, som den ledende
hovedorganisasjonen for
tjenestenæringene, ofte sett
tilfeller der det offentlige har
konkurrert på andre vilkår enn
det bedriftene selv har mulighet
til. Vi har forståelse for at
EFTAS overvåkningsorgan, ESA,
har innledet en prosess knyttet
til skattefritaket som offentlig
næringsvirksomhet har.
Av Anita Sundal, advokat
i Hovedorganisasjonen Virke,
medlem i arbeidsgruppe for like vilkår

En arbeidsgruppe nedsatt av regjerin
gen har ny
lig kon
klu
dert med at
offentlig næringsvirksomhet i mange
tilfeller har kunstige fortrinn som de
private bedriftene ikke har, og at
Norge må inn
fø
re nye reg
ler for å
unngå ulovlig statsstøtte. De kunstige
fortrinnene kan være fordeler i form
av kryss-subsidiering, fordeler i låneog finansmarkedet og manglende
skatteplikt.
ESA: Ulovlig statsstøtte av offentlig
næringsvirksomhet
EØS-avtalens regler om statsstøtte vil
kunne komme til anvendelse på støtte
til
offentlig
næringsvirksomhet.
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har
blant annet innledet en prosess knyt
tet til skattefritaket offentlig virksom
het har etter skatteloven § 2-30. ESA
mener også at offentlige aktører mot
tar ulovlige økonomiske fordeler i
form av ubegrensede offentlige garan
tier, blant annet som følge av konkurs
forbudet i kommuneloven. Et klart
flertall i arbeidsgruppen stiller seg bak
48

bedrifter, kan effekten av etablerings
hindringer eller utkonkurrering være
like alvorlig uavhengig av om samhan
delen er påvirket eller ikke.

en konklusjon der det anses at skatte
fritaket representerer en støtteord
ning etter EØS-avtalen artikkel 61,
men at konkursimmunitet ikke repre
senterer støtte så lenge markedsaktør
prinsippet etterleves og at det derfor
er rom for å hevde at ESA ikke i til
strekkelig grad har påvist at dette for
delsvilkåret er oppfylt.
Reglene må bli tilpasset
norske forhold
For at ulovlig statsstøtte skal foreligge,
må samhandelsvilkåret være oppfylt.
Det er i utgangspunktet tilstrekkelig
at støtten kan påvirke samhandelen.
Samtidig foreligger det en rettslig
usikkerhet om hvor terskelen for sam
handelsvilkåret går, fordi EU-Kommi
sjonen i de siste årene har forsøkt å
heve gren
sen for når til
tak an
s
es å
være egnet til å påvirke samhandelen.
Så langt har ikke EU-dom
sto
len
behandlet disse sakene, og det forelig
ger derfor ikke noen avklaring på om
EU-Kommisjonens nye fortolkning av
samhandelsvilkåret vil bli lagt til
grunn av EU-domstolen. I spørsmålet
om like vilkår mellom offentlige og
private aktører er ikke spørsmålet om
samhandelspåvirkning nødvendigvis
avgjørende slik Virke ser det. Fordi
norske forhold er små i europeisk
sammenheng, vil mange norske støt
tetildelinger muligens ikke omfattes
av reglene. For norske virksomheter
rundt om i hele lan
det, ofte små

Involvering av konkurransetilsynet
er foreslått
Det må kreves separate regnskaper
når det offentlige driver næringsvirk
somhet som ikke er utskilt i egne selv
stendige rettssubjekter. Dette er en
forutsetning for å kunne få innsikt i
om statsstøttereglene etterleves. Virke
og et flertall i arbeidsgruppen mener
også det offentlige må pålegges skat
teplikt, når den utøver næringsvirk
somhet. Alternativt må det offentlige
i disse tilfellene skille næringsvirk
somheten ut i egne selskaper. Virke
mener det er betydelige fordeler med
utskilling. De alternativene som vur
deres uten utskilling, med f.eks. forde
ling av gjeld og tilhørende rentefra
drag på henholdsvis skattefri og
skattepliktig del, vil bli kompliserte og
lite treffsikre. Utskilling vil minimere
fordelene det offentlige har forbundet
med konkursimmunitet. Utskilling er
dermed en effektiv løsning på de støt
terettslige problemstillingene.
Konkurransetilsynet bør også få
kompetanse til å gi konkrete pålegg
om utskilling, omorganisering eller
andre tiltak, dersom markedsaktør
prinsippet brytes og slik utskilling vil
være proporsjonalt. I tillegg bør tilba
kebetaling av ulovlig utbetalt stats
støtte skje til statskassen, for å søke
kommunenes insentiver til å unngå
ulovlig statsstøtte til egen virksomhet.
Forslagene fikk støtte av et stort fler
tall i arbeidsgruppen, og tiltak for en
bedre håndhevelse burde være ukon
troversielt.
Dersom rapporten blir fulgt opp
med effektive tiltak, står vi foran en
milepæl i statsstøtteretten.
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Deltakelse og opphold
i enkeltrom er gratis.
Reiseutgifter dekkes
etter billigste
reisemåte.

Kurs for tillitsvalgte
Lønnsforhandlinger i kommunen
Målgruppe:

Kurset er tilpasset tillitsvalgte i kommunal
sektor fra tariffområdene KS og KS Bedrift

forhandling diskuteres, og vi setter fokus på noen typiske
valg og dilemma som kan oppstå i en forhandling.

