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André Lillehovde van der Eyden

Siden sist

#metoo-undersøkelse

Vergemålsreformen

Kristina Almestad

Hans Petter Graver

Statsadvokatene

Valgkomiteen i JF

Svalbard

Dommerkritikk

Lønnsutvikling

Nytt eksamensopplegg

Tingenes internett

Fremtidens arbeidsmarked

Din økonomi

Curt A. Lier mener

Jussbuss kommenterer

Arbeidslivet

Meninger

Stilling ledig

Nytt om navn

                   Tittelen «jurist» må lovbeskyttes. Den må forbeholdes dem som 
har juridisk utdanning på minimum masternivå eller cand. jur.

Curt A. Lier, side 46
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Per so ner un der ver ge mål må ha 
ver ge for di de er mind re åri ge 

el ler for di de som voks ne ikke kla rer 
seg selv. Spen net over de som tren-
ger hjelp er stort; fra per so ner med 
de mens til per so ner med sto re psy-
kis ke pro ble mer, el ler men nes ker 
som ikke kla rer å sty re sin egen øko-
no mi. Ver ge måls re for men, som ble 
inn ført for snart fem år si den, skul le 
bi dra til styr ket retts sik ker het for 
dis se. Men Riks re vi sjo nen har fun net 
sto re mang ler ved gjen nom fø rin gen 
av re for men, kan du lese i den ne ut ga-
ven av Ju rist kon takt. Til tak som skul le 
styr ket retts sik ker het er fort satt 
ikke på plass. Blant an net har da ta-
pro ble mer – noe som dess ver re hø res 
kjent ut – for sin ket gjen nom fø rin gen 
av fle re til tak. Dess uten mang ler det 
ret nings lin jer, sy ste ma tisk til syn og 
kon troll. 

Riks re vi sjo nen sier at ver ge opp-
drag ofte har en ge ne rell ut for-

ming som kan gjø re at ver gen får for 
vide full mak ter. Det er hel ler ikke en 
en het lig sy ste ma tikk i til sy net med 
ver ger. Og det fin nes in gen sta tis tikk 
som vi ser hvor man ge ver ger som er 
fra tatt opp dra get og hva som er 
grunn laget for det. Da riks re vi sor 
Per-Kris ti an Foss la frem un der sø kel-
sen i feb ruar, kon klu der te han med at 
vergemålsreformen ikke er fulgt opp 
slik at en har greid å bed re retts sik-
ker he ten i en slik grad det var for ven-
tet. Det drei er seg om man ge 
men nes ker og sto re ver di er: På lands-
ba sis for val ter fyl kes man nen rundt 
72 000 ver ge mål og fi nan si el le mid ler 
til en ver di av over 19 mil li ar der kro ner.

Et ter at re for men tråd te i kraft ble 
det slutt på at ad vo ka ter som var 

ver ger ble ho no rert et ter of fent li ge 
sa lær sat ser og i dag får de fas te ver-
ge ne be talt et ter en fast år lig sats. 
Det har gjort opp dra ge ne mind re øko-

no misk in ter es sant for ad vo ka ter. 
Ju rist kon takt har møtt en av ad vo ka-
te ne som fort satt har ver ge opp drag. 
Ad vo kat Kris tina Al me stad sier at 
man må ha gode og ef fek ti ve sy ste-
mer for opp føl ging der som det skal 
sva re seg øko no misk. Men det er et 
stort be hov for hjelp der ute for tel ler 
hun og un der stre ker vik tig he ten i å 
kjen ne de man er ver ge for – også i vår 
di gi ta li ser te tids al der. Hun mø ter 
hver en kelt per son lig med jev ne mel-
lom rom, for å kun ne dan ne seg et bil-
de av ved kom men de og set te seg inn i 
hjel pe be ho vet. «Vi skal være der for 
dem, og de skal hø res i så stor grad 
som mu lig, det er kjer ne ver di er i et 
ver ge opp drag», sier Al me stad. Det er 
også bud ska pet fra Riks re vi sjo nen, 
som i sin rap port kom mer med fle re 
for slag om både ret nings lin jer og 
bed re opp føl ging.  

Valg ko mi té ber om inn spill
Valg ko mi te en i Ju rist for bun det er 
i  gang med ar bei det sitt for an val get 
i  Ju rist for bun det, som fore går un der 
for bun dets lands mø te 2.–3. no vem-
ber. In nen 25. juni skal ko mi te en 
le ve re sin inn stil ling til kan di da ter til 
pre si dent, vi se pre si dent, to di rek te 
valg te med lem mer av ho ved sty ret og 
et fel les va ra med lem. De  øv ri ge sty-
re med lem me ne vel ges av sek sjo ne ne 
selv. I den ne ut ga ven kan du lese at 
valg ko mi te en in nen 16. ap ril øns ker 
inn spill på ak tu el le kan di da ter. – Vi 
går ut så bredt som mu lig og øns ker 
inn spill. Det er mu lig å frem me seg 
selv som kan di dat el ler  å fore-
slå   and re. Ikke noe er fast lagt og alle 
for slag tas til vur de ring, sier valg  ko-
mi te ens le der Han ne Gil le bo-Blom.

Ole-Mar tin Gang nes
re dak tør
omg@juristkontakt.no
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Krevende 
håndtering  
av juss og sorg

I over to måneder har han ledet etterforskningen 
av drapet på Janne Jemtland i Brumunddal. 
Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden 
har det øverste juridiske ansvaret men også et 
tyngende ansvar for å ivareta hensynet til 
drapsofferets pårørende. – I en så alvorlig sak er 
det særlig viktig at påtale er med fra første 
stund. Vi må være der når ting skjer, sier han.

Tekst og foto: Tore Letvik
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da først inn i slutt fa sen. Des to mer 
al vor lig en sak er, des to mer na tur lig 
me ner jeg der må være at på ta le kob les 
inn tid li ge re og at vi sik rer en ster ke re 
grad av sam ar beid mel lom de po li ti fag
li ge et ter fors ker ne og på ta le ju ris ten. 

Må kjen ne sa ken
– Ge ne relt sett så me ner jeg at når vi 
de fi ne rer noe som en al vor lig kri mi nal
sak og set ter ned en et ter forsk nings le
del se, så er det na tur lig og nød ven dig at 
den som til syv en de og sist står an svar
lig for alle ju ri dis ke be slut nin ger som 
tref fes, å være med fra før s te stund, sier 
han, og vi ser til at de al vor li ge sa ke ne 
ofte er vel dig dy na mis ke sa ker, hvor 
det kan skje mye på kort tid.

– Da er det bra at man som på ta le
ju rist nær sagt blir flas ket opp til å noe 
jeg sy nes er en vel dig god måte å 
be skri ve det på – at man må kjen ne 

mot po li ti ad vo ka ten, strek ker fram 
ne ven, og sier:

– Du kjen ner ikke meg, og jeg 
kjen ner ikke deg. Men jeg har sett deg 
på tv og vil bare be røm me deg for 
hvor dan dere hånd te rer den ne sa ken, 
sier man nen som gir klart ut trykk for 
at sa ken er svært vond og van ske lig 
også for de and re i lo kal sam fun net.
 
På rø ren de kon takt
van der Eyn den, som opp rin ne lig er 
fra Nev lung havn, (et ter nav net har 
han et ter sin ol de far som kom fra 
Ne der land, red. anm.) med opp vekst i 
Lar vik, og med sin før s te jobb er fa ring 
som ju rist i Ut len dings nemn da, job
bet også som ju ri disk råd gi ver for 
feng sels le del sen ved Ila feng sel og for
va rings an stalt, før han be gyn te som 
po li ti full mek tig i El ve rum i 2013. 
Der et ter ble han og po li ti ad vo kat i 
Ha mar. 

Sin før s te draps sak var han med på 
å lede al le re de i ok to ber 2014. Da 
drep te en asyl sø ker fra Af gha ni stan, 
som bod de sam men med kona på 
asyl mot tak i Ha mar, kona med mer 
enn 20 kniv stikk bak fra i nær he ten av 
et kjø pe sen ter i byen. Dra pet ble be
gått for an det ene av ek te pa rets to 
barn. Man nen ble på gre pet få da ger 
et ter dra pet, og til sto kort tid et ter. 
Han ble dømt til 15 års feng sel.

– Også un der et ter forsk nin gen av 
det dra pet etab ler te vi en på rø ren de
kon takt, noe vi fikk god er fa ring med, 
sier po li ti ad vo ka ten. 

På spørs mål om fa ren for å bli for 
nært knyt tet til of re ne i en kri mi nal
sak, sva rer han.

– For oss er det av gjø ren de å be
hol de vår ob jek ti vi tet. Det å ha en 
egen de di kert på rø ren de an svar lig bi
drar til at vi i et ter forsk nings le del sen 
kan hol de fo kus på å løse sa ken, sier 
van der Eyn den.

Han me ner det i det dag li ge po li ti
ar bei det ikke er like vik tig at på ta le ju
ris ten er «handson» i alle sa ker.

– I mind re al vor li ge straf fe sa ker 
kom mer sa ken til på ta le ju ris te ne stort 
sett fer dig et ter fors ket, og vi kom mer 

ut vik let seg sta dig. Det lar seg van ske
lig gjø re å finne en mer tra gisk sak enn 
den ne, sier van der Eyn den et ter tenk
somt. 

Pres se kon fe ran ser
De fles te av oss har kun opp levd ham 
via tvskjer me ne, hvor han, og den 
øv ri ge et ter forsk nings le del sen på 
pres se kon fe ran ser har orien tert om 
ut vik lin gen i sa ken, når de har fun net 
ti den inne for å gå ut med opp lys nin
ger til of fent lig he ten.

– Fra før s te stund har vi vært svært 
be viss te på å gå ut med in for ma sjon 
når det har vært rik tig, og hele ti den 
har vi vært nøye med å for sik re oss om 
at de på rø ren de har blitt in for mert 
først. In gen på rø ren de og nære av 
of fe ret skal måt te opp le ve å bli orien
tert om vik ti ge funn i et ter forsk nin
gen gjen nom me di e ne først. Det har 
vært vik tig for oss å in for me re, men de 
som går gjen nom en tra ge die som 
den ne skal få vite først, sier po li ti ad
vo ka ten. 

Et ter forsk nings le del sen opp ret tet 
tid lig en på rø ren de kon takt – en po li ti
tje nes te mann som er de di kert til opp
ga ven om å iva re ta de på rø ren des 
in for ma sjons be hov, i sam ar beid med 
kom mu nen, som også er sterkt en ga
sjert i iva re ta kel sen av ek te pa rets to 
søn ner, som først opp lev de å mis te sin 
mor, for så – i rea li te ten også å mis te 
sin far, som er draps sik tet og fengs let i 
sa ken.

At po li ti ad vo ka ten har nådd inn 
til bru mund dø le nes hjer ter får vi et 
klart be vis for når vi, et ter in ter vju et, 
går sam men med van der Eyn den ut 
av lens manns kon to ret i Ny ga ta i Bru
mund dal. En eld re mann set ter kur sen 

Vi an kom mer Rings aker lens manns
kon tor i Bru mund dal for å in ter vjue 
van der Eyn den om hvor dan det er å 
lede et ter forsk nin gen av sa ken som i 
be gyn nel sen star tet som en sav net sak, 
for så å være et drap på en to barns
mor, og hvor se ne re hen nes ek te fel le 
og bar nas far ble sik tet og fengs let for 
å ha drept hen ne. Og det er ikke slik 
at Ju rist kon takt umid del bart bare får 
gå i gang med å in ter vjue po li ti ad vo
ka ten, som for øv rig har fått ros fra 
den av dø des slekt nin ger og på rø ren de 
for må ten han – og de and re i et ter
forsk nings le del sen – har hånd tert 
kon tak ten med dem på i en sår bar 
si tua sjon.

– Jeg vil gjer ne vite hva du har 
tenkt å spør re meg om, slik at jeg vet 
litt mer om for ut set nin ge ne for in ter
vju et, sier van der Eyn den.

– Vi er ikke in ter es sert i de tal jer 
fra draps et ter forsk nin gen, sva rer jeg.

– Bra. I mot satt fall ville nok det te 
blitt et kort in ter vju, sva rer po li ti ad
vo ka ten be stemt, men venn lig, og 
vi ser vei gjen nom kor ri do re ne i Rings
aker lens manns kon tor som har vært 
sen te ret for et ter forsk nin gen så langt. 

Det var på Vel dre nord for Bru
mund dal Jan ne Jemt land bod de, sam
men med sin ek te fel le og de res to 
mind re åri ge søn ner. Det var der hun 
for svant, først til sy ne la ten de spor løst, 
natt til 29. de sem ber i fjor. Den 2. 
ja nu ar ble van der Eyn den kob let på 
sa ken. Som på ta le ju rist med det øver
ste ju ri dis ke an sva ret er det han som 
le der et ter forsk nin gen.

– Her har vi et le dig kon tor vi kan 
bru ke, sier po li ti ad vo ka ten som til 
dag lig ar bei der ved på ta le sek sjo nen i 
Inn lan det po li ti dis trikt, og har kon tor 
i Ha mar sent rum. 

Si den 2. ja nu ar har han dag lig vært 
på Rings aker lens manns kon tor, for 
lede et ter forsk nin gen, og for å kun ne 
være «på bal len» i for hold til å ta de 
på ta le mes si ge av gjø rel se ne i sa ken. En 
sak som har bydd på ster ke ut ford rin
ger.

– Det vis te seg jo snart å være en 
tra gisk kri mi nal sak som si den har 

             Desto mer alvorlig en 
sak er, desto mer naturlig 
mener jeg det må være at 
påtale kobles inn tidligere
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mel lom den po li ti fag li ge et ter forsk
nin gen og på ta le ju ris ten, sier po li ti ad
vo ka ten. 

I Jan nesa ken ble Kri pos tid lig 
kob let inn.

– To da ger et ter at jeg var kob let 
på sa ken fikk vi Kri posbi stand selv 
om sa ken da fort satt var å anse som 
en sav net sak. Sa ken end ret seg jo 
na tur lig nok mye, og vi fikk økt 
bi stand fra Kri pos da vi fant blod spor 
i snø en, og vi var kom met langt nær
me re det som jo vis te seg å være en 
draps sak. For oss, som job ber i et 
po li ti dis trikt, er jeg glad for den 
bi stan den Kri poset ter fors ker ne gir 
oss. Drap er ikke noe vi er vant til å 
hånd te re, og det å kun ne få hjelp fra 
et ter fors ke re som har lang er fa ring 
med sli ke sa ker har stor be tyd ning, 
det er ikke til å stik ke un der en stol, 
sier van der Eyn den.

sa ken best. Og for å kjen ne sa ken best 
så må du være der når det skjer. Det er 
på en måte et ak torman tra, sier van 
der Eyden. 

Han un der stre ker be tyd nin gen av 
å være en lag spil ler.

– Det er vik tig å være ty de lig i sine 
av gjø rel ser, men yd myk i for hold til 
det sam ar bei det som må være på plass 

da først inn i slutt fa sen. Des to mer 
al vor lig en sak er, des to mer na tur lig 
me ner jeg der må være at på ta le kob les 
inn tid li ge re og at vi sik rer en ster ke re 
grad av sam ar beid mel lom de po li ti fag
li ge et ter fors ker ne og på ta le ju ris ten. 

Må kjen ne sa ken
– Ge ne relt sett så me ner jeg at når vi 
de fi ne rer noe som en al vor lig kri mi nal
sak og set ter ned en et ter forsk nings le
del se, så er det na tur lig og nød ven dig at 
den som til syv en de og sist står an svar
lig for alle ju ri dis ke be slut nin ger som 
tref fes, å være med fra før s te stund, sier 
han, og vi ser til at de al vor li ge sa ke ne 
ofte er vel dig dy na mis ke sa ker, hvor 
det kan skje mye på kort tid.

– Da er det bra at man som på ta le
ju rist nær sagt blir flas ket opp til å noe 
jeg sy nes er en vel dig god måte å 
be skri ve det på – at man må kjen ne 

mot po li ti ad vo ka ten, strek ker fram 
ne ven, og sier:

– Du kjen ner ikke meg, og jeg 
kjen ner ikke deg. Men jeg har sett deg 
på tv og vil bare be røm me deg for 
hvor dan dere hånd te rer den ne sa ken, 
sier man nen som gir klart ut trykk for 
at sa ken er svært vond og van ske lig 
også for de and re i lo kal sam fun net.
 
På rø ren de kon takt
van der Eyn den, som opp rin ne lig er 
fra Nev lung havn, (et ter nav net har 
han et ter sin ol de far som kom fra 
Ne der land, red. anm.) med opp vekst i 
Lar vik, og med sin før s te jobb er fa ring 
som ju rist i Ut len dings nemn da, job
bet også som ju ri disk råd gi ver for 
feng sels le del sen ved Ila feng sel og for
va rings an stalt, før han be gyn te som 
po li ti full mek tig i El ve rum i 2013. 
Der et ter ble han og po li ti ad vo kat i 
Ha mar. 

Sin før s te draps sak var han med på 
å lede al le re de i ok to ber 2014. Da 
drep te en asyl sø ker fra Af gha ni stan, 
som bod de sam men med kona på 
asyl mot tak i Ha mar, kona med mer 
enn 20 kniv stikk bak fra i nær he ten av 
et kjø pe sen ter i byen. Dra pet ble be
gått for an det ene av ek te pa rets to 
barn. Man nen ble på gre pet få da ger 
et ter dra pet, og til sto kort tid et ter. 
Han ble dømt til 15 års feng sel.

– Også un der et ter forsk nin gen av 
det dra pet etab ler te vi en på rø ren de
kon takt, noe vi fikk god er fa ring med, 
sier po li ti ad vo ka ten. 

På spørs mål om fa ren for å bli for 
nært knyt tet til of re ne i en kri mi nal
sak, sva rer han.

– For oss er det av gjø ren de å be
hol de vår ob jek ti vi tet. Det å ha en 
egen de di kert på rø ren de an svar lig bi
drar til at vi i et ter forsk nings le del sen 
kan hol de fo kus på å løse sa ken, sier 
van der Eyn den.

Han me ner det i det dag li ge po li ti
ar bei det ikke er like vik tig at på ta le ju
ris ten er «handson» i alle sa ker.

– I mind re al vor li ge straf fe sa ker 
kom mer sa ken til på ta le ju ris te ne stort 
sett fer dig et ter fors ket, og vi kom mer 

             Det er viktig å være 
tydelig i sine avgjørelser, 

men ydmyk i forhold til det 
samarbeidet som må være 
på plass mellom den politi

faglige etterforskningen  
og påtalejuristen

Politiet i Brumunddal holder pressekonferanse under etterforskningen. F.v. lensmann Terje Krogstad, etterforskningeleder  
André Lillehovde van der Eynden og politioverbetjent Trond Blikstad. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)
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er sunt. Det hø rer også med. Sam ti dig 
er det vik tig at et ter forsk nin gen har 
en ju ri disk base el ler platt form for 
et ter forsk nin gen, og at den er sta bil, 
sier van der Eyn den.

Når Ju rist kon takt be søk te et ter
forsk nings le de ren i Bru mund dal er 
det fort satt mye igjen av et ter forsk
nin gen. In for ma sjon som ny hets me di
e ne har bragt for tel ler at Jan ne 
Jemtlands ek te mann er va re tekts
fengs let, sik tet for dra pet. At po li ti et 
me ner hun ble skutt, og at dra pet 
skjed de uten for de res bo pel. Jan ne 
Jemt land ble fun net på bun nen av 
Glom ma ved Eids foss bru den 13. 
ja nu ar, vel åtte mil fra ek te pa rets 
bo lig.

Hun for svant fra hjem met i Vel dre 
i Bru mund dal natt til 29. de sem ber 

ske li ge sa ke ne og når tra ge di er inn
tref fer så er de noen som har an sva ret 
for å prø ve å løse sa ke ne for å finne 
ut ha som er gjort. I det per spek ti vet 
er det gi ven de å se hvor dan po li ti
Norge er skrudd sam men. Vi har 
man ge ståpåper son lig he ter og 
en ga sjer te sje ler som tryk ker til, sam
ti dig som vi har sy ste met med å få 
hjelp uten fra, som her – i form av 
Kri posbi stand. 

– Det er også vel dig in ter es sant å 
se kon tras ten mel lom det dag li ge 
ar bei det hvor vi kan skje hånd te rer 
ty ve ri er, rus mis bru ke re og lik nen de 
sa ker, opp i mot hva som skjer når 
al vo ret vir ke lig er der. I en sak som 
den ne er for ut set nin ge ne gan ske 
an ner le des, og det er in ter es sant å se 
at man får en helt an nen form for til
gang på res sur ser, og res surs bruk, når 
sko en vir ke lig tryk ker.
 
Ju ri disk verk tøy kas se
Un der et ter forsk ning av al vor li ge 
straf fe sa ker er kunn skap om hvil ke 
hjem ler man har, og til gang på bruk av 
til gjen ge li ge tvangs mid ler, som ran sa
king og va re tekt, ikke sjeld ne te ma er 
som vur de res for å kom me vi de re i 
et ter forsk nin gen. Noe van der Eyn den 
me ner un der stre ker at på ta le ju ris te ne 
er med fra før s te stund.

– For å kun ne føre sa ken frem over 
må man kun ne vite hva man har i 
verk tøy kas sa, og se hvil ke mu lig he ter 
man har. Vi ju ris ter er ofte kjent for 
vår evne til å se be grens nin ger, og de 
skal vi se, men vi må pas se på å bru ke 
jus sens mu lig he ter til å leg ge til ret te 
for po li ti fag li ge me to der og den tak
tis ke et ter forsk nin gen. Man vil jo selv
føl ge lig møte man ge uli ke me nin ger 
om de ju ri dis ke vur de rin ge ne, og det 

som kre ver sitt er det også de men nes
ke li ge ut ford rin ge ne som er vel så 
ut ford ren de, sier po li ti ad vo ka ten som 
un der stre ker at han fin ner ut ford rin
ge ne fag lig gi ven de.

– I så tra gis ke sa ker kan det fort 
hø res feil ut at man sy nes job ben er 
in ter es sant, men det er nå fak tisk 
sånn at noen må jobbe med de van

Kre ven de 
Det var et ter forsk nings le de rens drøm 
å kun ne be gyn ne i po li ti et.

– Å jobbe i po li ti et er jo utro lig 
spen nen de og fris ten de for man ge 
ju ris ter, da du får en vel dig va ri ert 
ar beids hver dag ikke bare in nen jus
sen, men også på man ge and re felt. I 
til legg til de ju ri dis ke vur de rin ge ne 

     Man får en helt  
annen form for tilgang på 
ressurser, og ressursbruk, 
når skoen virkelig trykker

Janne Jemtland ble funnet av dykkere i Glomma ved Eidsfoss bru i Våler. 

Politiet søker med hunder og helikopter i området mellom Veldre og Brumunddal 
sentrum. (Foto: Trond Solberg/VG)

– Man vil jo selv føl ge lig møte man ge uli ke me nin ger om de ju ri dis ke vur de rin ge ne, og det er sunt. Sam ti dig er det vik tig at  
et ter forsk nin gen har en ju ri disk base el ler platt form for et ter forsk nin gen, og at den er sta bil, sier van der Eyn den.
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 krop pen til Jan ne. Hun ble fun net av 
dyk ke re i Glom ma ved Eidsfoss bru i 
Vå ler.

Ek te man nen til Jan ne Jemt land 
har inn røm met å ha en rol le i sa ken, 
men nek ter straff skyld for drap. Han 
har sit tet i lan ge av hør si den han ble 
på gre pet og er va re tekts fengs let.

Po li ti et opp ly ser at de me ner Jan
ne Jemt land ble drept på ei en dom
men i Vel dre og se ne re frak tet til 
Vå ler. Ut over det te er et ter forsk nin
gen inne i en fase med av hør av både 
sik te de og vit ner.

Barna til ek te pa ret har fått opp
nevnt In ger Jo han ne Reie stadHansen 
som bi stands ad vo kat. Hun sier til 
NRK at de blir tatt godt hånd om, 
men at det er van ske lig for dem å ta 
inn over seg det som har skjedd.

et ter at hun og man nen had de tatt 
taxi hjem fra en rom juls fest. Ek te
man nen meld te hen ne sav net og på 
nytt års af ten den 31. de sem ber ble det 
satt i gang en le te ak sjon.

Lange av hør
I føl ge NRK.no ble det noen da ger se
ne re fun net blod to ste der i nær he ten 
av Bru mund dal sent rum som vis te seg 
å stam me fra Jan ne. Sav netsa ken ble 
da en kri mi nal sak. Det skul le ta enda 
en uke før po li ti et fikk et gjen nom
brudd i sa ken. Da ble det fun net spor 
på ei en dom men til ek te pa ret Jemt land 
som før te til at ek te man nen ble på gre
pet og sik tet for å ha drept hen ne.

I av hør da gen et ter på gri pel sen 
skal ek te man nen ha for talt po li ti et 
hvor de kun ne finne den døde 

er sunt. Det hø rer også med. Sam ti dig 
er det vik tig at et ter forsk nin gen har 
en ju ri disk base el ler platt form for 
et ter forsk nin gen, og at den er sta bil, 
sier van der Eyn den.

Når Ju rist kon takt be søk te et ter
forsk nings le de ren i Bru mund dal er 
det fort satt mye igjen av et ter forsk
nin gen. In for ma sjon som ny hets me di
e ne har bragt for tel ler at Jan ne 
Jemtlands ek te mann er va re tekts
fengs let, sik tet for dra pet. At po li ti et 
me ner hun ble skutt, og at dra pet 
skjed de uten for de res bo pel. Jan ne 
Jemt land ble fun net på bun nen av 
Glom ma ved Eids foss bru den 13. 
ja nu ar, vel åtte mil fra ek te pa rets 
bo lig.

Hun for svant fra hjem met i Vel dre 
i Bru mund dal natt til 29. de sem ber 

ske li ge sa ke ne og når tra ge di er inn
tref fer så er de noen som har an sva ret 
for å prø ve å løse sa ke ne for å finne 
ut ha som er gjort. I det per spek ti vet 
er det gi ven de å se hvor dan po li ti
Norge er skrudd sam men. Vi har 
man ge ståpåper son lig he ter og 
en ga sjer te sje ler som tryk ker til, sam
ti dig som vi har sy ste met med å få 
hjelp uten fra, som her – i form av 
Kri posbi stand. 

– Det er også vel dig in ter es sant å 
se kon tras ten mel lom det dag li ge 
ar bei det hvor vi kan skje hånd te rer 
ty ve ri er, rus mis bru ke re og lik nen de 
sa ker, opp i mot hva som skjer når 
al vo ret vir ke lig er der. I en sak som 
den ne er for ut set nin ge ne gan ske 
an ner le des, og det er in ter es sant å se 
at man får en helt an nen form for til
gang på res sur ser, og res surs bruk, når 
sko en vir ke lig tryk ker.
 
Ju ri disk verk tøy kas se
Un der et ter forsk ning av al vor li ge 
straf fe sa ker er kunn skap om hvil ke 
hjem ler man har, og til gang på bruk av 
til gjen ge li ge tvangs mid ler, som ran sa
king og va re tekt, ikke sjeld ne te ma er 
som vur de res for å kom me vi de re i 
et ter forsk nin gen. Noe van der Eyn den 
me ner un der stre ker at på ta le ju ris te ne 
er med fra før s te stund.

– For å kun ne føre sa ken frem over 
må man kun ne vite hva man har i 
verk tøy kas sa, og se hvil ke mu lig he ter 
man har. Vi ju ris ter er ofte kjent for 
vår evne til å se be grens nin ger, og de 
skal vi se, men vi må pas se på å bru ke 
jus sens mu lig he ter til å leg ge til ret te 
for po li ti fag li ge me to der og den tak
tis ke et ter forsk nin gen. Man vil jo selv
føl ge lig møte man ge uli ke me nin ger 
om de ju ri dis ke vur de rin ge ne, og det 

     Man får en helt  
annen form for tilgang på 
ressurser, og ressursbruk, 
når skoen virkelig trykker

– Man vil jo selv føl ge lig møte man ge uli ke me nin ger om de ju ri dis ke vur de rin ge ne, og det er sunt. Sam ti dig er det vik tig at  
et ter forsk nin gen har en ju ri disk base el ler platt form for et ter forsk nin gen, og at den er sta bil, sier van der Eyn den.
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Lag manns ret en ga sta ten med hold i ulve sa ken 
Pro tes te ne fra ulve for kjem pe re 
mot sta tens ved tak om fel lings til la-
tel se den ne vin te ren, og søks må-
le ne for å stan se ul ve jak ten, har 
ikke ført fram. Det vi ser en kjen-
nel se fra Bor gar ting lag manns rett. 

Kjen nel sen kom mer et ter at Oslo ting rett 
den 5. ja nu ar i år be slut tet at sta tens fel-
lings ved tak var gyl di ge, hvor på WWF (Ver-
dens na tur fond) den 10. ja nu ar an ket kjen-
nel sen til Bor gar ting lag manns rett og 
be gjær te mid ler ti dig for føy ning med krav 
om stans i jak ten fram til sa ken var retts-
kraf tig av gjort i dom sto le ne. 

Den 1. mars avga Bor gar ting lag manns-
rett sin kjen nel se. Da var alle ul ve ne skutt, 
jak ten av slut tet og li sens pe ri oden for fel-
ling av 16 ulv i ul ve re vi re ne ut løpt. I sin 
kjen nel se kon klu de rer lag manns ret ten 
der for med at WWF ikke len ger har retts lig 
in ter es se i å få stan set ul ve jak ten, og 
he vet det te punk tet i WWFs anke.

I Borgartings kjen nel se frem går det 
også at det har på gått en yt ter li ge re ut vik-
ling i re vir-ul ve nes dis fa vør, et ter at WWF 
an ket ting ret tens kjen nel se og før lag-
manns ret tens av gjø rel se. Kli ma- og mil jø-
de par te men tets opp rin ne li ge ved tak ga til-
la tel se til å fel le 16 ulv in nen for ul ve re vi re ne 
Os da len og Ju lus sa in nen 15. feb ruar. Den 7. 
feb ruar fat tet imid ler tid de par te men tet 
yt ter li ge re et ved tak, den ne gang tidsube-
grenset, om fel ling av yt ter li ge re tre val per 

født vå ren 2017 i de to ul ve re vi re ne. WWF 
ba også om at jak ten på dis se ble stan set, 
men også de tre val pe ne var skutt før lag-
manns ret tens kjen nel se fore lå.

Om spørs må let om retts lig in ter es se, 
skri ver lag manns ret ten:

«På tids punk tet an ken ble inn le vert til 
lag manns ret ten, had de den an ken de part 
klart nok retts lig in ter es se i å få mid ler ti-
dig for føy ning for å stan se li sens fel lin gen 
av den ene ul ven som da ikke var skutt i 
hen hold til ved ta ket 1. de sem ber 2017. 
Li sens fel ling av ulv i re vi re ne Ju lus sa og 
Os da len i hen hold til ved ta ket er imid ler tid 
ikke len ger ak tu elt. Det føl ger for det før-
s te av at hele kvo ten på 16 ulv nå er skutt. 
For det and re ut løp fel lings pe ri oden 15. 
feb ruar 2018, jf. også rov vilt for skrif ten § 
10 fem te ledd bok stav d og e. Den an ken de 
part har der for ikke len ger be hov for å få 
mid ler ti dig for føy ning for å stan se «li sens-

fel ling» av ulv i re vi re ne Os da len og Ju lus sa 
i hen hold til ved ta ket 1. de sem ber 2017, jf. 
tvis te lo ven § 1-3 and re ledd.»

I til legg til å heve an ke sa kens punkt 
som gjaldt de 16 voks ne, al le re de av li ve de, 
ul ve ne i re vi re ne, av vis te ret ten kra vet om 
mid ler ti dig for føy ning for å stan se fel ling 
av de tre val pe ne, i det tidsubegrense de 
ved ta ket. I til legg ble WWFs anke over 
ting ret tens med hold i fel lin gen av ul ver 
uten for re vi re ne for kas tet.

– Vi er na tur lig vis skuf fet, om enn ikke 
over ras ket, men for be re der oss ufor trø-
dent på ho ved søks må let som kom mer opp 
i ap ril, sier pres se an svar lig hos WWF, Hei di 
Kat ri ne Bang, til Ju rist kon takt. 

WWF har sak søkt den nors ke stat for di 
det me ner ul ve for valt nin gen stri der mot 
Grunn lo ven, na tur mang fold lo ven og Bern-
kon ven sjo nen. Den sa ken er be ram met for 
Oslo ting rett 24. ap ril.

11,9 mil li o ner kro ner til per so ner med ned sat funk sjons ev ne 
Barne- og li ke stil lings de par te men tet har 
for 2018 gitt 11,853 mil li o ner kro ner i en til-
skudds ord ning som har til for mål å bed re 
le ve kå re ne og livs kva li te ten for per so ner 
med ned satt funk sjons ev ne. Til skudds ord-
nin gen for val tes av Barne-, ung doms- og 
fa mi lie di rek to ra tet (Buf dir), på veg ne av 
Barne- og li ke stil lings de par te men tet, og 
om fat ter fri vil li ge or ga ni sa sjo ner og and re 
ak tø rer som ar bei der for per so ner med 

ned satt funk sjons ev ne. Til de ling skjer et ter 
søk nad. – Det er stor bred de i pro sjek te ne 
som får støt te. Vi tren ger uli ke til tak som 
kan bi dra til å løf te fle re med funk sjons ned-
set tel ser inn i ar beids li vet, sam ti dig er det 
vik tig med sø ke lys på ret tig he ter og hold-
nin ger over for per so ner med funk sjons ned-
set tel se, sier barne- og li ke stil lings mi nis ter 
Lin da Hofstad Helleland.Lin da Hofstad Helleland (Foto: Martin B. 

Andersson/BLD)
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Vik tig lov ar beid for hav ner og far vann
Et fler tall i Havne- og far vanns lov ut val get fore slår end ring i an svar og myn dig het når 
det gjel der sik ker het og fram kom me lig het i far van net. Det fore slår at an svar og myn-
dig het som ho ved re gel leg ges til sta ten, mens kom mu ne ne har myn dig het i hav ne om-
rå det. Som en kon se kvens av for slaget er det nå fore slått å fjer ne den kom mu na le 
an løps av gif ten. Det te kom fram da ut val get la fram sitt for slag til ny havne og far-
vanns lov 1. mars. Havne- og far vanns lov ut val get, le det av Kris tin Bjel la, som er ad vo kat 
hos ad vo kat fir ma et Hjort,  og med blant and re ut valgs med lem mer, Arne-Martin H. 
Sør li, ad vo kat hos Re gje rings ad vo ka ten, og In ger Hy gen, ad vo kat hos Klu ge, har hatt 
mål om å for enk le lov teks ten og å ta hen syn til den tek no lo gis ke ut vik lin gen in nen 
ma ri tim sek tor, kli ma og mil jø.

