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Kortfattede og lettleste juridiske bøker.

Juridisk metode i et nøtteskall er den 20. utgivelsen i serien.

Nøtteskallserien

www.gyldendal.no/faglitteratur marked@rettsdata.no 23 32 76 61

Få prøvetilgang!
Tlf. 22 99 04 20

www.rettsdata.no

Rettsdata Total 
 – ditt komplette juridiske arbeidsverktøy

Norsk Lovkommentar
Kommentarer til alle Norges lover,
med utdypende forklaring til
lovparagrafene.

Maler og verktøy
Dokumentmaler med dialogbokser
for rask utfylling, samt veiledninger.

Rettskilder
Relevante rettskilder, med
fordypning innenfor flere
rettsområder.

Faglitteratur 
Omfattende samling med
over 150 kommentarutgaver
og juridiske fagbøker.

Leveres som tillegg. 

Er ditt firma klart for nye personvernregler?  
Rettsdata har lansert temaet Personvern i Maler  
og verktøy for å hjelpe deg å komme i gang!  

Vi har verktøyene du trenger for å komme 
i gang med GDPR.
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JUSS OG FROKOST 
PÅ JURISTENES HUS

Se mer på jus.no

HELSERETT – TALE ELLER TIE? 5. juni
Vi ser på sammenhengen mellom avvergeplikten i 
strafferetten, helsepersonells taushetsplikt, samt 
rett og plikt til å varsle om taushetsbelagte forhold.

JUSS FOR SKOLELEDERE                                                                                  6. juni
På dette frokostkurset tar to av forfatterne bak 
boken Juss for skoleledere oss med inn i utvalgte, 
relevante temaer innen utdanningsretten.

GANGEN I EN SKADESAK – HVA MÅ MAN 
VITE

7. juni

Her får du en grunnleggende praktisk innføring i en 
personskadesak fra start til slutt, for advokater som 
representerer skadelidte.

EMK I FAMILIE/ARV/SKIFTESAKER                                                                                  11. juni
Få en innføring og oppdatering av sentrale rettighe-
ter i EMK av betydning for familie-, arv- og skiftere-
tt, samt betydningen av EMK i saker mellom private 
parter.

REGLENE OM UFØRETRYGD 12. juni
Runar Narvland fra Trygderetten gir deg en oppda-
tering i reglene om uføretrygd og viser til endringer 
etter 2015.

MESTRING AV KLIENT OG MESTRING AV 
EGEN HELSE                                                        

13. juni

Her får du en faglig og grundig gjennomgang av 
hvordan man kan forholde seg til klienter med al-
vorlige psykiatriske diagnoser eller krisereaksjoner, 
klienter som er ressurskrevende og traumatiserte.  

FINANSIERING AV PERSONSKADESAKER                                                                            14. juni
Advokat Tom Sørum og advokat Ole Andresen gir 
deg en oppdatering om de ulike skadetypene og 
hvordan man finansierer prosessen.

VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FOR-
HOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN                                                                           

15. juni

Kurset vil gjennomgå viktige og praktiske forhold 
ved håndtering av varslingssaker. Håndtering av 
seksuell trakassering vil også bli behandlet.

Frokostkurs-ukene – finn ditt kurs!

– FROKOSTKURS-MENY –



Innhold

Idrettsjus
Idrettsadvokater forteller  
om økt rettsliggjøring  
av idretten.

Ansettelsesprosesser
Nasim Karim setter fokus  
på ansettelsesprosesser  
i staten.

Vant forhandlinger 
Ida Kristoffersen og Bjørn  
Lund-Sørensen gikk til topps  
i forhandlingskonkurranse.

Ny som nestleder
Politiinspektør Marianne  
Børseth-Hansen er ny 2. nestleder  
i Politijuristene.
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Utviklingshemmedes rettigheter

Advokat Mudassar Amin

Siden sist

Marianne Børseth-Hansen

Debatt om metoo

EOS-utvalget

Forhandlingskonkurranse

Varsling i Vest

Nasim Karim

Salærutbetaling

Dyrepoliti

Gründere satser

Domstolkommisjonen

Advokatfirma for barn

Topptillitsvalgtprogram

Idrettsadvokater

Hundesaker til Høyesterett

Fremtidens arbeidsmarked

Webcast

Curt A. Lier mener

Jussbuss kommenterer

Karriereråd

Meninger

Nytt om navn

                   Det nå væ ren de ram me ver ket er ikke i tråd med in ter na sjo na le 
stan dar der for dom me res uav hen gig het. Det er ikke godt nok.

Ingjerd Thune, side 38
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Til høs ten er det et år si den metoo-
be ve gel sen skjøt fart. Støt ten til 

metoo-kam pan jen er høy i Norge. Kun 
12 pro sent sier at de ikke støt ter be ve-
gel sen. Li ke vel sva rer li ke vel godt over 
halv par ten av de spur te at man 
har  be ten ke lig he ter  med kam pan-
jen. Det kom mer frem i en lands om fat-
ten de spør re un der sø kel se gjort av 
You Gov på opp drag av Nett avi sen og 
Ame dia, kun ne avi sen mel de ny lig. 

De som har be ten ke lig he ter sy nes 
be gre pet sek su ell tra kas se ring 

har blitt ut van net og at ny an se ne har 
for svun net. And re me ner kam pan jen 
skul le gått len ger og et ter ly ser stren-
ge re sank sjo ner. At det er uli ke me nin-
ger om kam pan jen også blant ju ris ter 
er klart og i ap ril ar ran ger te Ad vo kat-
fo re nin gen og Ju rist for bun det et 
de batt mø te om te ma et. Ut gangs-
punk tet var Ju rist for bun dets un der sø-
kel se om sek su ell tra kas se ring på 
ju rist ar beids plas ser, det være seg i 
of fent lig el ler i pri vat virk som het. 

Ad vo kat Arne Se land, som un der-
stre ket at alle må kun ne opp fø re 

seg skik ke lig, var på den kri tis ke 
si den og sy nes metoo-kam pan jen har 
kas tet retts sik ker he ten overbord. 
Det var et per spek tiv han ikke fikk så 
mye støt te for i de batt pa ne let sam-
let på Lit te ra tur hu set i Oslo. Når det 
gjel der metoo og ad vo kat ar beids-
plas ser, men te de fles te at det var 
van ske lig å vars le i dag. Som det ble 
sagt un der de bat ten; det er vel ikke 
noen vits vars le om slikt? Er det noen 
som tror at part ne ren som drar inn 

mil li o ner ville bli kas tet ut? Det fikk 
Ade le Ma the son Me stad til å fore slå 
at det kan skje hel ler skul le gi et trekk 
i bo nus? Det var det mest kon kre te 
for slaget som kom i de bat ten. 

Fun ne ne i Ju rist for bun det un der sø-
kel se ble el lers be skre vet som 

al vor li ge. Men der som det te tas på 
stort al vor som det gis ut trykk for 
of fent lig, må det i alle fall ty de li ge og 
tryg ge sy ste mer for vars ling på plass. 
El ler hol der det å «ta de bat ten”? Er det 
slik blant ju ris te ne som el lers i be folk-
nin gen; de støt ter kam pan jen, men 
man ge er også be tenkt? Metoo har 
nok uan sett ført til nye krav til le del se 
på ju rist ar beids plas ser. I ad vo kat bran-
sjen er man i ferd med å ta det te inn 
over seg, men te man ge i de bat ten.    

Domstolkommisjonens ar beid
I juni ar ran ge res et se mi nar som bør 
in ter es se re alle ju ris ter – det hand ler 
om den vik ti ge  Domstolkommisjonens 
ar beid. Kom mi sjo nen, som skal ut re de 
dom sto le nes  or ga ni se ring, skal le ve re 
sin ut red ning in nen au gust 2020. Dom-
mer for en in gen me ner den nye kom mi-
sjo nen bør eva lu e re de tid li ge re 
re for me ne og vur de re be ho vet for 
nye – og sier at ram me ver ket rundt 
dom mer nes uav hen gig het må styr-
kes. Les mer om se mi na ret len ger bak 
i den ne ut ga ven.

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

Etter juristenes metoo
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Gir mer enn 400 juridiske råd hvert år

– Enormt behov for 
juridisk hjelp blant 

utviklingshemmede
De står skulder ved skulder med mange av  

samfunnets svakerestilte borgere og erfarer  
at de svakeste fratas rettigheter som på papiret  

skal omfavne alle mennesker. Juristene i Norsk  
Forbund for Utviklingshemmede (NFU) kjemper  
daglig for å sikre sine medlemmer rettsikkerhet  

og medbestemmelse i sine liv, og de har  
hendene mer enn fulle.

Tekst og foto: Tore Letvik
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ge på seg selv. Og da sit ter per so nen 
der. Fra tatt sin vil je og uten mu lig he
ter til med be stem mel se i eget liv, sier 
Hed vig Ek berg som me ner vir ke lig he
ten blir den sam me for per so ner som 
fra tas sam tyk ke kom pe tan sen, som 
per so ner som blir an sett å ikke ha 
retts lig hand le evne.

Sam tyk ke kom pe tan se
– For å fra ta noen retts lig hand le evne 
må imid ler tid fyl kes man nen rei se sak, 
og per so nen får rett til ad vo kat. Sli ke 
sa ker ser vi nes ten ald ri. Der imot har 
bru ken av mang len de sam tyk ke kom
pe tan se skutt i væ ret et ter ver ge måls
re for men i 2013, den nye ver ge måls lo
ven som skul le være et pa ra dig me skif te 
for å få mer selv be stem mel se. Men det 
har de ab so lutt ikke fått til. Man ge av 
de 64.000 per so ne ne som er un der 
ver ge mål er i prak sis umyn dig gjort ved 
at de er er klært ikke sam tyk ke kom pe
ten te, sier Ek berg som me ner ret ten 
bør inn i bil det også der som noen skal 
fra tas sam tyk ke kom pe tan se.

– Jeg me ner det må være åpen bart 
si den kon se kven sen av å bli er klært 
ikke sam tyk ke kom pe tent er så godt 
som iden tisk med det å bli fra tatt 
retts lig hand le evne. Da bør det også 
være en retts lig be hand ling før noen 
kan bli er klært ikke sam tyk ke kom pe
ten te, sier ge ne ral sek re tæ ren som 
hå per lov for tolk nin gen som ble gitt av 
Jus tis de par te men tets lov av de ling før 
pås ke, vil måt te føre til end rin ger.

– I lov tolk nin gen går det fram at 
hvis en per son blir fra tatt sam tyk ke
kom pe tan sen så skal per so nen ha de 
sam me ret tig he te ne som de som blir 
fra tatt den retts li ge hand le ev nen. Slik 
jeg for står tolk nin gen kan man nå kre ve 
at fyl kes man nen må gå til dom sto len 
for å fra ta den retts li ge hand le ev nen, de 
kan ikke bare er klæ re at en per son ikke 
er sam tyk ke kom pe tent. En av grun ne ne 
til at vi fikk ny ver ge måls lov var jo nett
opp at man før snikumyndiggjorde 
men nes ker. Nå skjer det te i enda stør re 
grad ved å er klæ re per so ner for ikke 
sam tyk ke kom pe ten te. Jeg er glad for at 
Jus tis de par te men tet et ter fem år nå har 

for for eld re ne er det en kamp hver gang 
det gjø res ved tak som gjør li vet van ske
li ge re for dem el ler de res barn. Jeg opp
le ver at det for man ge av de på rø ren de 
også sy nes det er godt å kun ne ha noen 
å støt te seg til, sier Øs ter by.

Ver ge mål
– Hva er de ty pis ke sa ke ne som dere 
blir bedt om å hjelpe med?

– At per so ner som har en fast ver
ge ikke føl ger den ver ge tren gen des 
øns ke, og be hov for hjelp i hel se og 
so si al sa ker over for kom mu ne ne. Vel
dig man ge av dem som tar kon takt og 
kla ger på ver gen sin, har på for hånd 
fått kon klu sjo nen «ikke sam tyk ke
kom pe tent». Det er da det stop per 
opp. Mitt inn trykk er at i sa ker hvor 
per so nen har sam tyk ke kom pe tan se, 
så re spek te rer ver ge ne ofte det den 
ver ge tren gen de sier, for tel ler Øs ter by. 

For bun dets ge ne ral sek re tær pe ker 
på grunn leg gen de pro ble mer knyt tet 
til er klæ rin ger om å ikke være sam tyk
ke kom pe tent.

– Er fa rin ge ne vi har gjort i for bun
det er at det skal så godt som in gen
ting til for å bli vur dert å ikke sam tyk
ke kom pe tent. Ho ved re ge len av de 
som tar kon takt med oss i vergemålsa
ker er at de er er klært ikke sam tyk ke
kom pe ten te. Det er ikke mu lig å kla ge 
på at man reg nes å ikke ha sam tyk ke
kom pe tan se, for di det ikke fat tes ved
tak om man er sam tyk ke kom pe tent 
el ler ikke. Det er noe som bare leg ges 
til grunn et ter at en lege har skre vet 
det i le ge er klæ ring. Når for eld re er 
fra tatt mu lig he ten til å være ver ge, og 
det opp nev nes en an nen, er det hel ler 
ikke mu lig å kla ge på val get av den 
nye ver gen. Fyl kes man nen og kla ge or
ga ne ne sier at hver ken for eld re ne el ler 
vi som for bund har retts lig kla ge in ter
es se, sier Ek berg som pe ker på at det 
da opp står en pa ra dok sal si tua sjon.

– Der med er det in gen and re som 
har lov til å kla ge enn per so nen selv – 
som jo er er klært å ikke ha sam tyk ke
kom pe tan se. Noe som gjør at per so
nen da er av hen gig av ver gen sin for å 
kun ne kla ge, og ver gen vil jo ikke kla

om vi opp fyl ler nye vil kår som vi fort
satt sy nes er litt ukla re. Men vi må 
uan sett søke, og håpe at vi opp fyl ler 
vil kå re ne. Er vi su per hel di ge så får vi 
kan skje mer enn det vi har per i dag, 
og er vi vel dig uhel di ge så får vi in gen
ting, sier Ek berg. 

Noen ju rist til er stat ter for hen ne 
blir det der for ikke fore lø pig.

– Jeg for sø ker å kun ne bi dra ju ri
disk jeg også, og for bun det og med
lem me ne ville gjer ne hatt med Ing vild 
på mø ter og rei ser rundt i lan det, men 
hun må nå si nei til alt sånt, sier ge ne
ral sek re tæ ren.

Slit ne for eld re
At de ut vik lings hem me des be hov for 
ju ri disk hjelp og råd er enormt, kan 
Ing vild Øs ter by be kref te.

– Slik det er nå så blir det stort sett 
å hjelpe til med epost og te le fo ner og 
brev her fra. Det er hva vi og jeg har 
ka pa si tet til. Det blir mer å gi råd hva 
and re kan gjø re i ste det for å gjø re det 
for dem, sier Øs ter by tross ar beids
meng den kan for tel ler om et me nings
fylt ar beid.