Fra:
Til:
Sted:

Torsdag 19. april 2018, kl. 10.00
Fredag 20. april 2018, kl. 14.00
Thon hotell Vettre i Asker

Mest tid brukes på å gjennomføre en fullskala simulering
av en lokal forhandling. Deltakerne fordeles på ulike
delegasjoner og skal i fellesskap gjennomføre forhandlingen
fra start til slutt. I etterkant evalueres det, og vi henter ut
erfaringer i fellesskap.

Kursnummer:
2018750
Påmeldingsfrist: 13. februar 2018
«Lønnsforhandlinger i kommunen» er et spesialisert kurs for
tillitsvalgte som skal forhandle lønn i egen kommune etter
kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Kurset passer for nye tillitsvalgte som skal forhandle for første gang. Det er også egnet
for tillitsvalgte med erfaring som vil utvikle sine ferdigheter.
Innledningsvis gjennomgås aktuelle forhandlingsbestemmelser
i hovedtariffavtalene. Rollen de tillitsvalgte har i en lokal lønns-

Aktuell informasjon fra forhandlingscaset med tilhørende
regneark vil bli sendt til deltakerne på forhånd.
Kurset er intensivt og i utgangspunktet er det bare
tidspunkt for oppstart og slutt som ligger fast. Vi forutsetter
derfor at alle deltakere kan være med på hele kurset.
Kurset er felles for tillitsvalgte fra Juristforbundet og
Samfunnsviterne

p
n

8

Påmelding: www.juristforbundet.no/kurs Spørsmål: Solveig Dahl Kongsvik | kurs@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest én uke før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.

Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Lønnsforhandliger - Annonse JUKO nr 1.indd 1
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Meninger | Fag | Debatt
Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn.
Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv.
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes.

A

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

Organisering av bachelorjuristene

Hvem skal ivareta bachelorjuristenes
interesser?
A
 v Mirell Kirchner, bachelorjurist og tidligere studentmedlem av Juristforbundet

Ved endt bachelor
i rettsvitenskap 2016, var jeg en
av de få heldige som fikk
relevant jobb. Jeg ble ansatt
i min nåværende stilling på
lik linje med andre jurister,
med samme vilkår,
stillingsbetegnelse og lønn.
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Jeg hadde inntil da hatt studentmed
lemskap hos Juristforbundet. Jeg har
hatt stor glede av medlemskapet, og
benyttet de fleste muligheter til å være
med på fagseminarer, kurs, Rettssik
kerhetskonferansen med mer. Jeg har
vært ansvarlig for å arranger Juristda
gen i Aren
dal, og stått på stand for
Juristforbundet under Arendalsuka
flere ganger. I tillegg har jeg vært med å
starte opp og utvikle Gatejuristen
i Arendal, hentet inn midler til finansi
e
ring av drif
ten og hatt stor gle
de
av fag- og kompetanseutvikling mel
lom Gatejuristen og Juristforbundet.
Som nyutdannet og nytilsatt, er
det kanskje mer viktig enn noen gang
å tilhøre et solid fagforbund som man
har tillit og tilhørighet til. Dog opp
står det et skjæringspunkt, hvor man
som bachelorjurist ikke lenger har en
slik tilhørighet.
Den dagen man tiltrer i jobb mis
ter man sitt medlemskap i forbundet.
Man står uorganisert og usikker til
bake. Man er usikker på sin faglige til
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«Vi må eie bachelorjuristene» skrev
Jon Ole Whist i forrige utgave av
Juristkontakt. Mirell Kirchner støtter
Whist og ber Juristforbundet ta
til ordet for ivaretakelse av
bachelorjuristene.
Jur ist

ko nta

hørighet, hva man skal kalle seg (hvem
vet vel egentlig hva bachelorjurist- titte
len favner), og det er vanskelig å finne
nye fagforbund som ivaretar den juri
diske kompetansen og interessen.

Man står uorganisert
og usikker tilbake
Jeg har stor forståelse for at det fore
ligger vedtekter hvor «medlemmer
kan opptas i foreninger som primært
omfatter yrkesutøvere med master
grad (...)»
Dog må man spørre seg om hvem
som skal ivareta bachelorjuristenes
interesser og kompetanse? Hvor skal
vi henvende oss når vi ønsker å stille
spørsmål vedrørende 3+ 2 ordningen i
Rettsvitenskap, som medfører at vi må
være med på 3- 4 år med poengøkning
under samordnet opptak, mens vi full
fører vår bachelor, nettopp for å kom
me inn på masternivå?
Jeg vi
ser til inn
legg av Jon Ole
Whist i Juristkontakt nr. 9 – 2017, og
ber om at forbundet tar til ordet for
ivaretakelse av bachelorjuristene, og
kjemper for å bedre våre rettigheter
og ikke minst våre muligheter for å
fullføre masterutdanningen.
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Arverett

Skjellsettende dom i arveretten
A
 v Oddmund Gamst, tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett, Tromsø

Høyesterett avsa 5. april 2017,
HR-2017-716-A, en dom om
grensen mellom livs- og
dødsdisposisjoner.
Saksforholdet er i korte trekk at en
gårdbruker hadde en sønn fra tidli
gere, men var etablert i et nytt for
hold med samboer som han hadde en
umyndig sønn med. Eldste sønn som
vokste opp hos sin mor fra han var 6
måneder gammel, hadde hatt lite
kontakt med faren. Faren var uhel
bredelig kreftsyk og hadde fått
be
skjed om at han had
de fra noen
måneder til opptil ett år igjen å leve.
Faren døde ikke av kreftsykdommen,
men begikk selvdrap 15. september
2014. Han hadde da gjort betydelige
anstrengelser for å forhindre at eldste
sønn i kraft av sin odelsrett ved arve
oppgjøret skulle få overta gården til
åsetestakst. Søn
nen ble til
bydd et
pengebeløp for å frasi seg odelsret
ten, men akseptert ikke det Anslått
verdi av gården var mellom 7,5 og 10
millioner kroner.
Noen måneder før dødsfallet
inngikk faren avtale med sin umyn
dige sønn om overtakelse av gården
per 1. juni 2014 til åsetestakst opp
gitt til 5 625 000 kroner. Faren og
samboeren skulle ha borett og betale
5 000 kroner i månedlig leie. Fordi
det ble gitt sel
ger
kre
ditt for hele
kjøpesummen, skulle den ikke beta
les før noen tid et
ter døds
fal
let.
Utgiftene til tinglysning av skjøtet
ble betalt av faren. Tidligere hadde
faren og samboeren opprettet et
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– Spørsmålet man kan stille seg, er om slik forskjellsbehandling av barn er
akseptabelt, skriver tingrettsdommer Oddmund Gamst.