50 år si den
«Norges Juristforbund har sett det 
som meget viktig straks å få lagt 
et  grunnlag for en kursvirksomhet 
i  forbundets regi.»
(Aktuelt etter at etterutdannelses-
komiteen, ledet av Anders Bratholm, 
har levert sin innstilling)

40 år si den
«Myndighetenes intensjoner for 1978 
er at bankene fortsatt må føre en 
meget restriktiv utlånspolitikk.»
(Banksjef Jan M. Wesenberg redegjør 
for kredittpolitikken i Norge)

30 år si den
«Med pensjonsalder på 67 år topper 
Norge statistikken for Vest-Europa, 
sammen med Danmark.»
(Er det for høy pensjonsalder  
i Norge?, spørres det etter 
Arbeidstidsutvalgets NOU)

20 år si den
«Det var forskjellige grader av 
vindstyrke under hele min tid som 
Anne Holts statssekretær, men  
de tøffeste oppgavene knyttet  
seg til Furre-saken.»
(Advokat Berit Reiss-Andersen)

Lag manns ret en ga sta ten med hold i ulve sa ken 

fel ling» av ulv i re vi re ne Os da len og Ju lus sa 
i hen hold til ved ta ket 1. de sem ber 2017, jf. 
tvis te lo ven § 1-3 and re ledd.»

I til legg til å heve an ke sa kens punkt 
som gjaldt de 16 voks ne, al le re de av li ve de, 
ul ve ne i re vi re ne, av vis te ret ten kra vet om 
mid ler ti dig for føy ning for å stan se fel ling 
av de tre val pe ne, i det tidsubegrense de 
ved ta ket. I til legg ble WWFs anke over 
ting ret tens med hold i fel lin gen av ul ver 
uten for re vi re ne for kas tet.

– Vi er na tur lig vis skuf fet, om enn ikke 
over ras ket, men for be re der oss ufor trø-
dent på ho ved søks må let som kom mer opp 
i ap ril, sier pres se an svar lig hos WWF, Hei di 
Kat ri ne Bang, til Ju rist kon takt. 

WWF har sak søkt den nors ke stat for di 
det me ner ul ve for valt nin gen stri der mot 
Grunn lo ven, na tur mang fold lo ven og Bern-
kon ven sjo nen. Den sa ken er be ram met for 
Oslo ting rett 24. ap ril.

Ny pen sjons ord ning for of ent lig sek tor – Aka de mi ker ne 
tar for slaget til vi de re be hand ling i or ga ni sa sjo nen 

LO, Unio, YS, Aka de mi ker ne, KS og Spek-
ter inn gikk 3. mars en av ta le med Ar beids- 
og so sial de par te men tet om ny pen sjons-
løs ning for an sat te i of fent lig sek tor. – Vi 
har fått på plass en bæ re kraf tig pen sjons-
løs ning for of fent lig sek tor som vil stå seg 
over tid. Den nye ord nin gen er god for 
både ar beids ta ker ne, ar beids gi ver ne og 
sam fun net, sier ar beids- og so si al mi nis ter 
An ni ken Haug lie. Aka de mi ker ne sier på sin 
side at de et ter lan ge for hand lin ger har 
valgt å ta for slaget til vi de re be hand ling i 
or ga ni sa sjo nen. – Vi har kjem pet hardt for 
våre med lem mer og et sy stem som iva re-
tar de med lang ut dan ning. Det har vært en 
kom pli sert pro sess, med man ge uli ke hen-
syn og in ter es ser. Nå ven ter det en grun dig 
in tern pro sess før vi tar en av gjø rel se, sier 
Anders Kvam, for hand lings le der for Aka-
de mi ker ne. – Da gens pen sjons ord ning bør 
end res, og for slaget har fle re trekk som er 

bed re enn ek si ste ren de ord ning. I mot set-
ning til tid li ge re gir ny ord ning blant an net 
de an sat te ut tel ling for alle år i jobb, sier 
Kvam. Aka de mi ker ne vil ta stil ling til den 
frem for hand le de av ta len in nen 1. juli 2018. 

End rer ska de er stat ning for barn
Re gje rin gen har be slut tet å iverk set te end-
rin ger som den hev der vil føre til at er stat-
nings ni vå et for barn og unge he ves be ty de-
lig. – Barn som blir ska det for li vet, i for 
eks em pel en tra fikk ulyk ke, skal få en rik tig 
er stat ning. De nye reg le ne sik rer rett fer-
di ge og kor rek te er stat nings ut be ta lin ger 
til barn, sier jus tis-, inn vand rings og be red-
skaps mi nis ter Syl vi Listhaug (FrP). Reg le ne 
skal gjel de for ska der som vi ser seg frem til 
ska de lid te er 19 år, mot da gens 16 år. Vi de re 

skil les ut må lin ge ne av inntektstaperstat-
ning og er stat ning for va ri ge men. Ut må ling 
av er stat ning for tap av hjem me ar beids-
ev ne skil les ut som en egen post, slik at det 
klar gjø res at unge ska de lid te kan ha rett til 
slik er stat ning. «Man får et bed re vur de-
rings grunn lag ved at ut må lin gen skal skje i 
to fa ser, hvor den sis te fa sen ut set tes til 
ska de lid te har fylt 21 år», skri ver re gje rin-
gen i en pres se mel ding. De nye reg le ne ble 
gjort gjel den de fra 1. mars.

11,9 mil li o ner kro ner til per so ner med ned sat funk sjons ev ne 
ned satt funk sjons ev ne. Til de ling skjer et ter 
søk nad. – Det er stor bred de i pro sjek te ne 
som får støt te. Vi tren ger uli ke til tak som 
kan bi dra til å løf te fle re med funk sjons ned-
set tel ser inn i ar beids li vet, sam ti dig er det 
vik tig med sø ke lys på ret tig he ter og hold-
nin ger over for per so ner med funk sjons ned-
set tel se, sier barne- og li ke stil lings mi nis ter 
Lin da Hofstad Helleland.

Neste Juristkontakt  
kommer 4. mai. 

Annonsefrist 20. april

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

Anders Kvam (Foto: Aka de mi ker ne)
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Un der sø kel sen vi ser at ver bal sek
su ell tra kas se ring er mest van lig, med 
75%. 

«Det er imid ler tid uro vek ken de at 
hele 55% av til fel le ne in ne holdt fy sisk 
sek su ell tra kas se ring», sier rap por ten. 

Mang fol dig
Un der sø kel sen vi ser at 87% av dem 
som har opp levd sek su ell tra kas se ring 
i lø pet av det sis te året er kvin ner. Og 
per so ner un der 40 år er mer ut satt 
enn dem over. Dess uten er det en 
li ten ten dens til at ar beids ta ke re er 
mer ut satt for sek su ell tra kas se ring 
mens de er tid lig i sin yr kes kar rie re. 

«Bort sett fra den kla re over re pre sen
ta sjo nen av kvin ner er imid ler tid ikke 
kob lin gen til al der og an si en ni tet så ty de
lig. Sek su ell tra kas se ring skal der for ikke 
sees som et pro blem som først og fremst 
gjel der de «unge og fers ke» – pro ble met 
er langt mer ut bredt og mang fol dig enn 
som så», he ter det i rap por ten.  

Det er un der søkt hvem som tra kas
se rer. Den stør ste grup pen er per so ner 
med le der stil lin ger i virk som he ten, 
men som ikke had de per so nal an svar 
for den som opp lev de tra kas se rin gen. 
Om trent i like stor grad opp le ver med

Kon su lent sel ska pet Evi den te, som 
har ut ført un der sø kel sen og le vert rap
por ten, sam men lik ner fun ne ne med 
tid li ge re forsk ning fra 2010, og skri ver:

«En tid li ge re stu die blant et re pre
sen ta tivt ut valg av den nors ke ar beids
stok ken fant at 1,1% had de opp levd 
sek su ell tra kas se ring i lø pet av det sis
te halv å ret. Det te ty der på at sek su ell 
tra kas se ring er mer ut bredt i virk som
he te ne som med lem me ne av Ju rist
for bun det job ber i, enn i norsk 
ar beids liv for øv rig.” 

Ju rist for bun dets pre si dent, Curt 
A. Lier, sier til Ju rist kon takt at han 
li ke vel ikke er over ras ket over om fan
get av sek su ell tra kas se ring, selv om 
det er stør re enn han had de hå pet.  

– #meetoo kam pan jen har av dek ket 
at sek su ell tra kas se ring er et om fat ten de 
og gjen nom gå en de sam funns pro blem. 
Det er der for ikke over ras ken de at det 
er et pro blem, også for ju ris ter. Had de 
imid ler tid un der sø kel sen vært gjen
nom ført før ok to ber 2017, ville jeg ha 
vært vel dig over ras ket. 

– Vi var selv føl ge lig klar over at 
også noen av våre med lem mer har 
vært ut satt for det te, men had de in gen 
an ing om at det te gjaldt, og fort satt 
gjel der, så man ge, sier Curt A. Lier.

81% av dem som har opp levd sek
su ell tra kas se ring i lø pet av det sis te 
året opp gir at det har fore kom met 
mer enn en gang. 

Juristenes #metoo-rapport klar
– Vi hadde ingen aning om 
at dette gjelder så mange

Juristforbundets #metoo-
undersøkelse er nå gjennom-
ført. 20 prosent sier de har 
opplevd seksuell trakassering 
i løpet av yrkeskarrieren  
– 4 prosent det siste året.  
Få av sakene blir varslet.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Ju rist for bun det har kart lagt hvor 
man ge av for bun dets med lem mer 
som har opp levd sek su ell tra kas se ring, 
om sten dig he te ne der det har skjedd 
og hva tra kas se rin gen har be stått av. 

Rap por tens opp sikts vek ken de kon
klu sjon er at tal le ne ty der på at sek su ell 
tra kas se ring er mer ut bredt i virk som
he te ne som med lem me ne av Ju rist for
bun det job ber i, enn i norsk ar beids liv 
for øv rig.

Ju rist for bun dets pre si dent Curt A. 
Lier re age rer sterkt på det som frem
kom mer i un der sø kel sen og me ner 
det må set tes inn til tak.

Det te er noen av fun ne ne:

• 20 pro sent av res pon den
te ne sier at de i lø pet av kar
rie ren har opp levd sek su ell 
tra kas se ring. De al ler fles te 
er kvin ner. 

• 4% har opp levd en slik 
hen del se i lø pet av det sis te 
året. 

• Sek su ell tra kas se rin gen 
fore kom mer i stør re grad i 
pri vat sek tor enn i stat lig 
og kom mu nal sek tor.

• Hele 55% av til fel le ne  
in ne holdt fy sisk sek su ell  
tra kas se ring.

• Kun 15% av til fel le ne som  
inn traff i lø pet av det sis te 
året ble vars let. 

• 52% av dem som er ut satt 
for det opp gir at de har 
end ret at ferd på jobb som 
en føl ge av tra kas se rin gen.    

• Pro ble met er mer kom
plekst enn «my ten» om den 
eld re makt per so nen som 
tra kas se rer en ung kvin ne.
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pri vat sek tor. Det te er den stør ste 
grup pen, til tross for at fles te par ten av 
ut val get job ber i of fent lig sek tor. Det 
er alt så sig ni fi kant mer tra kas se ring 
blant med lem me ne som job ber i pri
vat sek tor», sier rap por ten.  

Det frem kom mer også at sek su ell 
tra kas se ring kan ha be ty de li ge kon se
kven ser for dem som blir ram met. 

17% av dem som er blitt ram met 
sier at de har sagt opp job ben sin el ler 
ten ker på å gjø re det – og 11% er 
en ten sy ke meldt el ler har vært det 
som føl ge av hen del sen. 

Hele 52% opp gir at de har end ret 
at ferd på jobb.  

Un der sø kel sen av dek ker at det 
blir vars let om få av sa ke ne. Kun 15% 
av til fel le ne som inn traff i lø pet av det 
sis te året ble vars let.  

«Når an de len av hen del se ne som 
ble meldt inn er så lav som 15% er 
det imid ler tid grunn til å spør re seg 
om det er til strek ke lig lagt til ret te 
for det te hos uli ke ar beids gi ve re. 
Noe som gir oss yt ter li ge re grunn til 
å for føl ge den ne pro blem stil lin gen 
er at rundt 30% gir ut trykk for 
be kym ring for kon se kven ser av å 
mel de fra, mang len de til lit til hvor

lem me ne å bli tra kas sert av kol le ga er 
som er på til sva ren de nivå. 

«Alt i alt ser det te ut som et pro
blem som er mer kom plekst enn «my
ten» om den eld re makt per so nen som 
tra kas se rer en ung kvin ne. Ut over at 
det i størst grad ram mer kvin ner vir
ker sek su ell tra kas se ring å være noe 
som fore kom mer oven for med ar bei
de re i ulik al der og med ulik grad av 
an si en ni tet», kon klu de rer rap por ten. 

Sek su ell tra kas se ring vir ker iføl ge 
un der sø kel sen til å fore kom me både 
på ar beids plas sen og på jobb re la ter te 
ar ran ge men ter, men det mest van li ge 
vir ker å være i for bin del se med jobb
re la ter te ar ran ge men ter. 

Pri vat sek tor
Rap por ten har også for søkt å iden ti fi
se re hvor i ar beids li vet den sek su el le 
tra kas se rin gen i størst grad fore kom
mer: 

«Det vi kla rer å do ku men te re med 
sik ker het er at det i stør re grad fore
kom mer i pri vat sek tor enn i stat lig 
og kom mu nal sek tor», he ter det i rap
por ten.

«43% av de som opp lev de tra kas
se ring i lø pet av det sis te året job ber i 

Un der sø kel sen vi ser at ver bal sek
su ell tra kas se ring er mest van lig, med 
75%. 

«Det er imid ler tid uro vek ken de at 
hele 55% av til fel le ne in ne holdt fy sisk 
sek su ell tra kas se ring», sier rap por ten. 

Mang fol dig
Un der sø kel sen vi ser at 87% av dem 
som har opp levd sek su ell tra kas se ring 
i lø pet av det sis te året er kvin ner. Og 
per so ner un der 40 år er mer ut satt 
enn dem over. Dess uten er det en 
li ten ten dens til at ar beids ta ke re er 
mer ut satt for sek su ell tra kas se ring 
mens de er tid lig i sin yr kes kar rie re. 

«Bort sett fra den kla re over re pre sen
ta sjo nen av kvin ner er imid ler tid ikke 
kob lin gen til al der og an si en ni tet så ty de
lig. Sek su ell tra kas se ring skal der for ikke 
sees som et pro blem som først og fremst 
gjel der de «unge og fers ke» – pro ble met 
er langt mer ut bredt og mang fol dig enn 
som så», he ter det i rap por ten.  

Det er un der søkt hvem som tra kas
se rer. Den stør ste grup pen er per so ner 
med le der stil lin ger i virk som he ten, 
men som ikke had de per so nal an svar 
for den som opp lev de tra kas se rin gen. 
Om trent i like stor grad opp le ver med

Kon su lent sel ska pet Evi den te, som 
har ut ført un der sø kel sen og le vert rap
por ten, sam men lik ner fun ne ne med 
tid li ge re forsk ning fra 2010, og skri ver:

«En tid li ge re stu die blant et re pre
sen ta tivt ut valg av den nors ke ar beids
stok ken fant at 1,1% had de opp levd 
sek su ell tra kas se ring i lø pet av det sis
te halv å ret. Det te ty der på at sek su ell 
tra kas se ring er mer ut bredt i virk som
he te ne som med lem me ne av Ju rist
for bun det job ber i, enn i norsk 
ar beids liv for øv rig.” 

Ju rist for bun dets pre si dent, Curt 
A. Lier, sier til Ju rist kon takt at han 
li ke vel ikke er over ras ket over om fan
get av sek su ell tra kas se ring, selv om 
det er stør re enn han had de hå pet.  

– #meetoo kam pan jen har av dek ket 
at sek su ell tra kas se ring er et om fat ten de 
og gjen nom gå en de sam funns pro blem. 
Det er der for ikke over ras ken de at det 
er et pro blem, også for ju ris ter. Had de 
imid ler tid un der sø kel sen vært gjen
nom ført før ok to ber 2017, ville jeg ha 
vært vel dig over ras ket. 

– Vi var selv føl ge lig klar over at 
også noen av våre med lem mer har 
vært ut satt for det te, men had de in gen 
an ing om at det te gjaldt, og fort satt 
gjel der, så man ge, sier Curt A. Lier.

81% av dem som har opp levd sek
su ell tra kas se ring i lø pet av det sis te 
året opp gir at det har fore kom met 
mer enn en gang. 

Juristenes #metoo-rapport klar
– Vi hadde ingen aning om 
at dette gjelder så mange

– Vi var selv føl ge lig klar over at også noen av 
våre med lem mer har vært ut satt for det te, 
men had de in gen an ing om at det te gjaldt, og 
fort satt gjel der, så man ge, sier Ju rist for bun
dets pre si dent Curt A. Lier om for bun dets 
#metoorap port (Foto: Thomas Hau ger sve en)
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hvert fall bør le del sen lage ret nings lin
jer mot sek su ell tra kas se ring, gjer ne i 
sam ar beid med til lits valg te, sier Lier. 

– Det er vik tig at le del sen er ty de
lig på at det er null to le ran se over for 
det te på de res ar beids plass og på 
ar ran ge men ter i de res regi, sier han.

Når det gjel der vars lings ru ti ner 
sier han:

– Det er vik tig at det fore lig ger 
gode vars lings ru ti ner, slik at de som 
øns ker å vars le om for eks em pel sek su
ell tra kas se ring, opp le ver at det te kan 
skje på en trygg måte og at de blir godt 
iva re tatt. Det er vi de re vik tig at man 
også sør ger for å ha gode ru ti ner for 
kon tra dik sjon, slik at også den det blir 
vars let på får an led ning til å for tel le sin 
side av his to ri en og sva re på an kla ge ne.

Blant dem som meld te fra om for
hol det var det mest van lig å vars le om 
det te til nær mes te le der, el ler noen 
and re med le del ses an svar i virk som
he ten. 79% gjor de det te, mens 34% 
meld te til en kol le ga. 

7% meld te til ver ne om bud, 3% til 
til lits valg te og in gen til HR. 

«I hvil ken grad dis se vars le ne 
fulg te de ek si ste ren de ret nings lin jer 
kan vi ikke vite noe om, men en kun

kon kre te er fa rin ger gir imid ler tid 
ut trykk for en an nen vir ke lig het.» 

Evi den te il lust re rer det te ved hjelp av 
fak tis ke tall: 

195 av res pon den te ne opp lev de 
sek su ell tra kas se ring i lø pet av det sis
te året. Av dis se meld te 29 per so ner 
fra om hen del sen. 14 opp lev de at 
sa ken ble fulgt opp av sin ar beids gi ver, 
mens 9 av dis se var til freds med hvor
dan de ble hånd tert. Det be tyr at kun 
5% av til fel le ne av sek su ell tra kas se
ring en der opp i en godt hånd tert sak.

Kul tur end ring
– Hvis man skal få til en kul tur end
ring, må man få ting opp på bor det, 
sier Ka ro li ne Amundsen Dys te bak ken 
til Af ten pos ten i for bin del se med rap
por ten.

Dys te bak ken, som sit ter i Ju rist
for bun dets ho ved sty re og ar bei der 
som råd gi ver i Ar beids til sy net, me ner 
bran sjen har godt av en mer åpen dis
ku sjon rundt te ma et #metoo. Hun 
sier sek su ell tra kas se ring før i høst har 
vært et «ikketema» i bran sjen.

– Det er kan skje en kul tur for at 
«slikt snak ker man bare ikke om» hvis 
man vil opp og frem i den ne bran sjen, 
sier hun.

– Selv har jeg ald ri hatt noen ne ga
ti ve opp le vel ser, men jeg har jo hørt 
man ge rare his to ri er fra tid li ge re med
stu den ter og ju ris ter, blant an net om 
so si a le ar ran ge men ter som har sklidd 
ut. Man kan kjen ne seg igjen i his to ri
e ne som har kom met frem un der 
#metoo, sier hun til Af ten pos ten. 

Curt A. Lier si der det nå bør set tes 
inn til tak og ret nings lin jer. 

– Det er ar beids gi vers an svar å sik
re et godt og hel se brin gen de ar beids
mil jø. Ar beids gi ve re må der for sør ge 
for å ha gode ret nings lin jer for å unn gå 
at noen blir ut satt for sek su ell tra kas se
ring. Man bør være be visst på for hold 
som leg ger til ret te for at det te kan 
skje. Der hvor over ord ne de fes ter med 
un der ord ne de og eld re med yng re, bør 
man kan skje ha et be visst for hold til 
hvor mye al ko hol som kon su me res. I 

tra kas se ring er jevnt over skep tis ke 
både til tak høy den for å mel de fra, om 
hvor dan sa ke ne vil bli hånd tert og 
kon se kven se ne for dem som gjør det. 

«Det er uro vek ken de at kun 24% 
av dem som har opp levd det te er 
kom for tab le med å mel de fra der som 
en ny sak opp står». 

«Til lits ni vå et i det nors ke ar beids
li vet er jevnt over høyt, og det frem
står som at fles te par ten som ikke har 
vært borti en slik si tua sjon ten ker at 
ar beids gi ve ren kom mer til å støt te 
dem der som det trengs. De som har 

dan sa ken ville bli hånd tert og at der 
ikke fin nes tra di sjon for å mel de fra 
om sli ke ting på med lem me nes 
ar beids plas ser.» 

Og vi de re:
«Det te er alt så et om rå de der virk

som he ter sann syn lig vis har sto re mør
ke tall. En prak tisk kon se kvens er at 
an tall meld te for hold ikke er et godt 
mål på for hol de ne i virk som he ten.» 

Ikke tillitt
Curt A. Lier sier det er van ske lig å 
sva re på hvor for så man ge ikke vars ler 
om at de ut set tes for sek su ell tra kas se
ring og at år sa ken an ta ge lig er sam
men satt. 

– Til dels vi ser også vår un der sø
kel se at det ofte er le de re el ler and re 
au to ri tets fi gu rer, som ut set ter un der
ord ne de for sek su ell tra kas se ring. 
El ler det drei er seg om for skjell i al der 
og er fa ring. Det er lett å for stå at man
ge veg rer seg for å rap por te re om det
te, for di de fryk ter at det kan få kon se
kven ser for dem. Man har rett og slett 
ikke til lit til at le del sen vil hånd te re et 
var sel på en til strek ke lig god måte, 
sier han. 

– I til legg sier man ge at de ikke 
øns ker at det at de har vært ut satt for 
sek su ell tra kas se ring, skal være det 
som de fi ne rer dem i kol le ga enes øyne. 
Hvis de for tel ler om det te blir man 
fort, «hun som ble ut satt for over grep 
på ju le bor det». Det te øns ker de ikke. 
Da er det let te re å late som det ikke 
skjed de, og hel ler hol de seg unna 
«plaghånden», sier Lier.

Hvor dan blir sli ke sa ker hånd tert? 
Iføl ge rap por ten  ty der mye på at 
ar beids gi ve re har be ty de lig po ten si al 
for for bed ring. 

«Ar beids ta ke re som ikke har opp
levd sek su ell tra kas se ring har jevnt 
over god til lit til at der fin nes sy ste
mer som iva re tar det te. Til ba ke mel
din ge ne både fra dem som har opp
levd tra kas se ring og fra til lits valg te 
som har hånd tert sli ke sa ker ty der 
imid ler tid på at det te langt fra all tid er 
til fel le», sier rap por ten. 

Dem som har opp levd sek su ell 

20 pro sent av res pon den te ne sier at de i lø pet av kar rie ren har opp levd sek su ell tra kas se ring på ar beids plas sen el ler un der  
jobb re la ter te ar ran ge men ter. De al ler fles te er kvin ner (Foto: Surdumihail/Pixabay) 

       Man har rett og  
slett ikke til lit til at le del sen 

vil hånd te re et var sel på  
en til strek ke lig god måte

– Selv har jeg ald ri hatt noen ne ga ti ve 
opp le vel ser, men jeg har jo hørt man ge 
rare his to ri er fra tid li ge re med stu den ter 
og ju ris ter, blant an net om so si a le   
ar ran ge men ter som har sklidd ut. 
Man kan kjen ne seg igjen i his to ri e ne 
som har kom met frem un der #metoo, 
sier Ka ro li ne Amundsen Dys te bak ken 
(Foto: Ju rist for bun det)
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• For bun dets nett sted har fått en egen 
res surs si de mot sek su ell tra kas se
ring. Her fin ner man råd per so ner 
som kan være be rørt av pro ble ma
tik ken og ut dy pen de in for ma sjon 
og opp læ rings ma te ri ell.

• For bun dets in ter ne ad vo kat kon tor 
og sam ar bei den de psy ko log tje
nes te, til byr bi stand til med lem
mer som har opp levd sek su ell tra
kas se ring.

 
Fle re rap por te rer
Un der sø kel sen ble gjen nom ført i slut
ten av ja nu ar til midt i feb ruar og nes
ten fem tu sen av for bun dets med lem
mer har svart. Det er en svar pro sent 
på 25, noe Evi den te an ser som til
freds stil len de. Kon su lent sel ska pet 
skri ver li ke vel at det kan være en 
over re pre sen ta sjon i da ta set tet av per
so ner som har opp levd sek su ell tra
kas se ring. 

«Det kan også være slik at #metoo
kam pan jen har bi dratt til at fle re nå 
kla rer å set te «rik tig mer ke lapp» på 
hen del ser, og at fle re nå rap por te rer 
sek su ell tra kas se ring enn om vi had de 
stilt dem sam me spørs mål for et år 
si den», skri ver Evi den te.  

ne kan skje for ven te at fle re gikk til 
noe som kun ne be trak tes som en 
«uav hen gig in stans», he ter det.

«Det er opp sikts vek ken de at in gen 
av vars le ne har gått til HR.», kon sta te
res der i rap por ten 

De til lits valg te
Om de til lits valg tes rol le, sier rap por ten:  

«Til lits valg te har nok fått kom pe
tan se om hvor dan ut ø ve sin rol le, men 
de fær res te opp le ver at de har fått til
strek ke lig opp læ ring til å hånd te re 
sa ker knyt tet til sek su ell tra kas se ring.»  

Lier for tel ler at det nå inn fø res en 
egen mo dul om fore byg ging og hånd
te ring av sek su ell tra kas se ring på kurs 
for for bun dets til lits valg te. 

I kjøl van net av rap por ten har 
Ju rist for bun det iverk satt også fle re 
and re til tak, sier han, og nev ner:
• Ju rist for bun det er i ferd med å ved

ta ret nings lin jer mot sek su ell tra
kas se ring, for egne til lits valg te. Til
sva ren de ret nings lin jer er al le re de 
ved tatt for for bun dets an sat te.

• For bun det har al le re de ut ar bei det 
en om fat ten de vei le der for vars
ling og ge ne rel le etis ke ret nings
lin jer.

hvert fall bør le del sen lage ret nings lin
jer mot sek su ell tra kas se ring, gjer ne i 
sam ar beid med til lits valg te, sier Lier. 

– Det er vik tig at le del sen er ty de
lig på at det er null to le ran se over for 
det te på de res ar beids plass og på 
ar ran ge men ter i de res regi, sier han.

Når det gjel der vars lings ru ti ner 
sier han:

– Det er vik tig at det fore lig ger 
gode vars lings ru ti ner, slik at de som 
øns ker å vars le om for eks em pel sek su
ell tra kas se ring, opp le ver at det te kan 
skje på en trygg måte og at de blir godt 
iva re tatt. Det er vi de re vik tig at man 
også sør ger for å ha gode ru ti ner for 
kon tra dik sjon, slik at også den det blir 
vars let på får an led ning til å for tel le sin 
side av his to ri en og sva re på an kla ge ne.

Blant dem som meld te fra om for
hol det var det mest van lig å vars le om 
det te til nær mes te le der, el ler noen 
and re med le del ses an svar i virk som
he ten. 79% gjor de det te, mens 34% 
meld te til en kol le ga. 

7% meld te til ver ne om bud, 3% til 
til lits valg te og in gen til HR. 

«I hvil ken grad dis se vars le ne 
fulg te de ek si ste ren de ret nings lin jer 
kan vi ikke vite noe om, men en kun

kon kre te er fa rin ger gir imid ler tid 
ut trykk for en an nen vir ke lig het.» 

Evi den te il lust re rer det te ved hjelp av 
fak tis ke tall: 

195 av res pon den te ne opp lev de 
sek su ell tra kas se ring i lø pet av det sis
te året. Av dis se meld te 29 per so ner 
fra om hen del sen. 14 opp lev de at 
sa ken ble fulgt opp av sin ar beids gi ver, 
mens 9 av dis se var til freds med hvor
dan de ble hånd tert. Det be tyr at kun 
5% av til fel le ne av sek su ell tra kas se
ring en der opp i en godt hånd tert sak.

Kul tur end ring
– Hvis man skal få til en kul tur end
ring, må man få ting opp på bor det, 
sier Ka ro li ne Amundsen Dys te bak ken 
til Af ten pos ten i for bin del se med rap
por ten.

Dys te bak ken, som sit ter i Ju rist
for bun dets ho ved sty re og ar bei der 
som råd gi ver i Ar beids til sy net, me ner 
bran sjen har godt av en mer åpen dis
ku sjon rundt te ma et #metoo. Hun 
sier sek su ell tra kas se ring før i høst har 
vært et «ikketema» i bran sjen.

– Det er kan skje en kul tur for at 
«slikt snak ker man bare ikke om» hvis 
man vil opp og frem i den ne bran sjen, 
sier hun.

– Selv har jeg ald ri hatt noen ne ga
ti ve opp le vel ser, men jeg har jo hørt 
man ge rare his to ri er fra tid li ge re med
stu den ter og ju ris ter, blant an net om 
so si a le ar ran ge men ter som har sklidd 
ut. Man kan kjen ne seg igjen i his to ri
e ne som har kom met frem un der 
#metoo, sier hun til Af ten pos ten. 

Curt A. Lier si der det nå bør set tes 
inn til tak og ret nings lin jer. 

– Det er ar beids gi vers an svar å sik
re et godt og hel se brin gen de ar beids
mil jø. Ar beids gi ve re må der for sør ge 
for å ha gode ret nings lin jer for å unn gå 
at noen blir ut satt for sek su ell tra kas se
ring. Man bør være be visst på for hold 
som leg ger til ret te for at det te kan 
skje. Der hvor over ord ne de fes ter med 
un der ord ne de og eld re med yng re, bør 
man kan skje ha et be visst for hold til 
hvor mye al ko hol som kon su me res. I 

20 pro sent av res pon den te ne sier at de i lø pet av kar rie ren har opp levd sek su ell tra kas se ring på ar beids plas sen el ler un der  
jobb re la ter te ar ran ge men ter. De al ler fles te er kvin ner (Foto: Surdumihail/Pixabay) 
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det te, må Jus tis og be red skaps de par
te men tet og Sta tens si vil retts for valt
ning også sør ge for å ut ar bei de nød
ven di ge ret nings lin jer og et sam let 
sy stem for til sy net med fyl kes men
ne ne, sa Foss.

Riks re vi sjo nen kon klu de rer blant 
an net med at ver ge opp drag ofte har 
en ge ne rell ut for ming.

«Det te kan gjø re at ver gen får for 
vide full mak ter, og det kan svek ke 
retts sik ker he ten for den ver ge tren
gen de», skri ver Riks re vi sjo nen som 
der for ber om at fyl kes men ne ne 
do ku men te rer vur de rin ge ne som lig
ger til grunn for in di vi du ell til pas
sing, slik at man da te ne for ver ge opp
dra ge ne ikke blir mer om fat ten de 
enn nød ven dig.

hand lings sy stem har for sin ket ar bei det 
med å gjen nom fø re vergemåls reformen. 
I rap por ten som Riks re vi sjo nen har over
le vert Stor tin get he ter det blant an net:

Sta tens si vil retts for valt ning har 
pri ori tert ar bei det med et nytt sy stem 
frem for and re opp ga ver. Et fler tall av 
fyl kes men ne ne er ikke for nøy de med 
den fag li ge opp føl gin gen og har et ter
lyst bed re na sjo na le ret nings lin jer fra 
Sta tens si vil retts for valt ning. Det gjel
der blant an net ret nings lin jer om for
ut set nin ger for sam tyk ke fra ver ge
tren gen de om opp nev ning av ver ge og 
om in di vi du ell til pas sing av for hol
de ne for ver ge tren gen de.

– Pro ble me ne med iktløs ning 
hol der frem de les til ba ke gjen nom fø
rin gen av re for men. I til legg til å løse 

Fra 1. juli 2013 tok sta ten, ved fyl
kes men ne ne, over det lo ka le an sva ret 
for ver ge tren gen de. Per 1. ja nu ar 2017 
had de om lag 64 000 per so ner ver ge, 
og det var i over kant av 47 500 ver ger 
og re pre sen tan ter. 

Og an tall ver ge mål har økt. I føl ge 
tall fra fyl kes men ne ne, som ble pub li sert 
12. feb ruar i år, for val ter fyl kes men ne ne 
nå to talt rundt 72.000 ver ge mål. Fyl kes
men ne ne skal gi opp læ ring, vei led ning 
og støt te og føre til syn med ver ge ne, og 
Sta tens si vil retts for valt ning (SRF) skal 
ha til syn med fyl kes men ne ne. De fles te 
ver ge ne er fa mi lie el ler and re nær stå
en de, noe som også kom mer ty de lig fram 
i riks re vi sjo nens rap port. 

Hele 84 pro sent av ver ge ne har 
bare ett ver ge opp drag. 2,5 pro sent av 
ver ge ne har fra 6 til over 100 ver ge
opp drag, og er der med fas te, el ler pro
fe sjo nel le ver ger. I føl ge rap por ten er 
det 24 ver ger som hver har mer enn 
100 ver ge opp drag.

IKTpro ble mer
Un der sø kel sen fra Riks re vi sjo nen vi ser at 
iktpro blem i ut vik lin gen av et saks be

Snart fem år etter at vergemåls-
reformen ble innført viser en 
gjennomgang gjort av Riks-
revisjonen at viktige tiltak som 
skulle bidra til styrket retts-
sikkerhet for vergetrengende 
fortsatt ikke er på plass.

Tekst: Tore Letvik

– Ver ge måls re for men skul le bed re 
retts for hol de ne for de som tren ger 
ver ge men pro ble mer med et nytt 
saks be hand lings sy stem har for sin ket 
gjen nom fø rin gen av fle re sen tra le til
tak. Det mang ler ret nings lin jer, og det 
er for lite sy ste ma tisk til syn og kon
troll. Det te gjel der både fra Jus tis og 
be red skaps de par te men tet, Sta tens 
si vil retts for valt ning og fyl kes men ne
nes sin side, sa riks re vi sor PerKris ti an 
Foss da han la fram re sul ta te ne av 
Riks re vi sjo nens un der sø kel se av hvor
dan ver ge måls re for men er iverk satt, 
den 27. feb ruar.