– Ofte har de ven tet i lang tid før de 
går til det skrit tet å kon tak te oss. Det te 
er men nes ker som er av hen gi ge av å få 
støt te for å kun ne leve et full ver dig liv. 
Det er kan skje de som tren ger det al ler 
mest i sam fun net, for di man ge tren ger 
hjelp hele li vet, fra de blir født og til de 
dør. Og det er jo stort sett bare slit ne 
for eld re som står ved si den av dem, og 

Ju rist og ge ne ral sek re tær i Norsk for
bund for utviklingshemmede (NFU), 
Hed vig Ek berg, og for bun dets ju ri
dis ke råd gi ver, Ing vild Øs ter by, står 
med føt te ne so lid plan tet på broste
nene uten for den mas si ve, mer enn 80 
år gam le Fol ke tea ter byg nin gen på 
Youngs tor get i Oslo. I det te byg get 
har for bun det sine lo ka ler. De to ju ris
te ne er fa rer at ut vik lings hem me de 
sta dig ut set tes for ret tig hets brudd, og 
er le ven de en ga sjert for å kun ne å gjø
re en for skjell.

– Vi gir mer enn 400 ju ri dis ke råd 
hvert år, og be ho vet for ju ri disk hjelp 
er enormt blant ut vik lings hem me de. 
Det er en grup pe som står over for 
enor me ut ford rin ger knyt tet til ret tig
he ter vi and re kan ta for gitt, sier 
Ek berg som har man ge års er fa ring på 
uli ke plan i sitt en ga sje ment for ut vik
lings hem me de, i til legg til å være 
ju rist og det sis te året også ge ne ral sek
re tær i for bun det.

– Vi skul le så gjer ne ha vært en 
ju rist til, da mine opp ga ver som ge ne
ral sek re tær be kla ge lig vis sterkt 
be gren ser mine mu lig he ter til å gi 
ju ri dis ke råd og hjelp. Vi tør imid ler
tid ikke å sat se øko no misk nå, så der 
er det jo du som bæ rer det tyng ste av 
den bø ren nå, sier Ek berg og ser på 
Ing vild Øs ter by. 

Norsk Forbund for Ut vik lings
hem me de har 8300 med lem mer. For
bun det får 230.000 kro ner i året i 
støt te fra Jus tis de par te men tets sær
skil te retts hjelps ord ning.

– Det hol der ikke til en halv ju rist
stil ling en gang, så vår sat sing på ju ri
disk hjelp og bi stand til med lem me ne 
har vi stort sett be talt selv, sier Ek berg. 

En an nen ve sent lig støt te til drift 
har kom met gjen nom for de ling av 
tip pe mid ler.

– Re gje rin gen skal leg ge om den 
øko no mis ke for de lin gen av tip pe mid
le ne, og for vår del er det fare for at 25 
pro sent av hele vårt bud sjett for svin
ner. Vi ser et kjem pe stort be hov for å 
kun ne gi mer ju ri disk bi stand da 
be ho vet for det er kjem pe stort, men 
vi tør ikke gjø re noe mer nå, før vi vet 

Hedvig Ekberg.
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i stør re grad kan få sty re sitt eget liv. 
Men det fun ge rer ikke – kom mu ne ne 
vil ikke for hol de seg til BPA, selv om det 
er en ret tig het, sier de to ju ris te ne.

De sier at lov verk og in ten sjo ner 
fra Stor tin get stort sett er bra. 

– Men når man kom mer ut i kom
mu ne ne og skal prø ve å få vir ke lig
gjort dis se ret tig he te ne, så fun ker det 
ikke len ger. Vi hjel per til med å kla ge 
når kom mu ne ne ikke gjør det de skal, 
og vi ten ker at vi bare ser top pen av 
is fjel let, sier Øs ter by.

De to ju ris te ne i NFU står gan ske 
ale ne i for hold til å for sø ke å dekke 
det sto re hjel pe be ho vet.

– Hva med å an non se re et ter en 
ju ri disk dug nad?

– Vi har for søkt. In gen ju ris ter 
meld te seg. I fjor høst for søk te vi 
igjen, gjen nom å opp ford re til en ju ri
disk dug nad i vårt blad «Sam funn for 
alle», og på net tet. Da meld te det seg 
en ju rist, som av uli ke grun ner trakk 
seg, sier Ek berg. 

For bun det har også for søkt å hen
ven de seg til jusstu den ter i et for søk 
på å vek ke dug nads ån den. Også det 
uten hell.

– Vi vet om to ad vo ka ter som tar 
re du ser te sa læ rer i sa ker med ut vik
lings hem me de. For øv rig vir ker det 
som at det ikke er nok pre sti sje i å yte 
hjelp til den ne grup pen, sier ge ne ral
sek re tæ ren.

skjønt at det er det te som skjer, og nå 
har kom met med den ne lov tolk nin gen, 
sier Ek berg. 

Hun for tel ler at man ge ut vik lings
hem me de også fal ler uten for retts
hjelps ord nin ger, som fri retts hjelp.

– I for hold til ut vik lings hem me de 
så har de res brut to inn tekt blitt mye 
høy ere et ter at re gje rin gen la om pen
sjon og tryg de sy ste met. Men de sit ter 
igjen med den sam me net to en. Pro
ble met da er at retts hjelps ord nin ger 
og bo støt te leg ger til grunn brut to en i 
for hold til men nes ker med ut vik lings
hem ming. De le ver på en min ste pen
sjon gjen nom hele li vet – men den er 
blitt for høy til å kom me inn un der 
dis se ord nin ge ne, sier Ek berg.

Kla ger på kom mu ne ne
Av and re sa ker som med lem me ne i 
NFU tar kon takt med for bun dets 
ju ris ter om, er at de ikke får gode nok 
tje nes ter i kom mu nen.

– Det er en del sa ker hvor kom
mu nen vil flyt te rundt på per so nen – 
man leier gjer ne lei lig het av kom mu
nen – og der som det er prak tisk for 
kom mu nen at du bor et an net sted – 
så flyt ter de deg.  Også er det en del 
opp læ rings sa ker, for eks em pel om ret
ten til spe si al un der vis ning og rett til 
ut vi det tid på vi de re gå en de sko le.

Det er også sa ker som om hand ler 
Bru ker styrt Per son lig As si stan se, (BPA).

– BPA er jo kom met som et red skap 
for å få in di vi du el le tje nes te, slik at man 

ge på seg selv. Og da sit ter per so nen 
der. Fra tatt sin vil je og uten mu lig he
ter til med be stem mel se i eget liv, sier 
Hed vig Ek berg som me ner vir ke lig he
ten blir den sam me for per so ner som 
fra tas sam tyk ke kom pe tan sen, som 
per so ner som blir an sett å ikke ha 
retts lig hand le evne.

Sam tyk ke kom pe tan se
– For å fra ta noen retts lig hand le evne 
må imid ler tid fyl kes man nen rei se sak, 
og per so nen får rett til ad vo kat. Sli ke 
sa ker ser vi nes ten ald ri. Der imot har 
bru ken av mang len de sam tyk ke kom
pe tan se skutt i væ ret et ter ver ge måls
re for men i 2013, den nye ver ge måls lo
ven som skul le være et pa ra dig me skif te 
for å få mer selv be stem mel se. Men det 
har de ab so lutt ikke fått til. Man ge av 
de 64.000 per so ne ne som er un der 
ver ge mål er i prak sis umyn dig gjort ved 
at de er er klært ikke sam tyk ke kom pe
ten te, sier Ek berg som me ner ret ten 
bør inn i bil det også der som noen skal 
fra tas sam tyk ke kom pe tan se.

– Jeg me ner det må være åpen bart 
si den kon se kven sen av å bli er klært 
ikke sam tyk ke kom pe tent er så godt 
som iden tisk med det å bli fra tatt 
retts lig hand le evne. Da bør det også 
være en retts lig be hand ling før noen 
kan bli er klært ikke sam tyk ke kom pe
ten te, sier ge ne ral sek re tæ ren som 
hå per lov for tolk nin gen som ble gitt av 
Jus tis de par te men tets lov av de ling før 
pås ke, vil måt te føre til end rin ger.

– I lov tolk nin gen går det fram at 
hvis en per son blir fra tatt sam tyk ke
kom pe tan sen så skal per so nen ha de 
sam me ret tig he te ne som de som blir 
fra tatt den retts li ge hand le ev nen. Slik 
jeg for står tolk nin gen kan man nå kre ve 
at fyl kes man nen må gå til dom sto len 
for å fra ta den retts li ge hand le ev nen, de 
kan ikke bare er klæ re at en per son ikke 
er sam tyk ke kom pe tent. En av grun ne ne 
til at vi fikk ny ver ge måls lov var jo nett
opp at man før snikumyndiggjorde 
men nes ker. Nå skjer det te i enda stør re 
grad ved å er klæ re per so ner for ikke 
sam tyk ke kom pe ten te. Jeg er glad for at 
Jus tis de par te men tet et ter fem år nå har 

for for eld re ne er det en kamp hver gang 
det gjø res ved tak som gjør li vet van ske
li ge re for dem el ler de res barn. Jeg opp
le ver at det for man ge av de på rø ren de 
også sy nes det er godt å kun ne ha noen 
å støt te seg til, sier Øs ter by.

Ver ge mål
– Hva er de ty pis ke sa ke ne som dere 
blir bedt om å hjelpe med?

– At per so ner som har en fast ver
ge ikke føl ger den ver ge tren gen des 
øns ke, og be hov for hjelp i hel se og 
so si al sa ker over for kom mu ne ne. Vel
dig man ge av dem som tar kon takt og 
kla ger på ver gen sin, har på for hånd 
fått kon klu sjo nen «ikke sam tyk ke
kom pe tent». Det er da det stop per 
opp. Mitt inn trykk er at i sa ker hvor 
per so nen har sam tyk ke kom pe tan se, 
så re spek te rer ver ge ne ofte det den 
ver ge tren gen de sier, for tel ler Øs ter by. 

For bun dets ge ne ral sek re tær pe ker 
på grunn leg gen de pro ble mer knyt tet 
til er klæ rin ger om å ikke være sam tyk
ke kom pe tent.

– Er fa rin ge ne vi har gjort i for bun
det er at det skal så godt som in gen
ting til for å bli vur dert å ikke sam tyk
ke kom pe tent. Ho ved re ge len av de 
som tar kon takt med oss i vergemålsa
ker er at de er er klært ikke sam tyk ke
kom pe ten te. Det er ikke mu lig å kla ge 
på at man reg nes å ikke ha sam tyk ke
kom pe tan se, for di det ikke fat tes ved
tak om man er sam tyk ke kom pe tent 
el ler ikke. Det er noe som bare leg ges 
til grunn et ter at en lege har skre vet 
det i le ge er klæ ring. Når for eld re er 
fra tatt mu lig he ten til å være ver ge, og 
det opp nev nes en an nen, er det hel ler 
ikke mu lig å kla ge på val get av den 
nye ver gen. Fyl kes man nen og kla ge or
ga ne ne sier at hver ken for eld re ne el ler 
vi som for bund har retts lig kla ge in ter
es se, sier Ek berg som pe ker på at det 
da opp står en pa ra dok sal si tua sjon.

– Der med er det in gen and re som 
har lov til å kla ge enn per so nen selv – 
som jo er er klært å ikke ha sam tyk ke
kom pe tan se. Noe som gjør at per so
nen da er av hen gig av ver gen sin for å 
kun ne kla ge, og ver gen vil jo ikke kla

Ingvild Østerby.

Fors ker og stats vi ter Kjers ti 
Skar stad dis pu ter te i mars i år 
med Nor ges før s te dok tor grads av
hand ling om funk sjons hem me des 
men nes ke ret tig he ter. Skar stad gikk 
gjen nom samt li ge 167 ver ge måls
sa ker for ut vik lings hem me de fra 
Fyl kes man nen i Oslo og Akershus 
i 2015, og fant at «i halv par ten av 
til fel le ne ble ved kom men de an sett 
for å ikke være beslutningskompe
tent» (sam tyk ke kom pe tent, red.
anm.). Les Skarstads kro nikk 
«Ver ge måls ord ning på kol li sjons
kurs med men nes ke ret tig he te ne», 
på side 62.

Utviklingshemmedes rettigheter
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Etter at faren ble fratatt retten 
til å være verge for sin egen 
sønn (20) har Fylkesmannen 
oppnevnt en annen verge. Nå 
har familien sett seg nødt til å 
hyre advokat.

Tekst og foto: Tore Letvik

En ver ge tren gen de 20år ing, som 
iføl ge ad vo ka ten vil bo hos sin far, blir 
ikke hørt av sin nå væ ren de ver ge for di 
han er er klært «ikke sam tyk ke kom pe
tent». Det er krav om at 20år in gen 
skal flyt te, men ad vo kat Mu das sar 
Amin job ber for at han fort satt skal få 
bo hos sin far. 

Ju rist kon takt har av ad vo kat 
Mu das sar Amin og hans kli en ter fått 
inn sikt i ver ge sa ken hvor spørs må let 
om sam tyk ke kom pe tan se og be tyd nin
gen av å er klæ re en per son «ikke sam
tyk ke kom pe tent» er satt på spis sen og 
som kan frem stå som et eks em pel på at 
«ikkesam tyk ke kom pe tent» har ster ke 
lik hets trekk med en umyn dig gjø ring 
uten retts lig vur de ring.

Den nå 20åri ge man nen bod de 
hos sin bes te mor i In dia inn til han 
kom til Norge i 2012. 

– Han er 20 år, men ut vik lings
mes sig på et la ve re sta di um og kom til 
Norge for å bo hos sin far, som ble ver
ge for gut ten, for tel ler Amin.

Familie i strid med Fylkesmannen

Advokat inn i vergesak

Advokat Mudassar Amin 
har gått inn i en sak som 
omhandler vergemål og 
samtykkekompetanse.
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Akershus for kas tet da fa ren som ver ge 
og ga ver ge må let til en av Fyl kes man
nens fas te ver ger.

– Ver gen be skyld te for eld re ne for 
å være ute et ter gut tens pen ger, og 
bruk te blant an net det te som be grun
nel se for sin be slut ning om at han 
skul le flyt tes ut i en kom mu nal lei lig
het, noe ver gen ikke lyk tes med. I 
et ter kant har ver gen holdt til ba ke 
bank kor tet til gut ten og stan set ut be
ta ling av pen ger til gut ten for livs opp
holds kost na der, sier Amin.

Iføl ge ad vo ka ten går si tua sjo nen 
hardt inn på 20år in gen. Han pe ker på 
at si tua sjo nen vir ker full sten dig fast
låst. Fa ren kre ver at ver ge opp dra get 
til ba ke fø res til ham.

– Ver gen vi ser til at gut ten er 
er klært ikke sam tyk ke kom pe tent, og 
har med det te som grunn lag blant 
an net van ske lig gjort inn syn i do ku
men ter jeg har bedt om knyt tet til 
hans sko le gang, sier Amin. 

Et ter en le ge vur de ring i 2015 ble 
det kon klu dert med at 20år in gen ikke 
har sam tyk ke kom pe tan se. Via ad vo ka
ten skri ver hans far at det ver ken var 
tolk tilstede mens han var på ut red ning 
på sy ke hus el ler se ne re hos le gen som 
vur der te sam tyk ke kom pe tan sen, og at 
han ikke kun ne gjø re seg for stått på 
an net enn sitt mors mål – punjabi. 