gjensidig testamente, men tre måne
der før dødsfallet opprettet faren et
nytt testament hvorved eldste sønns
arv ble begrenset til lovens minste
arv, en million kroner, som var lavere
enn det pengebeløp han var blitt til
bydd. I presiserende låneavtale av
au
gust 2014 ble for
må
let an
gitt å
sik
re umyn
dig sønn går
den og at
eldste sønn skulle få «minst mulig» i
arv. Overskjøtingen av går
den ble
tinglyst 10. september 2014. Faren
ba 15. september 2014 samboeren
undersøke om «alt var i orden». Etter
at han fikk bekreftet at tinglysnin

gen var gjennomført, tok han samme
dag sitt eget liv.
Eldste sønn godtok ikke arrange
mentet og mente overdragelsen av
gården var en dødsdisposisjon. Tvisten
for Høyesterett gjaldt således klassifi
seringen av disposisjonen.
Starten på førstvoterendes drøf
tel
se av subsumsjonsspørsmålet er
gjengivelse av de sentrale kriterier
nedfelt i NOU 2014:1 «Ny arvelov»
side 89 og hvilke momenter som inn
går i vurderingen (dommens avsnitt
47 flg.). Når det imidlertid kommer
til den kon
kre
te vur
de
ring, ser det
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ikke ut til å være samsvar mellom sa
kens faktum og den rettslige konse
kvensen som trekkes.
Noe forenklet er det sentrale vilkår
for en dødsdisposisjon at den får reali
tet, dvs. re
ell be
tyd
ning, først et
ter
arvelaters død. Livsdisposisjoner kjen
netegnes av at de får reell betydning
for arvelater i hans livstid. Ved grense
dragningen vil blant annet arvelaters
formål være et moment.
At formålet i jussen er viktig, ble
viden kjent fremhevet av Ragnar Knoph
al
le
re
de i 1921 i hans be
røm
te verk:
«Hensiktens betydning for grensen mel
lom rett og urett». Knoph la stor vekt på
den disponerendes hensikt, og hans ar
beid kan vel anses som selve episenteret
generelt i jussen, også i arveretten, blant
annet for tolkningen av testamenter og
for grensedragningen mellom livs- og
dødsdisposisjoner. At formålet med dis
posisjonen er sentralt, ble poengtert av
blant annet Carl Jacob Arnholm: Privat
rett V Ar
ve
rett, 1971, side 74, mens
Peter Lødrup: Arverett, 5. utgave, 2008,
side 253, legger mindre vekt på moti
vet.
Så vidt jeg kan se, har imidlertid
Høyesterett tidligere lagt vekt på for
målet, eksempelvis i Rt-2008-1589
avsnitt 30 hvor det blant annet heter:
«Både tingretten og lagmannsretten
har etter umiddelbar bevisførsel fun
net at bakgrunnen for at D 24. mai
2000 overdro borettslagsandelen til A
var en familiekonflikt, og at formålet
var å gjøre de to andre barna – B og C
– arveløse».
I HR-2017-716-A var for
må
let
åpenbart å hindre at best odelsberetti
get sønn på skif
tet skul
le få over
ta
gården til åsetestakst, begrense hans
arv til lovens minimum og en avtale
klau
sul om at han skul
le få «minst
mulig». Førstvoterende hopper imid
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lertid bukk over disse aspekter. Utover
å slut
te seg til ut
ta
lel
ser i NOU-en
side 91 om at formålet ikke er avgjø
rende såfremt en disposisjon har til
strekkelig realitet for arvelater, blir
motivene forbigått i taushet.
Behandlingen av om overskjøtingen
hadde tilstrekkelig realitet for faren,
er i liten grad relatert til sakens sen
trale faktum. For sakens faktum tilsier
at det er vanskelig å se at overskjøtin
gen av gården hadde noen som helst
praktisk betydning for faren. Fortsatt
var det han som bestyrte gården, så
vel de praktiske som økonomiske gjø
remål. Relasjonen til sin umyndige
sønn ble uforandret. Riktignok skulle
faren etter overskjøtingen betale et
beskjedent månedlig vederlag i leie til
søn
nen, men det var nep
pe høy
ere
enn hans alminnelige underholds
plikt. Da faren døde, hadde ikke søn
nen ytet noe som helst.

En ny rettstilstand
er etablert
Faktisk er det ikke spor i domspre
missene på motforestillinger mot
farens bestrebelser på å få gjennom
ført sitt formål, noe som er oppsikts
vekkende. For omstendighetene tilsier
med styrke at overskjøtingen av går
den var en ren dødsdisposisjon som
først ville ha reell betydning, realitet,
etter farens død. Til overmål var det i
skjøtet til barnet satt en pris basert på
åsetestakst, og det er en pris som altså
kun kan gjøres gjeldende på dødsbo
skifte og underbygger at det var en
dødsdisposisjon.
I stedet gis faren honnør for en be
nevnt langvarig og omfattende over

føringsprosess. Riktignok erkjenner
først
vo
te
ren
de at det «på det prak
tis
ke plan skjed
de mind
re» men så
skynder han seg og si at det ikke var
naturlig eller påtrengende. Spørsmå
let om hvilken praktisk betydning dis
posisjonen hadde for faren, besvares
luftig og er ikke egnet til å overbevise.