    Sam let sett er  
vergemålsreformen ikke 

fulgt opp slik at en  
har greid å bed re  
retts sik ker he ten

Riksrevisjonen fant store 
mangler ved gjennomføringen 
av vergemålsreformen

Riksrevisor PerKristian Foss la frem undersøkelsen om vergemålsreformen i slutten av februar. (Foto: Riksrevisjonen)
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– Sam let sett er vergemåls reformen 
ikke fulgt opp slik at en har greid å 
bed re retts sik ker he ten og for hol de ne 
for de som tren ger ver ger, i en slik grad 
det var for ven tet, kon klu de rer han.

Riks re vi sjo nens un der sø kel se om fat
ter pe ri oden 2013–2017. Må let med 
un der sø kel sen har vært å vur de re inn fø
rin gen av vergemålsreformen ut fra 
må le ne fra Stor tin get om økt retts lik het 
og retts trygg het for men nes ke som ikke 
er i stand til å sør ge for sine egne in ter es
ser, og år sa ker til even tu el le mang ler på 
om rå det.

Ulik opp føl ging
Fyl kes man nen skal gjen nom til syn 
styr ke retts sik ker he ten for de som 
tren ger ver ger. Riks re vi sjo nen kon klu
de rer med at fyl kes men ne ne mang ler 
en en het lig sy ste ma tikk i til sy net med 
ver ger. Riks re vi sjo nen un der stre ker at 
det må vur de res hvor dan de kan bed
re til sy net med ver ge opp drag og kon
trol len med ver ge regn skap og at det 
ofte blir av dek ket feil i sli ke regn skap. 

«Det fin nes ikke sta tis tikk som 
vi ser hvor man ge ver ger som er fra tatt 
opp dra get, og hva som er grunn laget 
for det te», skri ver Riks re vi sjo nen 
blant an net.

– Det er både høyst ulik opp føl
ging av og lite kon troll av ver ger, kon
sta te rer Foss.

det te, må Jus tis og be red skaps de par
te men tet og Sta tens si vil retts for valt
ning også sør ge for å ut ar bei de nød
ven di ge ret nings lin jer og et sam let 
sy stem for til sy net med fyl kes men
ne ne, sa Foss.

Riks re vi sjo nen kon klu de rer blant 
an net med at ver ge opp drag ofte har 
en ge ne rell ut for ming.

«Det te kan gjø re at ver gen får for 
vide full mak ter, og det kan svek ke 
retts sik ker he ten for den ver ge tren
gen de», skri ver Riks re vi sjo nen som 
der for ber om at fyl kes men ne ne 
do ku men te rer vur de rin ge ne som lig
ger til grunn for in di vi du ell til pas
sing, slik at man da te ne for ver ge opp
dra ge ne ikke blir mer om fat ten de 
enn nød ven dig.

hand lings sy stem har for sin ket ar bei det 
med å gjen nom fø re vergemåls reformen. 
I rap por ten som Riks re vi sjo nen har over
le vert Stor tin get he ter det blant an net:

Sta tens si vil retts for valt ning har 
pri ori tert ar bei det med et nytt sy stem 
frem for and re opp ga ver. Et fler tall av 
fyl kes men ne ne er ikke for nøy de med 
den fag li ge opp føl gin gen og har et ter
lyst bed re na sjo na le ret nings lin jer fra 
Sta tens si vil retts for valt ning. Det gjel
der blant an net ret nings lin jer om for
ut set nin ger for sam tyk ke fra ver ge
tren gen de om opp nev ning av ver ge og 
om in di vi du ell til pas sing av for hol
de ne for ver ge tren gen de.

– Pro ble me ne med iktløs ning 
hol der frem de les til ba ke gjen nom fø
rin gen av re for men. I til legg til å løse 

    Sam let sett er  
vergemålsreformen ikke 

fulgt opp slik at en  
har greid å bed re  
retts sik ker he ten

Vergemålsreformen

Riksrevisor PerKristian Foss la frem undersøkelsen om vergemålsreformen i slutten av februar. (Foto: Riksrevisjonen)
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et ter en fast år lig sats utfra hvil ket 
opp drag ver ge ne har. Iva re tar ver gen 
per son li ge og øko no mis ke in ter es ser 
en den år li ge sat sen 10.000 kro ner i 
året, pluss 1000 kro ner til dek ning av 
ut gif ter

– Jeg kan ikke leg ge skjul på at 
end rin ge ne i re for men gjør det min
d re øko no misk in ter es sant å være ver
ge som ad vo kat, men ved å gjø re til
pas nin ger og å sat se på et visst an tall 
opp drag som går over lang tid, så er 
min er fa ring at det også kan sva re seg 
øko no misk hvis man får på plass gode 
og ef fek ti ve sy ste mer for opp føl ging, 
sier Al me stad. 

De fas te ver ge ne kan også søke 
fyl kes man nen om å få ti me be talt 
der som opp dra ge ne blir langt mer 
tid kre ven de enn for ut sett. Men med 
400 kro ner ti men er det fort satt et 
styk ke igjen til de of fent li ge sa lær
sat se ne.

Hjel pe be hov
Med man ge års er fa ring som fast ver
ge har ad vo kat Al me stad fått et unikt 
inn syn i de ler av sam fun net som ikke 
er til gjen ge lig for de fles te and re. 

– Det er sjel dent å få po si ti ve 
til ba ke mel din ger fra den man er 
ver ge for. Men når det skjer, så 
er det svært hyg ge lig, sier ad vo-
kat Kris tina Al me stad. Hun er en 
av ver ge ne som på tar seg opp-
drag som fast ver ge, på tross av 
at vergemålsreformen har gjort 
ord nin gen langt mind re luk ra tiv 
for ad vo ka ter.

Tekst og foto: Tore Let vik

– Man må ha sy ste ma tis ke og ef fek
ti ve pro ses ser for å kun ne få til noe 
lønn som het som fast ver ge. Å også 
være bæ rer av en stor por sjon sam vit
tig het og idea lis me, med et øns ke om 
å hjelpe, er hel ler in gen ulem pe. Det 
er et stort be hov for hjelp der ute, sier 
Al me stad. 

I føl ge en over sikt som Ju rist kon
takt har fått fra fyl kes man nen i Oslo 

og Akershus er hun blant de 10 ad vo
ka te ne i Oslo og Akershus som har 
flest ver ge opp drag, med litt i over kant 
av 20 lø pen de ver ge mål.

På lands ba sis for val ter fyl kes man
nen nå rundt 72 000 ver ge mål og 
fi nan si el le mid ler til en ver di av over 
19 mil li ar der kro ner. Per so ner som er 
un der ver ge mål må ha ver ge for di de 
er mind re åri ge el ler for di de som 
voks ne ikke kla rer seg selv, i stør re 
el ler mind re grad. 

Spen net over de som tren ger hjelp 
er stort som per so ner med de mens, til 
per so ner med sto re psy kis ke pro ble
mer, el ler men nes ker som rett og slett 
ikke kla rer å sty re sin egen øko no mi, 
og må set tes un der ver ge mål. For eks
em pel men nes ker som li der av spil le
gal skap. Det er også en rek ke per so ner 
som er sam tyk ke kom pe ten te og som 
øns ker å ha hjelp av en ver ge som for 
opp nevnt ver ge. 

Et ter at vergemålsreformen tråd te 
i kraft 1. juli 2013 ble det slutt på at 
ad vo ka ter som var ver ger ble ho no rert 
et ter of fent li ge sa lær sat ser. Det er fyl
kes men ne ne som opp nev ner ver ger, 
og i dag får de fas te ver ge ne be talt 

Ad vo kat Kris tina Al me stad er fast ver ge

– Kre ver at man er lyd hør,  
tål mo dig og sy ste ma tisk

Vergemålsreformen
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et ter en fast år lig sats utfra hvil ket 
opp drag ver ge ne har. Iva re tar ver gen 
per son li ge og øko no mis ke in ter es ser 
en den år li ge sat sen 10.000 kro ner i 
året, pluss 1000 kro ner til dek ning av 
ut gif ter

– Jeg kan ikke leg ge skjul på at 
end rin ge ne i re for men gjør det min
d re øko no misk in ter es sant å være ver
ge som ad vo kat, men ved å gjø re til
pas nin ger og å sat se på et visst an tall 
opp drag som går over lang tid, så er 
min er fa ring at det også kan sva re seg 
øko no misk hvis man får på plass gode 
og ef fek ti ve sy ste mer for opp føl ging, 
sier Al me stad. 

De fas te ver ge ne kan også søke 
fyl kes man nen om å få ti me be talt 
der som opp dra ge ne blir langt mer 
tid kre ven de enn for ut sett. Men med 
400 kro ner ti men er det fort satt et 
styk ke igjen til de of fent li ge sa lær
sat se ne.

Hjel pe be hov
Med man ge års er fa ring som fast ver
ge har ad vo kat Al me stad fått et unikt 
inn syn i de ler av sam fun net som ikke 
er til gjen ge lig for de fles te and re. 
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Altinn, sier Al me stad som har økt 
an tall ver ge opp drag si den 2017.

– Gjen nom lang sik ti ge opp drag og 
gode sy ste mer er det te noe jeg får til å 
hånd te re og sam ti dig ut fø re «van li ge» 
ad vo kat opp drag. Ver ge må le ne er et 
«fast bein» noe alle som dri ver ad vo
kat virk som het vet har stor be tyd ning.

Fas te år li ge sat ser
Tall over de 10 ad vo ka te ne i Oslo og 
Akershus med flest ver ge opp drag har 
Ju rist kon takt fått fra av de lings di rek
tør for ver ge måls av de lin gen for Fyl
kes man nen i Oslo og Akershus, Eld
bjørg Sande. Tal le ne er per 12. ok to ber 
i fjor. I en epost til Ju rist kon takt skri
ver Sande:

«Det er vik tig å pre si se re at de 
ad vo ka te ne som har en øk ning her i 
stor grad har på tatt seg or di næ re ver
ge opp drag på lik lin je med våre fas te 
ver ger, og at de i de fles te nye opp
drag godt gjø res et ter fas te år li ge sat
ser, ikke et ter of fent lig sa lær sats. De 
er i li ten grad opp nevnt i kraft av å 
være ad vo kat, men opp nevnt på lik 
lin je med våre øv ri ge fas te ver ger på 
bak grunn av at vi an ser dem godt 
eg net for det en kel te opp dra get.»

Hun skri ver vi de re:
«Vi har føl gen de kri te ri er for når 

vi opp nev ner ad vo kat, med be ta ling 
et ter of fent lig sa lær sats. Det kre ves 
for det før s te at den ver ge tren gen de 
selv har mid ler til å be ta le for ad vo ka
ten. Vi de re kre ves det at den ver ge
tren gen de er sam tyk ke kom pe tent og 
øns ker at det opp nev nes ad vo kat på 
dis se be tin gel se ne. I and re til fel ler, 
der det er be hov for ad vo kat kom pe
tan se er ho ved re ge len at ver gen (som 
da ikke er ad vo kat) må vur de re om 
det er grunn lag for å en ga sje re ad vo
kat, samt om det er ak tu elt å søke 
dek ning av dis se ut gif te ne et ter reg
le ne om fritt retts råd og fri sak før sel», 
skri ver Sande.

svært tru en de, og jeg sa at per so nen 
måt te roe seg og set te seg da jeg var 
redd, hvis ikke måt te jeg gå. Per so nen 
roet seg en li ten stund, før per so nen 
opp tråd te tru en de igjen. Jeg valg te 
da å kom me meg ut der fra, sier 
Al me stad som fort sat te ver ge opp dra
get.

– Helt til per so nen døde. Per so nen 
var ikke så gam mel, sier ad vo ka ten 
som del tok i be gra vel se, til tross for at 
per so nen tid li ge re had de tru et hen ne. 

Der gjor de ver gen og ad vo ka ten 
en ob ser va sjon som har satt inn trykk. 

– Det møt te ikke opp noen and re. 
Jeg var den enes te i be gra vel sen. For
uten pres ten.

Di gi ta li se ring
– Det er ikke et uvan lig fe no men at 
det kan opp stå krang ler og uenig het 
mel lom søs ken som føl ge av at en har 
vært mer in vol vert i å hjelpe sin mor 
el ler far. Uenig he ter og ube hag for 
fa mi li en kan man unn gå ved å be om 
at det opp nev nes en uav hen gig ver ge 
som da sør ger for å be ta le reg nin ger 
og hånd te rer ved kom men des øko
no mi og per son li ge for hold. Ver gen 
er jo da også un der kon troll sy ste
me ne til fyl kes man nen, med regn
skaps plikt, slik at in gen i et ter tid vil 
kun ne ha noe grunn lag for å stil le 
spørs mål ved hvor dan den gam les 
øko no mi har vært hånd tert, sier 
Al me stad.

En fak tor som Al me stad trek ker 
fram når det gjel der ef fek ti vi se ring og 
sy ste ma ti se ring av vergemåltjenesten, 
er økt di gi ta li se ring og til ret te leg ging 
for ver ge ne ved hjelp av in ter nett. Det 
er opp ret tet en vergemåslportal, ver
gemål.no, med in for ma sjon for både 
for på rø ren de og ver ger samt di gi ta le 
tje nes ter.

– Selv bru ker jeg DnB ver ge por tal, 
hvor jeg som ver ge log ger meg inn 
med bankid slik at sik ker he ten er iva
re tatt, og slik at jeg kan ut fø re alle 
bank tje nes ter. And re ting som er nød
ven dig å hånd te re for han el ler hun, 
kan gjø res gjen nom inn log ging i 

ufor ut sett, med au to ma ti ser te ord nin
ger som for eks em pel reg nin ger på 
au to gi ro, kre ver ikke så mye. Mens 
and re, som kom mer med en plastikk
pose med reg nin ger og full sten dig 
kaos i øko no mi en, kre ver stor inn sats, 
sier Al me stad. 

Hun un der stre ker vik tig he ten i å 
kjen ne de man er ver ge for.

– Selv er jeg opp tatt av å møte 
hver en kelt som jeg er ver ge for per
son lig med jev ne mel lom rom, for å 
kun ne dan ne meg et bil de av ved kom
men de, og å set te meg inn i per so nens 
hjel pe be hov. Selv om man må set te 
gren ser for når vi skal være til gjen ge
li ge i hver da gen, så er det ge ne relt sett 
mitt syn at det er av stor be tyd ning å 
møte den en kel te slik at ved kom
men de får gitt ut trykk for sine øns ker. 
Vi skal være der for dem, og de skal 
hø res i så stor grad som mu lig, det er 
kjer ne ver di er i et ver ge opp drag, sier 
Al me stad som er til knyt tet Ad vo kat
kol le gi et Kin dem & Co. 

Den enes te i be gra vel sen
Hun job bet med base i Fet kom mu ne 
fra 2002, og be gyn te med fas te ver ge
opp drag i 20082009. Som ver ge for
holdt hun seg da til over for myn de ri
ene, et ter ord nin gen som var før 
vergemålsreformen. Fra 2016 har hun 
vært til slut tet Ad vo kat kol le gi et Kin
dem & Co og hatt sitt ho ved kon tor i 
Oslo. 

– Den kla res te po si ti ve til ba ke
mel ding på mitt ar beid som ver ge fikk 
jeg da en jeg er ver ge for, som en føl ge 
av ver ge måls re for men, had de fått et 
brev fra fyl kes man nen som for tal te at 
den gam le ord nin gen opp hør te. Per so
nen var helt fra seg da han tok kon takt 
med meg, for di han sa han hå pet at 
jeg ville fort set te som ver gen hans. 
Per so nen ble glad da jeg sa at jeg fort
sat te, sier Al me stad som også opp le
ver mye trist blant opp dra ge ne hun 
har hånd tert, og hånd te rer.

Hun har opp levd å bli tru et.
– Jeg var hjem me hos en jeg var 

ver ge for. Per so nen opp før te seg 

Man ge som tren ger ver ge har hatt et 
hjel pe be hov len ge, og ikke sjel dent, 
hele li vet.

– En del har hatt hjel pe be hov kan
skje helt fra en tid i bar ne ver net, og 
man ge er vant til å mot ta hjelp og støt te 
fra det of fent li ge for å kla re hver da gen, 
sier ad vo ka ten som me ner det te kan 
for kla re noe av år sa ken til man ge len på 
po si ti ve til ba ke mel din ger. 

En an nen år sak er at det er noen 
per so ner som fal ler mel lom fle re sto
ler og le ver på svært be gren se de øko
no mis ke mid ler.

– Et ikke uvan lig pro blem er at 
man som ver ge blir ut satt for en frust
ra sjon fra den man er ver ge for over at 
han el ler hun har brukt opp sine til
gjen ge li ge mid ler og at ved kom men de 
da ikke kan kjøpe noe han el ler hun 
øns ker seg. Når mitt svar nød ven dig
vis må bli at det ikke er noe jeg kan 
gjø re med, så blir det lett slik at frust
ra sjo nen ret tes mot meg som ver ge, 
sier Al me stad. 

Å bli be skyldt for uli ke for hold i 
til knyt ning til øko no mi er hel ler ikke 
uvan lig. Ei hel ler å bli opp ringt på 
mo bi len på nattestid, og da spe si elt i 
be gyn nel sen av et ver ge opp drag.

– Å set te gren ser er vik tig – da 
man som ver ge jo hel ler ikke kan stå 
til dis po si sjon 24 ti mer i døg net, sier 
Al me stad som me ner det mes te går 
greit, bare man er kon se kvent.

Gra den av hvil ken hjelp den en
kel te tren ger i stor grad av hen ger av 
per so nens både fy sis ke og psy kis ke til
stand.

Vik tig å møte per so nen
– Mind re be talt, og en år lig ho no re
ring på 10.000 kro ner per år – vil ikke 
det kun ne føre til at fas te ver ger vil 
vel ge å hånd te re ver ge må le ne på en 
mer uper son lig måte, for å spa re tid?

– Det kan nok ten kes. Hver en kelt 
ver ge må finne ut hvor dan han el ler 
hun lø ser sitt opp drag og det er jo 
svært stor for skjell på hvor stor hjelp 
den en kel te tren ger. For en de ment 
per son hvor det ikke skjer så mye 

Vergemålsreformen
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Altinn, sier Al me stad som har økt 
an tall ver ge opp drag si den 2017.

– Gjen nom lang sik ti ge opp drag og 
gode sy ste mer er det te noe jeg får til å 
hånd te re og sam ti dig ut fø re «van li ge» 
ad vo kat opp drag. Ver ge må le ne er et 
«fast bein» noe alle som dri ver ad vo
kat virk som het vet har stor be tyd ning.

Fas te år li ge sat ser
Tall over de 10 ad vo ka te ne i Oslo og 
Akershus med flest ver ge opp drag har 
Ju rist kon takt fått fra av de lings di rek
tør for ver ge måls av de lin gen for Fyl
kes man nen i Oslo og Akershus, Eld
bjørg Sande. Tal le ne er per 12. ok to ber 
i fjor. I en epost til Ju rist kon takt skri
ver Sande:

«Det er vik tig å pre si se re at de 
ad vo ka te ne som har en øk ning her i 
stor grad har på tatt seg or di næ re ver
ge opp drag på lik lin je med våre fas te 
ver ger, og at de i de fles te nye opp
drag godt gjø res et ter fas te år li ge sat
ser, ikke et ter of fent lig sa lær sats. De 
er i li ten grad opp nevnt i kraft av å 
være ad vo kat, men opp nevnt på lik 
lin je med våre øv ri ge fas te ver ger på 
bak grunn av at vi an ser dem godt 
eg net for det en kel te opp dra get.»

Hun skri ver vi de re:
«Vi har føl gen de kri te ri er for når 

vi opp nev ner ad vo kat, med be ta ling 
et ter of fent lig sa lær sats. Det kre ves 
for det før s te at den ver ge tren gen de 
selv har mid ler til å be ta le for ad vo ka
ten. Vi de re kre ves det at den ver ge
tren gen de er sam tyk ke kom pe tent og 
øns ker at det opp nev nes ad vo kat på 
dis se be tin gel se ne. I and re til fel ler, 
der det er be hov for ad vo kat kom pe
tan se er ho ved re ge len at ver gen (som 
da ikke er ad vo kat) må vur de re om 
det er grunn lag for å en ga sje re ad vo
kat, samt om det er ak tu elt å søke 
dek ning av dis se ut gif te ne et ter reg
le ne om fritt retts råd og fri sak før sel», 
skri ver Sande.

svært tru en de, og jeg sa at per so nen 
måt te roe seg og set te seg da jeg var 
redd, hvis ikke måt te jeg gå. Per so nen 
roet seg en li ten stund, før per so nen 
opp tråd te tru en de igjen. Jeg valg te 
da å kom me meg ut der fra, sier 
Al me stad som fort sat te ver ge opp dra
get.

– Helt til per so nen døde. Per so nen 
var ikke så gam mel, sier ad vo ka ten 
som del tok i be gra vel se, til tross for at 
per so nen tid li ge re had de tru et hen ne. 

Der gjor de ver gen og ad vo ka ten 
en ob ser va sjon som har satt inn trykk. 

– Det møt te ikke opp noen and re. 
Jeg var den enes te i be gra vel sen. For
uten pres ten.

Di gi ta li se ring
– Det er ikke et uvan lig fe no men at 
det kan opp stå krang ler og uenig het 
mel lom søs ken som føl ge av at en har 
vært mer in vol vert i å hjelpe sin mor 
el ler far. Uenig he ter og ube hag for 
fa mi li en kan man unn gå ved å be om 
at det opp nev nes en uav hen gig ver ge 
som da sør ger for å be ta le reg nin ger 
og hånd te rer ved kom men des øko
no mi og per son li ge for hold. Ver gen 
er jo da også un der kon troll sy ste
me ne til fyl kes man nen, med regn
skaps plikt, slik at in gen i et ter tid vil 
kun ne ha noe grunn lag for å stil le 
spørs mål ved hvor dan den gam les 
øko no mi har vært hånd tert, sier 
Al me stad.

En fak tor som Al me stad trek ker 
fram når det gjel der ef fek ti vi se ring og 
sy ste ma ti se ring av vergemåltjenesten, 
er økt di gi ta li se ring og til ret te leg ging 
for ver ge ne ved hjelp av in ter nett. Det 
er opp ret tet en vergemåslportal, ver
gemål.no, med in for ma sjon for både 
for på rø ren de og ver ger samt di gi ta le 
tje nes ter.

– Selv bru ker jeg DnB ver ge por tal, 
hvor jeg som ver ge log ger meg inn 
med bankid slik at sik ker he ten er iva
re tatt, og slik at jeg kan ut fø re alle 
bank tje nes ter. And re ting som er nød
ven dig å hånd te re for han el ler hun, 
kan gjø res gjen nom inn log ging i 

Rikrevisjonens rapport

Det te er noen av fun ne ne

• Iktpro blem har for sin ket gjen nom fø rin ga av vergemålsreformen

• Det er mang ler i til pas sing av ver ge mål ut fra be hov hos den ver ge
tren gen de.

• Man da tet for ver ge opp dra get har ofte en ge ne rell ut for ming. Det 
kan gi ver gen for vide full mak ter og svek ke retts sik ker he ten for den 
ver ge tren gen de.

• Det er ut ford rin ger ved opp læ ring av og til syn med ver ger

• Fyl kes man nen mang ler over sikt over gjen nom før te opp læ rings til tak for 
de en kel te ver ge ne og en en het lig sy ste ma tikk for til syn med ver ger.

• Det er lite kon troll og va ria bel opp føl ging av ver ge regn skap.

• Fyl kes man nen av dek ker ofte feil i ver ge regn skap.

• Det fin nes ikke sta tis tikk over hvor man ge ver ger som er fra tatt opp
dra get. Noen fyl kes menn har et ter kon troll av ver ge regn ska pe ne tatt 
opp dra get fra mer enn 50 ver ger si den 2013, mens én fyl kes mann 
ikke har tatt opp dra get fra noen.

• Det mang ler na sjo na le ret nings lin jer på sen tra le om rå der

• Et fler tall av fyl kes men ne ne er ikke for nøy de med den fag li ge opp
føl gin gen fra Sta tens si vil retts for valt ning og har blant an net et ter lyst 
bed re na sjo na le ret nings lin jer på sen tra le om rå der.

• Jus tis og be red skaps de par te men tet og Sta tens si vil retts for valt ning 
har ikke fått ut nyt tet det po ten si a let for bed re retts sik ker het som lå 
til grunn for re for men.

• Sta tens si vil retts for valt ning har ikke ut ar beidd et sam let sy stem for 
til syn med fyl kes man nen.

Riks re vi sjo nen an be fa ler  
at Jus tis- og be red skaps de par te men tet 

• Tar ini tia tiv til at Sta tens si vil retts for valt ning ut vik ler na sjo na le 
 ret nings lin jer på sen tra le om rå der in nen for ver ge mål, blant an net 
ret nings lin jer for sam tyk ke kom pe tan se og in di vid til pas sing.

• Sør ger for at Sta tens si vil retts for valt ning får på plass et sy ste ma tisk 
til syn med fyl kes men ne ne på vergemålområdet.

• Ber Sta tens si vil retts for valt ning sør ge for at fyl kes man nen do ku men
te rer vur de rin ge ne som lig ger til grunn for in di vid til pas sing, slik at 
man da te ne for ver ge opp dra ge ne ikke blir mer om fat ten de enn 
 nød ven dig.

• I sam ar beid med Sta tens si vil retts for valt ning vur de rer hvor dan 
 fyl kes man nen kan bed re til sy net med ver ge opp drag og kon troll av 
ver ge regn ska pe ne.
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Professor Hans Petter Graver 
har fått solid støtte fra 
Forskningsrådet til å forske 
på autoritære makters bruk 
av domstolene – og hvordan 
domstoler og dommere 
reagerer på det.

Tekst: Ole-Martin Gangnes 
Foto: Tore Letvik

Pro fes sor Hans Pet ter Gra ver ved 
Institutt for pri vat rett ved UiO har fått 
Toppforskmidler fra Forsk nings rå det 
til pro sjek tet Judges un der Stress – the 
Break ing Point of Ju di cial Institutions.

«Mål set tin gen er å be ly se eu ro pe
is ke sty res mak ters bruk av au to ri tæ re 
me to der over for retts ve se net fra tid lig i 
det 20. år hund re og fram til i dag. Hvor
dan re age rer dom me re på sli ke au to ri
tæ re me to der, og un der hvil ke vil kår 
for vit rer retts sik ker he ten?», skri ver UiO 
om pro sjek tet som, ba sert på his to ris ke 
sam men lik nin ger av uli ke eu ro pe is ke 
land, vil se på over gangs fa se ne mel lom 
retts stat og au to ri tæ re re gi mer un der 
fa scis me og kom mu nis me. 

Et av spørs må le ne er om ulik he ter 
i den le ga le kul tu ren i uli ke land kan 
for kla re for skjel ler.

Pro sjek tet Gra ver skal lede har 
fått 18 mil li o ner kro ner over fem år.

Han har tid li ge re fors ket på de 
nors ke dom sto le ne un der ok ku pa sjo
nen, noe som blant an net re sul ter te i 

Fikk Toppforskmidler fra Forskningsrådet

Skal forske på autoritære  
makters bruk av domstolene

Hvor ro bust er retts sta ten? Hva det er som gjør 
de retts li ge in sti tu sjo ne ne mer el ler mind re 
ro bus te mot for fall og mis bruk? Hvil ken rol le 
spil ler kul tu rel le for skjel ler og lan ge his to ris ke 
lin jer. Det er blant spørs må le ne forsk nings   
pro sjek tet Hans Pet ter Gra ver le der skal  
for sø ke å finne noen svar på. 



25JURISTKONTAKT   2 / 2018

nin gen; det skal både være nøy tra li tet 
og man skal være tro mot jus sens ide a
ler, sier han om et av di lem ma et dom
mer ne kan stå i.

Han me ner mye er fel les for dom
mer ne og dom sto le ne un der au to ri
tæ re re gi mer, men tror forsk nings pro
sjek tet også kan vise be tyd nin gen av 
kul tu rel le for skjel ler og lan ge his to
ris ke lin jer. 

Gikk ra di kalt til verks
Gra ver ut dy per det i forsk nings ma ga
si net Apol lon:

– De na zis tis ke og fa scis tis ke dik
ta ture ne opp sto i land som his to risk 
er knyt tet til den vest li ge retts stats tra
di sjo nen. Det er in ter es sant å se på 
land som el lers er gan ske like, men 
som har vært knyt tet til den by san
tins ke og ot to mans ke tra di sjo nen 
gjen nom sin his to rie, for å se om det 
på vir ker gjen nom slag av retts stat li ge 
ele men ter un der mo der ne dik ta tu rer. 
Det er også in ter es sant å sam men lig ne 
na zis me og fa scis me, som voks te fram 
i land med en vest lig tra di sjon, med 
sta li nis men som voks te fram i Russ
land, sier Gra ver til Apol lon.

– In sti tu sjo ne ne var ve sent lig 
svek ket gjen nom kom mu nist ti den. 
De kom mu nis tis ke re gi me ne gikk 
mye mer ra di kalt til verks over for 
dom sto le ne enn de fa scis tis ke re gi
me ne i VestEu ro pa. I til legg had de 
man ge av dis se lan de ne sva ke retts
stats tra di sjo ner før kom mu nist ti den, 
sier han og pe ker på at det i dag er sto
re for skjel ler mel lom de tid li ge re øst
blokk lan de ne når det gjel der hvor vel
fun ge ren de retts ap pa rat de har.

den kri ti ker ros te bo ken «Dom mer nes 
krig». Nå skal han fors ke på land i Sen
tral og ØstEu ro pa un der kom mu nis
men. Det er lan de ne som er med i EU 
det skal fors kes på. 

– Pro sjek tet vil lete i til gjen ge li ge 
kil der i Øst Eu ro pa, som for eks em pel 
i dom mer for å se på hvor dan det 
ar gu men te res ju ri disk. Vi kan også se 
på jus ut dan nin gen. Har det vært end
ring av ju ri disk me to de og i ut dan
ning? Det er en stor opp ga ve å gå inn 
i, sier Gra ver til Ju rist kon takt.

Hvor ro bust?
Må let for pro sjek tet er å lære mer om 
hvor ro bust retts sta ten er –  og finne 
hva det er som gjør de retts li ge in sti
tu sjo ne ne mer el ler mind re ro bus te 
mot for fall og mis bruk.

– Spørs må let er vel dig ak tu elt i 
vår tid. Vi ser at det er en sterk kon
flikt mel lom de uli ke retts stats ver di
ene. Den li be ra le retts sta ten er un der 
press, sier han.

– Vi tren ger en be visst het om dis
se spørs må le ne, sier Gra ver som også 
hol der fore drag om te ma et i sam ar
beid med Ju rist for bun det.

His to ri en vi ser at dom sto le ne og 
dom mer ne  ofte har svik tet un der 
au to ri tæ re re gi mer. Frykt for re pre sa
li er, kon for mi tets press og kar rie re mu
lig he ter spil ler inn, men Gra ver pe ker 
også på and re for hold ved dom mer
rol len som kan for kla re det.

– Lo ven skal an ven des og hånd he
ves uav hen gig av om dom me ren er 
per son lig enig el ler ikke. Nøy tra li tet er 
en vik tig ver di i retts sta ten. Men det er 
dob le for vent nin ger i retts stats tenk

Professor Hans Petter Graver 
har fått solid støtte fra 
Forskningsrådet til å forske 
på autoritære makters bruk 
av domstolene – og hvordan 
domstoler og dommere 
reagerer på det.

Tekst: Ole-Martin Gangnes 
Foto: Tore Letvik

Pro fes sor Hans Pet ter Gra ver ved 
Institutt for pri vat rett ved UiO har fått 
Toppforskmidler fra Forsk nings rå det 
til pro sjek tet Judges un der Stress – the 
Break ing Point of Ju di cial Institutions.

«Mål set tin gen er å be ly se eu ro pe
is ke sty res mak ters bruk av au to ri tæ re 
me to der over for retts ve se net fra tid lig i 
det 20. år hund re og fram til i dag. Hvor
dan re age rer dom me re på sli ke au to ri
tæ re me to der, og un der hvil ke vil kår 
for vit rer retts sik ker he ten?», skri ver UiO 
om pro sjek tet som, ba sert på his to ris ke 
sam men lik nin ger av uli ke eu ro pe is ke 
land, vil se på over gangs fa se ne mel lom 
retts stat og au to ri tæ re re gi mer un der 
fa scis me og kom mu nis me. 

Et av spørs må le ne er om ulik he ter 
i den le ga le kul tu ren i uli ke land kan 
for kla re for skjel ler.

Pro sjek tet Gra ver skal lede har 
fått 18 mil li o ner kro ner over fem år.

Han har tid li ge re fors ket på de 
nors ke dom sto le ne un der ok ku pa sjo
nen, noe som blant an net re sul ter te i 

Fikk Toppforskmidler fra Forskningsrådet

Skal forske på autoritære  
makters bruk av domstolene
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Fra snøkrabbefangst til terrorrekruttering

Stort spenn  
i statsadvokatenes 
arbeid

       Det er en tilbake
vendende erfaring også 
i 2017 at enkelte større 

straffesaker tar uforholds
messig lang tid å avvikle 

i domstolene

Foto:: Aftenposten / Signe Dons
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der nett over grep mot barn. I års rap
por ten, som den ne gang er un der teg
net av fun ge ren de riks ad vo kat Knut 
Erik Sæther, skri ver riks ad vo ka ten at 
det te er sa ker som har man ge ofre og 
som er tid kre ven de å gjen nom fø re. 

«Fle re sli ke sa ker er un der opp rul ling 
av po li ti et, og vil være med å pre ge straf
fe saks be hand lin gen ved dom sto le ne i 
ti den frem over. Det er en til ba ke ven
den de er fa ring også i 2017 at en kel te 
stør re straf fe sa ker tar ufor holds mes sig 
lang tid å av vik le i dom sto le ne».

Riks ad vo ka ten skri ver i rap por ten 
at den høy ere på ta le myn dig het i 2018, 
sam men med re pre sen tan ter fra de 
øv ri ge ak tø re ne i straf fe saks kje den, skal 
se nær me re på hvor dan en kan sam
hand le bed re for å øke ef fek ti vi te ten.

«Ikke minst ved å leg ge bed re til 
ret te for en mer ak tiv dom mer sty
ring», he ter det i rap por ten som gir 
vi de re opp sum me ring av sa ker.

Høy es te rett av før s te stats ad vo ka ten i 
Troms og Finnmark, til dom fel lel se i 
Bor gar ting lag manns rett i ja nu ar 2018 
for blant an net for re krut te ring til 
lSlL, ak to rert av Det na sjo na le stats
ad vo kat em be tet. 

«Det na sjo na le stats ad vo kat em be
tet har også i 2017 i sam ar beid med 
Po li ti ets sik ker hets tje nes te fort satt sin 
iret te fø rings stra te gi mot frem med kri
ge re fra Norge til lSlL og Jabhat 
AlNusra i Sy ria og lrak, og har per 
ja nu ar 2018 iret te ført seks sa ker mot 
del ta ke re i lSlL mm. Ar bei det vil fort
set te i 2018.» 