Ad vo kat Amin stil ler seg und
ren de til hvor dan myn dig he te ne har 
gått frem.

Den unge man nens nå væ ren de 
ver ge har skaf fet ham ny bo lig. 

– Han bor hos sin far og vil ikke bo 
noen and re ste der, men likefullt har ver
gen truk ket ham for ut gif ter til inn red
ning av en an nen bo lig. Jeg er for skrek
ket over hva jeg er vit ne til i den ne 
sa ken, ikke bare fra ver gen, men også fra 
til syns myn dig he te nes side. Gut ten er 
ikke fra tatt sin retts li ge hand le evne, 
men i rea li te ten blir han og alle and re 
rundt ham be hand let som om han er 
fra tatt den ne, sier Amin, som for tel ler at 
han er en ga sjert av 20år in gen og hans 
far, og som kjem per for å få om gjort 
av gjø rel ser som ver gen tar og har tatt.  

Ad vo kat Amin har kla get på ver
gen til Fyl kes man nen.

– Opp rin ne lig men te ver ge måls av
de lin gen hos Fyl kes man nen at gut tens 
far ikke had de sterk nok til knyt ning til 
sa ken til å kun ne frem set te kla gen mot 
ver gen. Ver gen har møtt gut ten en 
gang, i en halv time. Det blir hele ti den 
vist til at gut ten er er klært «ikke sam
tyk ke kom pe tent», sier Amin.

Et ter å ha kla get til Fyl kes man nen 
og for gje ves ven tet på svar si den juli i 
fjor, kla ger han nå sa ken inn for Si vil
om buds man nen.

Språk pro ble mer
I føl ge ad vo ka ten opp sto språk pro ble
mer knyt tet til vergemålregnskapet, 
noe som gjor de at ver ge regn skap ikke 
ble le vert. Fyl kes man nen i Oslo og 

Etter at faren ble fratatt retten 
til å være verge for sin egen 
sønn (20) har Fylkesmannen 
oppnevnt en annen verge. Nå 
har familien sett seg nødt til å 
hyre advokat.

Tekst og foto: Tore Letvik

En ver ge tren gen de 20år ing, som 
iføl ge ad vo ka ten vil bo hos sin far, blir 
ikke hørt av sin nå væ ren de ver ge for di 
han er er klært «ikke sam tyk ke kom pe
tent». Det er krav om at 20år in gen 
skal flyt te, men ad vo kat Mu das sar 
Amin job ber for at han fort satt skal få 
bo hos sin far. 

Ju rist kon takt har av ad vo kat 
Mu das sar Amin og hans kli en ter fått 
inn sikt i ver ge sa ken hvor spørs må let 
om sam tyk ke kom pe tan se og be tyd nin
gen av å er klæ re en per son «ikke sam
tyk ke kom pe tent» er satt på spis sen og 
som kan frem stå som et eks em pel på at 
«ikkesam tyk ke kom pe tent» har ster ke 
lik hets trekk med en umyn dig gjø ring 
uten retts lig vur de ring.

Den nå 20åri ge man nen bod de 
hos sin bes te mor i In dia inn til han 
kom til Norge i 2012. 

– Han er 20 år, men ut vik lings
mes sig på et la ve re sta di um og kom til 
Norge for å bo hos sin far, som ble ver
ge for gut ten, for tel ler Amin.

Familie i strid med Fylkesmannen

Advokat inn i vergesak

Utviklingshemmedes rettigheter
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av den opp fat ning at det er åpen bar 
tvil knyt tet til på stan den om at det 
som her frem set tes er den ver ge tren
gen des egne opp fat ning og øns ker».   

«På ge ne relt grunn lag vil Fyl kes
man nen be mer ke føl gen de. Vi vil 
opp nev ne nær stå en de som ver ge der
som det er en nær stå en de som øns ker 
det te, og vi ikke har spe si el le grun ner 
til å anta at den nær stå en de ikke er 
skik ket. Vi er imid ler tid helt av hen gig 
av, og det te er det også lagt opp til i 
re gel ver ket, at ver gen sva rer på våre 

Juristkontakt har også vært i kontakt 
med vergen, som ønsker at 
Fylkesmannen skal svare på kritikken 
fra advokat Mudassar Amin.

Fyl kes man nen skri ver: «Fyl kes
man nen har truf fet sine be slut nin ger 
ba sert på den do ku men ta sjon som 
fore lig ger i sa ken. De me di sins ke vur
de rin ge ne i sa ken sy nes å være ba sert 
på svært grun di ge un der sø kel ser over 
tid, fars opp lys nin ger på det te punk
tet om et til fel dig le ge be søk er der for 
ikke kor rek te. Fyl kes man nen er også 

«Fylkesmannen kjenner seg ikke 
igjen i den aktuelle saken, slik 
den er fremstilt fra advokat 
Mudassar Amin», skriver 
avdelingsdirektør Eldbjørg 
Sande ved Fylkesmannen  
i Oslo og Akershus, vergemåls-
avdelingen, i en e-post. 

– Fylkesmannen kjenner seg ikke igjen
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– Hvor dan det er mu lig å ta en så 
dypt gri pen de av gjø rel se i et men nes
kes liv, som i rea li te ten fra tar per so
nen all rå de rett over seg selv – uten å 
ha kun net kom mu ni se re godt nok 
med ham, er meg kom plett ufor ståe
lig, sier Amin. 

Han leg ger til at 20år in gen har 
hatt en po si tiv ut vik ling med øken de 
mest ring si den den før s te le ge er klæ
rin gen.

– Vi kre ver at vur de rin gen om at 
han ikke er sam tyk ke kom pe tent hva 
gjel der spørs må let om flyt ting av ham 
re vur de res, men blir ikke hørt, sier 
Amin. 

Støt te kon takt
Fa mi li en får støt te fra søn nens støt te
kon takt. I en rap port skri ver han blant 
an net:

«Min per son li ge me ning er at pla
ne ne om at gut ten må flyt te hjem me fra 
ikke er guns tig med tan ke på det nivå 
gut tens ut vik ling lig ger på pr. i dag. Ver
ge rol len bør også lig ge hos for eld re, som 
vir ker å ha en for nuf tig bruk av pen ger, 
noe gut ten også ser ut til å lære av».

20år in gen selv har også skre vet at 
han øns ker sin far el ler mor (ste mor, 
red.anm.) som ver ge.

hen ven del ser og gir opp lys nin ger om 
øko no mi mv om den per so nen de er 
ver ge for. Fyl kes man nen har en klar 
for plik tel se til å sik re at den ver ge
tren gen des in ter es ser iva re tas, en av 
de vik tig ste grunn lag for å vur de re 
det te er den over sikt Fyl kes man nen 
har over den ver ge tren gen des øko
no mi. Det er i hen hold til for ar bei
de ne lagt opp til en lav ters kel for byt
te av ver ge der som vi er i tvil om 
ver gen iva re tar sine opp ga ver på for
svar lig vis. I den fore lig gen de sa ken 
ble det opp nevnt ny ver ge da vi ikke 
mot tok et ter spur te opp lys nin ger. 
Be slut nin gen om byt te av ver ge er 
på kla get av far, det sam me gjel der 
nå væ ren de ver ges iva re ta kel se av opp
dra get. Kla gen er ikke fer dig be hand
let, det te skyl des i fore lig gen de sak 
sær lig pro ble mer med å inn hen te 
opp lys nin ger om ver ge ha ver. Fyl kes
man nen har imid ler tid vært i jevn lig 
kon takt med hjel pe ap pa ra tet, ver gen 
og nå også Si vil om buds man nen.

Ad vo kat Mu das sar Amin, som job
ber i In Solidum Ad vo kat fir ma, vil 
fort set te å jobbe for at den unge man
nen skal få bo hos sin far, for å få re vur
dert opp fat nin gen om at han er «ikke 
sam tyk ke kom pe tent» i spørs må let om 
flyt ting av ham og få opp nevnt fa ren 
som ver ge igjen. 

– Det er tross alt en hjem mel for å 

fri ta for eld re for vergeregnskapsplikt 
et ter ver ge måls for skrif ten § 23. Un der
veis har det vir ket nær mest håp løst, 
men jeg set ter min lit til at sa ken skal 
løse seg til slutt, og at de urettmessig
heter som jeg me ner er be gått mot 
den ne gut ten og hans fa mi lie, også blir 
sett og re agert på av Si vil om buds man
nen, sier Amin til Ju rist kon takt.

20-åringen har skrevet dette brevet til Fylkesmannen, der han uttrykker et ønske om 
å bli hos sin far.
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av den opp fat ning at det er åpen bar 
tvil knyt tet til på stan den om at det 
som her frem set tes er den ver ge tren
gen des egne opp fat ning og øns ker».   

«På ge ne relt grunn lag vil Fyl kes
man nen be mer ke føl gen de. Vi vil 
opp nev ne nær stå en de som ver ge der
som det er en nær stå en de som øns ker 
det te, og vi ikke har spe si el le grun ner 
til å anta at den nær stå en de ikke er 
skik ket. Vi er imid ler tid helt av hen gig 
av, og det te er det også lagt opp til i 
re gel ver ket, at ver gen sva rer på våre 
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hen ven del ser og gir opp lys nin ger om 
øko no mi mv om den per so nen de er 
ver ge for. Fyl kes man nen har en klar 
for plik tel se til å sik re at den ver ge
tren gen des in ter es ser iva re tas, en av 
de vik tig ste grunn lag for å vur de re 
det te er den over sikt Fyl kes man nen 
har over den ver ge tren gen des øko
no mi. Det er i hen hold til for ar bei
de ne lagt opp til en lav ters kel for byt
te av ver ge der som vi er i tvil om 
ver gen iva re tar sine opp ga ver på for
svar lig vis. I den fore lig gen de sa ken 
ble det opp nevnt ny ver ge da vi ikke 
mot tok et ter spur te opp lys nin ger. 
Be slut nin gen om byt te av ver ge er 
på kla get av far, det sam me gjel der 
nå væ ren de ver ges iva re ta kel se av opp
dra get. Kla gen er ikke fer dig be hand
let, det te skyl des i fore lig gen de sak 
sær lig pro ble mer med å inn hen te 
opp lys nin ger om ver ge ha ver. Fyl kes
man nen har imid ler tid vært i jevn lig 
kon takt med hjel pe ap pa ra tet, ver gen 
og nå også Si vil om buds man nen.

Ver ge mål er en hjel pe ord ning for per
so ner som i stør re el ler mind re grad 
ikke selv kan iva re ta sine in ter es ser. 
Det or di næ re ver ge må let er fri vil lig, 
og ho ved re ge len er at den som får ver
ge skal sam tyk ke til det te. Lo ven gjør 
unn tak fra kra vet om sam tyk ke der
som per so nen sa ken gjel der ikke er i 
stand til å for stå hva et sam tyk ke til 
ver ge mål in ne bæ rer. I til fel ler der en 
ver ge tren gen de som er an sett ikke 
sam tyk ke kom pe tent pro tes te rer mot 
ver ge må let, el ler øns ker en an nen ver
ge, må Fyl kes man nen un der sø ke om 
det er mu lig å av kla re ved kom men des 
re el le vil je. Ver ge ha vers egne øns ker 
om valg av ver ge skal vekt leg ges så 
langt det er mu lig. Det er i den ne for
bin del sen vik tig for Fyl kes man nen å 
kart leg ge om det er mu lig for han 
el ler hen ne å ha en opp fat ning av det
te spørs må let, og even tu elt hva som 
er ved kom men des egne øns ker og hva 
som evt er nær stå en des øns ker. Det 
har en klar for mod ning for seg at den 

bi stands og støt te ord nin gen som et 
or di nært ver ge mål in ne bæ rer, ikke 
stri der mot en ver ge tren gen des øns
ker og vil je, og det må fore lig ge kla re 
hol de punk ter der som man skal leg ge 
noe an net til grunn.

Ar tik ke len er et ter vårt syn pre get av 
fle re feil opp lys nin ger, men vi ser det 
ikke hen sikts mes sig å gå nær me re inn 
på dis se ut over det som er sagt oven
for. Sa ken vil bli hånd tert vi de re i tråd 
med re gel verk og ru ti ner, hvor vår 
vik tig ste mål set ting er å sik re at den 
ver ge tren gen des in ter es ser iva re tas. 
Det kan i den sam men heng be mer kes 
at det fore lig ger om fat ten de do ku
men ta sjon i sa ken, og her un der er det 
også frem satt til dels al vor li ge be kym
rings mel din ger som vil kun ne få 
be tyd ning for vår vur de ring av kla gen. 
Det pre si se res at dis se ikke ret ter seg 
mot nå væ ren de ver ges iva re ta kel se av 
sitt opp drag».

fri ta for eld re for vergeregnskapsplikt 
et ter ver ge måls for skrif ten § 23. Un der
veis har det vir ket nær mest håp løst, 
men jeg set ter min lit til at sa ken skal 
løse seg til slutt, og at de urettmessig
heter som jeg me ner er be gått mot 
den ne gut ten og hans fa mi lie, også blir 
sett og re agert på av Si vil om buds man
nen, sier Amin til Ju rist kon takt.

Utviklingshemmedes rettigheter

20-åringen har skrevet dette brevet til Fylkesmannen, der han uttrykker et ønske om 
å bli hos sin far.
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Mest utlendings-
rett i Jussbuss
Juss buss sin over sikt over for de ling 
av sa ker et ter retts om rå der vi ser at 
rettshjelptiltaket mot tar flest hen-
ven del ser in nen for ut len dings rett, i 
alt 1123 sa ker. Den nest stør ste grup-
pen er feng sels rett, med 1004 sa ker. 
På tred je plass kom mer ar beids rett 
med 693 sa ker. Det vi ser års rap por-
ten for Juss buss 2017. «Ut len dings-
rett har gjen nom fle re år vært vårt 
stør ste om rå de», skri ver Juss buss, 
men for tel ler også at an tall hen ven-
del ser om feng sels rett er mer enn 
dob let si den 2013. Her er det flest 
sa ker som om hand ler over fø ring til 
and re an stal ter, mens det in nen 
ut len dings rett er flest sa ker om 
fa mi lie inn vand ring.

Klart for juristsommerfest i Bergen

Fredag 25. mai kl. 19.30 er det klart for 
juristsommerfest i Nøs te bo den i Bergen 
sent rum – og ad vo ka ter og ju ris ter fra hele 
Vestlandet er in vi tert. «Årets fest ko mi té 
øns ker vel kom men til en hel af ten med 
ming ling og mid dag, drikke og dan sing og 
for de som vil ut nyt te alle mu lig he ter en 
som mer natt ved Pud de fjor den byr på: 

kan skje et natt bad? Be nytt an led nin gen til 
å tref fe gam le kjen te og å bli kjent med nye 
kol le g er. Kan skje dere vil sam le en gjeng 
fra kon to ret og gå på som mer fes ten sam-
men?, skri ver sommerfestkomiteen, som 
be står av Hil de Ce ci lie Meyer, Linn Ka land, 
Kris tof fer Ro sen lund og Martin Haa land 
Si mon sen. 