H

Nå skulle en håpe at andre synspunk
ter ville komme til syne i øvrige dom
meres votum, men nei da. Her gis det
ingen tilføyelser, utfyllinger eller kom
mentarer, altså hyggelig tilslutning.
Etter lesing av dommen faller tan
ken på Aasmund Olavsson Vinje, som
var kjent for sitt tvisyn, dvs. åpen for
alternativer med vilje og evne til å se
en sak fra flere synsvinkler. Han var en
klok mann, og forfatterskapet var pre
get av mangfoldighet og nettopp; tvi
syn. Vinje synes ikke å stå høyt i kurs i
den
ne sa
ken. For hva ble egent
lig
resultatet i HR-2017-716-A? Dersom
verdien av eiendommen anslås til 9
millioner (verdianslaget var 7,5 – 10
millioner i 2009), innebærer det at
samboeren får 3 millioner, eldste sønn
1 million og yngste sønn 5 millioner.
Spørsmålet man kan stille seg, er
om slik forskjellsbehandling av barn
er akseptabelt. Mange vil nok mene
nei, men Høyesterett mener altså det
motsatte. Faktisk er dommen oppkla
rende ved at grensen mellom livs- og
dødsdisposisjoner langt på vei viskes
ut. En ny rettstilstand er etablert, og
basert på dommen skal det usedvanlig
mye til for at en disposisjon som tar
sikte på å begrense arv til barn, i prak
sis særkullsbarn, vil bli ansett som en
dødsdisposisjon. Eksempelvis vil en
uhelbredelig kreftsyk ektefelle ved
ektepakt antagelig kunne overføre alle
sine verdier til den annen ektefelle, og
vips så er hans særkullsbarn blitt arve
løst.

H
s
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Husleietvister

For høy lavterskel?
A
 v Maria Schilvold, saksbehandler i Jussformidlingen

Husleietvistutvalget (HTU)
skal være et lavterskeltilbud
for løsning av tvister mellom
utleier og leier av bolig.
De skal legge til rette for at partene
ved mekling eller avgjørelse i tvister
om leie av bolig får løst saken på en
hurtig, billig og kompetent måte1.
Likevel finnes det ingen kvantitativ
grense for hvor store saksomkostnin
ger en part kan bli dømt til å betale. I
praksis betyr dette at den lave terske
len HTU tilstreber blir høyere.
Per 13. sep
tem
ber i år bod
de
22,7 % av norske husholdninger i leiet
bolig2. Dette innebærer at det eksiste
rer et betydelig antall leieavtaler i
markedet til enhver tid, og de fleste
nordmenn vil på ett eller annet tids
punkt i løpet av livet være innom leie
markedet. Kun 18 % av befolkningen
er ikke i befatning med leiemarkedet i
løpet av livet3. Med en så høy andel
som leier ut og leier bo
lig, er det
naturlig at det også oppstår tvister. At
dette er tilfellet, viser den stadig
økende saksmengden til HTU4.
Foreløpig opererer HTU hovedsa
kelig5 i Oslo, Akershus, Hor
da
land,
Nord- og Sør-Trøndelag. I disse områ
dene skal saken behandles i HTU i før
ste omgang. Den skal altså ikke behand
les i forliksrådet, slik som tilfellet var før
opp
ret
tel
sen av HTU i 2001. For de
områdene som ikke er innenfor HTUs
stedlige virkeområde, behandles hus
leietvister i første omgang fremdeles i
forliksrådet6. Sett i lys av at HTU er et
spesialistorgan, og forliksrådet et gene
relt organ, kan det anføres mange gode
grunner for at vi også burde få husleie
tvistutvalg i resten av landet.
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– Det er noe grunnleggende feil når
hvilken prosessrisiko som foreligger
avhenger av hvor i landet en bor, skriver
Maria Schilvold.

Det er likevel fortsatt én fordel med
å få sin sak be
hand
let i for
liks
rå
det
fremfor i HTU: saksomkostninger der
som beg
ge par
ter har hatt ju
ri
disk
bistand (ja, du leste riktig: «juridisk
bistand», og ikke «advokatbistand», slik
det fremgår av ordlyden i HTU-forskrif
ten § 18, men det er et tema for en
an
nen ar
tik
kel). For mens det for
behandling i forliksrådet finnes en regel
i tvisteloven § 6-13 med kvantitative
gren
ser for hvor mye en part kan få
erstattet i saksomkostninger, finnes
ingen tilsvarende regel i HTU-forskrif
ten. Det finnes riktignok noen kvalita
tive vilkår for at saksomkostninger skal
tilkjennes7, men er en først innenfor dis
se, setter loven ingen begrensninger for
hvor mye. Dette har Jussformidlingen
fått erfare i praksis.
Ikke bare mener vi dette er bekymrings
verdig i seg selv, sett i lys av at HTU
blant annet skal legge til rette for å få

Dagens lovgivning
åpner for en forskjells
behandling
«løst saken på en […] billig […] måte»8.
Det er også noe grunnleggende feil når
hvilken prosessrisiko som foreligger
avhenger av hvor i landet en bor. Dette
vil igjen kunne føre til svekket rettssik
kerhet ved at flere vegrer seg mot å kla
ge inn saker til HTU.
Heldigvis er det bare unntaksvis at
en part får erstattet sine utgifter til juri
disk bistand i HTU. Likevel er det på
det rene at dagens lovgivning åpner for
en forskjellsbehandling avhengig av om
saken behandles av HTU eller forliksrå
det. På denne bakgrunn mener Jussfor
midlingen at en tilsvarende regel som
den i tvisteloven § 6-13 også bør innfø
res i HTU-for
skrif
ten. Det
te vil både
ivareta HTUs formål, hensynet til at
like tilfeller skal behandles likt og retts
sikkerheten for den enkelte.