«I til legg har em be tet ak to rert fle
re sa ker om al vor lig, or ga ni sert kri mi
na li tet. En om fat ten de dom for sek su
al lov brudd ble retts kraf tig i 2017 da 
dom fel te trakk sin anke til lag manns
ret ten kort tid før an ke for hand ling. 
Sa ken gjaldt mis bruk av barn over 
in ter nett både i Norge og på Fi lip pi
ne ne, og dom fel lel sen gjaldt blant 
an net grov men nes ke han del».

Over grep mot barn
Også i 2017 har stats ad vo ka te ne ved 
fle re em be ter ak to rert sa ker som gjel

Statsadvokatene avgjorde i 2017 
i alt 63.612 saker og førte 1028 
aktorater for retten med i alt 
3.419 rettsdager, noe som er det 
nest høyeste antall dager i retten 
i siste femårsperiode, i følge 
Riksadvokaten. I Riksadvokatens 
årsrapport for 2017 går det  
også fram at spennet i 
statsadvokatenes arbeid  
er stort.

Tekst: Tore Letvik

Sa ke ne som ak to re res av stats ad vo ka
te ne er blant de mest al vor li ge og 
prin si pi elt vik ti ge, og der for også ofte 
om fat ten de, og ofte med stor in ter es se 
fra pres sen i man ge av sa ke ne. Selv 
opp sum me rer riks ad vo kat em be tet 
si tua sjo nen slik for fjor å ret:

«Spen net i sa ke ne er stort, fra 
strafforfølgelse av snøkrabbefangst i 
«Smutt hul let» fra li tau isk far tøy med 
kon se sjon fra hjem lan det, ak to rert i 
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inkludert et todagers styreseminar, 
forteller GilleBlom.

– Vårt mål er å fremme en innstil
ling som samlet vil gi et godt og balan
sert styre med hensyn til sektor, kjønn 
og geografi.  Vi er opptatt av å finne 
kandidater med ulik erfaringsbakgrunn 
og egenskaper,  og samtidig finne en 
sammensetning som legger til rette for 
godt samarbeid internt i styret. Styret 
skal reflektere at Juristforbundet både 
er en profesjonsforening og en fagfore
ning, sier valgkomiteen.

Når det gjelder presidentvervet, 
stiller ikke nåværende president Curt 
A. Lier til valg etter å ha ledet 
Juristforbundet i over åtte år – seks av 
dem i fulltidsverv som president.

Med seg i valgkomiteen har hun 
SteinArne Hammersland, Benedikte 
Rørvik Nilsen, Lucie Christensen 
Berge og Nils Asbjørn Engstad. 

Hammersland har flere ulike verv 
og posisjoner som tillitsvalgt i forbun
det og er i dag leder for Akademikerne 
i NAV og nestleder i Juristforbundets 
medlemsforening i NAV. Rørvik 
Nilsen arbeider som juridisk rådgiver i 
Tromsø kommune og har vært enga
sjert i tillittsvalgtarbeid i en årrekke. 
Lucie Christensen Berge er foretaks
advokat i Helse Fonna og har tidligere 
sittet i Juristforbundets hoved
styre.  Engstad er lagdommer i 
Hålogaland lagmannsrett, leder for 
Utmarksdomstolen for Finnmark, har 
vært engasjert i Dommerforeningen 
og har tidligere sittet i hovedstyret i 
forbundet.

Ulik bakgrunn 
– Bortsett fra vervet som president, vil 
en styreplass i hovedstyret i 
Juristforbundet være mulig å kombi
nere med full jobb. Hovedstyret har 
normalt 10 –  11 styremøter pr år – 

president, visepresident, to direkte 
valgte medlemmer av hovedstyret og 
et felles varamedlem. 

De  øvrige 5  styremedlemmene 
velges av seksjonene selv.  I tillegg har 
styret en ansattvalgt styrerepresentant.

Valgkomiteen går nå ut og ber om 
innspill på kandidater. 

Fristen for å komme med innspill 
til komiteen er 16 april. Det kan gjø
res på epost: valg@juristforbundet.no
 
Bredt ut
 – Vi er opptatt av å legge til rette for en 
åpen prosess  i forbundet. Vi går ut så 
bredt som mulig og ønsker innspill  til 
kandidater. Det er mulig å fremme seg 
selv som kandidat eller å foreslå andre. 
Ikke noe er fastlagt og alle forslag tas til 
vurdering. Vi vil også henvende oss til 
organisasjonsleddene for å oppfordre til 
innspill på kandidater til disse vervene, 
sier Hanne GilleboBlom.

Til daglig er hun advokat og for
handlingssjef i Legeforeningen. Hun 
har vært engasjert i Juristforbundet 
gjennom mange år og har også sittet i 
hovedstyret i forbundet.

Valgkomiteen i gang med arbeidet  
foran høstens valg i Juristforbundet

Skal finne ny president, 
visepresident og 
styremedlemmer

Valgkomiteen i Juristforbundet 
skal levere sin innstilling før 
sommeren – i god tid før 
landsmøtet i november. Men 
innen 16. april ønsker de innspill 
på aktuelle kandidater til 
hovedstyret – inkludert på ny 
president.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

– Valgkomiteen skal levere en innstil
ling innen 25. juni og er godt i gang 
med arbeidet, forteller valgkomiteens 
leder Hanne GilleboBlom da 
Juristkontakt møter komiteen under 
et møte på Juristenes Hus.

Det betyr at innstillingen blir 
levert i god tid før selve valget under 
Juristforbundets landsmøte 2. – 3. 
november. Landsmøtet foregår i år på 
Quality Airport Hotel Gardermoen.

Valgkomiteen til hovedstyret har 
som oppgave å finne kandidater til 

F.v Benedikte Rørvik Nilsen, SteinArne Hammersland, Hanne GilleboBlom (leder) og Nils Asbjørn Engstad. I tillegg sitter  
Lucie Christensen Berge i komiteen som blant annet skal finne kandidat til president i Juristforbundet.
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Presidentvervet skal fortsatt være 
hundre prosent frikjøpt. Presidenten 
velges for fire år med mulighet for 
gjenvalg i to 2års perioder. Altså til 
sammen åtte år maksimalt.

– Hvilke egenskaper bør en kandi
dat til presidentvervet ha?

– Presidentrollen skal representere 
Juristforbundet  utad som en viktig 
samfunnsaktør  på en  tillitsvekkende 
og profesjonell måte,  og  samti
dig være en samlende figur for organi
sasjonen og medlemmene. Vi har ikke 
laget noen kravspesifikasjon, men ser 
etter en kandidat med gode ledereg
enskaper, politisk innsikt og et sterkt 
engasjement for forbundet, sier 
Hanne GilleboBlom.

inkludert et todagers styreseminar, 
forteller GilleBlom.

– Vårt mål er å fremme en innstil
ling som samlet vil gi et godt og balan
sert styre med hensyn til sektor, kjønn 
og geografi.  Vi er opptatt av å finne 
kandidater med ulik erfaringsbakgrunn 
og egenskaper,  og samtidig finne en 
sammensetning som legger til rette for 
godt samarbeid internt i styret. Styret 
skal reflektere at Juristforbundet både 
er en profesjonsforening og en fagfore
ning, sier valgkomiteen.

Når det gjelder presidentvervet, 
stiller ikke nåværende president Curt 
A. Lier til valg etter å ha ledet 
Juristforbundet i over åtte år – seks av 
dem i fulltidsverv som president.

Med seg i valgkomiteen har hun 
SteinArne Hammersland, Benedikte 
Rørvik Nilsen, Lucie Christensen 
Berge og Nils Asbjørn Engstad. 

Hammersland har flere ulike verv 
og posisjoner som tillitsvalgt i forbun
det og er i dag leder for Akademikerne 
i NAV og nestleder i Juristforbundets 
medlemsforening i NAV. Rørvik 
Nilsen arbeider som juridisk rådgiver i 
Tromsø kommune og har vært enga
sjert i tillittsvalgtarbeid i en årrekke. 
Lucie Christensen Berge er foretaks
advokat i Helse Fonna og har tidligere 
sittet i Juristforbundets hoved
styre.  Engstad er lagdommer i 
Hålogaland lagmannsrett, leder for 
Utmarksdomstolen for Finnmark, har 
vært engasjert i Dommerforeningen 
og har tidligere sittet i hovedstyret i 
forbundet.

Ulik bakgrunn 
– Bortsett fra vervet som president, vil 
en styreplass i hovedstyret i 
Juristforbundet være mulig å kombi
nere med full jobb. Hovedstyret har 
normalt 10 –  11 styremøter pr år – 

Valgkomiteen i gang med arbeidet  
foran høstens valg i Juristforbundet

Skal finne ny president, 
visepresident og 
styremedlemmer

F.v Benedikte Rørvik Nilsen, SteinArne Hammersland, Hanne GilleboBlom (leder) og Nils Asbjørn Engstad. I tillegg sitter  
Lucie Christensen Berge i komiteen som blant annet skal finne kandidat til president i Juristforbundet.

       Presidentrollen  
skal representere  

Juristforbundet utad som  
en viktig samfunnsaktør  
på en tillitsvekkende og  

profesjonell måte, og  
samtidig være en samlende 

figur for organisasjonen  
og medlemmene
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ferd sel ge ne relt, og bi dra til økt 
be visst het om Svalbardkul tur min ne
nes spe si el le og sår ba re ka rak ter», skri
ver Mil jø di rek to ra tet i hø rings no ta tet 
som ble sendt ut 19. ja nu ar i år. 

For slaget om å ut vi de straf fe ram
men i sval bard mil jø lo ven kom et ter at 
re gje rin gen i de sem ber i fjor send te på 
hø ring et for slag om å inn fø re over tre
del ses ge byr og å heve straf fe ram me ne 
i for urens nings lo ven, pro dukt kon
trollo ven og na tur mang fold lo ven, der 
det blant an net er fore slått å heve 
straf fe ram men i na tur mang fold lo ven 
fra 3 til 5 års feng sel for gro ve over tre
del ser. For slaget til økt straf fe ram me i 
de nevn te lo ve ne på fast landsNorge 
in ne bæ rer imid ler tid ikke end rin ger i 
kul tur min ne lo ven, som har to års 
straf fe ram me der som det fore lig ger 
sær de les skjer pen de om sten dig he ter. 

Svalbard har sin egen «Lov om mil
jø vern på Svalbard» (sval bard mil jø lo
ven) som er en sam let re gu le ring av 
na tur og kul tur mil jø et på øya og dek
ker retts om rå der som på fast lan det i 
ho ved sak er re gu lert i for urens nings lo
ven, na tur mang fold lo ven, kul tur min
ne lo ven og plan og byg nings lo ven. 
Øk ning av straf fe ram men i sval bard
mil jø lo ven in ne bæ rer der for at den 
som be går grov kri mi na li tet mot kul
tur min ner på Svalbard vil kun ne straf
fes med inn til fem års feng sel –  mer 
enn dob belt så mye som om lov brud
det var be gått på fast landsNorge. 

Re age re strengt
I for slaget til end rin ger i straf fe ram
men i na tur mang fold lo ven be grun ner 
Kli ma og mil jø de par te men tet øk nin
gen blant an net med at det vil sik re en 
bed re et ter le vel se av Nor ges in ter na
sjo na le for plik tel ser. 

«I til legg vi ses det til at retts prak sis 
gir ut trykk for at man av all menn pre
ven ti ve grun ner bør re age re strengt i 
sa ker om mil jø kri mi na li tet, sam ti dig 
som straf fe lo ven § 240 ikke dek ker vik
ti ge for mer for svært al vor lig mil jø kri
mi na li tet», skri ver Mil jø di rek to ra tet. 

For slaget til end ring av lo ve ne på 
fast landsNorge gjør at Kli ma og mil

Som føl ge av en ald ri så li ten lovkurio
sitet vil der med gro ve for bry tel ser ret
tet mot kul tur min ner kun ne straf fes 
langt har de re på Svalbard et ter sval
bard mil jø lo ven enn til sva ren de kri mi
na li tet be gått på fast landsNorge et ter 
kul tur min ne lo ven, der som lov for
slaget ved tas. 

«En streng ge ne rell straf fe ram me 
vil kun ne vir ke all menn pre ven tivt i 
for hold til uhel di ge ak ti vi te ter, bl.a. 
som føl ge av sta dig øken de tu ris me og 

Økning av strafferammen i svalbardmiljøloven vil 
innebære at den som begår grov kriminalitet mot 

kulturminner på Svalbard vil kunne straffes med inntil 
fem års fengsel – mer enn dobbelt så mye som om 

lovbruddet var begått på fastlands-Norge. 

Tekst: Tore Letvik

Øken de tu ris me og mer ferd sel på Svalbard kre ver økt vern av mil jø og fre de de  kul tur min ner, me ner Kli ma og  
mil jø de par te men tet. Nå fore slås det å øke straf fe ram men fra tre til fem års feng sel for den som be går grov  

kri mi na li tet mot mil jø og kul tur min ner på øya. (Foto: Asgeir Helgestad / NN / Samfoto)

Fem års fengsel 
for å ødelegge kulturminner

Forslag til økt strafferamme



31JURISTKONTAKT   2 / 2018JURISTKONTAKT   2 / 2018

enn det som er til fel le for til sva
ren de felt på fast lan det. Det te gjel
der f.eks. fre de de kul tur min ner. 
Svalbardkul tur min ne nes ka rak ter 
og kli ma tis ke for hold gjør at både 
fas te kul tur min ner, og sær lig løse 
kul tur min ner ute i ter ren get, er eks
tremt sår ba re i for hold til men nes
ke li ge ak ti vi te ter», skri ver Mil jø di
rek to ra tet i hø rings no ta tet som det 
har sendt ut på veg ne av Kli ma og 
mil jø de par te men tet. 

Fle re tu ris ter
Og det er ikke bare Kli ma og mil jø
de par te men tet som er be kym ret for 
at uvur der li ge kul tur min ner skal for
svin ne på Svalbard, blant an net som 
føl ge av en sterkt øken de tu ris me. 
Fors ke re har igang satt over vå king av 
kul tur min ner på øya ved hjelp av dro
ner, skri ver forskning.no 

I den sist til gjen ge li ge års rap por
ten fra Sys sel man nen, fra 2016, 
be skri ves øk nin gen i an tall tu ris ter: 

Vo lu met på an tall til rei sen de til 
Svalbard i for bin del se med rei se livs
ak ti vi te ter vi ser en sta bil vekst. Det 
var i 2016 en øk ning på ca.10 % i 
an tall gjes te døgn på Svalbard, fra 
131.000 gjes te døgn i 2015 til 144.000 
gjes te døgn i 2016. En satsning på 
mar keds fø ring i sis te kvar tal med 
fo kus på nord lys og po lar natt kan for
kla re noe av øk nin gen. 36 over sjø is ke 
cruise skip had de an løp i Long year
by en som me ren 2016. To talt brak te 
de med seg i over kant av 41.000 
cruise pas sa sje rer, noe som til sva rer en 
øk ning på ca.10 % i for hold til året 
før. 

Høy es te rett avsa i juni i fjor en 
dom mot en mann som gjen nom en 
år rek ke had de gjort funn av gjen stan
der fra old ti den, uten å mel de fra til 
myn dig he te ne, og gikk der gjen nom 
be tyd nin gen av straff i sli ke sa ker.   

jø de par te men tet me ner det er nød ven
dig å end re lo ven på Svalbard. Den 
fore slåt te end rin gen i na tur mang fold
lo ven § 75 med fø rer et ter Mil jø di rek
to ra tets vur de ring be hov for å end re 
straf fe be stem mel sen i sval bard mil jø lo
ven til sva ren de, på grunn av prin sip pet 
om at mil jø re gel ver ket skal være minst 
like strengt på Svalbard som på fast lan
det, skri ver Mil jø di rek to ra tet. 

Di rek to ra tet pe ker blant an net på 
at de par te men tet i for ar bei de ne til 
sval bard mil jø lo ven ( (Ot.prp. nr. 38 
(20002001) vis te til at straf fe ram
men for over tre del ser av mil jø for
skrif ter gitt med hjem mel i § 4 i sval
bard lo ven av 1925 til dels var la ve re 
enn straf fe ram me ne i mil jø re gel ver
ket på fast lan det, og ut tal te: 

«De par te men tet me ner at det te 
ikke er til freds stil len de, sett på bak
grunn av de uni ke mil jø ver di er som 
fin nes på øy grup pen, og på bak grunn 
av at mil jø re gel ver ket bør være minst 
like strengt på Svalbard som på fast
lan det». 

Kul tur min ner
I for ar bei de ne vi ses det også til at de 
sær skil te for hol de ne på Svalbard med 
sto re av stan der og fol ke tom me om rå
der gjør at det kan være til fel dig om 
en over tre del se blir opp da get og møtt 
med straf fe re ak sjo ner. Det er der for 
av des to stør re all menn pre ven tiv 
be tyd ning at re ak sjo nen er merk bar, 
skri ver Mil jø di rek to ra tet. 

I hø rings for slaget he ter det vi
de re: » Mil jø di rek to ra tet me ner at 
dis se hen sy ne ne til si er at straf fe ram
men i sval bard mil jø lo ven ikke kan 
bli lig gen de et ter retts ut vik lin gen på 
fast lan det. Straf fe be stem mel sen i 
sval bard mil jø lo ven er ba sert på en 
mo dell der det gjel der den sam me 
straf fe ram men for alle for mer for 
mil jø kri mi na li tet. Den ne mo del len 
vi de re fø res med for slaget, slik at det 
ikke dif fe ren sie res mel lom de uli ke 
for me ne for mil jø kri mi na li tet. Man 
fø rer der med også vi de re sy ste met 
med at man på noen om rå der har en 
stren ge re straf fe ram me på Svalbard 

ferd sel ge ne relt, og bi dra til økt 
be visst het om Svalbardkul tur min ne
nes spe si el le og sår ba re ka rak ter», skri
ver Mil jø di rek to ra tet i hø rings no ta tet 
som ble sendt ut 19. ja nu ar i år. 

For slaget om å ut vi de straf fe ram
men i sval bard mil jø lo ven kom et ter at 
re gje rin gen i de sem ber i fjor send te på 
hø ring et for slag om å inn fø re over tre
del ses ge byr og å heve straf fe ram me ne 
i for urens nings lo ven, pro dukt kon
trollo ven og na tur mang fold lo ven, der 
det blant an net er fore slått å heve 
straf fe ram men i na tur mang fold lo ven 
fra 3 til 5 års feng sel for gro ve over tre
del ser. For slaget til økt straf fe ram me i 
de nevn te lo ve ne på fast landsNorge 
in ne bæ rer imid ler tid ikke end rin ger i 
kul tur min ne lo ven, som har to års 
straf fe ram me der som det fore lig ger 
sær de les skjer pen de om sten dig he ter. 

Svalbard har sin egen «Lov om mil
jø vern på Svalbard» (sval bard mil jø lo
ven) som er en sam let re gu le ring av 
na tur og kul tur mil jø et på øya og dek
ker retts om rå der som på fast lan det i 
ho ved sak er re gu lert i for urens nings lo
ven, na tur mang fold lo ven, kul tur min
ne lo ven og plan og byg nings lo ven. 
Øk ning av straf fe ram men i sval bard
mil jø lo ven in ne bæ rer der for at den 
som be går grov kri mi na li tet mot kul
tur min ner på Svalbard vil kun ne straf
fes med inn til fem års feng sel –  mer 
enn dob belt så mye som om lov brud
det var be gått på fast landsNorge. 

Re age re strengt
I for slaget til end rin ger i straf fe ram
men i na tur mang fold lo ven be grun ner 
Kli ma og mil jø de par te men tet øk nin
gen blant an net med at det vil sik re en 
bed re et ter le vel se av Nor ges in ter na
sjo na le for plik tel ser. 

«I til legg vi ses det til at retts prak sis 
gir ut trykk for at man av all menn pre
ven ti ve grun ner bør re age re strengt i 
sa ker om mil jø kri mi na li tet, sam ti dig 
som straf fe lo ven § 240 ikke dek ker vik
ti ge for mer for svært al vor lig mil jø kri
mi na li tet», skri ver Mil jø di rek to ra tet. 

For slaget til end ring av lo ve ne på 
fast landsNorge gjør at Kli ma og mil

Som føl ge av en ald ri så li ten lovkurio
sitet vil der med gro ve for bry tel ser ret
tet mot kul tur min ner kun ne straf fes 
langt har de re på Svalbard et ter sval
bard mil jø lo ven enn til sva ren de kri mi
na li tet be gått på fast landsNorge et ter 
kul tur min ne lo ven, der som lov for
slaget ved tas. 

«En streng ge ne rell straf fe ram me 
vil kun ne vir ke all menn pre ven tivt i 
for hold til uhel di ge ak ti vi te ter, bl.a. 
som føl ge av sta dig øken de tu ris me og 

Øken de tu ris me og mer ferd sel på Svalbard kre ver økt vern av mil jø og fre de de  kul tur min ner, me ner Kli ma og  
mil jø de par te men tet. Nå fore slås det å øke straf fe ram men fra tre til fem års feng sel for den som be går grov  

kri mi na li tet mot mil jø og kul tur min ner på øya. (Foto: Asgeir Helgestad / NN / Samfoto)

Fem års fengsel 
for å ødelegge kulturminner
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dig het, og som ska der re spek ten og 
til li ten til dom mer ne. Det pas ser te er 
ikke for en lig med dom mer etis ke krav, 
uav hen gig av om det skjer i el ler uten
for tje nes te. Etis ke prin sip per for 
dom mer at ferd punkt 13 før s te og 
tred je ledd er brutt.”

Dom me ren nek ter for at han had
de brutt dis se etis ke prin sip pe ne, vis te 
til at han had de vært nøye på å ikke 
opp tre som dom mer, og hev det selv at 
han bare gjor de det alle og en hver 
bur de gjø re når noen som tren ger det, 
ber en om hjelp.

Råd gi ver
Om dom me rens en ga sje ment som 
råd gi ver – og også pro sess full mek tig – 
skri ver ut val get at det ikke er noe for

Av 32 klager på norske dommere 
i fjor endte tre med kritikk. I de 

øvrige 29 sakene konkluderte 
tilsynsutvalget med at det ikke 

var grunnlag for disiplinærtiltak. 

Tekst: Tore Letvik

Det vi ser en gjen nom gang Ju rist kon
takt har gjort av av gjø rel se ne til Til
syns ut val get for dom me re, som 
be hand ler kla ger på, og vur de rer 
di sip li nær til tak, mot dom me re. 

To av kla ge ne som end te med kri
tikk gjaldt dom mer nes opp før sel i ret
ten, og ble på kla get av ak tø rer i de 
ak tu el le retts sa ke ne. I beg ge sa ke ne 
kon klu der te ut val get med at dom
mer ne had de vært unø dig ned la ten de 
over for kla ger ne, som par ter i sa ken. 

En vik tig ret te snor for til syns ut
val gets vur de ring av dom mer ad ferd er 
om det er påvist for hold som er eg net 
til å svek ke til li ten til dom sto le ne og 
dom mer ne, her un der om det fore lig
ger brudd på de etis ke prin sip pe ne for 
dom mer at ferd. 

Til syns ut val get har to til gjen ge li ge 
di sip li nær til tak det kan bru ke, kri tikk 
el ler ad var sel, av hen gig av sa kens 
al vor lig hets grad. Ad var sel gis svært 
sjel dent, vi ser sta tis tik ken for ifjor. 

Men i én av sa ke ne som end te 
med kri tikk i 2017, ville to av de fem 
med lem me ne av ut val get som 
be hand let sa ken, gi ad var sel mot en 
ting retts dom mer. Fler tal let fant at det 
måt te hol de med at dom me ren fikk 
kri tikk for å ha opp trådt i strid med 

god dom mer skikk. Ut val gets av gjø
rel se er ano ny mi sert.

Den ak tu el le sa ken gjaldt for hold 
som ting retts dom me ren had de gjort 
på sin fri tid, uten for tje nes te. Han ble 
i 2016 kon tak tet av en kvin ne som var 
i en sam livs kon flikt med sin sam bo er, 
og be stem te seg for å hjelpe hen ne, 
uten be ta ling. Selv om for hol de ne 
skjed de på fri ti den fant til syns ut val get 
dom me rens over tramp som så gro ve 
at det var nød ven dig med en re ak sjon. 

– Ska der re spek ten
I føl ge ut val gets ved tak har dom me
ren blant an net brukt «kren ken de og 

tru en de ut ta lel ser» over for kvin nens 
sam bo er og en kvin ne som sam bo e ren 
an gi ve lig had de et for hold til. 

«Dis se ble ut satt for press for å gå 
til ba ke på det de sa, gjø re inn røm mel
ser og kom me med en be stemt for kla
ring. Han har vært pågående og klar i 
sin me ning om at beg ge snak ket usant, 
og har frem satt ut sagn sterkt far get av 
til knyt nin gen til den ene si den», he ter 
det blant an net i til syns ut val gets 
be grun nel se for ved ta ket. 

Det he ter vi de re: «Det te er en 
type opp tre den som ikke for ven tes av 
en dom mer, som be rø rer dom mer rol
len, som ut ford rer dom sto le nes ver

Tre av 32 klager     endte med kritikk

I en av gjø rel se fra ja nu ar i år 
gis en so ren skri ver kri tikk for 
å ha opptrådt i strid med god 
dom mer skikk.

I fjor høst kla get tre ad vo ka ter inn en 
so ren skri ver for tre for skjel li ge sa ker. I 
ja nu ar ble sa ken be hand let av til syns
ut val get. So ren skri ve ren får kri tikk 
både for sin dom mer opp tre den og for 
må ten han be svar te kla ge ne på.

«Til syns ut val gets fler tall har kom
met til at so ren skri ver D har opptrådt 

So ren skri ve r brøt god dommerskikk 
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dig het, og som ska der re spek ten og 
til li ten til dom mer ne. Det pas ser te er 
ikke for en lig med dom mer etis ke krav, 
uav hen gig av om det skjer i el ler uten
for tje nes te. Etis ke prin sip per for 
dom mer at ferd punkt 13 før s te og 
tred je ledd er brutt.”

Dom me ren nek ter for at han had
de brutt dis se etis ke prin sip pe ne, vis te 
til at han had de vært nøye på å ikke 
opp tre som dom mer, og hev det selv at 
han bare gjor de det alle og en hver 
bur de gjø re når noen som tren ger det, 
ber en om hjelp.

Råd gi ver
Om dom me rens en ga sje ment som 
råd gi ver – og også pro sess full mek tig – 
skri ver ut val get at det ikke er noe for

bud mot et slikt en ga sje ment, men at 
det av gjø ren de for vur de rin gen blir 
om dom me ren har ut vist nød ven dig 
for sik tig het i sin rådgivning og en ga
sje ment. 

Ut val get skri ver også:
Ters ke len for kri tikk for dom me rens 
for hold uten for tje nes ten er høy. Det 
er i for ar bei de ne til domstolloven § 
237 pre si sert at kri tikk for sli ke for
hold skal «være for be holdt de eks tra
or di næ re si tua sjo ner og at det må 
ut vi ses til bør lig re spekt for den 
en kel te dom mers pri vat liv».

«Den ne sa ken gjel der ikke di rek te 
sam men blan ding av rol ler, men den 
gjel der eget ut ad ret tet en ga sje ment i 
[...] retts tvis ter og således i kjerneom
rådet for dom mer As vir ke. Det gjel der 
ikke pri va te for hold på en an nen are na. 
Til syns ut val get leg ger der for som 
ut gangs punkt for vur de rin gen til grunn 
at for hol det har be tyd ning for dom
mer gjer nin gen», skri ver ut val get.

tru en de ut ta lel ser» over for kvin nens 
sam bo er og en kvin ne som sam bo e ren 
an gi ve lig had de et for hold til. 

«Dis se ble ut satt for press for å gå 
til ba ke på det de sa, gjø re inn røm mel
ser og kom me med en be stemt for kla
ring. Han har vært pågående og klar i 
sin me ning om at beg ge snak ket usant, 
og har frem satt ut sagn sterkt far get av 
til knyt nin gen til den ene si den», he ter 
det blant an net i til syns ut val gets 
be grun nel se for ved ta ket. 

Det he ter vi de re: «Det te er en 
type opp tre den som ikke for ven tes av 
en dom mer, som be rø rer dom mer rol
len, som ut ford rer dom sto le nes ver

Tre av 32 klager     endte med kritikk

I en av gjø rel se fra ja nu ar i år 
gis en so ren skri ver kri tikk for 
å ha opptrådt i strid med god 
dom mer skikk.

I fjor høst kla get tre ad vo ka ter inn en 
so ren skri ver for tre for skjel li ge sa ker. I 
ja nu ar ble sa ken be hand let av til syns
ut val get. So ren skri ve ren får kri tikk 
både for sin dom mer opp tre den og for 
må ten han be svar te kla ge ne på.

«Til syns ut val gets fler tall har kom
met til at so ren skri ver D har opptrådt 

So ren skri ve r brøt god dommerskikk 
i strid med god dom mer skikk i for bin
del se med de tre kla ge sa ke ne. Vi de re 
har et en stem mig ut valg fun net at 
so ren skri ve ren har opptrådt kri tikk
ver dig i for bin del se med kla ge pro ses
sen. Beg ge for hol de ne ville hver for 
seg ha med ført di sip li nær re ak sjon i 
form av kri tikk. Til syns ut val get har 
et ter en sam let vur de ring av sa ke ne, 
kom met til at det er til strek ke lig å 
re age re med di sip li nær til tak i form av 
kri tikk, jf. domstolloven § 236 and re 
ledd», he ter det i en av gjø rel se fra 29. 
ja nu ar.  

Tilsynrådets fler tall me ner alt så at 
so ren skri ve ren ikke bare har brutt god 

dom mer skikk i de sa ke ne han er inn
kla get for, men også i for bin del se med 
kla ge sa ken:

«Til syns ut val get fin ner det kri tikk
ver dig at han, nå i en ny sak, på nytt 
bru ker ord og ut trykk som  frem står 
som lite sak li ge, frem mer be skyld nin
ger mot kla ger ne om «opp spinn, løgn, 
tå ke leg ging og even tyr his to ri er» samt 
tru er med an mel del se mv. Det te bi
drar til å be kref te at det er ube ha ge lig 
å kla ge dom me re inn til Til syns ut val
get og er eg net til å svek ke til li ten til 
dom mer stan den.»

       Det te er en type  
opp tre den som ikke  

for ven tes av en dom mer, 
som be rø rer dom mer rol len, 
som ut ford rer dom sto le nes 

ver dig het, og som ska der 
re spek ten og til li ten  

til dom mer ne
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måls tjen lig hånd te ring av lønns ar beid 
for ansattgruppen med på ta le ju ris ter. 
Nå som det er do ku men tert plik ter 
POD å gjør noe med det te og å være 
ty de li ge på det te i sin sty rings dia log 
med de par te men tet slik at de sør ger 
for å få egne til de lin ger ute luk ken de 
myn tet på å ret te opp mind re lønns ut
vik lin gen. Det ser jo nå ut som at po li
ti dis trik te ne over fø rer le di ge lønns
mid ler fra på ta le ju ris ter til and re 
for mål, sier SkjoldFryk holm. 

Har be reg net
Po li ti ju ris te ne me ner PODs lønns be
spa rel ser ikke står i for hold til hvil ke 
kon se kven ser en ned pri ori te ring av 
po li ti ad vo ka te ne kan få. 

Iføl ge Po li ti ju ris te ne er det om lag 
660 po li ti ad vo ka ter (1 og 2) som er 
ram met av det te. Po li ti ju ris te ne har 
be reg net at mind re lønns ut vik lin gen 
har en pris lapp på om lag 40.000.000 
kro ner. 

– I det sto re og det hele en be skje
den sum for po li ti et, men like fullt en 
al vor lig si tua sjon den in te grer te på ta
le myn dig he ten er i. Vår prin si pa le for
vent ning er at POD ber om å få til ført 
eks tra mid ler for å kom pen se re mind
re lønns ut vik lin gen fra be vil gen de 
myn dig het, men der som det ikke lar 
seg gjø re for ven ter vi at POD tar 
an svar for det te selv av eget drifts bud
sjett, sier SkjoldFryk holm. 

Ju rist kon takt har bedt om riks ad
vo ka tens kom men tar til at po li ti ad vo
ka te ne blir ak ter ut seilt lønns mes sig, 
og det fak tum at de res fag for en ing 
fryk ter at en så sen tral del av på ta le ju
ris te ne i po li ti et opp le ver ned pri ori te
rin gen som de mo ti ve ren de. 

As si ste ren de riks ad vo kat Knut 
Erik Sæther gir føl gen de svar: 

«Riks ad vo ka ten er be kym ret for 
ut vik lin gen. Po li ti ju ris te ne er en grup
 pe det er be hov for å sat se på. De har 
en vik tig rol le i straf fe saks be hand lin
gen, ikke bare med hen syn til å av
gjø re om det skal tas ut til ta le el ler 
ikke, men også i å lede et ter fors kin gen 
og for hind re jus tis feil. Ikke minst er 
det te be kym rings fullt nå, i den sto re 

lønns ut vik ling, sna re re tvert om, sier 
SkjoldFryk holm til Ju rist kon takt. 

Han fryk ter at lønns mes sig ned
pri ori te ring kan vir ke de mo ti ve ren de 
på en al le re de hardt pres set grup pe 
an sat te i po li ti et som nå også står midt 
i en kre ven de fase av po li ti re for men. 

– Jeg ser det som helt nød ven dig å 
ta tak i den ne pro blem stil lin gen nå, all 
den tid be ve gel sen ut av og mel lom 
po li ti dis trik ter ser ut til å tilta og 
re sul ta te ne et ter si gen de for ver res, 
ved at an tall ube hand le de sa ker ser ut 
til å sti ge de fles te ste der. 

– I vers te fall kan jo det te ram me 
de som blir ut satt for kri mi na li tet som 
da ri si ke rer å møte et po li ti uten ka pa
si tet til å hånd te re et ter forsk nings le
del se, tvangs mid del bruk el ler får av
gjort straf fe sa ken. Vi de re ram mer det 
kva li te ten på det ar bei det den in te
grer te på ta le styr ken ut fø rer, når de 
an sat te ser hvor dan de res ar beid verd
set tes av egen etat vil det jo være lite 
frukt bart for dyk ti ge og er far ne på ta
le ju ris ter å fort set te, sier SkjoldFryk
holm og fort set ter: 

– En de lig har man nå en om for ent 
rap port med ar beids gi ver som do ku
men te rer at po li ti et har en lite for

– POD plik ter å sør ge for å ret te opp 
mind re lønns ut vik lin gen, sier før s te 
nest le der i Po li ti ju ris te ne, Are Skjold
Fryk holm. 