Fore slår lov end rin ger  
om inn leid ar beids kraft

Ar beids- og so si al mi nis ter An ni ken Haug-
lie fore slår fle re nye til tak for å få slutt på 
så kal te null ti mers kon trak ter og be-
gren se bru ken av inn leie i bygg- og 
an leggs bran sjen. Den 10. ap ril la re gje rin-
gen frem en lov pro po si sjon til Stor tin get 
med for slag knyt tet til inn leie av ar beids-
kraft. – Må let vårt da re gje rin gen send te 
fle re for slag på hø ring i fjor som mer, var å 

Utvalg skal for be re de ny rus re form
Sam fun nets re ak sjon på bruk og be sit-
tel se av nar ko ti ka til eget bruk kan bli flyt-
tet fra jus tis sek to ren til hel se sek to ren. 
Re gje rin gen har opp nevn te et ut valg som 
skal for be re de gjen nom fø rin gen av rus re-
for men. Ut val get le des av Ru nar Torgersen 
som er før s te stats ad vo kat ved Riks ad vo-
kat em be tet. Ut val get skal blant an net 
ut re de hvor mye nar ko ti ka som skal reg-
nes for å være en bru ker do se, hvil ke til-
bud/sank sjo ner som skal gis den en kel te 
som blir tatt med nar ko ti ka, og hva som 

(Foto: Pixabay)
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50 år si den
«En kel te av med lem me ne har 
sik kert er fart at man ikke all tid får 
svar på Ju rist for bun dets te le fon-
num mer. Med en sek re tær i 
del tids stil ling og med en ge ne ral-
sek re tær ofte ute på for hand lings-
mø ter vil man dess ver re måt te ha 
kon to ret stå en de tomt til ti der.»
(Ju rist for bun det in for me rer om 
be man nings si tua sjo nen)

40 år si den
«Skat te ve se nets Ju rist for en ing har 
ald ri kun net av fin ne seg med de 
be grens nin ger i ad gan gen til å 
in ne ha bi stil lin ger som i man ge år 
har vært gjel den de for de an sat te 
ved lig nings kon to re ne.»
(I prin sip pet er fri ti den vår egen, 
skri ver ju ris te ne)

30 år si den
«Kri sen in nen domstolvesenet i 
form av van ske lig re krut te rings si-
tua sjon og sterkt øken de saks-
meng de har vært gjen stand for 
mye dis ku sjon i den se ne re tid.»
(Jus tis de par te men tet har opp ret tet 
idé-grup per)

20 år si den
«Man ge av de da ta sy ste mer og 
mik ro pro ses so rer vi har gjort oss 
av hen gi ge av skju ler tids inn stil te 
bom ber.» 
(Hvem har an sva ret for år 2000,  
spør dr juris Olav Tor vund)

Fore slår lov end rin ger  
om inn leid ar beids kraft

Ar beids- og so si al mi nis ter An ni ken Haug-
lie fore slår fle re nye til tak for å få slutt på 
så kal te null ti mers kon trak ter og be-
gren se bru ken av inn leie i bygg- og 
an leggs bran sjen. Den 10. ap ril la re gje rin-
gen frem en lov pro po si sjon til Stor tin get 
med for slag knyt tet til inn leie av ar beids-
kraft. – Må let vårt da re gje rin gen send te 
fle re for slag på hø ring i fjor som mer, var å 

stoppe en ut vik ling i bruk av så kal te null-
ti mers kon trak ter – at ar beids ta ke re får 
fast an set tel se, men uten at den an sat te 
har en ga ran ti for hvor mye jobb han el ler 
hun får. Jeg ville også be gren se bru ken av 
inn leie i bygg- og an leggs bran sjen, men 
sam ti dig iva re ta be drif te nes be hov for i 
pe ri oder å kun ne leie inn eks tra ar beids-
kraft, sier Haug lie.

Utvalg skal for be re de ny rus re form
Sam fun nets re ak sjon på bruk og be sit-
tel se av nar ko ti ka til eget bruk kan bli flyt-
tet fra jus tis sek to ren til hel se sek to ren. 
Re gje rin gen har opp nevn te et ut valg som 
skal for be re de gjen nom fø rin gen av rus re-
for men. Ut val get le des av Ru nar Torgersen 
som er før s te stats ad vo kat ved Riks ad vo-
kat em be tet. Ut val get skal blant an net 
ut re de hvor mye nar ko ti ka som skal reg-
nes for å være en bru ker do se, hvil ke til-
bud/sank sjo ner som skal gis den en kel te 
som blir tatt med nar ko ti ka, og hva som 

bør skje der som en per son ikke føl ger opp 
til bud/sank sjo ner som er gitt. Ut val get 
står fritt til å se til and re lands er fa rin ger, 
men skal sær skilt vur de re er fa rin ger fra 
Por tu gal og om de res mo dell, el ler de ler av 
den ne mo del len, er eg net i en norsk sam-
men heng. – Rus av hen gi ge skal mø tes med 
hel se hjelp og re spekt – ikke med straff og 
for døm mel se. Nå star ter vi ar bei det med å 
end re norsk rus po li tikk og hold nin ge ne til 
men nes ker som stre ver med rus av hen gig-
het, sier hel se mi nis ter Bent Høie.

An ni ken Haug lie  
(Foto: Øy vinn Myge/ASD)
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Po li ti ju ris te ne kom met ty de li ge re til 
over fla ten i det sis te?

– I Fol lo har vi ikke hatt noe høyt 
spen nings ni vå tid li ge re. Men vi ser jo 
at det nå kom mer opp dis ku sjo ner 
om hvil ken kom pe tan se som er re le
vant for hvil ke stil lin ger blant an net. 
Hvem kan søke hvil ke stil lin ger også 
vi de re. Også har vi fått de bat ten rundt 
hvor dan  kva li fi ka sjons prin sip pet og 
sær al ders gren sen prak ti se res. For po li
ti ju ris te ne hand ler det om at vi øns ker 
å kun ne søke på re le van te le der stil lin
ger og at vi ser et stort kom pe tan se be
hov med  uli ke yr kes ut dan nin ger  for 
fram ti dens po li ti. Ikke minst for di kri
mi na li te ten end rer seg.

– Er det uro i po li ti ju ris te nes rek
ker?

Kom pe tan se
Bør sethHansen me ner fo kus for Po li
ti ju ris te ne frem over må hand le om 
lønns og ar beids vil kår og om å be
hol de kom pe tan se over tid.

–  Med ar bei der nes kom pe tan se  er 
det vik tig ste ak ti vum  vi har. Det må 
topp le del sen i po li ti et for stå. Det 
hand ler ikke bare om å fylle noen bok
ser i et or ga ni sa sjons kart. Det hand ler 
om kom pe ten te med ar bei de re og 
hvor dan man ut vik ler ta len ter.

Hun sier at le der ne må gi med ar
bei der ne en grunn til å bli.

– Det gjø res gjen nom å verd set te 
med ar bei der ne lønns mes sig,  gi  noe 
grad av au to no mi, samt sør ge for å 
gi  in ter es san te ar beids opp ga ver som 
mest rings fø lel se. 

  Fa sen po li ti et er inne i nå er 
pre get av en del usik ker het, for tel ler 
hun.

– Frem drift og plan leg ging av po li
ti re for men har ikke vært godt nok for
be redt. Men det som er po si tivt er 
fo ku set vi en de lig har fått på kva li tet 
og kom pe tan se he ving. Det var på tide 
vi fo ku ser te på å løf te og for bed re kva
li te ten. Sy stem for er fa rings læ ring er et 
vik tig stikk ord her. Men re for men er 
stor og inn gri pen de – ikke alle ut ford
rin ger er for ut sett. Re for men kre ver en 
stor grad av ny struk tur på lo kalt nivå.

– Også har vel en del spen ning 
mel lom Po li ti ets Fellesforbund og 

av po li ti re for men.  Både ar beids pro
ses ser og ar beids me to der er i end ring 
for po li ti an sat te over hele Norge.

– Det er vik tig at po li ti ju ris ter er 
re pre sen tert og en ga sje rer seg på alle 
are na er i det som skjer nå, sier Ma ri
an ne Bør sethHansen til Ju rist kon
takt.

Hun vi ser til  del ta gel se i  et ter
forsk nings løf tet, or ga ni se rin gen av 
po li ti et, di gi ta li se ring –  og de bat ten 
om for hol det mel lom po li ti og på ta le
myn dig het. Den så kal te skille de bat
ten.

– Det sis te har ald ri vært så brenn
bart som det er nå. Man ge ju ris ter 
har end ret syn på det te. 

Bak tep pet er re for mer og end rin
ger i or ga ni sa sjo nen som får  stor 
på virk ning på ju ris te nes ar beids hver
dag. Po li ti ju ris te ne skal ut re de hva de 
selv me ner om sa ken – et ter at man i 
alle år har gått imot et skille mel lom 
po li ti og på ta le myn dig het. Dess uten 
skal Re gje rin gen set te ned et ut valg 
som skal vur de re det.

– Men en ting er sik kert det vik tig
ste for å få til en vel lyk ket end rings
pro sess er at man må spille på lag med 
fag for en in ge ne. Det tar jeg med meg 
fra mine år i Fol lo po li ti et. Det er da 
man får de gode ring virk nin ge ne og 
de gode re sul ta te ne. Min er fa ring som 
le der er at det er da vi får til noe bra 
sam men.

Inn i ledelsen i Politijuristene

– Vi skal stå opp 
for juristene

Marianne Børseth-
Hansen er ny  
2. nestleder i Politi-
juristene – og tar med 
seg solid ledererfaring 
fra politiet i Follo.

Tekst: Ole-Martin Gangnes 
Foto: Tore Letvik

Po li ti in spek tør  Ma ri an ne Bør seth
Hansen har tid li ge re ar bei det i Jus tis
de par te men tet, men har vært i Fol lo
po li ti et i 20 år. De sis te ti åre ne som 
nest le der i retts og på ta le en he ten og 
si den 2017 av snitts le der for al vor lig/
or ga ni sert kri mi na li tet i Øst po li ti dis
trikt.

Nå er hun fri kjøpt på hel tid til til
lits valgt ar beid, som 2. nest le der i Po li
ti ju ris te ne, et ter å ha sit tet i sty ret i 
Po li ti ju ris te ne i ett og et halvt år. 

– Det te er en svært spen nen de 
opp ga ve og gir en unik mu lig het til å 
være med å på vir ke  po li ti ets ut vik
ling  på sen tralt nivå i, sier hun om 
bak grun nen for en ga sje men tet som 
topp til lits valgt for lan dets po li ti ju ris
ter.  

Hun me ner det er sær de les vik tig 
å stå opp for ju ris te ne nå – for norsk 
po li ti er midt inne i en spen nen de fase 

– Det er viktig at politijurister er representert og engasjerer seg på alle arenaer i det som skjer nå, sier Marianne Børseth-Hansen.
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ikke så flin ke til å søke seg til å lede 
uten for  på ta le spo ret. Vi le der i dag 
et ter forsk nin gen og har også kom pe
tan se til å lede et ter fors ke re. Tra di sjo
nelt har ikke ju ris te ne søkt dis se job
be ne, men ju ris ter bør selv føl ge lig 
bru kes til le del se også ut over sel ve 
på ta le spo ret, sier hun.

– Jeg har hatt ver vet i bare noen 
uker og det er mye å set te seg inn i når 
det gjel der or ga ni sa sjons po li tikk  og 
stra te gi, men ar bei det er vir ke lig spen
nen de. Jeg hå per at jeg kan være med 
på å på vir ke at ju ris te ne i po li ti et fort
satt får den aner kjen nel sen og verd
set tel sen de for tje ner, sier Ma ri an ne 
Bør sethHansen.

– Det er en del usik ker het og vi ser 
at det er høy mo bi li tet og turn over av 
på ta le ju ris ter. Man ge byt ter av snitt og 
dis trik ter. Det er vik tig at vi for sø ker å 
snu ut vik lin gen og nå aner kjen ner og 
tar vare på den kom pe tan sen på ta le
ju ris te ne har.  

Le der ne i po li ti et 
– Det er også ut ford ren de å være le der 
i po li ti et nå. I Po li ti ju ris te ne skal vi 
også iva re ta de med lem me ne våre 
som er le de re.

Til høs ten ar ran ge rer Po li ti ju ris
te ne en le der sam ling.

– Er ju ris te ne gode le de re i po li ti et?
– Ja, det er de. Ju ris ter er gode til å 

kun ne se hele straf fe saks kje den i et 
hel het lig per spek tiv.  Men ju ris ter er 

Po li ti ju ris te ne kom met ty de li ge re til 
over fla ten i det sis te?

– I Fol lo har vi ikke hatt noe høyt 
spen nings ni vå tid li ge re. Men vi ser jo 
at det nå kom mer opp dis ku sjo ner 
om hvil ken kom pe tan se som er re le
vant for hvil ke stil lin ger blant an net. 
Hvem kan søke hvil ke stil lin ger også 
vi de re. Også har vi fått de bat ten rundt 
hvor dan  kva li fi ka sjons prin sip pet og 
sær al ders gren sen prak ti se res. For po li
ti ju ris te ne hand ler det om at vi øns ker 
å kun ne søke på re le van te le der stil lin
ger og at vi ser et stort kom pe tan se be
hov med  uli ke yr kes ut dan nin ger  for 
fram ti dens po li ti. Ikke minst for di kri
mi na li te ten end rer seg.

– Er det uro i po li ti ju ris te nes rek
ker?

Kom pe tan se
Bør sethHansen me ner fo kus for Po li
ti ju ris te ne frem over må hand le om 
lønns og ar beids vil kår og om å be
hol de kom pe tan se over tid.

–  Med ar bei der nes kom pe tan se  er 
det vik tig ste ak ti vum  vi har. Det må 
topp le del sen i po li ti et for stå. Det 
hand ler ikke bare om å fylle noen bok
ser i et or ga ni sa sjons kart. Det hand ler 
om kom pe ten te med ar bei de re og 
hvor dan man ut vik ler ta len ter.

Hun sier at le der ne må gi med ar
bei der ne en grunn til å bli.

– Det gjø res gjen nom å verd set te 
med ar bei der ne lønns mes sig,  gi  noe 
grad av au to no mi, samt sør ge for å 
gi  in ter es san te ar beids opp ga ver som 
mest rings fø lel se. 

  Fa sen po li ti et er inne i nå er 
pre get av en del usik ker het, for tel ler 
hun.

– Frem drift og plan leg ging av po li
ti re for men har ikke vært godt nok for
be redt. Men det som er po si tivt er 
fo ku set vi en de lig har fått på kva li tet 
og kom pe tan se he ving. Det var på tide 
vi fo ku ser te på å løf te og for bed re kva
li te ten. Sy stem for er fa rings læ ring er et 
vik tig stikk ord her. Men re for men er 
stor og inn gri pen de – ikke alle ut ford
rin ger er for ut sett. Re for men kre ver en 
stor grad av ny struk tur på lo kalt nivå.

– Også har vel en del spen ning 
mel lom Po li ti ets Fellesforbund og 

Inn i ledelsen i Politijuristene

– Vi skal stå opp 
for juristene

– Det er viktig at politijurister er representert og engasjerer seg på alle arenaer i det som skjer nå, sier Marianne Børseth-Hansen.