1	Jf. F21.06.2016 nr 765 Forskrift om
Husleietvistutvalget § 1
2	Jf. www.ssb.no/bygg-bolig-ogeiendom/statistikker/boforhold/
aar, hentet den 04.10.17
3 	Jf. www.hioa.no/Om-HiOA/Senterfor-velferds-og-arbeidslivsforskning/
NOVA/Publikasjonar/
Rapporter/2006/Hva-sier-loven-hvatror-folk,
side 22 i rapporten
4 	Jf. www.htu.no/no/arsrappor
ter-og-arsmeldinger, hentet den
04.10.17
5 	HTU tar imot klager fra hele landet
i de leieforhold der leier er forbruker
og utleier er næringsdrivende, jf.
www.htu.no/no/om-Husleietvist
utvalget, hentet den 04.10.17
6 	Jf. http://www.htu.no/no/Forholdettil-forliksradet, hentet den 04.10.17
7 	Jf. F21.06.2016 nr 765 Forskrift
om Husleietvistutvalget § 18
8 	Jf. F21.06.2016 nr 765 Forskrift
om Husleietvistutvalget § 1
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Praksisplass

Praksis makes perfect

Det verkar utenkjeleg
å sende ein nyutdanna
lege ut i arbeidslivet utan
godkjent praksisperiode

A
 v Mari Karoline Mellingen, saksbehandler Jussformidlingen

Av alle dei juridiske lære
stadane i Noreg, er det berre
eitt som har praksis som ein
obligatorisk del av studiet. Dei
resterande jusstudentane må
kjempe om eit fåtal plassar på
praksisvalfag, eller om
høgthengjande praktikant
stillingar ved sidan av studiet.
Kor viktig er eigentleg praksis
under studieløpet?

Eit tilbod for alle Ved Universitetet i
Tromsø får samtlege jusstudentar til
bod om praksisplass under studiet
gjennom faget JUR-3005. Dei fire ve
kene med praksis som faget omfattar
er heller ikkje valfrie, då godkjenning
er eit krav for å melde seg til eksamen
i 4. avdeling. Ordninga sikrar at prak
tisk erfaring er noko alle som fullfører
ein mastergrad i rettsvitskap frå UiT
har, og ikkje berre eit gode for dei alle
reie fagleg sterke.
Samstundes som praksisordninga
gjev studentane viktig arbeidserfaring,
vil den kunne minske det negative
karakterpresset på dei juridiske fakul
te
ta. Det
te ved å opne dø
rer til
arbeidsmarknaden også for dei som
ikkje kan vifte med karakterkortet på
intervju til praktikantstillingar.
Samanhengen mellom praksisord
ninga til UiT og prosentandelen nyut
danna juristar som har hatt relevant
deltidsarbeid ved sidan av studiet er
slåande. Kandidatundersøkinga til
Juristforbundet frå 2016 viser mellom
54

– Jussformidlingen vil slå eit slag for at
alle medstudentane våre skal få juss i
praksis som ein del av studieløpet,
skriver Mari Karoline Mellingen.

anna at medan heile 54 % av studen
tane frå UiT hadde skaffa seg fagleg
relatert arbeidserfaring ved sidan av
stu
di
et, gjaldt det
te ber
re 37 % av
masterstudentane i Bergen1.
Den same undersøkinga viser også
at 70 % av dei ferske juristane meiner
prak
sis un
der stu
di
et har hatt stor
eller særs stor betyding for å skaffe seg
juridisk relevant jobb2 og at 41% av
dei som er framleis er arbeidsledige
ikkje har hatt noko praktisk arbeidser
faring3. Det er difor merkeleg at uni
versiteta i Oslo og Bergen ikkje har
vist større vilje til å innføre ei obliga
torisk praksisordning i deira master
program i rettsvitskap.