Det er i rap por ten «Lønns ut vik lin
gen i po li ti et for pe ri oden 2009 – 2017», 
som er gitt ut av Po li ti di rek to ra tet, opp
lys nin ge ne om po li ti ad vo ka te nes la ve re 
lønns vekst frem kom mer. Po li ti ju ris te ne 
re age rer sterkt på den uli ke be hand lin
gen og ber både Po li ti di rek to ra tet 
(POD) og riks ad vo ka ten om å ta grep 
for å ret te opp i skjev he te ne. 

Den er far ne jus tis po li ti ke ren Jen
ny Klin ge (Sp) me ner det er grunn til 
å re age re. Over for Ju rist kon takt 
ut tryk ker også as si ste ren de riks ad vo
kat Knut Erik Sæther be kym ring over 
ut vik lin gen. 

Po li ti ju ris te ne og fag for en in gens 
før s te nest le der, SkjoldFryk holm 
på pe ker den uli ke lønns ut vik lin gen. 

– Av rap por ten frem går det til sy
ne la ten de ty de lig at det ute luk ken de 
er på ta le styr ken i po li ti et som har 
hatt en mind re lønns ut vik ling si den 
2009 på nær me re 40 pro sent sam
men lig net med sta ten for øv rig. Så 
godt som in gen av de and re grup pe ne 
i po li ti et ser ut til å ha hatt la ve re 

Skjev lønnsutvikling 
rammer politiadvokater

En undersøkelse avdekker at 
påtalejurister i stillinger som 
politiadvokat og politiadvokat 
2 er lønnsmessig akterutseilt 
sammenlignet med andre 
ansatte i politiet. Politijuristene 
reagerer kraftig på det som 
fremkommer i en ny rapport. 

Tekst: Tore Letvik
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sett har hatt en viss mind re lønns ut
vik ling, som va ri e rer noe mel lom de 
uli ke stil lings ka te go ri ene og om man 
ser på fast lønn, el ler fast lønn med 
fas te og va riab le til legg, sier sek sjons
sjef Fro de Aa rum i PODs HRav de
ling. 

– Vi øns ker imid ler tid ikke en slik 
ut vik ling, og er opp tatt av å sik re kon
kur ran se dyk ti ge vil kår for våre an
sat te. Ut over lønn er vi glad for at uli
ke un der sø kel ser over fle re år vi ser at 
eta ten er en at trak tiv ar beids plass for 
ju ris ter og turn ove ren har de sis te åre
ne gått ned over, og var i 2017 på kun 
3,34%. Så selv om vi har for bed rings
punk ter å jobbe et ter, så er vi gla de for 
at eta ten ut fra dis se fak to re ne frem
står som en at trak tiv ar beids plass for 
ju ris ter, sier Aa rum. 

Rap por ten «Lønns ut vik lin gen i 
po li ti et i pe ri oden 2009 – 2017» ba se
rer seg på lønns data for alle an sat te fra 
po li ti ets lønns sy stem (SAP). Det ses 
på en rek ke stil lings grup per in nen for 
ho ved grup pe ne po li ti, si vi le og ju ris
ter. Det er også sett på lønns ut vik lin
gen for grup pe ne mel lom uli ke en he
ter i po li ti et. I til legg er det gjort en 
sam men lig ning av lønns ut vik lin gen til 
stats an sat te. Tall for lønn for an sat te i 

om stil lin gen som på går ute i po li ti dis
trik te ne. Det er vik tig at po li ti ju ris
te ne ikke svek kes, og det er det en fare 
for om man sak ker ak ter ut lønns mes
sig.” 

– Ikke rik tig
Po li ti di rek to ra tet sier de er glad for at 
rap por ten fore lig ger, selv om de ikke 
er enig i at den vi ser at skjev he ten er 
så stor som 40%. 

– Vi er glad for at vi gjen nom rap
por ten Lønns ut vik ling i po li ti et 2009 
– 2017 har fått et fel les fak ta grunn lag 
for det vi de re lønns ar bei det i eta ten. 
Men det er ikke rik tig at på ta le ju ris
te ne har hatt en mind re lønns ut vik ling 
på 40% de sis te åre ne. Det om for en te 
tall ma te ria let gir ikke grunn lag for en 
slik på stand. På ta le ju ris te ne sam let 

måls tjen lig hånd te ring av lønns ar beid 
for ansattgruppen med på ta le ju ris ter. 
Nå som det er do ku men tert plik ter 
POD å gjør noe med det te og å være 
ty de li ge på det te i sin sty rings dia log 
med de par te men tet slik at de sør ger 
for å få egne til de lin ger ute luk ken de 
myn tet på å ret te opp mind re lønns ut
vik lin gen. Det ser jo nå ut som at po li
ti dis trik te ne over fø rer le di ge lønns
mid ler fra på ta le ju ris ter til and re 
for mål, sier SkjoldFryk holm. 

Har be reg net
Po li ti ju ris te ne me ner PODs lønns be
spa rel ser ikke står i for hold til hvil ke 
kon se kven ser en ned pri ori te ring av 
po li ti ad vo ka te ne kan få. 

Iføl ge Po li ti ju ris te ne er det om lag 
660 po li ti ad vo ka ter (1 og 2) som er 
ram met av det te. Po li ti ju ris te ne har 
be reg net at mind re lønns ut vik lin gen 
har en pris lapp på om lag 40.000.000 
kro ner. 

– I det sto re og det hele en be skje
den sum for po li ti et, men like fullt en 
al vor lig si tua sjon den in te grer te på ta
le myn dig he ten er i. Vår prin si pa le for
vent ning er at POD ber om å få til ført 
eks tra mid ler for å kom pen se re mind
re lønns ut vik lin gen fra be vil gen de 
myn dig het, men der som det ikke lar 
seg gjø re for ven ter vi at POD tar 
an svar for det te selv av eget drifts bud
sjett, sier SkjoldFryk holm. 

Ju rist kon takt har bedt om riks ad
vo ka tens kom men tar til at po li ti ad vo
ka te ne blir ak ter ut seilt lønns mes sig, 
og det fak tum at de res fag for en ing 
fryk ter at en så sen tral del av på ta le ju
ris te ne i po li ti et opp le ver ned pri ori te
rin gen som de mo ti ve ren de. 

As si ste ren de riks ad vo kat Knut 
Erik Sæther gir føl gen de svar: 

«Riks ad vo ka ten er be kym ret for 
ut vik lin gen. Po li ti ju ris te ne er en grup
 pe det er be hov for å sat se på. De har 
en vik tig rol le i straf fe saks be hand lin
gen, ikke bare med hen syn til å av
gjø re om det skal tas ut til ta le el ler 
ikke, men også i å lede et ter fors kin gen 
og for hind re jus tis feil. Ikke minst er 
det te be kym rings fullt nå, i den sto re 

lønns ut vik ling, sna re re tvert om, sier 
SkjoldFryk holm til Ju rist kon takt. 

Han fryk ter at lønns mes sig ned
pri ori te ring kan vir ke de mo ti ve ren de 
på en al le re de hardt pres set grup pe 
an sat te i po li ti et som nå også står midt 
i en kre ven de fase av po li ti re for men. 

– Jeg ser det som helt nød ven dig å 
ta tak i den ne pro blem stil lin gen nå, all 
den tid be ve gel sen ut av og mel lom 
po li ti dis trik ter ser ut til å tilta og 
re sul ta te ne et ter si gen de for ver res, 
ved at an tall ube hand le de sa ker ser ut 
til å sti ge de fles te ste der. 

– I vers te fall kan jo det te ram me 
de som blir ut satt for kri mi na li tet som 
da ri si ke rer å møte et po li ti uten ka pa
si tet til å hånd te re et ter forsk nings le
del se, tvangs mid del bruk el ler får av
gjort straf fe sa ken. Vi de re ram mer det 
kva li te ten på det ar bei det den in te
grer te på ta le styr ken ut fø rer, når de 
an sat te ser hvor dan de res ar beid verd
set tes av egen etat vil det jo være lite 
frukt bart for dyk ti ge og er far ne på ta
le ju ris ter å fort set te, sier SkjoldFryk
holm og fort set ter: 

– En de lig har man nå en om for ent 
rap port med ar beids gi ver som do ku
men te rer at po li ti et har en lite for

Skjev lønnsutvikling 
rammer politiadvokater

– Av rap por ten frem går det til sy ne la ten de ty de lig at det ute luk ken de er på ta le styr
ken i po li ti et som har hatt en mind re lønns ut vik ling si den 2009, sier før s te nest le der i 
Po li ti ju ris te ne, Are SkjoldFryk holm (Foto: OleMartin Gang nes)

   Lønns mes sig  
ned pri ori te ring kan vir ke 

de mo ti ve ren de på en  
al le re de hardt pres set 

grup pe an sat te i po li ti et
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stor tings re pre sen tant å gi kla re og 
de tal jer te fø rin ger på hvil ke stil lings
ka te go ri er i po li ti et som må få høy ere 
lønns vekst. Li ke vel er det verdt å 
kom men te re det som kom mer fram i 
rap por ten, og å ha syns punk ter på 
det te. Det er ty de lig fra rap por ten at 
det er en del for skjel ler mel lom ka te
go ri ene po li ti, si vil og ju rist, i til legg til 
at det er re la tivt sto re for skjel ler mel
lom grup per inn ad i dis se ka te go ri ene. 

– Jourordningen har jo vært og er 
en vik tig øko no misk og fag lig mo ti va
sjon for ar bei det i på ta le myn dig he ten 
i po li ti et, og ut gjør et be ty de lig til legg 
i lønn. Slik sett kan en mu li gens si at 
jourordningen kan ha for svart at 
grunn løn nen ikke nød ven dig vis har 
økt like mye. Jeg har li ke vel for stått 
det slik at fle re ju ris ter har gått ned 
ti talls tu sen kro ner i lønn som føl ge av 
den ny li ge om leg gin gen av ord nin gen, 
og at jourvaktene er fær re og kor te re. 
Uten at jeg kan leg ge noen kla re fø rin
ger, me ner jeg at det er na tur lig å se på 
den ne sam men hen gen når lønns øk
ning vur de res for ju ris te ne i po li ti et. 
Må let er å re krut te re og be hol de gode 
po li ti ju ris ter. Det er vik tig å huske at 
mye «turnover», po li ti ju ris ter som 
kom mer og går, også er dyrt og lite 
hen sikts mes sig. Mer sta bil ar beids
kraft på det te om rå det er et gode både 
for den det gjel der, for eta ten og for 
retts sy ste met vårt, skri ver Klin ge.  

tan se. Ut vik lin gen i kri mi na li tets og 
trus sel bil det til si er at po li ti og lens
manns eta ten frem over vil ha be hov 
for fle re ty per kom pe tan se enn i dag. 
Lønn, lønns ut vik ling og dis po ne rin
gen av po li ti ets bud sjett ram mer over
la ter de par te men tet til par te ne i 
ar beids li vet, sier Johansen. 

En av de mest er far ne jus tis po li ti
ker ne her i lan det, man ge årig med lem 
av Stortingets jus tis ko mi té, Jen ny 
Klin ge (Sp) har lest rap por ten og 
re age rer på det som frem går i den. 
Hun gir klar støt te til po li ti ad vo ka
te ne, og gir sam ti dig et ald ri så lite 
spark på leg gen til Po li ti di rek to ra tet. 

– Det er opp lagt vik tig å leg ge til 
ret te for at ikke klo ke og kom pe ten te 
ho der for svin ner fra po li ti et. For å ta 
vare på kom pe tent ar beids kraft må de 
an sat te opp le ve at ar beids gi ver verd
set ter det de gjør. Det te hand ler ikke 
kun om an svar og fag li ge ut ford rin ger, 
men også om løn nen man mot tar. Jeg 
har stor for stå el se for at det kan 
på vir ke mo ti va sjo nen når noen grup
per ser at and re det er na tur lig å sam
men lig ne seg med går frem i lønn 
mens de selv hen ger et ter, skri ver 
Klin ge i en epost til Ju rist kon takt. 

Klin ge un der stre ker at hun ikke 
har myn dig het i for hold som be rø rer 
lønns spørs mål i po li ti et, men fin ner 
li ke vel grunn til å re age re. 

– Det er ikke helt min rol le som 

sta ten fore lig ger kun frem til og med 
2016. 

I den 44 si der lan ge rap por ten, 
som do ku men te rer lønns ut vik lin gen 
for alle an sat te i po li ti et skri ver POD 
selv blant an net: 

«Blant ju ris ter har det vært en ulik 
lønns ut vik ling. Po li ti full mek ti ger og 
po li tiin spek tø rer med påtalekompe
tanse har hatt en ster ke re lønns vekst 
enn po li ti ad vo kat og po li ti ad vo kat 2. 
Veks ten for po li ti full mek tig har bl.a. 
sam men heng med at de ble om fat tet 
av ATBav ta len (Ar beids tids be stem
mel se ne i po li ti og lens manns eta ten, 
red.anm.) og fikk ATBtil leg get fra 
ok to ber 2009. De var ikke om fat tet av 
den tid li ge re av ta len for påtalejurister. 
Den ak ku mu ler te no mi nel le lønns
veks ten i grunn lønn pluss fas te til legg 
har vært noe la ve re for po li ti ad vo kat 
og po li ti ad vo kat 2 enn for stats an sat te 
med lang ut dan ning. I pe ri oden 2010
2014 var lønns veks ten for ju ris te ne i 
po li ti et gjennomgående la ve re enn for 
stats ad vo ka te ne un der lagt Riks ad vo
ka ten.” 

Rik tig kom pe tan se
Jus tis de par te men tet gir, gjen nom, 
stats sek re tær Knut Mor ten Johansen 
(Frp), føl gen de kom men tar til rap por
ten: 

– Vi er opp tatt av at norsk po li ti 
skal ha til strek ke lig og rik tig kom pe

– Jeg har stor for stå el se for at det kan på vir ke mo ti va sjo nen 
når noen grup per ser at and re det er na tur lig å sam men lig ne 
seg med går frem i lønn mens de selv hen ger et ter, sier Jen
ny Klin ge.

– Riks ad vo ka ten er be kym ret for ut vik lin gen. Det er vik tig at 
po li ti ju ris te ne ikke svek kes, og det er det en fare for om man 
sak ker ak ter ut lønns mes sig, sier as si ste ren de riks ad vo kat 
Knut Erik Sæther (Foto: Riks ad vo ka ten)
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stor tings re pre sen tant å gi kla re og 
de tal jer te fø rin ger på hvil ke stil lings
ka te go ri er i po li ti et som må få høy ere 
lønns vekst. Li ke vel er det verdt å 
kom men te re det som kom mer fram i 
rap por ten, og å ha syns punk ter på 
det te. Det er ty de lig fra rap por ten at 
det er en del for skjel ler mel lom ka te
go ri ene po li ti, si vil og ju rist, i til legg til 
at det er re la tivt sto re for skjel ler mel
lom grup per inn ad i dis se ka te go ri ene. 

– Jourordningen har jo vært og er 
en vik tig øko no misk og fag lig mo ti va
sjon for ar bei det i på ta le myn dig he ten 
i po li ti et, og ut gjør et be ty de lig til legg 
i lønn. Slik sett kan en mu li gens si at 
jourordningen kan ha for svart at 
grunn løn nen ikke nød ven dig vis har 
økt like mye. Jeg har li ke vel for stått 
det slik at fle re ju ris ter har gått ned 
ti talls tu sen kro ner i lønn som føl ge av 
den ny li ge om leg gin gen av ord nin gen, 
og at jourvaktene er fær re og kor te re. 
Uten at jeg kan leg ge noen kla re fø rin
ger, me ner jeg at det er na tur lig å se på 
den ne sam men hen gen når lønns øk
ning vur de res for ju ris te ne i po li ti et. 
Må let er å re krut te re og be hol de gode 
po li ti ju ris ter. Det er vik tig å huske at 
mye «turnover», po li ti ju ris ter som 
kom mer og går, også er dyrt og lite 
hen sikts mes sig. Mer sta bil ar beids
kraft på det te om rå det er et gode både 
for den det gjel der, for eta ten og for 
retts sy ste met vårt, skri ver Klin ge.  

– Riks ad vo ka ten er be kym ret for ut vik lin gen. Det er vik tig at 
po li ti ju ris te ne ikke svek kes, og det er det en fare for om man 
sak ker ak ter ut lønns mes sig, sier as si ste ren de riks ad vo kat 
Knut Erik Sæther (Foto: Riks ad vo ka ten)
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sa ler for å av leg ge eks amen, men på 
le se sa le ne. 

En spør re un der sø kel se JSU har 
fore tatt blant stu den te ne vi ser mis nøye. 

– 289 jusstu den ter har be svart. 
Når det gjel der Si lur vei en er nes ten 
alle ne ga ti ve. Og de som ennå ikke har 
hatt eks amen utrykker be kym ring. 

– Er det uro blant stu den te ne?
– Ja, vel dig. Det er mye usik ker

het. Det opp le ves som noe vi bare får 
tredd ned over ho det.

– Tror dere at kri tik ken de res blir 
hørt?

– Vi får se. Jeg må un der stre ke at 
vi ikke bare er ne ga ti ve til end rin ger, 
men det er man ge som er uro li ge. Vårt 
håp er å re ver se re noen av end rin ge ne 
og å ber ge de gode løs nin ge ne, sier 
Con ra di.

Har for stå el se
Stu die de kan Er ling Hjel meng på Det 
ju ri dis ke fa kul tet ved UiO sier det te 
drei er seg om tre uli ke ting: At eks
amen skal av vik les i Si lur vei en et ter 
en nær me re inn fa sings plan, at alle 
eks ame ner fra og med vå ren 2018 skal 
bru ke den di gi ta le løs nin gen In spe ra 
og inn fa sing av en sær skilt til pas set 
ver sjon av Lov data Pro som stu die
verk tøy og hjel pe mid del til eks amen. 

– Ved rø ren de de to før s te er det te 
re sul ta ter av sen tra le be slut nin ger ved 
UiO. Si lur vei en som sen tra li sert eks
amens lo ka le er ved tatt i Uni ver si tets
sty ret, og det er også en sen tral be slut
ning om å stan dar di se re den di gi ta le 
eks amens løs nin gen til pro gram met 
In spe ra. Her er det rik tig at våre stu
den ter ikke har blitt di rek te in vol vert, 
men stu den te ne ved UiO er på van lig 
måte in klu dert gjen nom del ta kel se i 
Ut dan nings ko mi te en, Uni ver si tets sty
ret og Stu dent par la men tet, sier han. 

– Når det gjel der Lov data Pro er 
det te noe JSU har vært med på gjen
nom del ta kel se i ar beids grup pe ved 
fa kul te tet, sier Hjel meng. 

Om de stu den te ne som har star tet 
med pa pir ba ser te hjel pe mid ler skal få 
lov til å full fø re stu di et med det te 
som sup ple ment til det di gi ta le, er det 

JSU er ikke mot stan de re av at kil de ne 
kan/skal være di gi ta le, men stil ler oss 
sterkt kri tis ke til at det ikke fore tas lik
nen de av grens nin ger som i dag. Kil de
til fan get og for vent nin ge ne til stu den
te ne end res dras tisk(...) Sa ken om nytt 
eks amens sted og nytt sy stem er 
ut ford ren de – og vi opp le ver at stu
den te ne gjen nom hele pro ses sen ikke 
har blitt hørt.”

Spør re un der sø kel se
Stu den te ne fø ler seg for bi gått i pro
ses sen.

– Man ge av ved ta ke ne som er fat tet 
om det te har skjedd uten stu dent re pre
sen ta sjon fra jusstu den te ne. Vi spør 
hvor for vi ikke er blitt hørt. Ved tak som 
er sty ren de for hele pro ses sen er fat tet 
av UiO på sen tralt nivå, sier Con ra di. 

Hun sier at JSU og fa kul te tet er 
eni ge om at jusstu den te ne er de som 
minst tren ger å flyt tes til Si lur vei en. 

– Vi har al le re de til gang på PC for 
å skrive eks amen, og sit ter ald ri i gym

Hun sier at di gi ta li se ring er po si
tivt, men at inn fa sin gen er for rask. 

– Ho ved pro ble met er Si lur vei en 
og over gan gen fra Digeks, som er et 
egetutviklet eks amens pro gram, til 
In spe ra. En av grun ne ne til at man går 
over til In spe ra er at Digeks ikke kan 
fun ge re med Lov data Pro – et eks em
pel på at ved ta ke ne UiO har fat tet er 
sterkt knyt tet sam men.

– Men det te drei er seg ikke først 
og fremst om det di gi ta le. Jusstu den
te ne har i fle re år hatt di gi ta le eks
ame ner, ved at vi har skre vet i Word 
via Digeks, uten at det har skapt pro
ble mer, sier Con ra di. 

På JSUs Face bookside he ter blant 
an net:

«Ju ri disk Stu dent ut valg me ner at 
langt fra alle end rin ge ne er til stu den
te nes bes te, og at man ge av dem vil 
sør ge for å gjø re retts stu di et enda van
ske li ge re(...) Det er ved tatt inn fa sing 
av di gi ta le hjel pe mid ler, med et be ty
de li ge stør re kil de til fang enn da gens. 

Uro rundt nytt eksamensopplegg
Det nye eksamensprogrammet 
Inspera og nye eksamenslokaler 
i Silurveien skaper uro og 
bekymring blant jusstudentene 
ved fakultetet i Oslo. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Jusstu den ter ved Uni ver si te tet i Oslo 
har fått mye nytt å for hol de seg til når 
det gjel der eks amen og på all mø ter og 
uli ke fora utrykker man ge stor frust ra
sjon.

Det er in tro du sert et nytt di gi talt 
eks amens pro gram, In spe ra, som kri ti
ke re me ner er mind re eg net enn da
gens sy stem. Dess uten av vik les eks
ame ner i nye lo ka ler i Si lur vei en på 
Ul lern – som av fle re be skri ves som 
«eks amens fa brik ken til UiO». Her har 
kri tik ken gått på at er fa rin ge ne så 
langt ikke er gode i de nye lo ka le ne og 
at det har skapt frust ra sjon blant stu
den te ne.

De før s te juss ek sa me ne ne i lo ka
le ne i Si lur vei en ble av holdt i fjor vår. 
Iføl ge Uni ver si tas har et av pro ble
me ne i Si lur vei en vært gjen nom fø ring 
av bok kon troll – det skal ha blitt kø og 
kan di da ter fikk mind re tid for di kon
troll ikke var fer dig til eks amens start. 
Over gang til di gi ta le kil der vil et ter 
hvert fjer ne pro ble met med bok kon
troll, men fle re stu den ter er kri tis ke til 
må ten di gi ta li se rin gen inn fa ses, for tel
ler Uni ver si tas et ter et all mø te blant 
stu den te ne i feb ruar.

– For rask inn fa sing
Ju ri disk Stu dent ut valg (JSU) ved UiO 
har vært kri tis ke til hvor dan det nye 
eks amens opp leg get fun ge rer –  og 
ikke minst til pro ses sen og stu dent in
vol ve rin gen, for tel ler JSUle der Ma ria 
Fio rel lo Con ra di til Ju rist kon takt.

– Det er mye usik ker het. Det opp le ves som noe vi bare får tredd ned over ho det,  
sier JSUle der Ma ria Fio rel lo  Con ra di (Foto: JSU)
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tu sjo ne ne et stort an svar. Jeg vil opp
ford re til å lyt te godt til stu den te ne, 
sier han.

– Jeg vil be røm me JSU i Oslo for 
de res en ga sje ment og vi i Ju rist for
bun detStu dent kom mer til å føl ge 
med på ut vik lin gen både i Oslo og 
na sjo nalt.

– Sto re eks amens end rin ger
I un der sø kel sen blant stu den te ne 
fore tatt av Ju ri disk Stu dent ut valg 
kom mer det fram man ge hjer te sukk i 
fri tekst fel te ne. En stu dent skri ver:

«Jeg har gått tre år på det te stu di et 
og inn ret tet meg et ter den tra di sjo
nel le må ten å ha eks amen på. At man 
plut se lig, over halv veis ut i stu di et, 
må inn ret te seg et ter gan ske sto re eks
amens end rin ger på fø rer eks tra mye 
stress enn det al le re de er på det te stu
di et. Når man har kom met så langt i 
stu di et har man fun net sin tek nikk og 
me to de, og høyst sann syn lig en egen 
innarbeidelsesteknikk i hjel pe mid le ne 
som har mye å si når man skal ta eks
amen.» 

«Ikke minst kan til gang til så man
ge retts kil der som Lov data Pro har 
gjø re at man ta per mas se tid på eks
amen til å lete opp dis se og sile ut det 
re le van te», skri ver stu den ten. 

ikke tatt noen en de lig be slut ning om, 
opp ly ser han. 

 Hjel meng for tel ler at han 
selv har tes tet både In spe ra og Si lur
vei en, og at han sy nes beg ge de ler fun
ge rer godt. 

– Mot stan den mot Si lur vei en skyl
des nok dels skep sis mot å plas se res i 
nye lo ka ler, men det er ikke til å stik ke 
un der stol at det i fjor høst var uak
sep tab le opp starts pro ble mer –  sær lig 
knyt tet til lo gi stikk og bok kon troll. 
Her er det imid ler tid tatt grep for å 
unn gå gjen ta gel ser. 

– Vi skal ha for stå el se for at stu
den te ne sy nes det skjer mye på en 
gang, og vi prø ver der for å leg ge best 
mu lig til ret te, sier stu die de ka nen. 

Vil føl ge ut vik lin gen
Le der av Ju rist for bun detStu dent, 
Pas cu al Strøms næs, for tel ler at det er 
noe uli ke opp legg for eks amen ved 
alle de ju ri dis ke fa kul te te ne, men at 
Oslo er først ute med å fase inn kun 
di gi ta le kil der til eks amen. 

Selv stu de rer han i Bergen. Der 
bru kes al le re de eks amens pro gram met 
In spe ra, men det er li ke vel mu lig å 
bru ke pa pir kil der ved eks amen. 

Han er enig med JSU i Oslo at 
di gi ta li se ring ge ne relt er et gode og 
vik tig å mest re når man skal ut i 
ar beids li vet – men at det prak tis ke 
ved eks amens si tua sjo nen må være på 
plass.

– Vi må for ut set te at spil le reg le ne 
rundt en eks amen er slik stu den te ne 
kjen ner godt til fra før og at det blir 
like for ut set nin ger for å vise hva man 
kan. Her på hvi ler det ut dan nings in sti

sa ler for å av leg ge eks amen, men på 
le se sa le ne. 

En spør re un der sø kel se JSU har 
fore tatt blant stu den te ne vi ser mis nøye. 

– 289 jusstu den ter har be svart. 
Når det gjel der Si lur vei en er nes ten 
alle ne ga ti ve. Og de som ennå ikke har 
hatt eks amen utrykker be kym ring. 

– Er det uro blant stu den te ne?
– Ja, vel dig. Det er mye usik ker

het. Det opp le ves som noe vi bare får 
tredd ned over ho det.

– Tror dere at kri tik ken de res blir 
hørt?

– Vi får se. Jeg må un der stre ke at 
vi ikke bare er ne ga ti ve til end rin ger, 
men det er man ge som er uro li ge. Vårt 
håp er å re ver se re noen av end rin ge ne 
og å ber ge de gode løs nin ge ne, sier 
Con ra di.

Har for stå el se
Stu die de kan Er ling Hjel meng på Det 
ju ri dis ke fa kul tet ved UiO sier det te 
drei er seg om tre uli ke ting: At eks
amen skal av vik les i Si lur vei en et ter 
en nær me re inn fa sings plan, at alle 
eks ame ner fra og med vå ren 2018 skal 
bru ke den di gi ta le løs nin gen In spe ra 
og inn fa sing av en sær skilt til pas set 
ver sjon av Lov data Pro som stu die
verk tøy og hjel pe mid del til eks amen. 

– Ved rø ren de de to før s te er det te 
re sul ta ter av sen tra le be slut nin ger ved 
UiO. Si lur vei en som sen tra li sert eks
amens lo ka le er ved tatt i Uni ver si tets
sty ret, og det er også en sen tral be slut
ning om å stan dar di se re den di gi ta le 
eks amens løs nin gen til pro gram met 
In spe ra. Her er det rik tig at våre stu
den ter ikke har blitt di rek te in vol vert, 
men stu den te ne ved UiO er på van lig 
måte in klu dert gjen nom del ta kel se i 
Ut dan nings ko mi te en, Uni ver si tets sty
ret og Stu dent par la men tet, sier han. 

– Når det gjel der Lov data Pro er 
det te noe JSU har vært med på gjen
nom del ta kel se i ar beids grup pe ved 
fa kul te tet, sier Hjel meng. 

Om de stu den te ne som har star tet 
med pa pir ba ser te hjel pe mid ler skal få 
lov til å full fø re stu di et med det te 
som sup ple ment til det di gi ta le, er det 

JSU er ikke mot stan de re av at kil de ne 
kan/skal være di gi ta le, men stil ler oss 
sterkt kri tis ke til at det ikke fore tas lik
nen de av grens nin ger som i dag. Kil de
til fan get og for vent nin ge ne til stu den
te ne end res dras tisk(...) Sa ken om nytt 
eks amens sted og nytt sy stem er 
ut ford ren de – og vi opp le ver at stu
den te ne gjen nom hele pro ses sen ikke 
har blitt hørt.”

Spør re un der sø kel se
Stu den te ne fø ler seg for bi gått i pro
ses sen.

– Man ge av ved ta ke ne som er fat tet 
om det te har skjedd uten stu dent re pre
sen ta sjon fra jusstu den te ne. Vi spør 
hvor for vi ikke er blitt hørt. Ved tak som 
er sty ren de for hele pro ses sen er fat tet 
av UiO på sen tralt nivå, sier Con ra di. 

Hun sier at JSU og fa kul te tet er 
eni ge om at jusstu den te ne er de som 
minst tren ger å flyt tes til Si lur vei en. 

– Vi har al le re de til gang på PC for 
å skrive eks amen, og sit ter ald ri i gym

Le der av Ju rist for bun detStu dent,   
Pas cu al Strøms næs, for tel ler at det er 
noe uli ke opp legg for eks amen ved alle 
de ju ri dis ke fa kul te te ne, men at Oslo er 
først ute med å fase inn kun di gi ta le  
kil der til eks amen. (Foto: Tore Let vik) 

             Vi skal ha for stå el se  
for at stu den te ne sy nes  

det skjer mye på en gang, 
og vi prø ver der for å leg ge 

best mu lig til ret te
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som ad mi nist re res av Nor SIS, og øker 
fo ku set rundt og be visst he ten for 
da ta sik ker het i be drif te ne. Mal me dal 
me ner det kan skje er på tide at man 
set ter av en dag i året rundt om i de 
tu sen hjem som man de di ke rer til å gå 
gjen nom tin ge ne man har an skaf fet 
som er knyt tet til net tet, for å sør ge 
for at da ta sno ker ikke slip per inn.

– De fles te be drif te ne har itan
svar li ge som skal ha et sik ker hets re
gi me rundt det te. I hjem me ne har vi 
jo ikke and re itan svar li ge enn oss selv. 
Hvert år skal vi jo skifte bat te ri i røyk
vars le re hjem me, hvor for ikke nå inn
fø re en dag hvor alle i hjem met blir 
en ga sjert i å ten ke itsik ker het? Det 
vil kun ne tet te sik ker hets hull i pro
gram va re, og ikke bare gi økt sik ker het 
hjem me, men jo også for at ut styr vi 
tar med på job ben er tryg ge re for 
be drif ten, sier Mal me dal.

I Nor SISrap por ten «Nord menn 
og di gi tal sik ker hets kul tur», hvor det 
er gjort en spør re un der sø kel se, sier 
90% at de er helt el ler del vis enig i 
på stan den «Jeg er po si tiv til å ta i bruk 
ny tek no lo gi». I føl ge rap por ten ser 
nord menn også på seg selv som re la
tivt kunn skaps ri ke, og me ner at de 
kan gjø re rik ti ge vur de rin ger for sin 
sik ker het på nett. 

Imid ler tid er det kun 21% av de 
spur te som sier at de har fått opp læ

mu lig he ter til å bry te seg inn i våre 
da ta ma ski ner, for eks em pel en bær
bar pc som også bru kes på job ben. 
Da kan man gel på itsik ker het 
hjem me bi dra til at be drif ten også 
ram mes, sier Mal me dal. 

Han pe ker på at man ge av dis se 
sy ste me ne og en he te ne ikke har like 
gode løs nin ger for opp da te ring. Noe 
som be tyr at der som bru ke ren ikke selv 
tar ak ti ve steg for å opp da te re dem, så 
vil dis se være sår ba re for da ta kri mi na li
tet. I man ge til fel ler fin nes det hel ler 
ikke opp da te rin ger til en he te ne.

– Og der det i dag fin nes opp da te
rin ger vil dis se for svin ne da pro du sen
ter vil kon sen tre re sine kref ter mot å 
lan se re og gi ser vi ce til nye pro duk ter, 
noe som gjør at det da vil være et stort 
an tall en he ter som ikke len ger vil få 
opp da ter te pro gram va rer, noe som 
igjen gjør dem åpne for hac ke re som 
fin ner sik ker hets hull de kan be nyt te 
for å kom me seg inn, sier Mal me dal. 

Et eks em pel på an grep ved hjelp 
av gjen stan der til knyt tet in ter nett er 
tre ame ri kans ke menn som skap te 
bot net tet Mi rai, og in fi ser te 100.000 
sli ke en he ter som var til knyt tet net tet, 
og via dis se slo ut en rek ke nettje nes
ter i USA, som Twit ter og Net flix.

ITsik ker hets dag 
Ok to ber er hvert år na sjo nal sik ker
hets må ned i Norge, en be gi ven het 

le ker. I føl ge ana ly se sel ska pet Gart ner 
Group var det be reg net å være 8,3 
mil li ar der sli ke en he ter på nett i lø pet 
av 2017, og i 2020 an slår de at an tal let 
vil ha pas sert 20 mil li ar der, i føl ge 
Nor SISrap por ten.

– Tin ge nes in ter nett gir økt fare 
for da ta inn brudd i våre hjem, noe 
som også re pre sen te rer en fare for 
næ rings li vet. Vi kan ha web ka me ra er 
til kob let in ter nett, in ter nett ra dio, 
smartTver med wifitil kob ling. Sta
dig fle re av tin ge ne rundt oss er til
kob let net tet og gir hac ke re nye 

Tingenes internett åpner 
for økt IT-sårbarhet både 

hjemme og på jobb

De aller fleste av oss passer  
på å ha ytterdøren låst når vi 
legger oss om natten, og 
passordbeskytter nettverket 
vårt hjemme. Ikke så mange 
tenker på at økt bruk av ting 
som er koblet til internett åpner 
nye dører for datasnokere og 
utgjør en fare for både hjem  
og bedrifter. 

Tekst: Tore Letvik

Det te sier se ni or råd gi ver Bjar te Mal
me dal i Norsk sen ter for in for ma
sjons sik ring (Nor SIS) til Ju rist kon
takt. Han er en av de an sat te ved 
Nor SIS som føl ger nøye med på nord
menns hold nin ger og be visst het itsik
ker het og ut vik lin gen i trus sel bil det 
når det gjel der bruk av data og in ter
nett. 