 Jurister bør  
selvfølgelig brukes  

til ledelse også utover  
selve påtalesporet
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tra kas se ring i lø pet av det sis te 
året er kom for tab le med å mel de 
en slik hen del se inn til sin ar beids
gi ver i frem ti den. 

• 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. Det kan være ting som å unn
gå en kel te per so ner, si tua sjo ner og 
ak ti vi te ter.  

Part ne re og ikke le de re
– Dis se sa ke ne får ikke bra nok opp
føl ging. Det vi ser jo den ne un der sø
kel sen. Fir ma ene må syn lig gjø re at de 
tar det te på al vor. Man kan spør re seg 
hvor for det vars les om så få av sa ke ne. 
Jeg tror det hand ler om hie rar kis ke 
struk tu rer, makt for hold og full mek ti
ger og prak ti kan ters stil ling i det te, sa 
Ade le Ma the son Me stad.

– Det hand ler nok også om le del
ses be visst he ten hos ad vo ka te ne. De 
har ofte ikke en le der iden ti tet ut over 
den fag li ge le del sen. Der skil ler det 
litt ut fra man ge and re bran sjer. De 
har en part ner iden ti tet mer enn en 
le der iden ti tet, sa Me stad. 

Anne So fie Bjørk holt sa hun ikke 
er kjem pe over ras ket over re sul ta te ne 
i un der sø kel sen.

– Ru ti ner kan være i or den, men det 
be tyr ikke at det fun ge rer i prak sis. Part
ne re er ikke nød ven dig vis flin ke le de re 
på alle om rå der. Dess uten er det te en 
bran sje der part ner ne må se deg og du 
må bli med på de in ter es san te sa ke ne 
for å lyk kes. Det kan leg ge til ret te for 
uhel di ge makt for hold der det er van
ske lig å si ifra om ting, sa hun.

Mag nus Brek ke Svan berg tror 
man ge unge kan ak sep te re for mye 
– for for å «bli tatt med» og in vol vert i 
det som er vik tig for kar rie ren.

– Vi må ha sy ste mer der man er 
trygg på å bli tatt på al vor der som 
man sier fra. Jeg tror man ge er redd 
for å si ifra i dag. Vi tren ger et sy stem 
som er syn lig for alle, der man vet 
hvem man kan snakke med og vet 
hvor dan sa ken blir be hand let.

• 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. 

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

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

• Kun 15% av til fel le ne som inn traff 
i lø pet av det sis te året ble vars let. 
Sa ker som vars les om blir dår lig 
fulgt opp og bare 24% av med lem
me ne som har opp levd sek su ell 

McCliman, som er ad vo kat i Øk land, 
var ord sty rer i en de batt med Anne 
So fie Bjørk holt (BAHR), Ce ci lia 
Di nar di, (El den), Arne Se land (ad vo kat 
i kon tor fel les skap ved Feydt og Ham
borg strøm), Ade le Ma the son Me stad 
(as si ste ren de di rek tør for Nor ges na sjo
na le in sti tu sjon for men nes ke ret tig he
ter) og Mag nus Brek ke Svan berg 
(Furuholmen Diet rich son). Sist nevn te 
er også le der av ut val get for yng re ad vo
ka ter i Ad vo kat fo re nin gen.

Før de bat ten la Ju rist for bun det 
pre si dent Curt A. Lier fram for bun det 
metooun der sø kel se. Det te er noen av 
fun ne ne i un der sø kel sen: 

– Metoo har synliggjort dårlig 
oppførsel og at vi må ta 
handlingsplikten på alvor, sa 
advokat Else Leona McCliman 
da Advokatforeningen og 
Juristforbundet arrangerte 
debatt om veien videre etter 
Juristforbundets undersøkelse 
om seksuell trakassering på 
juristarbeidsplasser.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

Fv. Cecilia Dinardi, Arne Seland, Adele Matheson Mestad, Anne Sofie Bjørkholt, Magnus Brekke Svanberg, Merete Smith fra 
Advokatforeningen og Else Leona McCliman.

Veien videre etter Juristforbundets metoo-undersøkelse

– Synliggjort dårlig        
oppførsel
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Fra sa len ble det fra en ad vo kat
full mek tig pekt på at det er svært van
ske lig å si fra i ad vo kat bran sjen.

– Det er van ske lig å se at et slikt 
var sel vil få noen kon se kven ser. Tror 
noen at det vil få kon se kven ser in ternt 
i fir ma et der som det drei er seg om en 
part ner som drar inn fem mil li o ner i 
året?, spur te hun.

Ade le Ma the son Me stad sa det 
bur de være et ris bak spei let.

– Man ge tje ner mye i ad vo kat
bran sjen. Kan skje en som opp fø rer seg 
dår lig skul le få et trekk i bo nu sen? 
Man skal også være klar over at sli ke 
sa ker kan gå ut over fir ma ets om
døm me. Kli en ter kan stil le spørs mål.

Anne So fie Bjørk holt sa at ho de je
ger fir ma er har be gynt å spør re om 
det te te ma et nå og at det ikke er tvil 
om at man er sår bar som full mek tig.

– Vi må jobbe med både hold nin
ger og kul tur, sa hun.

Ce ci lia Di nar di var glad for at 
man har be gynt å snakke om noe som 
det var taus het om tid li ge re.

– Der ser vi en po si tiv end ring. 
Tra di sjo nelt skal kvin ner i den ne bran
sjen være ster ke og helst ikke vise 
fø lel ser.

Retts sik ker het
Ad vo kat Arne Se land har et an net 
per spek tiv på metoobe ve gel sen og 
sy nes det mes te av krav til retts sik ker
het over s es – som for eks em pel be vis
byr de.

– Jeg sy nes mye av det te har gått 
helt av spo ret. Vi snak ker om sank sjo
ner og straff helt ute av sy stem og vi 
har kas tet oss ut i et kaos av Twit ter og 
Face book. Selv føl ge lig skal folk opp
fø re seg, det er alle enig i, men hva 
med retts sik ker he ten?, sa han. 

Ade le Ma the son Me stad var ikke 
enig at det er så ukla re lin jer.

– Vi snak ker om til fel ler der makt
per so ner ut nyt ter stil lin gen sin. Og de 
det vars les på blir også iva re tatt. Men 
jeg er enig i at so si a le me di er kan være 
en ut ford ring i sli ke sa ker.

tra kas se ring i lø pet av det sis te 
året er kom for tab le med å mel de 
en slik hen del se inn til sin ar beids
gi ver i frem ti den. 

• 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. Det kan være ting som å unn
gå en kel te per so ner, si tua sjo ner og 
ak ti vi te ter.  

Part ne re og ikke le de re
– Dis se sa ke ne får ikke bra nok opp
føl ging. Det vi ser jo den ne un der sø
kel sen. Fir ma ene må syn lig gjø re at de 
tar det te på al vor. Man kan spør re seg 
hvor for det vars les om så få av sa ke ne. 
Jeg tror det hand ler om hie rar kis ke 
struk tu rer, makt for hold og full mek ti
ger og prak ti kan ters stil ling i det te, sa 
Ade le Ma the son Me stad.

– Det hand ler nok også om le del
ses be visst he ten hos ad vo ka te ne. De 
har ofte ikke en le der iden ti tet ut over 
den fag li ge le del sen. Der skil ler det 
litt ut fra man ge and re bran sjer. De 
har en part ner iden ti tet mer enn en 
le der iden ti tet, sa Me stad. 

Anne So fie Bjørk holt sa hun ikke 
er kjem pe over ras ket over re sul ta te ne 
i un der sø kel sen.

– Ru ti ner kan være i or den, men det 
be tyr ikke at det fun ge rer i prak sis. Part
ne re er ikke nød ven dig vis flin ke le de re 
på alle om rå der. Dess uten er det te en 
bran sje der part ner ne må se deg og du 
må bli med på de in ter es san te sa ke ne 
for å lyk kes. Det kan leg ge til ret te for 
uhel di ge makt for hold der det er van
ske lig å si ifra om ting, sa hun.

Mag nus Brek ke Svan berg tror 
man ge unge kan ak sep te re for mye 
– for for å «bli tatt med» og in vol vert i 
det som er vik tig for kar rie ren.

– Vi må ha sy ste mer der man er 
trygg på å bli tatt på al vor der som 
man sier fra. Jeg tror man ge er redd 
for å si ifra i dag. Vi tren ger et sy stem 
som er syn lig for alle, der man vet 
hvem man kan snakke med og vet 
hvor dan sa ken blir be hand let.

• 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. 

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

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

• Kun 15% av til fel le ne som inn traff 
i lø pet av det sis te året ble vars let. 
Sa ker som vars les om blir dår lig 
fulgt opp og bare 24% av med lem
me ne som har opp levd sek su ell 

Fv. Cecilia Dinardi, Arne Seland, Adele Matheson Mestad, Anne Sofie Bjørkholt, Magnus Brekke Svanberg, Merete Smith fra 
Advokatforeningen og Else Leona McCliman.

I forrige utgave av Juristkontakt omtalte vi Juristforbundets metoo-undersøkelse.

           Jeg synes mye  
av dette har gått  

helt av sporet
Advokat Arne Seland
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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

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.

– 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)

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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E ventuell vedtakelse av et 
digitalt grenseforsvar (DGF) vil 
ytterligere forsterke behovet 
for teknisk kompetanse i 
utvalget og i sekretariatet, 
skriver kontrollorganet i sin 
årsmelding.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

EOSut val get er Stortingets kon troll or
gan for et ter ret nings, overvåkings og 
sik ker hets tje nes te i Norge. I feb ruar la 
ut val get fram sin åpne års mel ding og 
ut val gets le der Eld bjørg Lø wer in vi ter te 
til ut val gets års kon fe ran se.  

– Kon trol len har flyt tet seg fra 
red sel for kon troll til for stå el se for 
kon troll, sa Lø wer om ar bei det med å 
kon trol le re Po li ti ets sik ker hets tje
nes te (PST), Na sjo nal sik ker hets myn
dig het (NSM), For sva rets sik ker hets
av de ling (FSA), Et ter ret nings tje nes ten 
og an nen EOStje nes te. 

Men ut val get er også kla re på at 
det er sto re ut ford rin ger knyt tet til 
den tek no lo gis ke ut vik lin gen. Det 
gjel der både for tje nes te ne selv og for 
kon trol len av dem.

«Den ras ke tek no lo gis ke ut vik lin gen 
in ne bæ rer at både trus sel bil det og EOS
tje nes te nes me to der end rer seg(...)
Da ta meng de ne i tje nes te ne og kom
plek si te ten i de res da ta sy ste mer og 
overvåkingstiltak, er be ty de lig og 
øken de. Ut val get må på sin side til pas se 
kon trol len til den ne tek nis ke ut vik lin
gen», skri ver ut val get i års mel din gen. 

– Det blir tek no lo gisk og øko no
misk mu lig å over vå ke samt li ge bor
ge re 24 ti mer i døg net. Dis ku sjo nen 
nå må gå på kon troll. Skal man av
dek ke ulov lig di gi tal me to de bruk for
ut set ter det tek no lo gi for stå el se. Det 

stil ler sto re krav til kom pe tan se, sa 
Lys neut val gets le der, Olaf Lys ne, 
un der kon fe ran sen.

EOSut val get pe ker i sin års mel
ding på det sam me, og har be slut tet å 
etab le re en tek no lo gisk en het i sek re
ta ri a tet –  for å «styr ke den tek no lo
gis ke kom pe tan sen og ka pa si te ten i 
ut val get». En he ten bør iføl ge ut val get 
bes tå av minst fem an sat te. 

Det er Kje til Otter Olsen som skal 
lede den nye en he ten. Han star ter i 
job ben i au gust og på kon fe ran sen for
tal te han om hvor dan blant an net 
kuns tig in tel li gens (AI) kan tas i bruk i 
kon troll ar bei det.

– Det kan bru kes til ana ly se, sta tis
tikk og sam men stil ling av opp lys nin
ger. Man kan også se for seg ro bo ti se
ring av en del kon troll ru ti ner, sa han. 

«Målet er at en he ten vil gi ut val get 
bed re inn sikt i EOStje nes te nes sy ste
mer og bi dra til å vi de re ut vik le me to
der for kon troll, her un der au to ma ti sert 
kon troll av tje nes te nes sy ste mer og 
verk tøy. Even tu ell ved ta kel se av et 
di gi talt gren se for svar (DGF) vil yt ter li
ge re for ster ke be ho vet for tek nisk 
kom pe tan se i ut val get og i sek re ta ri a
tet, uan sett hvil ken rol le EOSut val get 
får i kon trol len med DGF», skri ver 
ut val get i års mel din gen. 

– Vil finne mer
I pa nel de bat ten un der kon fe ran sen 
fikk PSTsjef Ma rie Be ne dic te Bjørn

land spørs mål om hva even tu ell nye 
kon troll me to der kun ne re sul te re i.

– Jeg tror nok at de vil finne mer og 
at vi får mer å gjø re. Vi er bare men nes
ker og det kom mer til å bli be gått feil.

Kjers ti Ma rie Lø ken Stav rum 
men te at vi har be hov for å vite enda 
mer om de hem me li ge tje nes te ne.

– Hvor man ge over vå kes? Det gis 
det ikke svar på. Det er jo ve sent lig in for
ma sjon om det sam fun net vi le ver i.

Bjørn land svar te at det er noe som 
i så fall må dis ku te res og vur de res 
nær me re. Hun for ta le også at PST 
sam ar bei der med over 90 land og at 
det fore tas en grun dig ri si ko ana ly se 
ved even tu ell de ling av in for ma sjon.

Da ta til sy nets di rek tør Bjørn Erik 
Thon er opp tatt av ri si ko en for at folk 
kan slut te å ytre seg of fent lig –  en 
«chill ing ef fect» 

– Det sam les inn mer in for ma sjon 
om oss enn noen sin ne. Et ter mitt syn 
må det kal les over vå king al le re de ved 
re gist re ring av data, alt så før de even
tu elt bru kes til noe. Da ta ene våre 
av slø rer hvor dan vi le ver li ve ne våre 
og vi ser at mas se inn sam ling av data, 
som Da ta lag rings di rek ti vet, har blitt 
stan set i dom sto le ne.

Bjørn land sa på sin side at PST er 
en spiss tje nes te som ikke sam ler inn 
med hov.

– Men tek no lo gisk ut vik ling har 
gjort det nød ven dig med nye me to der 
som for eks em pel da ta av les ning.

EOS-utvalget skal styrke  
egen teknologisk kompetanse

F.v. statssekretær Sveinung Rotevatn, journalist Kjersti Marie Løken Stavrum, 
Datatilsynets Bjørn Erik Thon, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 
Dag Terje Andersen, EOS-utvalgets Håkon Haugli og PST-sjef Marie Benedicte 
Bjørnland.

danskebank.no/juristforbundet

Høyere sikkerhet  
gir lavere rente

Boligkreditt 45 % er et fleksibelt rammelån på inntil 45 % av 
boligens verdi. Du kan bruke akkurat så mye av lånet du trenger 
til enhver tid. Betale ned når du vil, og så mye eller lite du vil. Og 
du betaler kun rente for den delen av rammen du bruker.