Jussformidlingen spurte Lars
Sørensen, leiar i Juristforbundet si
studentavdeling 2017 og student ved
UiT, om synspunkt på moglegheitene
for ei innføring av praksisordninga
også ved dei andre juridiske fakulteta.
Han framheva at det at fakultetet i
Tromsø er lite, kanskje gjer det lettare
å finne praksisplassar til alle der. Om
ein ser vekk frå dette er han derimot
positiv til forslaget.
– Det er mange som ikkje veit kva
dei vil arbeide med, eller for den saks
skuld korleis eit juridisk dokument
skal sjå ut, ved full
ført stu
die. Om
nyutdanna juristar har noko praktisk
erfaring frå før kan arbeidsgjevarar og
sleppe å gje opp
læ
ring i grunnleg
gjande arbeidsoppgåver. Slik eg ser
det er difor begge partar tent med ei
obligatorisk praksisordning, seier han.
Kandidatundersøkinga til Juristfor
bun
det vi
ser vidare at det først og
fremst er praksis studentane meiner
lærestadane bør få meir av for å i
større grad ruste dei for arbeidslivet
sine krav4. Ein kan då sjå til føremålet
med praksisordninga ved UiT, som
nettopp er å gje studentane innsikt i
praksisplassen sine «arbeidsoppgaver,
organisering og saksbehandling her
under klienters og parters problem
oppfatning, praktisk juridisk analyse
og fremgangsmåter for å løse sakene»5.
Når ein samanliknar rettsvitskap med
mange av dei andre profesjonsutdannin
gane ved universiteta, som medisin, psy
kologi og lektor, er mangelen på praksis
overraskande. Det verkar utenkjeleg å
sende ein nyutdanna lege ut i arbeidslivet
utan godkjent praksisperiode, medan ein
jusstudent utanfor UiT må skaffe seg den
ne praksisen sjølv. Dette til trass for at også
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ein fersk ju
rist i stor grad kan påverke
einskildmenneske sine liv.
Som sakshandsamarar i Juss
for
midlingen kjenner me oss privilegerte
som får moglegheita til å få ein for
smak på arbeidslivet i møte med ekte
klientar og problemstillingar. Det å
arbeide med menneske og klarleggje
faktum i ei sak er nemleg ikkje noko
ein kan lære på føre
les
ning el
ler i
lærebøker, men noko som må erfarast.
Ikkje ber
re vil ei prak
sis
ord
ning gje
studentane moglegheiter til å skaffe
seg jobb på praksisplassen i etterkant,
det vil kunne verke motiverande for
dei lesesalleie, bi
dra til stør
re sjølv
stende og ansvarskjensle eller hjelpe
til med å finne tema for masteropp
gåva.
Allereie et
ter knappe to månader
kjenner dei nyaste av sakshandsama
rane hjå Jussformidlingen nettopp på
auka ansvar ovanfor klientane, fagleg
kompetanse og ikkje minst engasje
ment for faget. Carl Henrik Andersson
byrja som sakshandsamar i august og
kan ikkje skjøne korleis han kun
ne
gått ut i arbeidslivet utan å ha vore i
praksis på førehand.
– Ein innser plutseleg kva den juri
diske metoden me har lært om i teo
rien verkeleg handlar om. Det å ar
bei
de med ekte men
nes
ke er så
inspirerande, og mo
ti
ve
rer både til
vidare studieløp og elles i livet, seier
han.
Jussformidlingen vil difor slå eit
slag for at alle medstudentane våre
skal få juss i praksis som ein del av stu
dieløpet, og me håpar at lærestadane
vil lytte.
1 	Juristkontakt 2017, utgave 4,
http://www.juristkontakt.
no/i/2017/4/juko-2017-04b-752.
2	Kanditatundersøkelsen 2016,
Juristforbundet, 04: Studiet.
3	Kanditatundersøkelsen 2016,
Juristforbundet, 05: Appendix.
4	Kanditatundersøkelsen 2016,
Juristforbundet, 04: Studiet.
5 	Reglement for JUR-3005,
obligatorisk utplassering i praksis,
§ 3-4 andre avsnitt.
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Jobbmarkedet

– for hele jus-Norge

Utbygging Vest/Midt søker

Kontraktsrådgivere
Vi skal utvide kontraktavdelingen med flere
medarbeidere og søker tre kontraktrådgivere til
enheten, innledningsvis skal de arbeide i
Utbygging Arna – Bergen (UAB).
Stasjoneringssted er Bergen sentrum, men arbeid
på vår kontorrigg i Arna må påregnes. Stillingene
rapporterer til Leder strategi og kontrakt.
Les mer og søk på stillingen på
banenor.no/karriere
Søknadsfrist: 04.02.2018 | Bergen

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten
er domstolene samfunnets fremste konfliktløsningsorganer.

Har du lyst til å bli dommer?

Jobbnorge.no

s

Her bestiller du stillingsannonsen

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

Kommuneadvokaten
Kommuneadvokaten i Oslo har
ledig 1-2 faste stillinger og
1 vikariat på 10 måneder med
mulighet for overgang til fast
stilling som advokat/ advokat
fullmektig. Tiltredelse etter avtale.
For fullstendig utlysning, se
www.ledigestillinger.oslo.
kommune.no. Elektronisk søknad
med kopi av vitnemål og
relevante attester sendes via
samme adresse.
Søknadsfrist: 8. februar 2018
Kontaktpersoner
Kommuneadvokat Hanne Harlem
(tlf.nr. 995 41 953) eller
assisterende kommuneadvokat
Trine Riiber (tlf.nr. 938 59 296)

Advokat/jurist – personvernombud
Avdeling for Organisasjon og stab
er en av tre sentrale staber i NSBkonsernet. Avdelingen har til
sammen 14 ansatte fordelt på juridisk, HR, kommunikasjon og
samfunnskontakt, samt styre- og
KL-sekretariat. Juridisk består i dag
av to advokater og ledes av NSBs
konsernadvokat.

Vi tilbyr
• En viktig rolle i videreutviklingen
av NSB-konsernet
• Markedsbaserte og konkurransedyktige betingelser
• Utviklingsmuligheter som bare
et stort konsern kan gi
• En bedrift preget av mangfold
og likeverd

Stillingen skal ivareta personvern
ombudets formelle og legale rolle
ved å bidra til økt kunnskap om, og
etterlevelse av personvernlovgivingen.
I tillegg vil stilingen omfatte juridisk
rådgivning innen compliance, arbeidsrett og andre rettsområder ved behov.