I rap por ten, «Nord menn og di gi tal 
sik ker hets kul tur» ut gitt av Nor SIS i 
no vem ber i fjor er «Tin ge nes in ter
nett» blant te ma ene som be rø res. 
Rap por ten be skri ver en eks plo sjon av 
nye ty per en he ter og sy ste mer som 
kob let til net tet i de tu sen hjem, som 
hvi te va rer, TV’er, lys pæ rer, dør lå ser og 

– Vi kan ha webkameraer tilkoblet 
internett, internettradio, smartTVer 
med wifitilkobling. Stadig flere av 
tingene rundt oss er tilkoblet nettet, 
sier seniorrådgiver Bjarte Malmedal 
i Norsk senter for informasjonssikring.
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kom met på av veie», skri ver Nor SIS. 

Det er imid ler tid kun 29% av be folk
nin gen som sier at de bru ker to trinns 
ve ri fi se ring der det er mu lig. 

Bruk av et pass ordverk tøy for å 
hånd te re uli ke pass ord er også noe 
Nor SIS an be fa ler, ikke minst for di dis
se gir mu lig het til å ge ne re re lan ge og 
til fel di ge pass ord som er enda van ske
li ge re å bry te. Imid ler tid er det kun 
15% av be folk nin gen som sier at de 
bru ker sli ke verk tøy. 

18% sier at de ikke har noen ru ti
ner for å opp da te re pro gram va re, og 
8% sier at de ikke vet om de har sli ke 
ru ti ner. 

Nor SIS er fa rer at det på går et 
skifte når det gjel der sik ker hets opp
da te ring av pro gram mer og en he ter. 

«De fles te stør re sy ste mer (mo bil te le
fo ner, nett brett, ope ra tiv sy ste mer (f.
eks. Win dows, Mac og Li nux) og 
stør re pro gram va re be gyn ner å få 
gode løs nin ger for au to ma tisk opp da
te ring. Det be tyr at bru ke ren i li ten 
grad tren ger å ten ke på det. En ten blir 
sy ste me ne opp da tert uten noen hand
lin ger fra bru ke ren, el ler så får man et 
var sel der den en kel te kun tren ger å 
god ta for at opp da te rin gen skal skje», 
he ter det i rap por ten.

ring i in for ma sjons sik ker het i lø pet av 
de to sis te åre ne. 72% sier at de ikke 
har fått opp læ ring. På tross av det te 
har fler tal let av de spur te tro på egne 
fer dig he ter. 

58% me ner at de er i stand til å 
vur de re hva som er trygt el ler ut rygt å 
gjø re på nett. 

Pass ord
Nor SIS er fa rer at sik ker bruk av pass
ord er kre ven de for man ge, og skri ver 
føl gen de i rap por ten: 

«Tid li ge re var det van lig å gi råd 
om pass ord som vi i dag tror er ska de
lig for sik ker he ten. Kra ve ne om at 
pass or de ne skal være byg get opp av 
til fel di ge bok sta ver, tall og spe si al tegn 
og at de må skif tes med jev ne mel
lom rom, fø rer til at man ge bru ker det 
sam me pass or det over alt. Sli ke pass
ord er van ske li ge å huske for men nes
ker, og pa ra dok salt nok gan ske let te 
for en da ta ma skin å bry te. I dag gir vi 
råd om å bru ke lan ge pass ord som er 
let te å huske (stro fe fra en bok el ler 
sang), gjer ne med en til pas sing til det 
en kel te nett sted slik at det er mu lig å 
vel ge for skjel li ge pass ord på de fles te 
nett ste der. Et an net, og kan skje enda 
vik ti ge re, råd er å skru på totrinns 
ve ri fi se ring der det er mu lig. Da vil 
det ikke være mu lig å log ge seg inn på 
nettkon to en, selv om pass or det har 

som ad mi nist re res av Nor SIS, og øker 
fo ku set rundt og be visst he ten for 
da ta sik ker het i be drif te ne. Mal me dal 
me ner det kan skje er på tide at man 
set ter av en dag i året rundt om i de 
tu sen hjem som man de di ke rer til å gå 
gjen nom tin ge ne man har an skaf fet 
som er knyt tet til net tet, for å sør ge 
for at da ta sno ker ikke slip per inn.

– De fles te be drif te ne har itan
svar li ge som skal ha et sik ker hets re
gi me rundt det te. I hjem me ne har vi 
jo ikke and re itan svar li ge enn oss selv. 
Hvert år skal vi jo skifte bat te ri i røyk
vars le re hjem me, hvor for ikke nå inn
fø re en dag hvor alle i hjem met blir 
en ga sjert i å ten ke itsik ker het? Det 
vil kun ne tet te sik ker hets hull i pro
gram va re, og ikke bare gi økt sik ker het 
hjem me, men jo også for at ut styr vi 
tar med på job ben er tryg ge re for 
be drif ten, sier Mal me dal.

I Nor SISrap por ten «Nord menn 
og di gi tal sik ker hets kul tur», hvor det 
er gjort en spør re un der sø kel se, sier 
90% at de er helt el ler del vis enig i 
på stan den «Jeg er po si tiv til å ta i bruk 
ny tek no lo gi». I føl ge rap por ten ser 
nord menn også på seg selv som re la
tivt kunn skaps ri ke, og me ner at de 
kan gjø re rik ti ge vur de rin ger for sin 
sik ker het på nett. 

Imid ler tid er det kun 21% av de 
spur te som sier at de har fått opp læ

mu lig he ter til å bry te seg inn i våre 
da ta ma ski ner, for eks em pel en bær
bar pc som også bru kes på job ben. 
Da kan man gel på itsik ker het 
hjem me bi dra til at be drif ten også 
ram mes, sier Mal me dal. 

Han pe ker på at man ge av dis se 
sy ste me ne og en he te ne ikke har like 
gode løs nin ger for opp da te ring. Noe 
som be tyr at der som bru ke ren ikke selv 
tar ak ti ve steg for å opp da te re dem, så 
vil dis se være sår ba re for da ta kri mi na li
tet. I man ge til fel ler fin nes det hel ler 
ikke opp da te rin ger til en he te ne.

– Og der det i dag fin nes opp da te
rin ger vil dis se for svin ne da pro du sen
ter vil kon sen tre re sine kref ter mot å 
lan se re og gi ser vi ce til nye pro duk ter, 
noe som gjør at det da vil være et stort 
an tall en he ter som ikke len ger vil få 
opp da ter te pro gram va rer, noe som 
igjen gjør dem åpne for hac ke re som 
fin ner sik ker hets hull de kan be nyt te 
for å kom me seg inn, sier Mal me dal. 

Et eks em pel på an grep ved hjelp 
av gjen stan der til knyt tet in ter nett er 
tre ame ri kans ke menn som skap te 
bot net tet Mi rai, og in fi ser te 100.000 
sli ke en he ter som var til knyt tet net tet, 
og via dis se slo ut en rek ke nettje nes
ter i USA, som Twit ter og Net flix.

ITsik ker hets dag 
Ok to ber er hvert år na sjo nal sik ker
hets må ned i Norge, en be gi ven het 

Tingenes internett åpner 
for økt IT-sårbarhet både 

hjemme og på jobb
Vi kobler stadig flere 
gjenstander i hjemmet vårt 
til internett. Det skaper 
sårbarhet hackere kan 
utnytte, også til å skaffe 
jobbrelatert informasjon. 
(Foto: colourbox.com)
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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.

Den kom men de au to ma ti se rings-
bøl gen er ba sert på  ut vik lin gen av 
uli ke tek no lo gi er, med kuns tig  
in tel li gens som fel les nev ner. Dis se 
tek no lo gi ene er al le re de i gang  
med å end re opp ga ve ne til høyt 
ut dan ne de ar beids ta ke re i en  
rek ke bran sjer. 

En fersk rap port fra Ju rist for bun dets 
dans ke søs ter or ga ni sa sjon DJØF, laget i 
sam ar beid med In sti tut tet for Frem tids
forsk ning i Kø ben havn og ame ri kans ke 
Mc Kin sey & Company, pre sen te rer åtte 
tek no lo gi er som har et dis rup tivt po ten
si al i for hold til med lem me nes ar beids
opp ga ver i åre ne frem over.

Selv læ ren de sy ste mer – machi ne 
learning og deep learning
Da gens da ta sy ste mer kan lære av egne 
er fa rin ger gjen nom pro ses ser som 
machi ne learning og deep learning, noe 
som lig ner må ten men nes kets hjer ne 
læ rer på. Sta dig fle re selv læ ren de sy ste
mer har blitt bed re enn men nes ke li ge 
eks per ter til å løse en rek ke kom plek se 
opp ga ver. Eks emp ler er fle re av de opp
ga ve ne ad vo kat sek re tæ rer og ad vo kat
full mek ti ger har ut ført hit til. 

Blockchain
Blockchaintek no lo gi en kan for mid le sik
re, ano ny me trans ak sjo ner. Den gjør det i 

Kuns tig in tel li gens og an nen in tel li-
gent tek no lo gi får sto re kon se kven-
ser for kunn skaps ba sert ar beid i åre-
ne frem over. Det dans ke In sti tut tet 
for Frem tids forsk ning i Kø ben havn 
har iden ti fi sert tre kon kre te kon se-
kven ser og hvor dan dis se på vir ker 
opp ga ver og or ga ni se ring av ar beid, 
også in nen for ju ri disk virk som het.

Men sam fun net blir sta dig mer kom pli sert og re gel
styrt, noe som vil gi fle re og mer avan ser te ju rist opp
ga ver. I ad vo kat bran sjen vil det te kre ve nye for ret
nings mo del ler. Tra di sjo nell time fak tu re ring vil 
kan skje måt te er stat tes av en form for abon ne ments
fi nan si e ring, tror fors ke ren fra Chal mers.

Den er far ne dans ke frem tids fors ke ren Jo han Pe ter 
Paludan skri ver i tids skrif tet Sce na rio: «Jo mer som 
au to ma ti se res, des to mer frem står men nes ke lig kon
takt som et knapt gode, noe som har stor ver di. Pa ra
dok set er at først når men nes ker blir over flø di ge på 
det klas sis ke ar beids mar ke det, blir de ver di ful le.»

Er det grunn for jurister til å frykte for jobbene sine?  
En jurist som skriver avhandling på den svenske 

tekniske høyskolen Chalmers, har forsket seg frem  
til at det heller blir flere juristarbeidsplasser enn 

færre som følge av digitaliseringen. Hun sier  
til tidsskriftet Karriär at enkle og standardiserte 

oppgaver nok vil forsvinne.

Kunstig intelligens  
– kommer den og tar deg?

Dis rup tiv tek no lo gi som vil end re job ben din 

Tre kon se kven ser av kuns tig in tel li gens 
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Den kom men de au to ma ti se rings-
bøl gen er ba sert på  ut vik lin gen av 
uli ke tek no lo gi er, med kuns tig  
in tel li gens som fel les nev ner. Dis se 
tek no lo gi ene er al le re de i gang  
med å end re opp ga ve ne til høyt 
ut dan ne de ar beids ta ke re i en  
rek ke bran sjer. 

En fersk rap port fra Ju rist for bun dets 
dans ke søs ter or ga ni sa sjon DJØF, laget i 
sam ar beid med In sti tut tet for Frem tids
forsk ning i Kø ben havn og ame ri kans ke 
Mc Kin sey & Company, pre sen te rer åtte 
tek no lo gi er som har et dis rup tivt po ten
si al i for hold til med lem me nes ar beids
opp ga ver i åre ne frem over.

Selv læ ren de sy ste mer – machi ne 
learning og deep learning
Da gens da ta sy ste mer kan lære av egne 
er fa rin ger gjen nom pro ses ser som 
machi ne learning og deep learning, noe 
som lig ner må ten men nes kets hjer ne 
læ rer på. Sta dig fle re selv læ ren de sy ste
mer har blitt bed re enn men nes ke li ge 
eks per ter til å løse en rek ke kom plek se 
opp ga ver. Eks emp ler er fle re av de opp
ga ve ne ad vo kat sek re tæ rer og ad vo kat
full mek ti ger har ut ført hit til. 

Blockchain
Blockchaintek no lo gi en kan for mid le sik
re, ano ny me trans ak sjo ner. Den gjør det i 

rea li te ten mu lig å er stat te mel lom ledd i 
trans ak sjo ner mel lom frem me de. DJØF
rap por tens for fat te re ser for seg at tek no
lo gi en vil kun ne bru kes til bl.a. bok fø ring 
av fi nan si el le trans ak sjo ner, inn gå el se av 
smar te kon trak ter og ut veks ling av data. 
Blockchain ven tes av man ge å re vo lu sjo
ne re fi nans og for sik rings bran sjen.

Big Data-ana ly se  
og avan sert da ta be hand ling
Da ta ma ski ner kan sam le inn enor me 
meng der data fra f.eks. in ter nett, ana
ly se re dem og finne mønst re som 
men nes ker ikke er i stand til å finne. 
IBMs su per com pu ter «Wat son» er 
med sin enor me da ta kraft eks em pel vis 
bed re en le ger til å dia gnos ti se re kreft.

Na tur lig språk be hand ling
Ma skin over set tel se gjør det mu lig å lese 
og for stå teks ter skre vet på and re språk 
og kom mu ni se re med per so ner som 
snak ker et an net språk, også ta le språk. I 
dag er fort satt verk tøy for små språk, 
som de nor dis ke, ikke til strek ke lig gode, 
men de for ven tes å kom me in nen ti år. 
Dik ter te epos ter er al le re de en mu lig
het på de fles te smart te le fo ner.

Assisted Robotic Pro cess  
Au to ma ti on (ARPA) og Robotic  
Pro cess Au to ma ti on (RPA)
Ro bo ter kan pro gram me res til å iva
re ta sta dig mer kom plek se pro ses ser 

på sam me måte som men nes ker gjør 
ma nu elt i dag – men langt ras ke re og 
uten feil. Tid kre ven de og ens for mi ge 
opp ga ver kan au to ma ti se res i virk som
he ter in nen for bl.a. øko no mi og fi nans, 
ad mi nist ra sjon, HR og saks be hand ling.

Au to ma ti se ring av be slut nin ger
Da ta ma ski ner kan på sta dig fle re om rå
der ta be slut nin ger som tid li ge re for
utsat te men nes ke lig døm me kraft, ba sert 
på f.eks. Big Dataana ly se og selv læ ren de 
sy ste mer (machi ne learning). Det te kan 
om fat te alt fra ak sje om set ning på bør sen 
og tra fikk re gu le ring til vur de ring av løs la
tel se for en inn satt el ler be slut ning om 
vå pen bruk mot en ter ro rist.

In ter ak sjon med men nes ker
Da ta ma ski ner og ro bo ter vil sta dig bli 
bed re til å kom mu ni se re med og ar bei de 
sam men med men nes ker på en (for 
men nes ker) na tur lig måte. Det for ven tes 
at ro bo ter i nær frem tid kan pro gram me
res til funk sjo ner som f.eks. per son li ge 
as si stan se, un der vis ning, kun de sup port, 
sy ke pleie og vir tu ell coa ching.

Nøy tra le in ter fa ces
En tem me lig fersk om rå de for da ta ma
ski ner er å av le se ner ve sig na ler og til og 
med gi feed back til ner ve ne, f.eks. i form 
av mo to ri ser te pro te ser som sty res av 
ner ve im pul ser fra hjer nen og gir feed
back i form av kuns tig fø le sans.

Kuns tig in tel li gens og an nen in tel li-
gent tek no lo gi får sto re kon se kven-
ser for kunn skaps ba sert ar beid i åre-
ne frem over. Det dans ke In sti tut tet 
for Frem tids forsk ning i Kø ben havn 
har iden ti fi sert tre kon kre te kon se-
kven ser og hvor dan dis se på vir ker 
opp ga ver og or ga ni se ring av ar beid, 
også in nen for ju ri disk virk som het.

Ar beid blir er stat tet og eli mi nert 
In tel li gen te da ta ma ski ner vil over ta sta
dig fle re ar beids opp ga ver og gjø re de 
ar beids ta ker ne over flø di ge som hit til 
har løst dis se opp ga ve ne. IBMs da ta sy
stem «Wat son» og and re avan ser te, selv
læ ren de sy ste mer har al le re de au to ma ti
sert en del ru ti ne pre ge de opp ga ver 
in nen for juss, øko no mi og ad mi nist ra
sjon. Med ar bei de re i re vi sjons og ad vo

kat bran sjen, i fi nans og for sik rings sek
to ren som ut fø rer ru ti ne pre ge de 
opp ga ver som om fat ter gjen kjen nel se av 
mønst re, vil bli over flø di ge.

Eks em pel vis har al le re de fle re ad vo
kat fir ma er (her med hen vis ning til Dan
mark) del vis er stat tet ju ri dis ke as si sten
ter med in tel li gen te da ta ma ski ner som 
er ras ke re og mer ef fek ti ve til å finne 
re le vant in for ma sjon og tid li ge re sa ker 

Men sam fun net blir sta dig mer kom pli sert og re gel
styrt, noe som vil gi fle re og mer avan ser te ju rist opp
ga ver. I ad vo kat bran sjen vil det te kre ve nye for ret
nings mo del ler. Tra di sjo nell time fak tu re ring vil 
kan skje måt te er stat tes av en form for abon ne ments
fi nan si e ring, tror fors ke ren fra Chal mers.

Den er far ne dans ke frem tids fors ke ren Jo han Pe ter 
Paludan skri ver i tids skrif tet Sce na rio: «Jo mer som 
au to ma ti se res, des to mer frem står men nes ke lig kon
takt som et knapt gode, noe som har stor ver di. Pa ra
dok set er at først når men nes ker blir over flø di ge på 
det klas sis ke ar beids mar ke det, blir de ver di ful le.»

Dis rup tiv tek no lo gi som vil end re job ben din 

Tre kon se kven ser av kuns tig in tel li gens 
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Din økonomi

Unge nordmenn er på 
verdenstoppen i gjeld. Det å 
lære tenåringen verdien av å ta 
gode økonomiske valg, er en 
investering for livet.

Av Anne Motzfeldt, forbrukerøkonom 
i Danske Bank

Det er utrolig viktig 
at vi lærer ungdom
men om hvordan 
økonomi fungerer, 
Det er ikke mange år 
til de skal stå på egne 
bein. Dessverre ser vi 

altfor mange unge som ender opp med 
økonomiske problemer. Men hvordan 
kan du sørge for at husets ungdommer 
får et sunt forhold til penger og for
bruk? Og hva er det mest verdifulle du 
kan lære dem?

I dagens samfunn har mange fami
lier mye og mange unge får kanskje 
følelsen av at penger vokser på trær. 
Derfor er det viktig at vi gir de unge et 
forhold til at arbeid skaper inntekt. 
De må få et forhold til hvor mye ting 
koster og hvordan man må spare for å 
få råd til å kjøpe noe man ønsker seg. 

Det er jo i utgangspunktet ikke så 
avansert. Det er snakk om inntekter 
minus utgifter. Men det er lettere å for
stå når man får teste det i praksis, og 
ikke bare lærer teorien. Snakk med 
ungdommen om hva ting koster, og 
sett gjerne opp et ukes eller måneds
budsjett hvor ungdommen selv skal 
fordele inntekt eller lommepenger til 
sine utgifter. Dersom han eller hun 
ønsker seg en ny Iphone må det settes 
av penger til sparing, eller regn på hvor 
mange timer de må jobbe for å få råd 
til en ny telefon.

Samtidig er det viktig at foreldre 
går foran som gode rollemodeller. Du 
kan ikke forvente at ungdommen har 

Disse fire pengerådene bør du gi tenåringen

Før s te ar tik kel om frem ti dens ar beids mar ked sto i Ju rist kon takt 1/2018.
Nes te gang  Hvor dan tek no lo gi ut vik lin gen vil føre til end rin ger i or ga ni se rin gen av ar beids li vet, 
an set tel ses for mer og ar beids ta ker nes po si sjon. 

enn men nes ker. I USA ser man en sterk 
ned gang i an tall re vi sor stil lin ger for di ny 
pro gram va re har er stat tet en del tra di
sjo nel le re vi sjons opp ga ver.

Ar beid blir for bed ret
Selv om in tel li gen te da ta ma ski ner kan 
ut fø re en del ar beids opp ga ver ras ke re 
og bed re enn men nes ker, vil fort satt en 
del opp ga ver være for kom pli ser te til å 
au to ma ti se res. Det te gjel der be hov for 
men nes ke lig døm me kraft i form av f.
eks. pri ori te ring, krea ti vi tet, etikk og 

em pa ti – selv om det også in nen for 
dis se om rå de ne fin nes ru ti ne pre ge de 
opp ga ver som ma ski ner kan iva re ta. 

Det te vil fri gjø re res sur ser i virk
som he te ne som kan bru kes til and re 
og nye opp ga ver. I prak sis kan fær re 
med ar bei de re løse sam me meng de 
opp ga ver, ka pa si te ten og ser vi ce ni vå et 
sti ger, og kost na de ne vil syn ke.

Ar beid blir mu lig
In tel li gen te da ta ma ski ner vil gjø re det 
mu lig for men nes ker å løse opp ga ver 

som tid li ge re ikke var mu lig el ler re le
van te. Det te vil føre til at det opp står 
helt nye job ber. Et ter hvert som 
blockchaintek no lo gi en blir mer ut
bredt, vil det f.eks. trengs en ny type 
med ar bei de re (gjer ne ju ris ter) som 
kan pro gram me re blockchains. World 
Eco nom ic Fo rum 2016 pek te dess
uten på at opp mot 65 % av bar na som 
be gyn ner på sko len i dag, på sikt vil ha 
job ber som ennå ikke ek si ste rer.

Den tek no lo gis ke ut vik lin gen vil føre 
til sto re end rin ger i må ten vi ar bei der 
på, hvor dan ar beids li vet or ga ni se res 
og hva slags kom pe tan se som   
kre ves. Men hvor raskt end rin ge ne på 
ar beids mar ke det kom mer, hand ler 
ikke bare om tek no lo gi. DJØF-rap por-
ten pe ker på fle re bar rie rer som kan 
bremse ut vik lin gen. Det drei er seg 

li ke vel bare om mu li ge for sin kel ser.

Ting tar tid
McKinseys ana ly se av ut vik lin gen for 
med lem mer i DJØF, vi ser at 20 % av 
ar beids opp ga ve ne de res po ten si elt kan 
au to ma ti se res al le re de i dag. Når det te 
ikke har skjedd, skyl des det fle re tek
no lo gis ke og øko no mis ke bar rie rer, 
so si a le re strik sjo ner og grunn leg gen de 
in ef fek ti vi tet. Forsk ning rap por ten 
vi ser til, pe ker på at virk som he ter med 
in ter na sjo nal kon kur ran se ras ke re tar i 
bruk ny tek no lo gi enn na sjo nalt og 
lo kalt orien ter te virk som he ter.

Cy ber sik ker het
Ut vik ling av cy ber sik ker het er nød ven dig 
hvis det ge ne rel le opp ta ket av tek no lo gi i 

virk som he te ne ikke skal brem ses. Ten ke
tan ken At lan tic Council og det glo ba le 
for sik rings sel ska pet Zurich Re fant i 
2015 at kost na de ne knyt tet til da ta sik
ker het fort satt i fle re år vil over gå for de
le ne ved inn fø rin gen av ny netteknologi.

Re gu le ring og be skyt tel se  
av ar beids mar ke det
Au to ma ti se rings bøl gen er ikke ven tet 
som en ustop pe lig spring flo. Hvis den 

fø rer til for stor ar beids løs het, vil po li
ti ker ne tro lig set te på brem ser for å 
be skyt te ar beids mar ke det. 

Men nes ke li ge be grens nin ger
Selv om ut vik lin gen av da ta kraft ofte 
om ta les som eks po nen ti ell, vil den 
være av hen gig av ikkeeks po nen ti
el le fak to rer. Da ta ma ski ne ne får sta
dig stør re hu kom mel se og reg ne ka
pa si tet, men det er ikke sik kert 
ut vik lin gen av pro gram va re kla rer å 
hol de føl ge. Dess uten vil det fort satt 
i stor grad være men nes ker som pro
gram me rer da ta ma ski ne ne, noe som 
gjør at men nes ket og vår evne til å ta 
opp i oss de tek no lo gis ke mu lig he
te ne, kan bli den stør ste brem sen i 
ut vik lin gen.

Re gu le ring av ut vik lin gen
Noen fryk ter at ut vik lin gen av kuns tig 
in tel li gens vil gå så raskt at men nes ke
lig in tel li gens vil tape i kon kur ran sen. 
Vi ser al le re de re gu le rin ger in nen for 
and re tek no lo gis ke om rå der, som bio
tek no lo gi, da ta sik ker het og kom mer si
el le dro ner. Det vil tro lig også kom me 
re gu le rin ger som be gren ser bru ken av 
kuns tig in tel li gens.

Også for sin ke de  tog kom mer frem
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Din økonomi

styr på økonomien som 18åring, om 
du ikke selv har det.

Om du ikke gir barna de riktige 
forutsetningene, er det liten vits i å 
planlegge å gjøre om tenåringsrom
met til gjesterom. Om tenåringen din 
ikke kan å ta vare på seg selv, er nem
lig oddsen stor for at han blir boende 
hjemme. Lenge.

Dette bør tenåringen lære om økonomi:
• Viktigheten av å jobbe. Med en 

jobb kommer både ansvar, selvtillit 
og erfaring. Oppmuntre derfor 
ungdommene til å skaffe seg små
jobber allerede mens de går på 
ungdomsskolen. Det trenger ikke å 
være så omfattende. Oppgaver som 
barnepass, hundelufting og avisle
vering er en god start. Så lenge inn
tekten ikke overstiger 55 000 kro
ner, kan du  bestille frikort hos 
Skatteetaten (gjelder fra 13 år). For 
ungdommer som mottar stipend 
fra Lånekassen gjelder  egne inn
tekts og formuesgrenser.

• Verdien av å spare. Lær ungdom
mene å spare, både til kortsiktige og 
langsiktige mål, og tydeliggjør for
skjellen på det å må ha noe, og det 
å ønske seg. En spareplan er et fint 
verktøy, og kan hjelpe ungdom
mene med å forstå hvilken spare
innsats som må til for å kunne reali

sere sine sparemål. Et sparemål kan 
være en ny telefon, førerkort eller 
egenkapital for kjøp av bolig. 
Forklar at det å spare noen hundre
lapper i måneden, gjør at de får råd 
til en ny telefon eller en reise med 
venner til sommeren.

• Hvordan et budsjett kan hjelpe 
dem i hverdagen. Hjelp ungdom
mene med å sette opp sitt eget bud
sjett. På den måten vil de få en fin 
oversikt over hva som går inn og ut 
av kontoen hver måned. Trekk fra 
alle utgifter, og de vil se hvor mye 
penger de har til overs til sparing. 
Vær til stede om de har spørsmål, og 
forklar dem hvor mye penger de 
kan bruke på ting som kino, sminke, 
apper og take awaymat. Er du usik
ker på hva som er vanlige forbruks
utgifter? Da kan SIFOs budsjettkal
kulator være til god hjelp.

• Hva familien bruker penger på. 
Tydeliggjør for ungdommene 
hvordan mor og far fordeler 
månedslønna, både når det gjelder 
faste utgifter, løpende forbruk og 
sparing. Om de får et bilde av hvor 
mange arbeidstimer foreldrene 
må legge ned for å kunne betale 
for fotballdrakter, kjøretimer eller 
sommerferie, kan det hjelpe dem 
til å bli mer bevisste rundt bruken 
av egne penger.

Unge nordmenn er på 
verdenstoppen i gjeld. Det å 
lære tenåringen verdien av å ta 
gode økonomiske valg, er en 
investering for livet.

Av Anne Motzfeldt, forbrukerøkonom 
i Danske Bank

Det er utrolig viktig 
at vi lærer ungdom
men om hvordan 
økonomi fungerer, 
Det er ikke mange år 
til de skal stå på egne 
bein. Dessverre ser vi 

altfor mange unge som ender opp med 
økonomiske problemer. Men hvordan 
kan du sørge for at husets ungdommer 
får et sunt forhold til penger og for
bruk? Og hva er det mest verdifulle du 
kan lære dem?

I dagens samfunn har mange fami
lier mye og mange unge får kanskje 
følelsen av at penger vokser på trær. 
Derfor er det viktig at vi gir de unge et 
forhold til at arbeid skaper inntekt. 
De må få et forhold til hvor mye ting 
koster og hvordan man må spare for å 
få råd til å kjøpe noe man ønsker seg. 

Det er jo i utgangspunktet ikke så 
avansert. Det er snakk om inntekter 
minus utgifter. Men det er lettere å for
stå når man får teste det i praksis, og 
ikke bare lærer teorien. Snakk med 
ungdommen om hva ting koster, og 
sett gjerne opp et ukes eller måneds
budsjett hvor ungdommen selv skal 
fordele inntekt eller lommepenger til 
sine utgifter. Dersom han eller hun 
ønsker seg en ny Iphone må det settes 
av penger til sparing, eller regn på hvor 
mange timer de må jobbe for å få råd 
til en ny telefon.

Samtidig er det viktig at foreldre 
går foran som gode rollemodeller. Du 
kan ikke forvente at ungdommen har 

Disse fire pengerådene bør du gi tenåringen
som tid li ge re ikke var mu lig el ler re le
van te. Det te vil føre til at det opp står 
helt nye job ber. Et ter hvert som 
blockchaintek no lo gi en blir mer ut
bredt, vil det f.eks. trengs en ny type 
med ar bei de re (gjer ne ju ris ter) som 
kan pro gram me re blockchains. World 
Eco nom ic Fo rum 2016 pek te dess
uten på at opp mot 65 % av bar na som 
be gyn ner på sko len i dag, på sikt vil ha 
job ber som ennå ikke ek si ste rer.

fø rer til for stor ar beids løs het, vil po li
ti ker ne tro lig set te på brem ser for å 
be skyt te ar beids mar ke det. 

Men nes ke li ge be grens nin ger
Selv om ut vik lin gen av da ta kraft ofte 
om ta les som eks po nen ti ell, vil den 
være av hen gig av ikkeeks po nen ti
el le fak to rer. Da ta ma ski ne ne får sta
dig stør re hu kom mel se og reg ne ka
pa si tet, men det er ikke sik kert 
ut vik lin gen av pro gram va re kla rer å 
hol de føl ge. Dess uten vil det fort satt 
i stor grad være men nes ker som pro
gram me rer da ta ma ski ne ne, noe som 
gjør at men nes ket og vår evne til å ta 
opp i oss de tek no lo gis ke mu lig he
te ne, kan bli den stør ste brem sen i 
ut vik lin gen.

Re gu le ring av ut vik lin gen
Noen fryk ter at ut vik lin gen av kuns tig 
in tel li gens vil gå så raskt at men nes ke
lig in tel li gens vil tape i kon kur ran sen. 
Vi ser al le re de re gu le rin ger in nen for 
and re tek no lo gis ke om rå der, som bio
tek no lo gi, da ta sik ker het og kom mer si
el le dro ner. Det vil tro lig også kom me 
re gu le rin ger som be gren ser bru ken av 
kuns tig in tel li gens.
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Curt A. Lier mener
Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

Her i landet tror mange at det er 
temmelig kostbart å skaffe seg 

juridisk bistand. Dette er nok dels en 
viss sannhet, dels en myte. Uansett 
fører dette til at mange ikke oppsøker 
en jurist før de har kommet i en svært 
vanskelig situasjon. Da trenger de 
som regel solid juridisk kompetanse 
til hjelp. Og de fortjener det.

Hvordan vet de at de virkelig får 
tak i en ordentlig jurist, en som har 
den solide kompetansen som trengs? 
Oppsøker de en advokat, er de ganske 
trygge, så fremt advokaten har kom
petanse på det fagområdet saken gjel
der. Tittelen «advokat» er som kjent 
lovbeskyttet og garanterer bestått 

ven – og strengt tatt kalle deg jurist, 
selv om det heldigvis ikke skjer særlig 
ofte. Flere norske universiteter og 
høyskoler tilbyr imidlertid en treårig 
utdanning frem til graden «bachelor i 
rettsvitenskap». For all del, dette er en 
seriøs og god utdanning, men bør 
disse kandidatene kunne kalle seg 
jurister?

Det er mulig å lære seg mye juss 
på tre år, men vi i Juristforbun

det mener rettsvitenskap er et mod
ningsfag. En ting er å pugge og lære. 
Noe annet er å fordype seg, analysere 
og erfare. Denne modningen utgjør 
den store forskjellen på gradene ba
chelor og master. 

Selv om mange tror det, er ikke 
juss en eksakt vitenskap. Et studium i 
rettsvitenskap er ikke en «avansert 
yrkesskole» som innebærer pugging av 
et gitt antall paragrafer. I de aller fleste 
juridiske yrker må utøverne vurdere, 
analysere og bruke skjønn. Dette byg
ger på den modningen av fagene som 
et masterstudium innebærer.

Derfor mener Juristforbundet at 
tittelen «jurist» må lovbeskyttes. Den 
må forbeholdes dem som har juridisk 
utdanning på minimum masternivå 
eller cand. jur. Den som søker juri
diske råd, veiledning og bistand, har 
krav på å vite hvilken kompetanse 
rådgiveren har. Tittelen «jurist» må gi 
klienten garantier for kompetansen og 
kvaliteten på bistanden, samtidig som 
den stiller krav til den som bruker tit
telen.

Curt A. Lier

eksamen etter 56 års studier i rettsvi
tenskap, pluss påkrevet advokatkurs 
og prosedyreerfaring.

Alle ønsker likevel ikke å søke råd 
hos en advokat, enten dette skyldes 
økonomiske, praktiske eller andre 
årsaker. Da finnes det en rekke andre 
jurister som kan gi råd og bistand, ikke 
minst i offentlig sektor. Jurister i stat 
og kommune har en opplysningsplikt 
som innebærer at de kan og skal veile
dere innbyggerne i juridiske spørsmål.

Men de vet ikke hva slags kompe
tanse de får til rådighet. Titte

len «jurist» har ingen lovbeskyttelse. 
Det vil si at det ikke i lovs eller for
skrifts form stilles formelle krav til å 
kunne kalle seg jurist. Tittelen cand.
jur. er beskyttet i «Forskrift om grader 
og yrkesutdanninger, beskyttet tittel 
og normert studietid ved universite
ter og høyskoler» § 71. Det samme 
gjelder tittelen «master i rettsviten
skap» som i dag kan tildeles av Uni
versitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. 

Tittelen «jurist» kan i teorien 
benyttes av enhver. Du kan ha et år 
med rettslære fra videregående skole 
eller et tre ukers kurs i arbeidsmiljølo
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I dom HR20172078A ad res ser te 
Høy es te rett et al vor lig sam funns
pro blem som står uløst i norsk 

ut len dings rett. En sta dig vok sen de 
grup pe ut len din ger med lov lig opp
hold i Norge står i dag uten gyl di ge 
IDdo ku men ter. Uten gyl di ge iden ti
fi ka sjons pa pi rer av skjæ res man fra 
del ta gel se i sam fun net, ved at fø rer
kort, bank kon to og en rek ke and re 
av ta ler umu lig gjø res. Det til bys in gen 
løs ning på hvor dan den ne grup pen 
per so ner som skal bli bo en de i Norge 
skal kun ne etab le re seg. 