Trygghet over tid. Som medlem i Juristforbundet og kunde i 
Danske Bank får du alltid gode betingelser både på lån og 
sparing, blant annet Boligkreditt 60 % og Boliglån 80 % til 
1,99 %** nominell rente. I tillegg til gullkort, concierge service 
og kanskje Norges beste drivstoffrabatt. Samme betingelser 
gjelder også for din ektefelle/samboer.
 
** pr. 18.04.2018. Eff.rente 2,06 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 553 706

45 %
Boligkreditt

1,89 % *
Boligkreditt 45 %

*  pr. 18.04.2018. Eff.rente 1,95 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 524 617

Nyhet!
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land spørs mål om hva even tu ell nye 
kon troll me to der kun ne re sul te re i.

– Jeg tror nok at de vil finne mer og 
at vi får mer å gjø re. Vi er bare men nes
ker og det kom mer til å bli be gått feil.

Kjers ti Ma rie Lø ken Stav rum 
men te at vi har be hov for å vite enda 
mer om de hem me li ge tje nes te ne.

– Hvor man ge over vå kes? Det gis 
det ikke svar på. Det er jo ve sent lig in for
ma sjon om det sam fun net vi le ver i.

Bjørn land svar te at det er noe som 
i så fall må dis ku te res og vur de res 
nær me re. Hun for ta le også at PST 
sam ar bei der med over 90 land og at 
det fore tas en grun dig ri si ko ana ly se 
ved even tu ell de ling av in for ma sjon.

Da ta til sy nets di rek tør Bjørn Erik 
Thon er opp tatt av ri si ko en for at folk 
kan slut te å ytre seg of fent lig –  en 
«chill ing ef fect» 

– Det sam les inn mer in for ma sjon 
om oss enn noen sin ne. Et ter mitt syn 
må det kal les over vå king al le re de ved 
re gist re ring av data, alt så før de even
tu elt bru kes til noe. Da ta ene våre 
av slø rer hvor dan vi le ver li ve ne våre 
og vi ser at mas se inn sam ling av data, 
som Da ta lag rings di rek ti vet, har blitt 
stan set i dom sto le ne.

Bjørn land sa på sin side at PST er 
en spiss tje nes te som ikke sam ler inn 
med hov.

– Men tek no lo gisk ut vik ling har 
gjort det nød ven dig med nye me to der 
som for eks em pel da ta av les ning.

F.v. statssekretær Sveinung Rotevatn, journalist Kjersti Marie Løken Stavrum, 
Datatilsynets Bjørn Erik Thon, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 
Dag Terje Andersen, EOS-utvalgets Håkon Haugli og PST-sjef Marie Benedicte 
Bjørnland.

danskebank.no/juristforbundet

Høyere sikkerhet  
gir lavere rente

Boligkreditt 45 % er et fleksibelt rammelån på inntil 45 % av 
boligens verdi. Du kan bruke akkurat så mye av lånet du trenger 
til enhver tid. Betale ned når du vil, og så mye eller lite du vil. Og 
du betaler kun rente for den delen av rammen du bruker.

Trygghet over tid. Som medlem i Juristforbundet og kunde i 
Danske Bank får du alltid gode betingelser både på lån og 
sparing, blant annet Boligkreditt 60 % og Boliglån 80 % til 
1,99 %** nominell rente. I tillegg til gullkort, concierge service 
og kanskje Norges beste drivstoffrabatt. Samme betingelser 
gjelder også for din ektefelle/samboer.
 
** pr. 18.04.2018. Eff.rente 2,06 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 553 706

45 %
Boligkreditt

1,89 % *
Boligkreditt 45 %

*  pr. 18.04.2018. Eff.rente 1,95 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 524 617

Nyhet!
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Ida Kristoffersen og Bjørn Lund-Sørensen  
til topps i den nasjonale forhandlings-
konkurransen. 

ELSA står som ar ran gør av den år li ge na sjo na le for hand lings kon kur ran
sen, i sam ar beid med Arntzen de Be sche og Ju rist for bun det.

– Te ma et er in ter na sjo na le for ret nings for hold og språket er eng elsk. 
Et ve sent lig ele ment er læ ring og sik te må let for kon kur ran sen er at den 
skal bi dra til økt for hand lings kom pe tan se. Del ta ker ne blir be dømt og får 
til ba ke  mel din ger fra fire dom me re med for hand lings kom pe tan se, for
tel ler Michael Rum mel hoff i Ju rist for bun det.

Lag fra de tre ju ri dis ke fa kul te te ne møt tes til fi na len, lagt til Arntzen 
de Be sche i Oslo.

Laget fra Uni ver si te tet i Bergen, be stå en de av Ida Kris tof fer sen og 
Bjørn LundSø ren sen, stakk av gårde med sei e ren. De ble coa chet av 
Wik borg Rein i Bergen.

Ju rist for bun det spon ser og coa cher laget som går vi de re til den in ter
 na sjo na le fi na len INC, i år lagt til Car diff. Det vil være laget fra UiO som 
stil ler i  Car diff, da laget fra UiB er på ut veks ling til Bejing i som mer, for
tel ler Rum mel hoff.

Bergenslag forhandlet seg til topps

Bjørn Lund-Sørensen og Ida Kristoffersen fra UiB gikk til topps i konkurransen. 

F.v. Marte Reinnes og Tuva Fretheim 
Walle fra UiO fikk andreplass i finalen. 
Det er dette laget som skal videre til 
den internasjonale finalen, da laget fra 
UiB er på utveksling i Bejing i sommer.

Laget fra UiT, f.v. Eirik Myrnes 
Kadelburger og Fredrik Stenstrøm, i 
forhandlinger med laget fra UiO.

Dommerpanelet i tredje runde. F.v. 
Michael Rummelhoff fra Juristforbundet, 
Oslo-ordfører Marianne Borgen, Kåre 
Moljord fra Arntzen de Besche og 
professor Kåre Lilleholt.

Gratis persondirektivpakke – GDPR

Juristforbundet tilbyr våre næringsdrivende medlemmer gratis hjelp 
med GDPR-dokumentasjon. Tilbudet går til små og mellomstore  
advokatfirmaer, til oppfyllelse av nye EUs personverndirektiv.

«Forum for næringsdrivende» i Juristforbundet har fått DLA Piper til å  
utarbeide følgende maler tilpasset advokat-/rettshjelpsvirksomhet:

 Behandlingsoversikt (oversikt over hvilke  
personopplysninger som behandles i virksomheten)

 Dokumentasjon på internkontroll og rutiner

 Informasjon om behandling av personopplysninger  
til ansatte (kan også være i form av en personvernerklæring)

 Informasjon om behandling av personopplysninger til  
klienter (som kan også vedlegges oppdragsbekreftelse)

 Personvernerklæring til hjemmesider

 Risikovurdering

GDPR-malene er tilpasset virksomheter med inntil 20 ansatte. Medlemmer som er registrert hos oss som selvstendig nærings- 
drivende (selvstendig næringsdrivende, kontorfellesskap, partnere, enkeltpersonforetak og rettshjelpere) får tilsendt malene. 
 
Er du usikker på hvordan du er registrert? Ta kontakt med medlem@juristforbundet.no  
GDPR-malene vil distribueres i begynnelsen av mai. 
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Stri den nå hand ler om at Aka de mi
ker ne og Po li ti ju ris te ne me ner at le del
sen i Vest po li ti dis trikt over ser fø rin ger 
om det te ved an set tel ses pro ses ser.  

– Vi ar bei der all tid for å iva re ta med
lem me ne våre. På alle nivå. Det har vi 
gjort for po li ti mest re ne og vi har gjort 
det for po li ti full mek ti ge ne. Og sam ti dig 
ar bei der vi for et best mu lig po li ti. Det er 
ikke ofte dis se in ter es se ne har vært så 
sam men fal len de som i det te saks kom
plek set. Det er få sa ker hvor vi har fått så 
man ge po si ti ve til ba ke mel din ger fra alle 
hold, langt uten for egne rek ker og egen 
etat, som i det å få po li ti et til å åpne seg 

Ju rist kon takt at han re age rer på om ta
len av var se let. 

– Jeg re age rer gan ske kraf tig på at 
man ennå ikke har lært at man ikke 
skal gå ut of fent lig og snakke ned vars
ler. Det sy nes jeg er trist. Var se let er 
sendt av vårt lo kal lag, som er i en for
tvi let si tua sjon. Som job ber for et 
po li ti for frem ti den og som vil iva re ta 
med lem me ne. Og hvor de opp le ver at 
ar beids gi ver ikke er in ter es sert i å 
et ter le ve lo ven. 

Po li ti mes ter Kaa re Song stad 
un der stre ker over for Ju rist kon takt at 
han ikke har sett sel ve var se let. 

– Ut gangs punk tet mitt er at alle 
vars ler selv sagt skal tas på al vor. Vars
lings in sti tut tet er en vik tig ka nal som 
kan bru kes i git te si tua sjo ner, blant 
an net be skre vet i ar beids mil jø lo ven.   

– Jeg har ikke sett sel ve var se let og 
min kom men tar ble gitt på bak grunn 
av in for ma sjo nen jeg had de fått om 
var se let og med den er fa ring jeg har 
hatt med dis se pro ses se ne den sis te 
ti den, sier Song stad.   

Vant en sei er
Po li ti ju ris te ne vant i fjor en vik tig sei er 
et ter at de fikk med hold i at tid lig pen
sjon er knyt tet til det ope ra ti ve po li ti
ar bei det der det stil les krav til fy sis ke 
el ler psy kis ke egen ska per.  Både 
Ar beids og so sial de par te men tet og 
Po li ti di rek to ra tet me ner at de som skal 
sit te i de ak tu el le le der stil lin ge ne nor
malt ikke tren ger sær al ders gren se.  

drøf tet på na sjo nalt nivå. Det lig ger 
grun di ge pro ses ser og vur de rin ger bak 
valg av stil lings ko der og kva li fi ka
sjons krav i ut lys nings teks te ne.  

Sver re Brom an der, le der av Po li ti
ju ris te ne, sier i en kom men tar til 

Politijuristene støtter 
opp om varsling i Vest

Retten avgjør krav om stans i ansettelser
– Varselet er sendt av vårt 
lokallag, som er i en fortvilet 
situasjon og opplever at 
arbeidsgiver ikke er interessert 
i å etterleve loven.  

Tekst: Ole-Martin Gangnes

I ap ril ble det kjent at Aka de mi ker ne i 
Vest po li ti dis trikt sendt et var sel til 
Jus tis de par te men tets vars lings ka
nal.  Var se let går iføl ge  Ber gens 
Tidende ut på at de me ner po li ti le del
sen bry ter fø rin ger fra Po li ti di rek to ra
tet når de an set ter le de re på sek sjons 
og av snitts nivå i po li ti dis trik tet.  De 
me ner at kva li fi ka sjons prin sip pet bry
tes og at det bru kes ulov li ge stil lings
ko der i ut lys nin gen – som på grunn av 
au to ma tisk sær al ders gren se ute luk ker 
and re enn dem med ut dan nelse fra 
Po li ti høg sko len.  

Bak tep pet er dis ku sjo ne ne om 
hvor dan re gel ver ket for sær al ders
gren se prak ti se res.  

Da var se let ble kjent, sa po li ti mes
ter Kaa re Song stad til BT at det lig ger 
grun di ge vur de rin ger bak ut lys nings
teks te ne til stil lin ge ne:  

– At man vel ger å bru ke vars lings
ka na len for å ta det jeg opp fat ter er en 
om kamp i en fag for en ings sak, stus ser 
jeg på. Den ne dis ku sjo nen er ikke 
unik for Vest po li ti dis trikt og har vært 

Po li ti ju ris te ne har sendt en 
be gjæ ring om mid ler ti dig   
for føy ning til Bergen ting rett  

Stri den om an set tel ses pro ses ser i Vest 
po li ti dis trikt har hav net på ting ret tens 
bord et ter at Po li ti ju ris te ne tar retts
li ge skritt gjen nom en be gjæ ring om 
mid ler ti dig for føy ning sendt til 
Bergen ting rett. Her kre ves det stans i 
de om strid te an set tel ses pro ses se ne. 

Det er Ju rist for bun dets ad vo kat kon
tor som er pro sess full mek tig i be gjæ rin
gen som er da tert 17 ap ril. Her he ter det: 

«Som føl ge av at til set ting i stil lin
ge ne er i pro sess, og Vest po li ti dis trikt 
har sig na li sert at til set ting vil skje fort
lø pen de, er det et ter den ne si des opp
fat ning be hov for at ret ten be hand ler 
be gjæ rin gen uten å inn kal le til munt
lig for hand ling. Ret ten an mo des om 
at be gjæ rin gen be hand les skrift lig. 
Sub si di ært at ret ten gir mid ler ti dig 
med hold i be gjæ rin gen i på ven te av 
munt lig be hand ling av sa ken.» 

Stri den hand ler om at Po li ti ju ris
te ne me ner det er uhold ba re an set tel
ses pro ses ser i Vest po li ti dis trikt. 

Kva li fi ka sjons krav
Po li ti mes ter Kaa re Song stad sa til BT i 
ap ril at det lig ger grun di ge pro ses ser 

– Politiet bør følge loven. Dette mener vi 
konsekvent i alle saker. Det kan ikke tale 
imot det at dette kan og vil komme våre 
medlemmer til gode, sier Sverre 
Bromander.
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kom me våre med lem mer til gode, sier 
Brom an der.  

Lov for stå el se
– Vi had de også hå pet at den ne end
rin gen skul le bli inn ført av seg selv, 
med så ty de li ge fø rin ger fra Ar beids 
og so sial de par te men tet og Po li ti di rek
to ra tet hva gjel der lov for stå el sen, og 
så ty de li ge som det frem kom mer i 
po li tis ke do ku men ter og and re do ku
men ter og ut red nin ger om at po li ti et 
må bli langt bed re på å sat se på an nen 
type kom pe tan se. Slik har det dess
ver re ikke blitt, sier han.  

for den type kom pe tan se vi fak tisk har 
be hov for, sier Sver re Brom an der.  

Han me ner det hand ler om å for
bed re po li ti et. 

– Jeg vil med styr ke hev de at et 
po li ti som åp ner seg for den kom pe
tan sen vi tren ger for å løse sam funns
opp dra get, både er i sam fun nets in ter
es se og i po li ti ets in ter es se, noe som jo 
og bør være sam men fal len de. Vi vil få 
et mye bed re po li ti. 

– I til legg me ner vi opp rik tig at 
po li ti et bør føl ge lo ven. Det te me ner 
vi kon se kvent i alle sa ker. Det kan 
ikke tale imot det at det te kan og vil 

Stri den nå hand ler om at Aka de mi
ker ne og Po li ti ju ris te ne me ner at le del
sen i Vest po li ti dis trikt over ser fø rin ger 
om det te ved an set tel ses pro ses ser.  

– Vi ar bei der all tid for å iva re ta med
lem me ne våre. På alle nivå. Det har vi 
gjort for po li ti mest re ne og vi har gjort 
det for po li ti full mek ti ge ne. Og sam ti dig 
ar bei der vi for et best mu lig po li ti. Det er 
ikke ofte dis se in ter es se ne har vært så 
sam men fal len de som i det te saks kom
plek set. Det er få sa ker hvor vi har fått så 
man ge po si ti ve til ba ke mel din ger fra alle 
hold, langt uten for egne rek ker og egen 
etat, som i det å få po li ti et til å åpne seg 

Ju rist kon takt at han re age rer på om ta
len av var se let. 