Kontakt
• Konsernadvokat Otto Sivertsen
Roheim, 916 53 417,
otto.roheim@nsb.no
• Konserndirektør, organisasjon
og stab, 928 88 011,
morten.muller-nilssen@nsb.no

Arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og
personlige egenskaper – se mer på
www.nsbkonsernet.no/karriere

Søknad
• Sendes digitalt via
www.nsbkonsernet.no/karriere
Søknadsfrist: snarest

E-post: perolav@07.no | Tlf: +47 918 16 012

Jobbmarkedet

– for hele jus-Norge

Sykkylven kommune

Sakshandsamar 100 % fast stilling
Stillingsomtale
Vi har ledig 100 % fast
stilling som sakshandsamar/
juridisk rådgjevar.
Arbeidsstad
Stillinga er knytt til eininga
for tekniske tenester,
lokalisert til rådhuset.
For nærmere opplysninger
om arbeidsoppgåver,
kvalifikasjoner og søknad,
sjå fullstendig utlysning på
www.juristkontakt.no

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgåver
og tilsetting i samsvar med
offentleg avtaleverk
• løn etter avtale/tariff
• obligatorisk teneste
pensjonsordning
• gunstige låneordningar
• gode forsikringsordningar
Søknadsfrist:
16.02.2018

Det er ledig fast stilling for erfaren
advokat i Forskerforbundets arbeidslivsavdeling, juridisk seksjon. Juridisk seksjon har i dag fem advokater og utgjør en
av tre seksjoner i arbeidslivsavdelingen.
Vi kan tilby interessante og varierte
arbeidsoppgaver i et godt faglig og
sosialt arbeidsmiljø.
Som advokat vil du i det vesentlige
arbeide med saker av arbeidsrettslig
karakter både knyttet til statsansatteloven,
arbeidsmiljøloven og universitets- og
høyskoleloven mv. Stillingen innebærer
også saksbehandling i forbindelse med

21 000
medlemmer.

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

Kontaktperson
Bjarte Hovland, einingsleiar,
mobil: 975 48 720,
bjarte.hovland@sykkylven.
kommune.no

høringer og styresaker, rådgivning og
bistand i enkeltsaker, opplæring av tillitsvalgte og prosedyre for retten. Arbeidet
vil også innebære en del kurs- og foredragsvirksomhet.

Advokat

Når du annonserer
i Juristkontakt blir din
annonse sett av over

Vi søker en person med
• Juridisk embetseksamen/mastergrad
i rettsvitenskap.
• God kunnskap om arbeidsrett
og erfaring med behandling av
personalsaker.
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
• Gode samarbeidsevner og evne til å
arbeide selvstendig.
Dessuten vil vi vektlegge kunnskap om/
erfaring med
• Pensjon.
• Opphavsrett.
• Undervisnings- og forskningssektoren.
• Offentlig forvaltning.
• Fagforenings/organisasjonsarbeid.

Stillingen vil innebære noe
reisevirksomhet.
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, gode
pensjons- og forsikringsordninger og
gunstig ferieordning.
Tiltredelse snarest.
Nærmere opplysninger ved henvendelse
til advokat/seksjonsleder Ann Turid
Opstad, tlf. 21 02 34 07 / 924 28 106
eller avdelingssjef Bjørn T. Berg,
tlf. 21 02 34 05 / 99 57 42 64.
Søknad med CV sendes til
Forskerforbundet, postboks 1025
Sentrum, 0104 Oslo eller til
post@forskerforbundet.no
innen 11. februar 2018.

Nytt om navn
Ansettelser og utnevnelser
Alf-Anton Røst, politiadvokat 2, Nordland
politidistrikt – Bodø
Anders Meex Hvashovd, compliance
manager, FMC Kongsberg Subsea AS
Andreas Skoe Cederkvist, lagdommer,
Agder lagmannsrett
Anne Elisabeth Wold Sæther,
seniorrådgiver, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD)
Britt Eren Meling, konstituert
tingrettsdommer, Nord-Gudbrandsdal
tingrett
Catrine Skjauff, jurist, Oslo kommune
– Næringsetaten
Deeksha Bhatnagar, juridisk rådgiver,
Kunnskapsdepartementets
tjenesteorgan avd Oslo
Ellen Marie Eriksrud, advokat,
Advokatfirmaet Hjort DA
Erik Bergfall Brovold, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Haavind AS
Espen Myhrvold, seniorrådgiver,
Tolldirektoratet
Eva Kulsvehagen, advokatfullmektig,
Advokatene Storgata 2 ANS
Eva Therese Gjerde Arnesen,
politiadvokat, Sør-Øst politidistrikt
– Hønefoss
Geir Stenseth, dr. juris, Universitetet
i Oslo, Institutt for Privatrett
Greta B. Torbergsen, generalsekretær,
Norges Farmaceutiske Forening
Gunnar Ustad, advokat, Advokatfirma
Kildebo AS
Guri Haarr, advokat/partner, ProJure
Advokatfirma DA – Stavanger
Hege Marie Hauge, seniorrådgiver HR,
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Ingeborg Aas, seniorrådgiver, NAV
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Ingrid Heggdal Larsen, advokat, Wold &
Co
Jan Hagfors Greve, seniorrådgiver/jurist,
Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap – DSB
Janne Terese Sæther Talling, director
Legal, Kinect Energy A
Joakim Bakke-Nielsen, partner, IBF Legal
AS
Johan C. Alstad-Øhren, rådgiver, Nedre
Romerike kemnerkontor
Johannes Kleppe, advokat, Dæhli Bull &
Co advokatfirma da
Jørgen Schwencke Holm,
advokatfullmektig, Steinkjer
kommune
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig
leder, Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat – FIKS
Kjell-André Honerud, partner,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Kjersti Hillestad Hoff,
dommerfullmektig, Nedre Romerike
tingrett
Knut-Andreas Kjelland, advokat, Brex
Advokatfirma AS
Kristine Beitland, government affairs
manager, Microsoft Norge AS
Kyrre Grimstad, assisterende direktør,
Stortinget, Konstitusjonell avdeling
Lars Lundlie, advokat, Advokatfirmaet
Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS
Lene Karlstad, rådgiver, Lørenskog
kommune
Lene Marie Aa Thorstensen, advokat,
Tenden Advokatfirma ANS,
Sandefjord
Linda Boldvik, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Hjort DA
Linn Marie Nymoen, rådgiver,
Tolldirektoratet
Mariann Eide, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS,
Bergen
Marianne Brynjulfsen Overå,
senioradvokat, Advokatfirmaet
Thommessen AS, Bergen
Marianne Røed, advokat, Advokatfirmaet
Ræder AS
Marit Moe Rasmussen, advokat,
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
Marte Morland, advokatfullmektig, BDO
Advokater AS
Martin Aspaas, dommerfullmektig, Oslo
tingrett
Merete Jensen Sunnarvik, rådgiver,
Fylkesmannen i Rogaland
Merethe Boyesen, seniorrådgiver,
Arbeidstilsynet Sør-Norge,
tilsynskontor Skien
Merethe K. Hansen, advokat, KPMG Law
Advokatfirma AS
Monicha Marthinussen Harjang, advokat,
Sortland kommune – Vesterålen
Barnevern
Nanna W. Christensen, senior consultant,
Deloitte AS Oslo
Nina Borthen, advokat, Telenor ASA
– Group Legal
Olav Hannisdal, advokatfullmektig, BDO
Advokater AS – Stavanger
Olav Magnus Moen, senioradvokat,
Codex Advokat Oslo AS
Peter Luis Hoen Hiorth,
advokatfullmektig, OBOS BBL
Peter Løstegård Solum, advokat,
Advokatfirmaet
PricewaterhouseCoopers AS, Oslo
Petter Snare, direktør, KODE
kunstmuseer og komponisthjem
Roy Gunnar Johansen, advokat, Bjerkan
Stav Advokatfirma AS
Sanna Mikaelsen, juridisk rådgiver, Bodø
kommune