Juss buss stil ler seg bak Høy es te retts 
ut ta lel se, og et ter ly ser po li tisk vil je for å 
end re de integreringshemmende reg
le ne som per i dag lar den ne grup pen 
leve i et ret tig hets løst tom rom i det 
nors ke sam fun net. 

Be skyt tel ses be hov, men usik ker iden ti tet
Det stil les krav til do ku men tert iden
ti tet for alle som sø ker opp holds til la
tel se i Norge.  Kra vet til sann syn lig
gjort iden ti tet for kla res med be ho vet 
for kon troll av hvem som opp hol der 
seg i ri ket. 

Asyl et ter ut len dings lo ven § 28 
el ler opp hold på hu ma ni tært grunn lag 
et ter ut len dings lo ven § 38 kan li ke vel 
gis i de til fel ler der nors ke myn dig he ter 
me ner det fore lig ger iden ti tets tvil. I 
asyl sa ke ne er kjen nes det ty pisk et 
be skyt tel ses be hov fra hjem lan det, men 
sø ke rens opp git te navn og fød sels da to 
vur de res som tvil som.  

I dom HR20172078A kom 
Høy es te rett fram til at det er i tråd 
med Flykt ning kon ven sjo nen å nek te å 
ut ste de ut len dings pass til en sø ker 
som mest sann syn lig opp gir urik tig 
iden ti tet. 

År sa ke ne til at det opp står iden ti
tets tvil kan være man ge. Sø ke ren kan for 
eks em pel ha frem lagt pass og IDdo ku

men ter fra hjem lan det med for li ten tro
ver dig het, slik at de ikke til leg ges be vis
mes sig ver di. And re for hold kan være at 
sø ke ren har be nyt tet uli ke iden ti te ter 
un der flukt rei sen el ler på an net vis gitt 
en for kla ring om seg selv som UDI og 
UNE ikke fes ter til lit til. Juss buss ser sta
dig fle re til fel ler av IDtvil som sy nes å 
kun ne for kla res i mis for stå el ser og kul tu
rel le for skjel ler.  

Iden ti tets løs = for tapt
Slik re gel ver ket er i dag, til bys in gen 
pa pi rer som sik rer den ne grup pen 
verk tøy ene som trengs for å ta del i 
det nors ke sam fun net. Hul let i lov ver
ket sy nes å være ment til å være et 
in ci ta ment for at per so ne ne selv skal 
frem skaf fe til strek ke lig do ku men ta
sjon fra eget hjem land som end rer 
sann syn lig hets vur de rin gen. 

Juss buss ser imid ler tid at mu lig he
ten til å fjer ne en etab lert IDtvil er så 
kre ven de at ad gan gen blir il lu so risk. 
Sup ple ren de do ku men ta sjon vil ofte 
være svært van ske lig el ler umu lig å 
inn hen te, og vil i alle prak tis ke til fel ler 
ha så lav tro ver dig het at de ikke til leg
ges vekt i den hel hets vur de rin gen 
ut len dings myn dig he te ne fore tar. 

En av de tre par te ne i Høy es te
retts dom fikk sin opp git te iden ti tet 
an sett sann syn lig gjort for di han had de 

fast holdt opp gitt iden ti tet i ti år et ter 
han kom til Norge. Iden ti te ten var 
opp rin ne lig truk ket i tvil et ter som 
han var blitt re gist rert un der et an net 
navn i Italia i for bin del se med fluk ten 
til Norge, og se ne re frem lagt do ku
men ta sjon had de ikke ryk ket vur de
rin gen.  Tids mo men tet ble av gjø ren de 
i den ne vur de rin gen. 

Tids mo men tet vil for man ge bli 
stå en de som det enes te det er re ell 
mu lig het til å på vir ke. Ved å fast hol de 
den usann syn lig gjor te iden ti te ten 
mens de bor i Norge, vil det te for en
kel te kun ne end re vur de rin gen med 
ti den. Men un der hvil ke for hold skal 
de iden ti tets lø se leve i Norge?  Øns ker 
ikke også po li ti ker ne at de som skal bli 
bo en de i Norge skal kun ne star te in te
gre rin gen så raskt som mu lig? 

Juss buss me ner det må la ges en ord ning 
som sik rer alle bo en de i Norge til gang 
til sen tra le sam funns go der. Da gens inn
holds lø se ord ning vir ker di rek te inte
greringshemmende og er en sær de les 
dår lig løs ning på en kom pleks pro blem
stil ling.  Juss buss fore slår at dis se men
nes ke ne til bys en form for do ku men ta
sjon som er gyl dig per son iden ti fi ka sjon 
inn ad i Norge, slik at også dis se får 
mu lig he ten til å leve til nær met nor ma
li ser te liv. For ver ken en kelt men nes ke ne 
som den ne ord nin gen ram mer, el ler 
Norge som stat har råd til at den ne 
grup pen blir hen vist til å leve på si den 
av det nors ke sam funn, uten mu lig het 
til å del ta el ler bi dra. Da gens ord ning 
har kun ta pen de par ter og ska per der
med nye og stør re ut ford rin ger i frem ti
den. Juss buss stil ler seg der for bak Høy
es te rett og et ter ly ser hand le kraft fra 
myn dig he te ne – den ne pro blem stil lin
gen kan ikke len ger ig no re res. 

Ma rit Loe, Juss buss

Høyesterett kan ikke ignoreres 
– Norge må ta ansvar for identitetsløse

Ma rit Loe
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Høyesterett kan ikke ignoreres 
– Norge må ta ansvar for identitetsløse

Utfordringer ved faktaundersøkelser
Juristforbundets Advokatkontor 
opplever en jevn økning i antall saker 
hvor det foreligger påstander fra en 
arbeidstaker knyttet til utfordringer ved 
arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver tar ofte 
i bruk metoden «faktaundersøkelse» 
for å kartlegge situasjonen. Er dette 
en tilfredsstillende metode og hvilke 
utfordringer foreligger?

Ved konflikt på arbeidsplassen har arbeidsgi
ver rett og plikt etter arbeidsmiljølovens 
regler til å sette i verk tiltak for å klarlegge 
den konflikten som har oppstått. En faktaun
dersøkelse kan være et nyttig hjelpemiddel 
som en del av denne konflikthåndtering.  
Faktaundersøkelse er en metode for å få frem 
og dokumentere de faktiske forhold i en 
arbeidsmiljøsak der det foreligger klager eller 
varsel på arbeidermiljøet. En faktaundersø
ker skal deretter, med utgangspunkt i de fak
tiske forhold, vurdere om de eventuelt sann
synliggjorte handlinger og situasjoner er å 
anse som brudd på arbeidsmiljøloven og/
eller arbeidslivets ulovfestede spilleregler.

I denne artikkelen vil vi kort nevne hva 
metoden faktaundersøkelse er, samt peke på 
noen av de utfordringer vi har erfart gjennom 
vårt arbeid hvor metoden har vært benyttet.

Hva går metoden ut på:
Formålet med en faktaundersøkelse er å 
kartlegge de faktiske forholdene i en arbeids
konflikt. En faktaundersøkelse baserer seg i 
stor grad på intervjuer med de involverte 
parter, vitner eller andre som besitter rele
vant informasjon i saken. Skriftlige eller elek
troniske dokumenter kan også fremlegges og 
brukes som underlagsmaterialet i den grad 
dette bidrar til å klarlegge faktum. Det følger 
av aml. § 23 at arbeidstakere plikter å delta i 
slike undersøkelser.

Juristforbundet er enig i at metoden vil 
kunne være et godt redskap både for arbeids

giver og arbeidstaker for å komme til bunns i 
vanskelige saker. Samtidig kan det være noen 
utfordringer ved bruk av denne metoden 
som man bør vær klar over.

Forsvarlig saksbehandling 
For å gjennomføre en realistisk faktaundersø
kelse stilles det krav til god og forsvarlig saksbe
handling. Undersøkelsen må gjennomføres på 
en slik måte at rettssikkerheten til alle impliserte 
ivaretas fullt ut. I så måte er det avgjørende at de 
som gjennomfører en faktaundersøkelse har 
kompetanse til å gjennomføre en slik undersø
kelse, og at de arbeider fullt ut kontradiktorisk. 
Kravet til kontradiksjon på et hvert trinn inne
bærer at vedkommende blir forelagt den infor
masjon i saken som måtte omhandle en selv og 
at en gis anledning til å komme med kommenta
rer eller korrigerende opplysninger som følger 
av rapporten. Dette er viktig for hvilken trover
dighet rapporten vil ha i ettertid. 

Dessverre har vi opplevd at arbeidsgivere, 
med hjelp av eksterne aktører, har valgt å 
gjennomføre «faktaundersøkelse» uten å sikre 
kontradiksjon. I et spesielt tilfelle hvor det 
forelå påstander om kritikkverdig opptreden 
av en leder, hyret arbeidsgiver inn et advokat
firma som satte i gang en undersøkelse. 
Advokatene intervjuet kun de arbeidstakerne 
som hadde fremsatt negative påstander mot 
lederen, men unnlot å intervjue lederen. 
Følgelig kom rapporten og dens innhold 
meget overraskende på lederen. Nevnte pro
sess ivaretok ikke de rettssikkerhetsprinsipper 
som skal foreligge ved en faktaundersøkelse. 

Tillit og habilitet
Det er et strengt habilitetskrav til de som 
skal gjennomføre faktaundersøkelsen. Dette 
er avgjørende for at de involverte skal opp
leve prosessen som riktig.  

Habilitetsutfordringene gjør seg særlig 
gjeldende hvis en faktaundersøkelse skal 
gjennomføres med interne ressurser, f.eks. 
egne HRressurser. Vår anbefaling er at hvis 
sakens alvorlighetsgrad tilsier at det skal 
gjennomføres en faktaundersøkelse, så bør 
arbeidsgiver benytte seg av ekstern bistand. 



Arbeidslivet

JURISTKONTAKT   2 / 201850 JURISTKONTAKT   2 / 2018

Videre er det et generelt råd at det 
benyttes konsulenter som er skolerte. 
Det er flere aktører på markedet som 
tilbyr å gjennomføre faktaundersøkel
ser. Det blir stadig flere, og ikke alle 
innehar nødvendig kunnskap og kom
petanse til å gjennomføre tilfredsstil
lende undersøkelser.

I kartleggingssamtaler med den 
enkelte er det viktig at faktaundersø
kerne opptrer på en slik måte at det 
skapes tillit. For å skape tillit må fak
taundersøkerne opptre nøytralt. 
Deres egne moralske betraktninger 
eller vurderinger skal ikke påvirke 
prosessen. Vi har erfart at intervjuob
jekter, uavhengig av hverandre, ga til
bakemelding til de tillitsvalgte og 
arbeidsgiver om at faktaundersøkerne 
hadde opptrådt uhøflig og arrogant, 
og at faktaundersøkerne hadde frem
satt påstander om intervjuobjektene 
som de selv ikke kjente seg igjen i. 

Rapporten bidro i dette tilfellet til 
en eskalering av konflikten. 

Referat og rapport
Det bør skrives referat fra intervjuene 
som gjengir hovedpunkter fra samta
len. For å sikre at faktaundersøkerne 
har oppfattet intervjuobjektet korrekt, 
er det god praksis at referatet ferdigstil
les og undertegnes av intervjuobjektet 
før samtalen avsluttes. En faktaunder
søker må vurdere om det er nødvendig 
med ytterligere samtaler med en eller 
flere av de impliserte, eller andre vitner 
som kan bidra til å oppklare faktum. 

Når faktainnhenting er ferdig, 
utferdiges det en rapport hvor det 
kartlagte faktum vurderes opp mot 
arbeidsmiljølovens regler og eventu
elle interne retningslinjer. De invol
verte partenes ansvar må vurderes 
opp mot deres roller i arbeidsmiljøet. 
Rapporten vil inneholde en sammen
satt juridisk vurdering, på et nivå som 
bør foretas av en jurist. 

I mange tilfeller inneholder fak
taundersøkelsen kun en konklusjon 
om hvorvidt det foreligger kritikkver

dige forhold eller ikke. Undersøkelsen 
inneholder ikke alltid konkrete råd 
om tiltak som arbeidsgiver bør iverk
sette. Tiltakene fastsettes da etter at 
rapporten er blitt gjort kjent for de 
involverte parter. 

Å gjennomføre en faktaundersøkelse 
kan i seg selv være en utfordring 
forarbeidsmiljøet. Det er viktig at 
arbeidsgiver er dette bevisst, og gjennom 
tiltak søker å normalisere arbeidsmiljøet 
etter at kartleggingen er avsluttet.   

Oppsummert
En faktaundersøkelse er en god 
metode når påstander i et varsel eller 
klage skal undersøkes nærmere. Vår 
anbefaling er at de involverte er 
beviste på de juridiske utfordringer 
som i denne artikkelen har skissert, og 
at det også er fokus på det arbeidet 
som skal gjøres i etterkant for å nor
malisere arbeidsmiljøet. 

Vi får jevnlig inn problem-
stillinger knyttet til spørsmål 
om særlig uavhengig stilling. 
Hvem har det, hva er vilkårene 
og hva blir følgende. 

Tema er aktuelt for våre medlemmer 
både i offentlig og privat sektor. 
Problemstillingen er også aktuell sett 
med politiske øyne. Den har de siste 
årene vært gjenstand for politiske inn
spill og forslag. Ikke alle forslagene har 
vært like godt mottatt fra organisasjo
nene i norsk arbeidsliv, da arbeidsta
kernes interesser synes å bli vesentlig 

Særlig uavhengig stilling  
– en politisk dragkamp?

svekket. Foreløpig har forslagene ikke 
medført endringer. Vi vil i denne 
artikkelen redegjøre for rettstilstan
den, samt se litt nærmere på forsla
gene som nå ligger til behandling.  

Rettslig utgangspunkt – 
arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid
Reglene om arbeidstid er regulert i 
arbeidsmiljølovens kap. 10. Et viktig 
unntak finnes i arbeidsmiljølovens § 
1012, andre ledd for «arbeidstakere i 
særlig uavhengig stilling». Reglene om 
arbeidstid ikke kommer til anvendelse 
for denne gruppen. Det finnes et til
svarende unntak for «arbeidstakere i 
ledende stilling» i bestemmelsens første 
ledd. 

Unntakene er imidlertid innrettet 
slik at for begge gruppene gjelder like
vel et krav om at de ikke skal utsettes 
for uheldige fysiske eller psykiske 
belastninger, samt at de har mulighe
tene for redusert arbeidstid. En av de 
mest praktiske følgende av å være unn
tatt reglene om arbeidstid, er at disse 
gruppene ikke får betalt overtid. De har 
heller ikke samme begrensninger i 
arbeidstidens omfang og særregler. 
Begrunnelsen for å unnta gruppene, er 
at disse stillingskategoriene forventes 
med en praktisk innretning av arbeids
hverdagen, selv å kunne ivareta balan
sen mellom nødvendig arbeide og hvile.  

Hensynene bak reglene om 
arbeidstid er å finne en god balanse 

mellom arbeid og fritid.  Arbeidstids
bestemmelsene skal ivareta samfunn
spolitiske og personlige hensyn. 
Videre skal bestemmelsene avveie en 
samlet arbeidsbelastning, sett i sam
menheng med sosiale og helsemessige 
belastninger, sikre fritid og helsefrem
mende rammebetingelser. 

Når det gjelder unntak fra arbeids
tidsreglene for ledere og arbeidstakere 
i særlig uavhengig stilling, er det viktig 
at unntaket forbeholdes de som har et 
faktisk og reelt behov for unntak fra 
arbeidstidsbestemmelsene.  

Momenter i en vurdering
Utfordringen blir å finne hvilke grupper 
som skal være omfattet av unntaket. Ut 
fra forarbeider og rettspraksis har det 
nedfelt seg noen vurderingspunkter 
som må antas å være rettslig standarder. 
Gruppen særlig uavhengig er ikke 
ledere, men arbeidstakere som likevel 
har overordnede og ansvarsfulle stillin
ger. Det er et vesentlig moment at de 
langt på vei kan styre sin egen arbeids
tid, og at de ikke er underlagt kontroll 
om når de er tilstede på arbeidsplassen. 
Normalt praktiseres dette innenfor 
rammene av fleksibel arbeidstid. Ett 
annet sentralt vilkår er at arbeidstake
ren selv kan prioritere arbeidsoppgaver, 
samt planlegge og organisere arbeidet. 

Som en følge av dette, skal det 
ligge en vesentlig grad av selvstendig
het eller uavhengighet i når og hvor
dan oppgavene løses og organiseres, 
samt faglige vurderinger og beslut
ningsmyndighet. Dette innebærer at 
arbeidstakeren har begrenset plikt til 
å følge instrukser om eget arbeide, 
men likevel slik at oppgavene ligger 
innenfor styringsrammer, virksomhe
tens retningslinjer og fastsatte tidsfris
ter, samt en forventing om at arbeids
takeren jevnlig er tilstede på 
arbeidsplassen for deltagelse i møter, 
kontakt med kolleger og tilgjengelig
het for kunder. Til dette punktet vil 
det også spille inn hvordan relasjon 
mellom leder og arbeidstaker er inn
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dige forhold eller ikke. Undersøkelsen 
inneholder ikke alltid konkrete råd 
om tiltak som arbeidsgiver bør iverk
sette. Tiltakene fastsettes da etter at 
rapporten er blitt gjort kjent for de 
involverte parter. 

Å gjennomføre en faktaundersøkelse 
kan i seg selv være en utfordring 
forarbeidsmiljøet. Det er viktig at 
arbeidsgiver er dette bevisst, og gjennom 
tiltak søker å normalisere arbeidsmiljøet 
etter at kartleggingen er avsluttet.   

Oppsummert
En faktaundersøkelse er en god 
metode når påstander i et varsel eller 
klage skal undersøkes nærmere. Vår 
anbefaling er at de involverte er 
beviste på de juridiske utfordringer 
som i denne artikkelen har skissert, og 
at det også er fokus på det arbeidet 
som skal gjøres i etterkant for å nor
malisere arbeidsmiljøet. 

Særlig uavhengig stilling  
– en politisk dragkamp?

Unntakene er imidlertid innrettet 
slik at for begge gruppene gjelder like
vel et krav om at de ikke skal utsettes 
for uheldige fysiske eller psykiske 
belastninger, samt at de har mulighe
tene for redusert arbeidstid. En av de 
mest praktiske følgende av å være unn
tatt reglene om arbeidstid, er at disse 
gruppene ikke får betalt overtid. De har 
heller ikke samme begrensninger i 
arbeidstidens omfang og særregler. 
Begrunnelsen for å unnta gruppene, er 
at disse stillingskategoriene forventes 
med en praktisk innretning av arbeids
hverdagen, selv å kunne ivareta balan
sen mellom nødvendig arbeide og hvile.  

Hensynene bak reglene om 
arbeidstid er å finne en god balanse 

mellom arbeid og fritid.  Arbeidstids
bestemmelsene skal ivareta samfunn
spolitiske og personlige hensyn. 
Videre skal bestemmelsene avveie en 
samlet arbeidsbelastning, sett i sam
menheng med sosiale og helsemessige 
belastninger, sikre fritid og helsefrem
mende rammebetingelser. 

Når det gjelder unntak fra arbeids
tidsreglene for ledere og arbeidstakere 
i særlig uavhengig stilling, er det viktig 
at unntaket forbeholdes de som har et 
faktisk og reelt behov for unntak fra 
arbeidstidsbestemmelsene.  

Momenter i en vurdering
Utfordringen blir å finne hvilke grupper 
som skal være omfattet av unntaket. Ut 
fra forarbeider og rettspraksis har det 
nedfelt seg noen vurderingspunkter 
som må antas å være rettslig standarder. 
Gruppen særlig uavhengig er ikke 
ledere, men arbeidstakere som likevel 
har overordnede og ansvarsfulle stillin
ger. Det er et vesentlig moment at de 
langt på vei kan styre sin egen arbeids
tid, og at de ikke er underlagt kontroll 
om når de er tilstede på arbeidsplassen. 
Normalt praktiseres dette innenfor 
rammene av fleksibel arbeidstid. Ett 
annet sentralt vilkår er at arbeidstake
ren selv kan prioritere arbeidsoppgaver, 
samt planlegge og organisere arbeidet. 

Som en følge av dette, skal det 
ligge en vesentlig grad av selvstendig
het eller uavhengighet i når og hvor
dan oppgavene løses og organiseres, 
samt faglige vurderinger og beslut
ningsmyndighet. Dette innebærer at 
arbeidstakeren har begrenset plikt til 
å følge instrukser om eget arbeide, 
men likevel slik at oppgavene ligger 
innenfor styringsrammer, virksomhe
tens retningslinjer og fastsatte tidsfris
ter, samt en forventing om at arbeids
takeren jevnlig er tilstede på 
arbeidsplassen for deltagelse i møter, 
kontakt med kolleger og tilgjengelig
het for kunder. Til dette punktet vil 
det også spille inn hvordan relasjon 
mellom leder og arbeidstaker er inn

rettet mht. faglig frihet og kontroll.  
Stillingen kan ha begrenset innslag av 
underordnet arbeide på lik linje med 
ansatte som klart ikke er særlig selv
stendige. I vurderingen vil det stilles 
krav om at momentene det vises til er 
varige eller stabile over tid. Det er 
ikke tilstrekkelig at vilkårene er opp
fylt kun en tidsbegrenset periode. 

Med utgangspunkt i punktene ovenfor, 
skal det foretas en konkret vurdering. 
Innenfor våre stillingsgrupper, er advo
kat i et forsikringsselskap eller en 
bedriftsadvokat nevnt som en type stil
ling som ofte vil bli definert som særlig 
uavhengig, jf. forarbeidene. Andre 
eksempler kan være seniorstillinger 
hvor arbeidsleveransen er basert på lang 
erfaring fra bransjen, og hvor ansvars
graden klart er over et standardisert 
saksbehandlernivå. I den motsatte 
enden, er hovedregelen at en stilling 
som advokatfullmektig sjelden vil være 
særlig uavhengig. Dette har sammen
heng med stillingens innretning å gjøre. 
Det samme vil gjelde for stillinger hvor 
arbeidstakeren er under opplæring eller 
i en juniorposisjon. Særlig utfordringer 
kan være knyttet til prosjektstillinger og 
mellomlederstillinger. Her må det fore
tas en konkret vurdering. 

Gjennomgangen av rettspraksis 
viser at de har lagt seg på en relativt 
streng fortolkning av vilkårene. Som 
nevnt innledningsvis, vil en av følgende 
av å være unntatt fra arbeidstidsreglene 
være at det ikke er betalt overtid eller 
regulert arbeidstid. For å vareta noen 
av ulempen dette innebærer, vil det 
være en løsning at arbeidstakeren gis 
en lønnsmessig kompensasjon. 

Til dette har Juristforbundet tidli
gere anført at lønnen skal gjenspeile 
stillingens ansvar og arbeidsbyrde. 
Dette gjelder særskilt for stillinger 
som er definert som særlig uavhengig. 

Det politiske bildet
Unntakene for arbeidstakere i ledende 
og særlig uavhengig stilling har i de siste 

årene vært gjenstand for politisk behand
ling. Arbeidstidsutvalgets rapport ble for 
et par år siden fulgt opp i politiske doku
menter. Det ble fremmet ytterligere et 
forslag med «delvis uavhengig stilling». 
Denne stillingsgruppen skulle være 
mindre uavhengig i sin tilknytningsform, 
jf. momentene ovenfor. Forslaget 
ivaretok ikke godt nok lovregulerte 
begrensninger for arbeidstid og overtid. 
Flere parter i norsk arbeidsliv uttrykte 
tydelig skepsis til forslaget med den 
begrunnelse at det ville bli ytterligere en 
komplisert avgrensningen, samtidig som 
arbeidstakernes interesser ville bli 
forringet. 

Forslaget har foreløpig blitt trukket 
tilbake, slik at prosessen nå har blitt 
erstattet av en regjerningsnedsatt, parts
sammensatt arbeidsgruppe hvor hoved
organisasjonene er representert. 
Gruppen skal arbeide videre med 
spørsmålet om hvilke stillingsgrupper 
som skal være unntatt fra arbeidstidsre
glene. De har også fått i mandat å 
fremme forslag om hvordan reglene kan 
gjøres mer presise og praktisk tilgjenge
lig, blant annet ved å se på ordlyden. 

Ett forslag som det ser ut som par
tene kommer til å enes om, er at den 
skriftlige arbeidsavtalen må regulere 
om en stilling er definert som «særlig 
uavhengig», jf. aml. § 146. En slik 
avtaleregulering vil forhåpentligvis 
bevisstgjøre både arbeidsgivere og 
arbeidstakere, både med begrunnelse 
og konsekvenser. En bevisstgjøring vil 
kunne bidra til å begrunne et vilkår 
om en lønnsmessig kompensasjon når 
partene er i dialog og forhandlinger 
ved inngåelsen av arbeidsavtalen. 
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Saks be hand ling av vars ler sa ken
Der som var se let ikke gjel der for hold 
som ar beids gi ver åpen bart har plikt til 
å un der sø ke et ter and re be stem mel ser, 
kan du ikke være sik ker på at ditt var
sel blir saks be hand let slik du had de 
for vent nin ger om. Opp lys nin ge ne du 
for ven tet at ar beids gi ver sik ret el ler 
inn hen tet, kan gå tapt for di ar beids gi
ver ikke sør ger for å sik re in for ma sjo
nen el ler ikke un der sø ker sa ken slik 
du had de grunn til å tro. Du har in gen 
ga ran ti for at ar beids gi ver inn hen ter 
den in for ma sjo nen som er nød ven dig 
for å av kref te el ler be kref te det for
hol det du vars let om. Hvor sik ker er 
du på at ar beids gi ver har kom pe tan se 
til å vite hvor dan ditt var sel bør 
un der sø kes? Hvor dan kan du for vis se 
deg om at ar beids gi ver set ter av til
strek ke li ge res sur ser til å un der sø ke 
sa ken slik du for ven ter?  

Det er ikke sik kert du får vite hva 
ar beids gi ver har gjort el ler plan leg ger 
å fore ta seg for å sik re den in for ma sjo
nen som er av gjø ren de for å kart leg ge 
fakta. Du kan der med ikke for ven te at 
du blir in for mert om hvor dan ar beids
gi ver inn hen ter in for ma sjon, hvem 
som in ter vju es, i hvil ken rek ke føl ge 
el ler når ar beids gi ver ut fø rer de en
kel te un der sø kel se ne. Sann syn lig vis 
vil du ikke bli in for mert om hvem 

Ru ti ne ne skal ut ar bei des i sam ar beid 
med ar beids ta ker ne og de res til lits
valg te.

Ar beids til sy net an be fa ler at vars lings
ru ti ner in ne hol der in for ma sjon om:
• hvem som kan bru ke vars lings ru ti

ne ne
• hvil ke sa ker som om fat tes av vars

lings ru ti ne ne
• hvem det kan vars les til (både in

ternt og eks ternt)
• hvor dan det skal vars les
• hvor dan vars ler skal føl ges opp
• om vars ling er en rett el ler en plikt
• hvor dan vars le ren er be skyt tet 

mot gjen gjel del se
• hvor dan virk som he ten hånd te rer 

feil ak ti ge vars ler

   Av advokat Erling Grimstad, advokatfirmaet Erling Grimstad AS

Har du tenkt å varsle om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen?

Varsling

Det kan oppstå hendelser på 
arbeidsplassen som gjør at du 
ønsker å varsle om 
kritikkverdige forhold. Her 
finner du noen tips om hva du 
bør ha tenkt gjennom før du 
bestemmer deg for å varsle. 
Arbeidsgivere oppfordres også 
til å sette seg inn i hva en 
varsler utsetter seg for. Mange 
oppfatter varslere som vår tids 
helter. 2017 var varslernes år, 
først og fremst på grunn av 
#MeToo – kampanjen.

Ru ti ner for vars ling i ar beids for hold
Ar beids gi ver med fle re enn fem an
sat te har plikt til å etab le re ru ti ner for 
vars ling et ter ar beids mil jø lo ven (aml) 
§ 2A3. Ru ti ne ne skal være skrift li ge 
og minst in ne hol de:
• opp ford ring til å vars le om kri tikk

ver di ge for hold,
• frem gangs måte for vars ling,
• frem gangs måte for mot tak, be hand

ling og opp føl ging av vars ling.

ar beids gi ver orien te rer el ler når den 
det er vars let om, blir in for mert. Det 
er hel ler ikke sik kert du får vite hvem 
som saks be hand ler vars ler sa ken el ler 
om de som gjør un der sø kel ser i sa ken 
er ha bi le. Det te er bare noen av de 
usik ker hets mo men te ne du må være 
for be redt på som vars ler. Usik ker he
ten om hva som fore tas av un der sø
kel ser, fryk ten for at be vis for svin ner 
el ler blir ma ni pu lert, el ler at din vars
ler sak ikke blir tatt på al vor, er blant 
de usik ker hets fak to re ne som kan føre 
til at vars ler av står fra å si ifra. 

En god og trygg opp føl ging av din 
vars ler sak kre ver at ar beids gi ver sik rer 
at de som un der sø ker vars ler sa ken har 
kom pe tan se, be nyt ter ha bi le res sur ser, 
har verk tøy og ar beids ru ti ner for å be
hand le helt uli ke ty per vars ler sa ker. 
Om du ikke får in for ma sjon fra 
ar beids gi ver, kan du ikke være sik ker 
på at ar beids gi ver gjen nom fø rer sli ke 
un der sø kel ser som du for ven tet. Du 

Advokat Erling Grimstad
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Saks be hand ling av vars ler sa ken
Der som var se let ikke gjel der for hold 
som ar beids gi ver åpen bart har plikt til 
å un der sø ke et ter and re be stem mel ser, 
kan du ikke være sik ker på at ditt var
sel blir saks be hand let slik du had de 
for vent nin ger om. Opp lys nin ge ne du 
for ven tet at ar beids gi ver sik ret el ler 
inn hen tet, kan gå tapt for di ar beids gi
ver ikke sør ger for å sik re in for ma sjo
nen el ler ikke un der sø ker sa ken slik 
du had de grunn til å tro. Du har in gen 
ga ran ti for at ar beids gi ver inn hen ter 
den in for ma sjo nen som er nød ven dig 
for å av kref te el ler be kref te det for
hol det du vars let om. Hvor sik ker er 
du på at ar beids gi ver har kom pe tan se 
til å vite hvor dan ditt var sel bør 
un der sø kes? Hvor dan kan du for vis se 
deg om at ar beids gi ver set ter av til
strek ke li ge res sur ser til å un der sø ke 
sa ken slik du for ven ter?  

Det er ikke sik kert du får vite hva 
ar beids gi ver har gjort el ler plan leg ger 
å fore ta seg for å sik re den in for ma sjo
nen som er av gjø ren de for å kart leg ge 
fakta. Du kan der med ikke for ven te at 
du blir in for mert om hvor dan ar beids
gi ver inn hen ter in for ma sjon, hvem 
som in ter vju es, i hvil ken rek ke føl ge 
el ler når ar beids gi ver ut fø rer de en
kel te un der sø kel se ne. Sann syn lig vis 
vil du ikke bli in for mert om hvem 

Har du tenkt å varsle om kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen?

ar beids gi ver orien te rer el ler når den 
det er vars let om, blir in for mert. Det 
er hel ler ikke sik kert du får vite hvem 
som saks be hand ler vars ler sa ken el ler 
om de som gjør un der sø kel ser i sa ken 
er ha bi le. Det te er bare noen av de 
usik ker hets mo men te ne du må være 
for be redt på som vars ler. Usik ker he
ten om hva som fore tas av un der sø
kel ser, fryk ten for at be vis for svin ner 
el ler blir ma ni pu lert, el ler at din vars
ler sak ikke blir tatt på al vor, er blant 
de usik ker hets fak to re ne som kan føre 
til at vars ler av står fra å si ifra. 

En god og trygg opp føl ging av din 
vars ler sak kre ver at ar beids gi ver sik rer 
at de som un der sø ker vars ler sa ken har 
kom pe tan se, be nyt ter ha bi le res sur ser, 
har verk tøy og ar beids ru ti ner for å be
hand le helt uli ke ty per vars ler sa ker. 
Om du ikke får in for ma sjon fra 
ar beids gi ver, kan du ikke være sik ker 
på at ar beids gi ver gjen nom fø rer sli ke 
un der sø kel ser som du for ven tet. Du 

er hel ler ikke i stand til å be døm me 
om un der sø kel se ne er eg net til å av
dek ke det du har vars let om.   

Plik ten til å mel de fra 
I noen si tua sjo ner har du plikt til å 
vars le el ler mel de fra til ar beids gi ver. 
Ar beids ta ker har blant an net en med
virk nings plikt når det gjel der hel se, 
mil jø og sik ker hets ar beid et ter 
be stem mel se ne i ar beids mil jø lo ven §§ 
23. Et ter be stem mel sen skal ar beids
ta ker un der ret te ar beids gi ver og ver ne
om bu det der som ar beids ta ker blir 
opp merk som på feil el ler mang ler som 
kan med fø re fare for liv el ler hel se. 
Dess uten kan ret nings lin je ne for vars
ling på din ar beids plass in ne bæ re plikt 
til å vars le om be stem te for hold. Alle 
bor ge re har dess uten en plikt til å 
av ver ge vis se straff ba re hand lin ger 
(straf fe lo ven § 196) der som opp fyl
lel se av plik ten ikke ut set ter ham selv, 
hans nær mes te el ler noen uskyl dig for 
sik tel se el ler til ta le el ler fare for liv, hel

se el ler vel ferd. Plik ten til å av ver ge 
straff ba re for hold gjel der den uten 
hen syn til taus hets plik ten. 

For svar lig var sel
I si tua sjo ner der det ikke er noen plikt 
til å vars le, er det sann syn lig at vars ler 
må ta sitt valg om vars ling et ter en 
av vei ning av fle re hen syn. Vars ler står 
ofte i et di lem ma, der taus hets plik ten 
i ar beids for hol det og lo ja li tets plik ten 
til ar beids gi ver skal veies mot vars lers 
egen sam vit tig het, etis ke over be vis
ning el ler egen rett fer dig hets sans. En 
ty de lig be skri vel se av hva som reg nes 
som for svar lig vars ling i vars lings ru ti
ne ne på ar beids plas sen, kan hjelpe 
vars ler til å ta av gjø rel sen. Det kan 
opp le ves tryg ge re å vars le der som du 
opp fat ter at var se let er for svar lig i 
hen hold til ret nings lin je ne på ar beids
plas sen. Men selv om du vars ler i tråd 
med kra ve ne til hva som reg nes som 
for svar lig vars ling, kan ar beids gi ver 
vel ge å klas si fi se re ditt var sel som noe 

Foto: www.colourbox.com

          Hvor sik ker er du på  
at ar beids gi ver har kom pe tan se  

til å vite hvor dan ditt var sel  
bør un der sø kes?
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be nyt ter et eks ternt vars lings mot tak 
som har taus hets plikt om din iden ti
tet som vars ler.
 