– Jeg re age rer gan ske kraf tig på at 
man ennå ikke har lært at man ikke 
skal gå ut of fent lig og snakke ned vars
ler. Det sy nes jeg er trist. Var se let er 
sendt av vårt lo kal lag, som er i en for
tvi let si tua sjon. Som job ber for et 
po li ti for frem ti den og som vil iva re ta 
med lem me ne. Og hvor de opp le ver at 
ar beids gi ver ikke er in ter es sert i å 
et ter le ve lo ven. 

Po li ti mes ter Kaa re Song stad 
un der stre ker over for Ju rist kon takt at 
han ikke har sett sel ve var se let. 

– Ut gangs punk tet mitt er at alle 
vars ler selv sagt skal tas på al vor. Vars
lings in sti tut tet er en vik tig ka nal som 
kan bru kes i git te si tua sjo ner, blant 
an net be skre vet i ar beids mil jø lo ven.   

– Jeg har ikke sett sel ve var se let og 
min kom men tar ble gitt på bak grunn 
av in for ma sjo nen jeg had de fått om 
var se let og med den er fa ring jeg har 
hatt med dis se pro ses se ne den sis te 
ti den, sier Song stad.   

Vant en sei er
Po li ti ju ris te ne vant i fjor en vik tig sei er 
et ter at de fikk med hold i at tid lig pen
sjon er knyt tet til det ope ra ti ve po li ti
ar bei det der det stil les krav til fy sis ke 
el ler psy kis ke egen ska per.  Både 
Ar beids og so sial de par te men tet og 
Po li ti di rek to ra tet me ner at de som skal 
sit te i de ak tu el le le der stil lin ge ne nor
malt ikke tren ger sær al ders gren se.  

Politijuristene støtter 
opp om varsling i Vest

Retten avgjør krav om stans i ansettelser
Po li ti ju ris te ne har sendt en 
be gjæ ring om mid ler ti dig   
for føy ning til Bergen ting rett  

Stri den om an set tel ses pro ses ser i Vest 
po li ti dis trikt har hav net på ting ret tens 
bord et ter at Po li ti ju ris te ne tar retts
li ge skritt gjen nom en be gjæ ring om 
mid ler ti dig for føy ning sendt til 
Bergen ting rett. Her kre ves det stans i 
de om strid te an set tel ses pro ses se ne. 

Det er Ju rist for bun dets ad vo kat kon
tor som er pro sess full mek tig i be gjæ rin
gen som er da tert 17 ap ril. Her he ter det: 

«Som føl ge av at til set ting i stil lin
ge ne er i pro sess, og Vest po li ti dis trikt 
har sig na li sert at til set ting vil skje fort
lø pen de, er det et ter den ne si des opp
fat ning be hov for at ret ten be hand ler 
be gjæ rin gen uten å inn kal le til munt
lig for hand ling. Ret ten an mo des om 
at be gjæ rin gen be hand les skrift lig. 
Sub si di ært at ret ten gir mid ler ti dig 
med hold i be gjæ rin gen i på ven te av 
munt lig be hand ling av sa ken.» 

Stri den hand ler om at Po li ti ju ris
te ne me ner det er uhold ba re an set tel
ses pro ses ser i Vest po li ti dis trikt. 

Kva li fi ka sjons krav
Po li ti mes ter Kaa re Song stad sa til BT i 
ap ril at det lig ger grun di ge pro ses ser 

og vur de rin ger bak valg av stil lings ko
der og kva li fi ka sjons krav i ut lys nings
teks te ne. Det er vur de rin ger Po li ti ju
ris te ne er uenig i, og nå tas det alt så 
retts li ge skritt for å stan se de på gå
en de an set tel ses pro ses se ne. 

I be gjæ rin gen til Bergen ting rett 
he ter det: 

«Sa ken gjel der tvist om kva li fi ka
sjons krav fast satt i stil lings ut lys nin ger 
for le der stil lin ger på nivå 3 (sek sjons le
der) og nivå 4 (av snitts le der) i Vest 
po li ti dis trikt. Kra ve ne som er fast satt i 
ut lys nings teks ten in ne bæ rer at det kun 
er po li ti tje nes te menn med politihøg
skolefaglig bak grunn som vil opp fyl le 
kva li fi ka sjons kra ve ne i stil lin ge ne, og 
som så le des vil kun ne bli an satt i stil
lin ge ne. Po li ti ju ris te ne gjør gjel den de 
at de fast sat te kva li fi ka sjons kra ve ne er 
i strid med kva li fi ka sjons prin sip pet 
nedfestet i statsansatteloven § 3, 
aldersgrenselova § 2 og li ke stil lings og 
dis kri mi ne rings lo ven § 29 bok stav a.» 

Iføl ge be gjæ rin gen er til set ting i stil
lin ge ne i pro sess og det gjen nom fø res 
in ter vju er med ak tu el le sø ke re – og Vest 
po li ti dis trikt har orien tert om at re krut
te rings pro ses sen ikke vil bli stan set.

«Som føl ge av Vest po li ti dis trikt 
sin til ba ke mel ding er det nød ven dig 
for Po li ti ju ris te ne å be gjæ re mid ler ti
dig for føy ning», he ter det. 

20 stil lin ger
Iføl ge be gjæ rin gen er det i Vest po li ti
dis trikt fore lø pig ut lyst 20 stil lin ger 
på nivå 3 og 4 som det fore lig ger en 
uenig het knyt tet til ut lys nings kri te ri
e ne for stil lin gen. 

«Da ar beids gi ver, til tross av uenig
he ten, har til satt i 12 av dis se stil lin
ge ne, gjel der den ne be gjæ rin gen 8 stil
lin ger som nå er i pro sess», he ter det. 

Og vi de re: 
«I Vest po li ti dis trikt er dis se 8 

le der stil lin ge ne lyst ut med krav til 
ut dan ning fra Po li ti høg sko len og i en 
stil lings ka te go ri som in ne har sær al
ders gren se. Dis se kva li fi ka sjons kra
ve ne be gren ser hvem som vil være 
kva li fi sert til stil lin ge ne som sek sjons
le der og av snitts le der. Et ter Po li ti ju ris
te nes opp fat ning er det te i strid med 
kva li fi ka sjons prin sip pet som gjel der 
ved til set ting i of fent lig sek tor, i strid 
med for må let og grunn laget bak reg
le ne om sær al ders gren se og for øv rig 
dis kri mi ne ren de av po li ti ju ris te nes 
med lem mer.» 

I be gjæ rin gen he ter det også at 
Po li ti ju ris te ne ikke kan se at de 
om tvis te de stil lin ge ne har et ope ra tivt 
inn hold som til si er at stil lin ge ne må 
ly ses ut i stil lings ko der som in ne har 
sær al ders gren se. 
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Fikk ikke job ben
Et ter å ha vært til in ter vju kom av slaget.

– Jeg mot tok en email om at jeg 
ikke nåd de frem i an set tel ses pro ses
sen. Av slaget var be grun net med at jeg 
med min egen er fa ring fra end rings ar
beid på fel tet, re le vant ut dan ning og 
god fe no men for stå el se, ikke lyk kes i å 
være kon kret nok i å be skri ve hvor dan 
jeg kan bru ke mine er fa rin ger og min 
kom pe tan se i stil lin gen. Sta tens per
so nal hånd bok skal være ret nings gi
ven de for at sli ke pro ses ser et ter le ves 

job ben, så ville alt ha vært greit. Det er 
frem gangs måten i det te til fel let som var 
alt an net enn greit, sier hun.

Ka rim pe ker på at an set tel se i Sta
ten er en sterkt re gel styrt pro sess som 
skal sik re at fel les ska pet har til lit til 
stat li ge an set tel ser.

– Nett opp der for er det ut ar bei det 
ret nings lin jer, for å øke be visst he ten 
un der sli ke pro ses ser.  Til li ten til stat
li ge an set tel ses myn dig he ter og kra vet 
til at of fent lig an sat te skal opp tre nøy
tralt, iva re ta li ke be hand ling og rett fer
dig het er sen tra le hen syn bak den 
re gu le rin gen som ek si ste rer. Det te er 
noe jeg ikke kan anse fulgt i den ak tu
el le an set tel ses pro se dy ren og un der 
hånd te ring av meg som sø ker til stil lin
gen som se ni or råd gi ver til kom pe tan
se tea met mot tvangs ek te skap, sier 
Ka rim som gjen nom sitt en ga sje ment 
mot tvangs ek te skap og for li ke stil ling 
har vært bi drags yter i til knyt ning til 
ut ar bei del se ne av både den na sjo na le 
hand lings pla nen mot tvangs ek te skap 
som Erna Solberg fore slo i 1996/97, og 
ek te skaps lo ven.

ger som har høs tet of fent lig opp merk
som het, blant an net om ære og part
ner drap. Da Ka rim i no vem ber i fjor 
søk te på en ut lyst stil ling som se ni or
råd gi ver i Kom pe tan se tea met mot 
tvangs ek te skap, i Barne, ung doms og 
fa mi lie di rek to ra tet (Buf dir), opp lev de 
hun å bli av vist på et grunn lag hun 
me ner ver ken hun el ler and re jobb sø
ke re skal måt te ak sep te re.

– Jeg fikk høre at jeg ble an sett 
som over kva li fi sert og at jeg der for 
ikke var blitt inn kalt til in ter vju. Jeg 
ar gu men ter te mot det te og ble li ke vel 
inn kalt til in ter vju, men fikk da vite at 
an set tel ses pro ses sen al le re de var i 
av slut nings fa sen, sier Ka rim til Ju rist
kon takt. 

Di rek to ra tet ville opp rin ne lig inn
kal le syv av de i alt 160 sø ker ne til 
in ter vju. Ka rim ble til slutt inn kalt 
som num mer åtte.

– Jeg ble da inn kalt til in ter vju på et 
tids punkt hvor jeg re elt sett ikke fikk 
an led ning til å kon kur re re med de and
re på like vil kår. Der som an set tel ses pro
ses sen var fulgt og jeg ikke had de fått 

Setter fokus på statlige ansettelsesprosesser

– Ble avvist som 
«overkvalifisert»

– Statlige ansettelsesprosesser 
er strengt regulert for å sikre 
kvalifikasjonsprinsippet, men 
feil begås. Det bør føres bedre 
kontroll med disse prosessene 
for å unngå at personer som 
arbeidsgiver av ulike årsaker 
«vil» ansette får jobben på 
bekostning av andre søkeres 
kvalifikasjoner og egnethet, sier 
jurist, samfunnsdebattant og 
forfatter, Nasim Karim.

Tekst og foto: Tore Letvik

I 1996 skrev hun boka «Iz zat for 
ærens skyld», om tvangs ek te skap, fikk 
li ke stil lings pri sen for sitt en ga sje ment, 
og har si den skre vet fle re av hand lin

Nasim Karim klager saken sin inn til Sivilombudsmannen.



29JURISTKONTAKT   3 / 2018JURISTKONTAKT   3 / 2018

skrev i 1996 fikk stor opp merk som het 
og hand ler om 17 år gam le Nor een, 
som er pa ki stansk og norsk, og som 
vok ser opp i kryss il den mel lom to 
kul tu rer. Hun blir ført inn i et tvangs
ek te skap med vold, røm mer og set ter 
fa mi li ens ære på spill.

– Ut drag av boka har blitt pen sum 
i norsk på vi de re gå en de sko ler, og 
pen sum på læ rer høg sko len i norsk, og 
i Buf dir sin vei led ning om tvangs ek te
skap vi ses det på før s te side til min 
bok, for å de fi ne re hva tvangs ek te skap 
er, sier Ka rim som til dag lig job ber 
som ju rist hos NAV, og på fri ti den 
hol der fore drag for å på vir ke hold nin
ger til tvangs ek te skap, har ut gitt fag
bo ken «Litterature and Hon our», 
fore lest ved UiO og er ak tiv del ta ker i 
forsk nings grup pen «Af ter Hon our»

Ju rist kon takt har latt Barne, ung
doms og fa mi lie di rek to ra tet (Buf dir) 
lese gjen nom in ter vju et med Ka rim 
og Jan Kato Frem stad, av de lings di rek
tør HR, har føl gen de kom men tar til 
sa ken: 

– Vi er opp tatt av at våre re krut te
rings pro ses ser skal være pro fe sjo nel le 
og til lit vek ken de, og i tråd med gjel
den de lov verk. Vi sy nes det er leit at 
den ne sa ken har kom met hit den er i 
dag, sam ti dig kjen ner vi oss ikke nød
ven dig vis igjen i hele bil det som teg nes 
her. Ut over det te øns ker vi ikke kom
men te re den ne kon kre te sa ken yt ter li
ge re, før Si vil om buds man nen even tu elt 
har gjort sin vur de ring, sier Frem stad.

og at bor ger ne har til lit til at de stat
li ge pro ses se ne hånd he ves. Noe jeg 
ikke kan se ble fulgt un der den ne pro
ses sen, sier Ka rim som nå kla ger sa ken 
inn for Si vil om buds man nen.

– Jeg gjør det te av hen syn til 
be tyd nin gen av å ha an set tel ses pro
ses ser som sik rer at sø ke re får li ke be
hand ling, at re gel ver ket blir fulgt, og 
at sø ker ne får kon kur re re på like vil
kår, sier Ka rim. 

Hun har vokst opp i Dram men, 
med pa ki stans ke for eld re. Bo ken hun 

Fikk ikke job ben
Et ter å ha vært til in ter vju kom av slaget.

– Jeg mot tok en email om at jeg 
ikke nåd de frem i an set tel ses pro ses
sen. Av slaget var be grun net med at jeg 
med min egen er fa ring fra end rings ar
beid på fel tet, re le vant ut dan ning og 
god fe no men for stå el se, ikke lyk kes i å 
være kon kret nok i å be skri ve hvor dan 
jeg kan bru ke mine er fa rin ger og min 
kom pe tan se i stil lin gen. Sta tens per
so nal hånd bok skal være ret nings gi
ven de for at sli ke pro ses ser et ter le ves 

job ben, så ville alt ha vært greit. Det er 
frem gangs måten i det te til fel let som var 
alt an net enn greit, sier hun.

Ka rim pe ker på at an set tel se i Sta
ten er en sterkt re gel styrt pro sess som 
skal sik re at fel les ska pet har til lit til 
stat li ge an set tel ser.

– Nett opp der for er det ut ar bei det 
ret nings lin jer, for å øke be visst he ten 
un der sli ke pro ses ser.  Til li ten til stat
li ge an set tel ses myn dig he ter og kra vet 
til at of fent lig an sat te skal opp tre nøy
tralt, iva re ta li ke be hand ling og rett fer
dig het er sen tra le hen syn bak den 
re gu le rin gen som ek si ste rer. Det te er 
noe jeg ikke kan anse fulgt i den ak tu
el le an set tel ses pro se dy ren og un der 
hånd te ring av meg som sø ker til stil lin
gen som se ni or råd gi ver til kom pe tan
se tea met mot tvangs ek te skap, sier 
Ka rim som gjen nom sitt en ga sje ment 
mot tvangs ek te skap og for li ke stil ling 
har vært bi drags yter i til knyt ning til 
ut ar bei del se ne av både den na sjo na le 
hand lings pla nen mot tvangs ek te skap 
som Erna Solberg fore slo i 1996/97, og 
ek te skaps lo ven.