Silje Fagerhaug, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Trondheim AS
Siri Fuglestad, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Salomon Johansen AS
Sonja Lidia Berg, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Pricewaterhouse
Coopers AS, Bergen
Stian S.K. Furuseth, førstekonsulent,
NAV Bjerke
Stig Degvold, førstekonsulent, Nasjonalt
klageorgan for helsetjenesten
(Helseklage)
Therese Hellem, advokatfullmektig,
Gram, Hambro & Garman
Advokatfirma AS
Thomas Albertsen, advokat, Adviso
Advokatfirma AS
Thomas Gaarder-Olsen, advokat,
Onsagers AS
Tina Østreng Lund, dommerfullmektig,
Glåmdal tingrett
Vebjørn Innset Hurum,
advokatfullmektig, Advokatfirmaet
Selmer DA
Nye medlemmer i Juristforbundet
Anette Strøm Røsholdt, politiadvokat,
Trøndelag politidistrikt
Bragi Freyr Kristbjörnsson, skattejurist,
Skatt Nord – Alta
Brynhild Mostad Ystgaard, juridisk
konsulent, Norsk Skuespillerforbund
Chris Robin Sandvik Soltvedt, rådgiver,
NAV Fyllingsdalen (kommune)
Elisabeth Ranum, jurist, Oslo kommune
– Næringsetaten
Kjersti Christina Moody,
anskaffelsesansvarlig, kategorileder,
Arbeids- og velferdsdirektoratet
– seksjonutviklingsstøtte
Nermana Kurtovic, lønningssjef,
Kristiansund kommune
Per Einar Sørmarken
Ramona Andreassen, saksbehandler/
jurist, NAV Østbyen
Robert Michael Murray, rådgiver,
Forsvarsmateriell – Landkapasiteter
Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Alexandra Været Aass, Universitetet i Oslo
Anja Feder Grundtjernlien,
Universitetet i Bergen
Birgitte Elise Kristiansen Søfteland,
Universitetet i Bergen
Einar Kjelland-Mørdre,
Universitetet i Oslo
Fredrik Amland, Universitetet i Oslo
Ida Maria Martinsson, Universitetet i Oslo
Jonas William Eikenes Lødøen,
Universitetet i Bergen
Maj Hines, Universitetet i Bergen
Saria Hasan, Universitetet i Stavanger

Kontak

Foto: Stig Jarnes

Hovedstyret

Medlemsguide

President

Ny stilling eller adresse?

Curt A. Lier
cl@juristforbundet.no

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

Visepresident

Forsikring – medlemstilbud

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

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

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

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

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

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg
msh@juristforbundet.no

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

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

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator

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

Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

Juristenes Utdanningssenter
www.jus.no | sentralbord: 40 00 26 62

Juristforbundet | sentralbord: 40 00 24 25 | www.juristforbundet.no | post@juristforbundet.no
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
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Returadresse:
Juristforbundet
Kristian Augusts gt 9
0164 Oslo

JURISTKONTAKT.NO
Bestill netteksponering
av din neste stilling nå!
kr 5 800,- + mva.
Prisen inkluderer

•	regelmessig nyhetsbrev til
over 21 000 medlemmer

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

PS!
Ved an
nonse
ring
på vår
t jobb
marke
når du
d
flest j
uriste
r!

V
 ed annonsering
i papirutgaven av
Juristkontakt er
netteksponeringen
alltid inkludert i prisen.
TA KONTAKT I DAG
Per-Olav Leth – 07 Media
Mobil: +47 918 16 012
e-post: perolav@07.no