Når bør du vars le?
Det kan fore lig ge gode grun ner til å 
ikke vars le umid del bart et ter en hen
del se el ler en si tua sjon der du opp da
ger noe kri tikk ver dig. I noen til fel ler 
kan det kri tikk ver di ge for hol det det 
po ten si el le var se let gjel der gå over av 
seg selv, for eks em pel at den var se let 
ret ter seg mot, av slut ter sitt ar beids
for hold. I and re til fel ler må det vars les 
umid del bart for å for hind re ska de 
el ler at nye kri tikk ver di ge for hold 
skjer. Der som du er ut satt for noe du 
me ner er ulov lig el ler full sten dig uak
sep ta belt, har du sann syn lig vis ikke 
an net valg enn å vars le umid del bart. 
Det sam me gjel der om du opp da ger 
mis tan ke om lov brudd el ler and re 
al vor li ge re gel brudd. 
 
Er det and re må ter å ta opp sa ken på?
Før du vars ler bør du ten ke gjen nom 
om det er and re må ter å ta opp saks
for hol det i virk som he ten. Kan for eks
em pel sa ken be hand les av per so nal
sjef, AMU møte, le der mø ter gjen nom 
ver ne om bud, til lits manns ap pa ra tet 
el ler i fag for en ings sam men heng?

Det kan også være en mu lig het til 
å si ifra un der et møte på ar beids plas
sen der det er na tur lig å ta opp det du 
el lers had de tenkt å vars le om. Der
som du rei ser et spørs mål om et kri
tikk ver dig for hold der fle re er tilstede, 
kan det gi en viss be skyt tel se og sik re 
at du opp når opp merk som het om det 
kri tikk ver di ge for hol det. 
 
Kla rer du å skille mel lom hva du vet  
og hva du tror?
Der som du vel ger å vars le, må du for
sø ke å skille mel lom hva du vet og hva 
du tror. Det kan hen de du tar feil av 
fak tum el ler mis for står tol king av lov
be stem mel ser, krav, reg ler el ler ret
nings lin jer. Det kan også hen de at du 
trek ker kon klu sjo ner på et feil ak tig 
grunn lag. Men det er ikke et krav om 
at vars ler skal frem skaf fe el ler kun ne 

gangs måte du vel ger er sann syn lig vis 
av hen gig av hva var se let gjel der, men 
også hva som opp fat tes å være en for
svar lig frem gangs måte.

Der som du er ut satt for en straff
bar hand ling, bør du pri mært an mel de 
for hol det til po li ti et. Selv om det ikke 
er sann syn lig at po li ti et føl ger opp 
an mel del sen, er det dit du bør hen
ven de deg der som var se let gjel der en 
straff bar hand ling. Men vær klar over 
at den du an mel der kan be om inn syn 
i sa ken og der med få til gang til ditt 
var sel og alle and re opp lys nin ger i 
sa ken. Det gjel der også der som sa ken 
blir hen lagt.
 
Der som var se let gjel der for hold på 
ar beids plas sen, bør du pri mært vel ge 
den frem gangs måten for vars ling som 
føl ger av ru ti ne ne på din ar beids plass. 
Vars ling i sam svar med ru ti ne ne på 
ar beids plas sen an s es all tid som for
svar lig vars ling og sik rer at ar beids gi
ver ikke kan de fi ne re deg ut av rol len 
som «vars ler».

I noen til fel ler, for eks em pel der 
du ikke har til lit til at ar beids gi ver kan 
be hand le vars ler sa ken på en for svar lig 
måte, kan du vel ge and re frem gangs
måter for vars ling. Av hen gig av hva 
var se let gjel der, kan du vars le Ar beids
til sy net, NAV, Skat te myn dig he te ne 
el ler and re kon troll myn dig he ter. Du 
kan også vel ge å vars le til and re som 
du har til lit til og som er i stand til å 
gjø re noe med for hol det el ler som kan 
bi dra til å løse de for hol de ne sa ken 
gjel der. 
 
Ano nym vars ling
For å be skyt te deg selv kan du vel ge å 
vars le ano nymt. I rea li te ten gir ikke 
ano nym vars ling noen re ell be skyt
tel se der som det er en kelt for mot ta
ker å iden ti fi se re deg. På man ge 
ar beids plas ser er der for ano nym vars
ling ikke noe re elt al ter na tiv. Der som 
du vel ger å vars le ano nymt, må du 
være klar over at det nor malt ikke er 
mu lig for mot ta ke ren å inn hen te til
leggs opp lys nin ger fra deg. Det kan for 
eks em pel lø ses ved at ar beids gi ver 

vars ler sam men med and re, el ler har 
god støt te fra and re kol le ga er som øns
ker opp merk som het om for hol det.

Kon se kven ser av vars ler sa ken kan ha 
be tyd ning i den for stand at det er mer 
kre ven de å vars le om for hold som kan 
få dra ma tisk be tyd ning for egen 
ar beids plass, kol le ga er man bryr seg 
om el ler en kelt per so ner man ikke 
øns ker å ram me. Det er selv sagt også 
en rek ke and re år sa ker enn det som er 
nevnt her som kan være for kla rin gen 
for at noen vars ler.  

Vars ling hand ler mye om mot til å 
si ifra om ube ha ge lig he ter, der de 
fles te vel ger å se en an nen vei. Der for 
opp le ver vars le ren ofte å stå ale ne, 
uten støt te fra and re som har sett el ler 
opp levd det sam me. Iso la sjo nen som 
vars le ren kan opp le ve er kan skje noe 
av det som over ras ker vars le re mest. 
Bruk av uli ke hers ke tek nik ker for å 
nøy tra li se re vars ler el ler usyn li ge 
sank sjo ner mot vars le ren, kan opp le
ves tøft for en hver. 

Hva gjel der var se let?
Vars ling kan dreie seg om sek su ell tra kas
se ring el ler and re for mer for tra kas se ring, 
dis kri mi ne ring, mob bing, ra sis me, kri
tikk ver dig for skjells be hand ling, brudd 
på in ter ne reg ler el ler ret nings lin jer, 
makt mis bruk og mis bruk av stil ling el ler 
po si sjon. Vars ling kan også hand le om 
mis tan ke om kor rup sjon el ler an nen 
øko no misk kri mi na li tet el ler ar beids livs
kri mi na li tet. Det kan også gjel de brudd 
på krav til hel se, mil jø og sik ker het el ler 
and re for mer for lov brudd og kri tikk ver
di ge for hold.
 
Hvem bør du vars le til?
Som vars ler vel ger du selv hvor dan og 
til hvem du skal vars le. Hvil ken frem

an net. Ar beids gi ver kan vel ge å tolke 
var se let som en om kamp for noe som 
ar beids gi ver me ner er av gjort tid li
ge re, kla ge over be slut ning som 
ar beids gi ver har tatt el ler som en 
hevn ak sjon. Det er ikke sik kert at du 
vil få vite hvor dan ar beids gi ver tol ker 
ditt var sel.  

Hvor for vel ger noen å vars le?
Det er li ten tvil om at det skal noe 
helt eks tra or di nært til for å våge å si 
ifra om al vor li ge kri tikk ver di ge for
hold. Des to mer al vor lig for hold var
se let gjel der, des to stør re ri si ko tar 
vars le ren.

I man ge si tua sjo ner er vars le re 
over be vist om at de ikke har noe 
an net valg enn å si ifra. Der som du er 
over be vist om at det du kjen ner til er 
uak sep ta belt, uetisk, urett fer dig, 
kren ken de el ler i strid med vik ti ge 
sam funns in ter es ser, kan be last nin gen 
med å hol de på kunn ska pen være 
ve sent lig stør re enn å si ifra.

De fles te vars le re har en sterk 
over be vis ning om at det å si ifra er det 
enes te som nyt ter for å av slø re noe 
som er kri tikk ver dig. Det kan være 
for hold som man ge kjen ner til, men 
som få el ler in gen øns ker å si ifra om. 
Vars le ren kan ha opp da get noe el ler 
ufri vil lig kom met i en si tua sjon der 
egen sam vit tig het gjør det umu lig å 
fort set te som før el ler å late som om 
in gen ting har hendt. 

År sa ke ne til at noen vel ger å vars le 
er sam men satt. Mo ti va sjo nen til å 
vars le er av hen gig av hva det er vars le
ren har opp da get el ler av slørt. Det kan 
også ha en be tyd ning hva vars ler har 
til gang til av do ku men ta sjon el ler 
in for ma sjon om det vars le ren opp fat
ter som kri tikk ver dig for hold. Sann
syn lig vis har det også be tyd ning hvil
ken si tua sjon vars ler be fin ner seg i. Det 
kan være enk le re å si ifra der som ved
kom men de er på vei ut av et ar beids
for hold. Fe rie fra vær el ler rei se fra vær 
som gir en viss av stand til ar beids plas
sen kan også være en ut slags fak tor om 
å ta be slut nin gen om å vars le. Det kan 
ha be tyd ning om vars ler står ale ne el ler 

             Som vars ler vel ger  
du selv hvor dan og til  
hvem du skal vars le



55JURISTKONTAKT   2 / 2018JURISTKONTAKT   2 / 2018

Meninger | Fag | Debatt

for be redt på hvor redd en vars ler ofte 
kan være, el ler hva vars ler er engs te lig 
for. Det te kan være en år sak til at det 
er van ske lig å kom mu ni se re med 
ar beids gi ver, og at vars ler kan bli mis
for stått.

Ar beids gi ver og kol le ga er av vars
le ren, bør være klar over at vars ler 
ufor skyldt har kom met i en si tua sjon 
der vars ler er ut satt for noe, har opp
levd noe, el ler har fått kunn skap om 
noe som vars ler selv ikke har bedt om. 
Pro ble met er som re gel ikke vars le ren 
selv, men hel ler den el ler de som har 
for år sa ket det kri tikk ver di ge for hol
det el ler bi dratt til å hol de det kri tikk
ver di ge for hol det skjult.   
 
Har du noen «exit» stra te gi?
I yt ter ste kon se kvens kan det være 
van ske lig å fort set te ar beids for hol det 
et ter at et var sel er gitt. Der for bør du 
tenk te gjen nom hva du gjør der som 
ar beids for hol det blir uhold bart. Det 
kan være lurt å ten ke på mu lig he ter 
for å søke seg over i et an net ar beids
for hold. Det kan også hen de at 
ar beids gi ve ren du har vars let om ikke 
vil gi deg så gode re fe ran ser som du 
el lers kun ne for ven te. Der for kan det 
være for nuf tig å vente med å vars le til 
du har sik ret deg en ny jobb, i noen 
til fel ler. 
 
Har du in vol vert dine nær mes te?
Som vars ler i ar beids for hold er det 
sann syn lig at dine valg også får kon se
kven ser for dine nær mes te. Vars lin gen 
kan også få øko no mis ke kon se kven ser 
for dine al ler nær mes te der som du 
står uten jobb, må be ta le for ad vo kat
bi stand av egen lom me, el ler på drar 
deg and re kost na der i si tua sjo nen du 
kom mer i. Råd før deg der for med 
dine nær mes te før du vel ger å vars le.

Ar tik kel for fat te ren har ar bei det med 
vars ler sa ker si den 2005 og han har del-
tatt i be hand ling av an slags vis ett tu sen 
vars ler sa ker. 

frem leg ge be vis for å kun ne vars le. 
Der som du an tar noe, el ler ikke er sik
ker på hva som er rik tig, er det vik tig 
at du gir ut trykk for det. For søk å gi en 
mest mu lig nøk ternt og ob jek tivt hva 
du selv har sett, opp levd el ler av slørt. 
Da blir det enk le re for den som mot
tar ditt var sel, å skille mel lom hva du 
vet og hva du tror.
 
Er du for be redt på kon se kven se ne?
Det er fle re åpen ba re ne ga ti ve kon se
kven ser for vars le ren. Selv om noen 
vars le re kan få inn trykk av at det i dag er 
trygt å vars le et ter dis ku sjo ne ne om 
vars ling i of fent lig he ten, er det all grunn 
til å ten ke gjen nom kon se kven se ne. 
Man ge ar beids gi ve re har fått seg en 
«vek ker» om hva vars ling er et ter 
#MeToo kam pan jen. Men det gjen står å 
se om ar beids gi ve re mak ter å gjen nom
fø re un der sø kel ser i vars lings sa ker på en 
hen sikts mes sig, trygg og god måte.

Der som vars lin gen gjel der ar beids
for hold, ri si ke rer du mis til lit fra le de re 
og ar beids kol le ga er. En av grun ne ne til 
mis til li ten er at vars ler kan opp fat tes 
som ufor ut sig bar og en per son in gen 
kan sto le på. Der som vars lin gen gjel der 
for hold som har med til lit til deg som 
ar beids ta ker å gjø re, kan du opp le ve at 
du blir iso lert på ar beids plas sen på uli
ke må ter. Be skyld nin ger, usann he ter og 
ut set ting av ond sin ne de ryk ter om 
vars ler fore kom mer. Vars lin gen kan 
re sul te re i end ring av an svar, stil ling, 
funk sjon, opp ga ver, sva ke re kar rie re ut
vik ling enn for ven tet, el ler sva ke re 
lønns ut vik ling enn kol le ga er på sam me 
nivå. Selv om vars ler selv opp fat ter 
det te som gjen gjel del se, kan det vise 
seg å være umu lig å føre be vis for at 
fore lig ger en år saks sam men heng mel
lom var se let og det vars ler opp fat ter 
som gjen gjel del se. Du kan ikke for
ven te at ar beids gi ver vil inn røm me at 
det er gjort noe som kan opp fat tes som 
gjen gjel del se el ler re pre sa li er mot deg 
som vars ler. 
 
Kom mu ni ka sjo nen med ar beids gi ver 
kan også bli van ske li ge re et ter at du 
har vars let. Ar beids gi ver er ikke all tid 

be nyt ter et eks ternt vars lings mot tak 
som har taus hets plikt om din iden ti
tet som vars ler.
 
Når bør du vars le?
Det kan fore lig ge gode grun ner til å 
ikke vars le umid del bart et ter en hen
del se el ler en si tua sjon der du opp da
ger noe kri tikk ver dig. I noen til fel ler 
kan det kri tikk ver di ge for hol det det 
po ten si el le var se let gjel der gå over av 
seg selv, for eks em pel at den var se let 
ret ter seg mot, av slut ter sitt ar beids
for hold. I and re til fel ler må det vars les 
umid del bart for å for hind re ska de 
el ler at nye kri tikk ver di ge for hold 
skjer. Der som du er ut satt for noe du 
me ner er ulov lig el ler full sten dig uak
sep ta belt, har du sann syn lig vis ikke 
an net valg enn å vars le umid del bart. 
Det sam me gjel der om du opp da ger 
mis tan ke om lov brudd el ler and re 
al vor li ge re gel brudd. 
 
Er det and re må ter å ta opp sa ken på?
Før du vars ler bør du ten ke gjen nom 
om det er and re må ter å ta opp saks
for hol det i virk som he ten. Kan for eks
em pel sa ken be hand les av per so nal
sjef, AMU møte, le der mø ter gjen nom 
ver ne om bud, til lits manns ap pa ra tet 
el ler i fag for en ings sam men heng?

Det kan også være en mu lig het til 
å si ifra un der et møte på ar beids plas
sen der det er na tur lig å ta opp det du 
el lers had de tenkt å vars le om. Der
som du rei ser et spørs mål om et kri
tikk ver dig for hold der fle re er tilstede, 
kan det gi en viss be skyt tel se og sik re 
at du opp når opp merk som het om det 
kri tikk ver di ge for hol det. 
 
Kla rer du å skille mel lom hva du vet  
og hva du tror?
Der som du vel ger å vars le, må du for
sø ke å skille mel lom hva du vet og hva 
du tror. Det kan hen de du tar feil av 
fak tum el ler mis for står tol king av lov
be stem mel ser, krav, reg ler el ler ret
nings lin jer. Det kan også hen de at du 
trek ker kon klu sjo ner på et feil ak tig 
grunn lag. Men det er ikke et krav om 
at vars ler skal frem skaf fe el ler kun ne 

gangs måte du vel ger er sann syn lig vis 
av hen gig av hva var se let gjel der, men 
også hva som opp fat tes å være en for
svar lig frem gangs måte.

Der som du er ut satt for en straff
bar hand ling, bør du pri mært an mel de 
for hol det til po li ti et. Selv om det ikke 
er sann syn lig at po li ti et føl ger opp 
an mel del sen, er det dit du bør hen
ven de deg der som var se let gjel der en 
straff bar hand ling. Men vær klar over 
at den du an mel der kan be om inn syn 
i sa ken og der med få til gang til ditt 
var sel og alle and re opp lys nin ger i 
sa ken. Det gjel der også der som sa ken 
blir hen lagt.
 
Der som var se let gjel der for hold på 
ar beids plas sen, bør du pri mært vel ge 
den frem gangs måten for vars ling som 
føl ger av ru ti ne ne på din ar beids plass. 
Vars ling i sam svar med ru ti ne ne på 
ar beids plas sen an s es all tid som for
svar lig vars ling og sik rer at ar beids gi
ver ikke kan de fi ne re deg ut av rol len 
som «vars ler».

I noen til fel ler, for eks em pel der 
du ikke har til lit til at ar beids gi ver kan 
be hand le vars ler sa ken på en for svar lig 
måte, kan du vel ge and re frem gangs
måter for vars ling. Av hen gig av hva 
var se let gjel der, kan du vars le Ar beids
til sy net, NAV, Skat te myn dig he te ne 
el ler and re kon troll myn dig he ter. Du 
kan også vel ge å vars le til and re som 
du har til lit til og som er i stand til å 
gjø re noe med for hol det el ler som kan 
bi dra til å løse de for hol de ne sa ken 
gjel der. 
 
Ano nym vars ling
For å be skyt te deg selv kan du vel ge å 
vars le ano nymt. I rea li te ten gir ikke 
ano nym vars ling noen re ell be skyt
tel se der som det er en kelt for mot ta
ker å iden ti fi se re deg. På man ge 
ar beids plas ser er der for ano nym vars
ling ikke noe re elt al ter na tiv. Der som 
du vel ger å vars le ano nymt, må du 
være klar over at det nor malt ikke er 
mu lig for mot ta ke ren å inn hen te til
leggs opp lys nin ger fra deg. Det kan for 
eks em pel lø ses ved at ar beids gi ver 
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LEDER FOR ADVOKATSEKSJONEN 

Er du en advokat med lederegenskaper?  Som leder for et kompetent advokatmiljø i Delta vil du få overordnet 
ansvar for juridisk rådgivning og prosedyre for domstolene innenfor et variert spekter av rettsområder.  
Trives du med kombinasjonen av fag og ledelse, er dette en fin mulighet.   

Vi søker en advokat med sterk faglig og organisasjonsmessig forståelse som evner å ta et strategisk perspektiv og 
samarbeide bredt. Erfaring fra både kollektiv og individuell arbeidsrett vil være etterspurt samt gjerne bakgrunn fra 
arbeidslivsorganisasjon. 

Ring gjerne til Randi Flugstad hos Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller Jan Pieter Groenhof i Delta, tlf. 412 24 772.

Se www.amropdelphi.no for fullstendig utlysning og for å søke stillingen.  
Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. 

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ansatte 
i offentlig tjenesteyting. Delta er i vekst og har nå 39 yrkes-, bransje- og 
medlemsorganisasjoner, 78.500 medlemmer og 2300 tillitsvalgte. 
Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS. 

Se også www.delta.no

Arbeidsrett  |  Ledelse  |  Medlemsorganisasjon i vekst

okokrim.no / politiet.no / nav.no

Er du vårt nye hode?
– Vi trenger flere politiadvokater

tverrfaglig

politi og påtale

elektroniske spor

metodeutvikling

etterretning

analyse

fagkompetanse

internasjonalt arbeid

kriminalitetsbekjempelse

etterforsking
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fylkesnemndene for  
barnevern og sosiale saker

Leder for fylkesnemnda 
i Troms og Finnmark
Søkere til stillingen må ha juridisk  
embetseksamen/ master i retts-  
vitenskap og fylle kravene til  
dommere. Det vil bli lagt vekt på 
erfaring fra domstolsarbeid/
prosedyreerfaring. I tillegg bør søkere 
ha relevant ledererfaring, inkludert 
personalledelse og erfaring fra drift, 
plan og budsjett.

For fullstendig stillingsutlysning,  
se www.jobbnorge.no  
(Jobbnorge-ID 141289). 

Elektronisk søknad sendes innen  
15.09.2016 via www.jobbnorge.no
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 For mer informasjon; se  
www.regjeringen.no/BLD

Juristkontakt 30. august 2017 (18.08.)
jobbnorge/NAVx 1

1/6 side - 52 x 111 mm
30.08.FFBOSS_NemledTroFin

Best.: Maria Stephansen
Prod.: Trine Tverbak

fylkesnemndene for  
barnevern og sosiale saker

Leder for fylkesnemnda  
i Troms og Finnmark
For å fylle rollen som daglig leder og nemndsleder må du 
være selvstendig, fleksibel, samarbeidsvillig, initiativrik, 
resultatorientert og ha evne til å jobbe under press. 

Søkere til stillingen må ha juridisk embetseksamen/ master 
i rettsvitenskap og fylle kravene til dommere. Det vil bli 
lagt vekt på erfaring fra domstolsarbeid/prosedyreerfaring. 
I tillegg bør søkere ha relevant ledererfaring, inkludert 
personalledelse og erfaring fra drift, plan og budsjett.

Kontorsted: Tromsø sentrum. 

Kontaktpersoner: Ingvil Gregusson, tlf. 979 58 235 eller 
Pernille Pettersen Smith, tlf. 915 61 567.

For fullstendig stillingsutlysning,  
se www.jobbnorge.no (Jobbnorge-ID 141289). 

Elektronisk søknad sendes innen 15.09.2017  
via www.jobbnorge.no Jo

bb
no

rg
e.

no

 For mer informasjon; se www.regjeringen.no/BLD

Nordlys
iTromsø    24. august 2017

2 x 107 - modul 22B / 3 moduler
24.08.FFBOSS_NemledTroFin

Best.: Maria Stephansen
Kons.: Trine Tverbak

FYLKESNEMNDENE FOR  
BARNEVERN OG SOSIALE SAKER

Nemndsleder/jurist  
i Fylkesnemnda i Østfold
Det er ledig 100% fast stilling i Østfold 
med ønsket tiltredelse fra  01.08.2018. 
Stillingen innebærer varierte arbeids-
oppgaver på et interessant og viktig 
fagfelt.

For fullstendig stillingsutlysning  
og elektronisk søknadsskjema  
– se www.jobbnorge.no – ID 148446

Kontorsted: Moss

Kontaktpersoner
– Daglig leder Elisabeth Skjelle  
Aasdal – 69 24 00 40 / 993 98 781
– Nemndsleder Reidunn Dalbro  
– 69 24 00 40

Søknadsfrist: 03.04.2018 

Thallaug dekker alle sentrale rettsområder og 
ønsker å rekruttere advokater med ulik og variert 
erfaringsbakgrunn. 
Vår leder i avdeling for personjuss går over i ny 
stilling. Vi søker derfor advokat med ønske om 
å være med på å videreutvikle og lede firmaets 
personrettsavdeling. 
Vi søker også 1-2 advokater til de andre avdelin-
gene, fortrinnsvis advokater med erfaring.
Vi kan tilby et uformelt og hyggelig arbeid-
smiljø, høyt faglig nivå og betydelig mulighet for 
prosedyre.
Søknadsfrist 4. april 2018.
Spørsmål kan rettes til daglig leder Aslak Runde 
eller avdelingsleder Ranveig Tufte. 

Vi søker advokater

Advokatfirmaet Thallaug ANS
Storgata 121, postboks 354, 2602 Lillehammer 
Tlf: 61 27 99 50, post@thallaug.no

 www.thallaug.no

Gatejuristen i Oslo oppsøker, bistår og gir en stemme til 
mennesker som er vant til å møte stengte dører. Vi driver 
Barnas Jurist og Gatas Økonom i tillegg til at vi gir gratis 
rettshjelp til rusavhengige. Vi er ressurs- og kompetansesenter 
for nettverket av gatejurister som er til stede i 15 byer, og på 
landsbasis er vi 240 frivillige jurister, advokater og jusstudenter 
som legger ned over 20 årsverk for å bistå noen av samfunnets 
mest sårbare. For mer informasjon og for å søke stillingen se: 
www.gatejuristen.no.

Vi søker:
Ledende fagsjef (jurist)
Gatejuristen i Oslo er i sterk utvikling og vi søker en dyktig leder 
til vår største avdeling; rusavdelingen. Avdelingen består av seks 
ansatte jurister og ca. 90 frivillige. Du vil få ansvar for å lede, drifte, 
kvalitetssikre og videreutvikle virksomhetens arbeid innen rettshjelp 
og økonomirådgivning til mennesker som har eller har hatt et 
rusproblem. Stillingen omfatter personalansvar. Vi kan love deg en 
allsidig, selvstendig og spennende jobb i en innovativ organisasjon 
i sterk utvikling. Hos oss er det god omstillingsevne og korte 
beslutningsveier.
 
Vi søker deg som har relevant ledererfaring, godt juridisk skjønn, 
pågangsmot, og evne til å motivere og begeistre andre.
 
Ta kontakt med leder for Gatejuristen
Cathrine Moksness, tlf: 97 00 55 97.
 
Søknadsfrist: 1. april 2018.

Gatejuristen i Oslo 
søker ledende 
fagsjef (jurist)



Ansettelser og utnevnelser
Aki Johannes Viitala, partner, 

Advokatfirmaet Nova DA
Alexander Frostad, advokat, 

Advokatfirmaet Hjort DA
Anders Mauritzen Midbøe, 

seniorskatejurist, Sekretariatet for 
skateklagenemnda

Anette Western Torgersen, advokat, 
Advokatfirmaet Torgersen AS

Anne Grøholt, komitesekretær/
spesialrådgiver, Stortinget, 
Konstitusjonell avdeling

Anne-Lise Ystebø Monsen, senior program 
manager, Amazon EU Sarl UK branch

Anne-Mari Rustan Aas, rådgiver/jurist, 
Færder kommune

Arild I. Kjersem, assisterende juridisk sjef, 
Møre og Romsdal fylkeskommune

Beate Storesund, seniorrådgiver, 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Benedicte Hille, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due 
Lund (SBDL) da

Camilla Neiden, jurist, Oslo kommune 
– Næringsetaten

Catrine Skjauff, jurist, Oslo kommune 
– Næringsetaten

Christian Werner Skovly, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Føyen Torkildsen AS

Christoffer Hansen, juridisk rådgiver, 
Trondheim kommune – Byplankontoret

Dag Josef Foss, founder/CEO, Justify AS
Dag Thorstensen, partner, Advokatfirmaet 

Forsberg da
Eirik Rudi, advokat, Advokatfirma Kildebo 

AS
Erik Bergfall Brovold, advokatfullmektig, 

Advokatfirmaet Haavind AS
Erik Widerøe, advokat, Bjerkan Stav 

Advokatfirma AS
Eva Ingrid Jarbekk, partner, Advokatfirmaet 

Schjødt AS, Oslo
Fredrik Jadar, advokat, 

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Fredrik Aasen, advokatfullmektig, Crawford 

& Company (Norway) AS
Gaute Bendos Rydmark, politifullmektig, 

Nordland politidistrikt – Bodø
Geir Stenseth, dr. juris, Universitetet i Oslo, 

Institut for Privatret
Grete Tvenning, virksomhetsleder, Indre 

Fosen kommune
Hege Marie Hauge, seniorrådgiver HR, 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Helen Sæter, konstituert lagdommer, 

Borgarting lagmannsret
Helle Annie Hansen, advokatfullmektig, 

Synch Advokatfirma AS
Henrik Liane Håkensen, kontraktsrådgiver, 

Bane NOR SF – Utbyggingsdivisjonen
Ida Brabrand, advokat, Brækhus 

Advokatfirma DA – Oslo
Inger Anita Tollehaug, advokat, HELP 

Forsikring AS
Ingvild Vestre Boksasp, utreder, Borgarting 

lagmannsret
Jane Elizabeth Wesenberg, konstituert 

lagdommer, Borgarting lagmannsret
Janne Terese Sæther Talling, director legal, 

Kinect Energy AS

Jens Johannes Andenæs, konstituert 
statsadvokat, Oslo 
statsadvokatembeter

Kaja Skille Hestnes, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange 
DA, Oslo

Karoline Lorentzen, førstekonsulent, Sør-
Trøndelag tingret

Kjersti Hillestad Hoff, dommerfullmektig, 
Nedre Romerike tingret

Kristin Bjerkestrand Eid, advokat, Norges 
bondelag

Kristine Fleten Sandven, seksjonsleder, 
Bergen kommune – Byrådsavdeling for 
finans, innovasjon og eiendom

Kristine Frivold Rørholt, senioradvokat, 
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Linn Skomsøy Løvlien, advokat, 
Tønsbergadvokatene  AS

Lisa Eian, advokat, Aurlien Vordahl & Co 
Advokatfirma AS

Mads Magnussen, partner, Wikborg Rein 
Advokatfirma AS, Oslo

Malin Vinje Lorentzen-Lund, rådgiver, 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Maria Elisa Montes Amundsen, stabsleder, 
Tolldirektoratet

Maria Torvund, lagdommer, Agder 
lagmannsret

Marita Bjelland Botne, advokat /faglig leder, 
Bransjeforeningen Norsk olje og gass

Marius Grenness, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Martin Aspaas, dommerfullmektig, Oslo 
tingret

Martin Miljeteig Ramsdal, førstekonsulent, 
NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen

Merete Bjørkelund, advokat, Advokatene 
Stokkeland, Sørensen & Skjefrås DA

Monica Grøtan, seniorrådgiver, 
Utenriksdepartementet

Morten Svensen, seniorrådgiver, 
Finanstilsynet

Nina Strandvik, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Økland & Co DA

Rune Nielsen, advokatfullmektig, 
Advokatene Enoksen & Steiro AS

Sicilie Kristin Kanebog, advokat, 
Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS

Sile Stenvik, lagdommer, Agder 
lagmannsret

Siv Johanna Dalen, advokat, Telemark 
fylkeskommune

Sonja Lorentzen, corporate risk commitee 
coordinator, Aker Solutions AS

Steffen Hopstad Solberg, grunnerverver, 
Areal og Eiendom AS

Stian Moltke-Hansen Tveten, 
personvernrådgiver, Oslo 
Universitetssykehus HF – Ullevål 
sykehus

Sven-Ailu Gaup Stadigs, dommerfullmektig, 
Oslo tingret

Synne Luthcke Lied, advokatfullmektig, 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig 
forening 

Thomas Gaarder-Olsen, advokat, Onsagers 
AS

Trine Elstad, advokat, Bane NOR SF – Oslo
Uzma Bhatti, senior contract manager, HR 

Prosjekt AS
Zarah Adele Faye Boone, advokat, Kluge 

Advokatfirma AS

Øivind K. Foss, advokat, advokatfirmaet 
Schjødt AS, Oslo

Øystein Hagen, advokat, Advokatfirmaet 
Tveter og Kløvfjell AS

Åse Rieber-Mohn, advokatfullmektig, 
Forsvarsmateriell

Nye medlemmer i Juristforbundet
Andrea Hårberg Rabben, innkjøpsrådgiver, 

Akershus fylkeskommune
Bjørn Bergesen, advokat/faglig leder, 

Advokat Bergesen AS
Eirik Andersen, advokat, Telenor ASA 

– Group Legal
Fanny Redse Bratfos, dommerfullmektig, 

Nordre Vestfold tingrett
Ian W. Kenworthy
Kine Beate Inderberg Vekseth, jurist, 

Midtre Namdal Samkommune
Kjetil Stea Eid, skattejurist, Skatt Øst 

– Oslo
Petter Ludvig Andersen, rådgiver IT 

sikkerhet, Bergen kommune
Regine Hoseth Mikkelsen, 

advokatfullmektig, Ernst & Young 
Advokatfirma AS, Trondheim

Robert Haukeland, advokat, Vic Kinzy 
Advokatfirma AS

Silje Eide, jurist, Bergen og Omland 
havnevesen

Therese Bekkevold, juridisk rådgiver, 
Svelvik kommune

Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Ane Standal Thoresen, Universitetet i Oslo
Ane Stavik Meyer, Universitetet i Oslo
Anne Svanaug Straume, Universitetet 

i Oslo
Bardh Musiqi, Universitetet i Oslo
Ellen Marie Karlsen, Universitetet i Oslo
Erik Uller, Universitetet i Oslo
Fredrik Aarnes, Universitetet i Oslo
Henrik August Behrens, Universitetet 

i Bergen
Ine Møllegaard, Universitetet i Oslo
Inger Katrine Prestmarken, Universitetet 

i Oslo
Isak Hafslund Nesbakken, Universitetet 

i Oslo
Jacob Smith Næss, Universitetet i Oslo
Kristian Aspelund Kleve, Universitetet 

i Tromsø – Norges Arktiske Universitet
Linnea Mathieu, Universitetet i Bergen
Lisbeth Skaanes, Universitetet i Bergen
Maia Koch Haugane, Universitetet i Oslo
Marita Aarflot Silset, Universitetet 

i Bergen
Matias Alexander Baltazar Birkeland, 

Universitetet i Bergen
Miriam Stensvold Singam, Universitetet 

i Oslo
Miriam Ward Ådlandsvik, Universitetet 

i Oslo
Sigrid Hamre, Universitetet i Bergen
Sigve Berg Tronsmoen, Universitetet i Oslo
Sofie Aouay Grønbakken, Universitetet 

i Bergen
Sofie S. Klette, Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet
Sunniva Mannes, Universitetet i Bergen
Unni Kolsrud, Universitetet i Oslo
Vilde Kvist Rydvang, Universitetet i Tromsø 

– Norges Arktiske Universitet
Vinushiha Garithas, Universitetet i Oslo
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President
Curt A. Lier  
cl@juristforbundet.no  

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

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

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

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

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

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

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

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

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

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator 

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

Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

Juristenes Utdanningssenter
www.jus.no | sentralbord: 40 00 26 62
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Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
0164 Oslo

Nå finner du all jusslitteratur fra 
Universitetsforlaget på juridika.no

Nye utgivelser fra Universitetsforlaget:

Aksjeloven og  
allmennaksjeloven
Lovkommentar, 4. utgave

Asle Aarbakke, Magnus Aarbakke, 
Gudmund Knudsen, Tone Ofstad, 
Jan Skåre

Skjønnsprosessloven
Kommentarutgave

Nils Erik Lie

Opplæringslova
Lovkommentar, 3. utgave

Geir Helgeland

Straffeloven
De straffbare handlingene, 
kommentarutgave

Magnus Matningsdal