Setter fokus på statlige ansettelsesprosesser

– Ble avvist som 
«overkvalifisert»

Nasim Karim klager saken sin inn til Sivilombudsmannen.

   Derfor er det  
utarbeidet retningslinjer,  

for å øke bevisstheten  
under slike prosesser
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Klager til Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen har i flere 
saker og gjennom mange år 
behandlet klager knyttet til 
offentlige tilsettinger. 

I Ot.prp. nr. 67 (20042005), om lov 
om sta tens embets og tje nes te menn 
he ter det blant an net: «Det skal fore
tas en sam men lig nen de vur de ring av 
hvil ken sø ker som er best kva li fi sert 
for den le di ge stil lin gen. Der som en 
sø ker an s es for å være best kva li fi sert, 
kan ved kom men de ikke for bi gås med 
den be grun nel se at ved kom men de er 
for godt kva li fi sert», he ter det blant 
an net. Til set tings sa ker er også tema i 
en ar tik kel i Si vil om buds man nens års
mel ding for 2016, hvor det blant 
an net he ter:

«Et ter kva li fi ka sjons prin sip pet plik
ter ar beids gi ver å gjø re en grun dig sam
men lig nen de vur de ring av sø ker nes 
kva li fi ka sjo ner ut fra kva li fi ka sjons kra
ve ne i ut lys nings teks ten, even tu el le lov 
og av ta le fes te de krav til stil lin gen, den 
en kel te sø kers ut dan ning og prak sis – og 
hans el ler hen nes per son li ge eg net het 
for den ak tu el le stil lin gen.

Fag lig kunn skap, ar beids er fa ring 
og prak tis ke fer dig he ter kan stort sett 

både de fi ne res, do ku men te res og 
måles. Sli ke kva li fi ka sjo ner er der for 
som of test lett å sam men lig ne, og 
sam men lig nin gen lar seg også re la tivt 
lett do ku men te re. Med per son lig 
eg net het er det an ner le des. Per son lig 
eg net het sik ter til sø ke rens per son li ge 
si der, som ikke lar seg do ku men te re 
og måle på sam me måte som ut dan
ning og prak sis.

Egen ska pe ne som er be stem
men de for eg net he ten, vil kun ne va ri
e re fra stil ling til stil ling. Hvor vidt en 
sø ker er eg net for en stil ling, vil der for 
være avhen gig av hans el ler hen nes 
per son li ge egen ska per; hvem sø ke ren 
er som per son, både i seg selv og i 
sam spill med and re. Per son lig eg net
het er der for van ske lig å de fi ne re kon
kret, og enda van ske li ge re å måle. 
Sø ke rens eg net het for stil lin gen kan 
også, i va ri e ren de grad, være sterkt 
ut slags gi ven de for kva li te ten på ut ført 
ar beid. Eks em pel vis vil per son lig 
eg net het vil være mer ut slags gi ven de 
for en stil ling som hel se fag ar bei der, 
enn for en stil ling som saks be hand
ler. Men selv føl ge lig; en saks be hand
ler stil ling med mye pub li kums kon
takt stil ler and re krav til per son lig 
eg net het enn en saks be hand ler stil ling 
med skrift lig saks be hand ling som 
ho ved inn hold. Det er uan sett ikke tvil 

om at per son lig eg net het er et vik tig 
og ve sent lig, men ofte van ske lig, ele
ment i kva li fi ka sjons vur de rin gen. Ikke 
minst når det gjel der hvil ken vekt 
den ne eg net he ten skal til leg ges i den 
to ta le hel hets vur de rin gen av hvil ken 
sø ker som er «best kva li fi sert» for en 
stil ling. At vur de rin gen gjø res på likt 
og til nær met sam men lign bart grunn
lag er der for svært vik tig.»

Si vil om buds man nen po eng te rer 
også be tyd nin gen av li ke be hand ling:

«Det er vik tig at til set tings myn
dig he te ne sør ger for li ke be hand ling 
av sø ker ne både ved bruk av kri te ri er 
for ut vel gel se til in ter vju, i in ter vju si
tua sjo nen, og ved inn hen ting av opp
lys nin ger og ut ta lel ser fra re fe ran ser. 
De som blir valgt ut til in ter vju, må 
alle sik res sam me mu lig het til å gi en 
full sten dig pre sen ta sjon av sine re le
van te kva li fi ka sjo ner i in ter vju si tua
sjo nen (sak 2016/1281). Til set tings
myn dig he ten må også være nøye med 
å inn hen te sam me type opp lys nin ger 
og ut ta lel ser fra sam men lign ba re re fe
ran ser. Hvis ar beids gi ver nøy er seg 
med å få ut ta lel se fra en nær venn til 
en sø ker, men ber om ut ta lel se fra 
nåværende sjef til en an nen sø ker, sier 
det seg selv at kra vet til li ke be hand
ling og sak lig sam men lig nings grunn
lag ikke vil være opp fylt».

sip pet leg ger opp til en skjønns mes sig 
av vei ning av de mo men ter som er re le
van te ut i fra en bred hel hets vur de ring. 
Si vil om buds man nen har i tid li ge re 
av gjø rel ser ak sep tert at for valt nin gen 
har lagt stør re vekt på per son li ge egen
ska per enn ut dan ning og prak sis, og 
uten at det er å anse som en for bi gå el se, 
sier Je bens som blant an net gir føl gen de 
råd:

– For å i det hele tatt kun ne fore ta 
en vur de ring av om det fore lig ger en 
for bi gå el se så må du først be gjæ re 
inn syn i an set tel ses pro ses sen. Som 
sø ker har du krav på det te, jfr for valt
nings for skrif ten § 1519. Du kan 
blant an net be om føl gen de:
• ut vi det sø ker lis te
• even tu el le vur de rin ger som er 

gjort av sø ker
• søk na de ne fra de and re som er inn

stilt til stil lin gen
• re fe rat fra in ter vju med sø ker og 

re fe rat fra and re sø ke re som er 
inn stilt til stil lin gen der som det te 
fore lig ger

• inn stil lin gen
• fak tis ke opp lys nin ger som er lagt 

til grunn for inn stil lin gen og opp
lys nin ger som er vekt lagt fra even
tu el le re fe ran ser.

Kva li fi ka sjons prin sip pet
– I of fent lig sek tor gjel der kva li fi ka
sjons prin sip pet ved an set tel se. For stat
lig sek tor føl ger det di rek te av statsan
satteloven § 3. Kva li fi ka sjons prin sip pet 
sier i kort het at den best kva li fi ser te til 
den ak tu el le stil lin gen skal an set tes. I 
kva li fi ka sjons prin sip pet lig ger det at 
of fent li ge stil lin ger, både mid ler ti di ge 
og fas te, skal ly ses ut, da det er på den ne 
må ten det of fent li ge når ut til en bred 
søkermasse og kan finne frem til den 
sø ke ren som er best kva li fi sert til stil lin
gen, sier Je bens.

– Må let i en til set tings sak er da å 
finne fram til den sø ke ren som et ter en 
sam let vur de ring an s es best kva li fi sert 
for stil lin gen. Ut gangs punk tet for vur
de rin gen er de kra ve ne som er stilt i 
ut lys nings teks ten, samt even tu el le lov 
og av ta le fes te de krav. Vi de re vil sen tra le 

Klare råd fra Juristforbundets advokatkontor

Still krav til etterprøvbarhet og begjær 
innsyn i ansettelsesprosessen
Juristforbundets advokatkontor er eksperter på arbeidsrett og 
juristers arbeidsliv. Advokatene gir råd og juridisk bistand til 
forbundets medlemmer i saker som gjelder deres ansettelses-
forhold. Flere saker som advokatkontoret håndterer gjelder 
medlemmer som opplever seg forbigått i ansettelsesprosesser.

Ad vo kat Arild Je bens er en av ad vo
kat kon to rets fle re er far ne ad vo ka ter 
som bi står med lem me ne i sli ke sa ker.

– Et spørs mål om for bi gå el se in nen
for of fent lig sek tor er noe som kan være 
van ske lig å vur de re. Kva li fi ka sjons prin
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Klager til Sivilombudsmannen
om at per son lig eg net het er et vik tig 
og ve sent lig, men ofte van ske lig, ele
ment i kva li fi ka sjons vur de rin gen. Ikke 
minst når det gjel der hvil ken vekt 
den ne eg net he ten skal til leg ges i den 
to ta le hel hets vur de rin gen av hvil ken 
sø ker som er «best kva li fi sert» for en 
stil ling. At vur de rin gen gjø res på likt 
og til nær met sam men lign bart grunn
lag er der for svært vik tig.»

Si vil om buds man nen po eng te rer 
også be tyd nin gen av li ke be hand ling:

«Det er vik tig at til set tings myn
dig he te ne sør ger for li ke be hand ling 
av sø ker ne både ved bruk av kri te ri er 
for ut vel gel se til in ter vju, i in ter vju si
tua sjo nen, og ved inn hen ting av opp
lys nin ger og ut ta lel ser fra re fe ran ser. 
De som blir valgt ut til in ter vju, må 
alle sik res sam me mu lig het til å gi en 
full sten dig pre sen ta sjon av sine re le
van te kva li fi ka sjo ner i in ter vju si tua
sjo nen (sak 2016/1281). Til set tings
myn dig he ten må også være nøye med 
å inn hen te sam me type opp lys nin ger 
og ut ta lel ser fra sam men lign ba re re fe
ran ser. Hvis ar beids gi ver nøy er seg 
med å få ut ta lel se fra en nær venn til 
en sø ker, men ber om ut ta lel se fra 
nåværende sjef til en an nen sø ker, sier 
det seg selv at kra vet til li ke be hand
ling og sak lig sam men lig nings grunn
lag ikke vil være opp fylt».

sip pet leg ger opp til en skjønns mes sig 
av vei ning av de mo men ter som er re le
van te ut i fra en bred hel hets vur de ring. 
Si vil om buds man nen har i tid li ge re 
av gjø rel ser ak sep tert at for valt nin gen 
har lagt stør re vekt på per son li ge egen
ska per enn ut dan ning og prak sis, og 
uten at det er å anse som en for bi gå el se, 
sier Je bens som blant an net gir føl gen de 
råd:

– For å i det hele tatt kun ne fore ta 
en vur de ring av om det fore lig ger en 
for bi gå el se så må du først be gjæ re 
inn syn i an set tel ses pro ses sen. Som 
sø ker har du krav på det te, jfr for valt
nings for skrif ten § 1519. Du kan 
blant an net be om føl gen de:
• ut vi det sø ker lis te
• even tu el le vur de rin ger som er 

gjort av sø ker
• søk na de ne fra de and re som er inn

stilt til stil lin gen
• re fe rat fra in ter vju med sø ker og 

re fe rat fra and re sø ke re som er 
inn stilt til stil lin gen der som det te 
fore lig ger

• inn stil lin gen
• fak tis ke opp lys nin ger som er lagt 

til grunn for inn stil lin gen og opp
lys nin ger som er vekt lagt fra even
tu el le re fe ran ser.

Kva li fi ka sjons prin sip pet
– I of fent lig sek tor gjel der kva li fi ka
sjons prin sip pet ved an set tel se. For stat
lig sek tor føl ger det di rek te av statsan
satteloven § 3. Kva li fi ka sjons prin sip pet 
sier i kort het at den best kva li fi ser te til 
den ak tu el le stil lin gen skal an set tes. I 
kva li fi ka sjons prin sip pet lig ger det at 
of fent li ge stil lin ger, både mid ler ti di ge 
og fas te, skal ly ses ut, da det er på den ne 
må ten det of fent li ge når ut til en bred 
søkermasse og kan finne frem til den 
sø ke ren som er best kva li fi sert til stil lin
gen, sier Je bens.

– Må let i en til set tings sak er da å 
finne fram til den sø ke ren som et ter en 
sam let vur de ring an s es best kva li fi sert 
for stil lin gen. Ut gangs punk tet for vur
de rin gen er de kra ve ne som er stilt i 
ut lys nings teks ten, samt even tu el le lov 
og av ta le fes te de krav. Vi de re vil sen tra le 

Klare råd fra Juristforbundets advokatkontor

Still krav til etterprøvbarhet og begjær 
innsyn i ansettelsesprosessen

mo men ter være ut dan ning, prak sis og 
per son lig eg net het for stil lin gen. Vur de
rin gen av en sø kers per son li ge eg net het 
må i stor grad bygge på til set tings myn
dig he tens skjønn. Og som jeg tid li ge re 
har nevnt kan eks em pel vis per son lig 
egen skap tel le mer enn for ut dan ning 
uten at det er å anse som et brudd på 
prin sip pet, sier Je bens.

Han pe ker på at Si vil om buds man
nen i fle re tid li ge re sa ker har ut talt at 
et for svar lig fak tisk grunn lag for kon
klu sjo nen er at det må gjen nom fø res 
in ter vju og at ak tu el le re fe ran ser må 
inn hen tes. 

– Det te er et ut slag av kra vet til for
svar lig saks be hand ling til all of fent lig 
for valt ning. Det in ne bæ rer at til set
tings myn dig he tens av gjø rel se skal være 
sak lig be grun net og at sa ken skal være 
til strek ke lig opp lyst før be slut ning fat

tes, jfr for valt nings lo ven § 17. I til set
tings sa ker er det der imot gjort unn tak 
fra kra vet om å gi par te ne skrift lig 
be grun nel se. Det blir da des to vik ti
ge re å sik re at det i et ter tid blir mu lig å 
kon trol le re at til set tings pro ses sen har 
vært sak lig og for svar lig, sier Je bens og 
vi ser blant an net til at Si vil om buds
man nen har frem he vet at det klart bør 
gå frem av inn stil lin gen hvil ke egen
ska per ved en el lers godt kva li fi sert 
sø ker, som til si er at hans per son li ge 
eg net het for stil lin gen er dår lig. 

– Det te be tyr at ho ved punk te ne i 
til set tings pro ses sen bør ned teg nes 
skrift lig. Hen sy net til no to ri tet og sa
kens opp lys ning til si er at av gjø rel sens 
fak tis ke grunn lag og virk som he tens 
vur de rin ger blir ned teg net. Uten å se 
noe av det skrift li ge ma te ria let som 
vi ser hvil ke vur de rin ger «virk som he
ten» har gjort så er det van ske lig å si 
noe om hvor dan de har vek tet de for
skjel li ge mo men te ne når de har ut ar
bei det sin inn stil lings lis te, sier Je bens. 

I føl ge ad vo ka ten kan man gel på 
skrift lig be grun nel se fra an set tel ses rå
det i seg selv være et brudd på saks be
hand lin gen.

– Det kan gjø re det mu lig å 
brin ge sa ken inn for Si vil om buds
man nen, da det er Si vil om buds man
nen som har kom pe tan se til å ut ta le 
seg nær me re om det te. Ulem pen i 
den ne sam men heng er at hvis Si vil
om buds man nen skul le kom me til at 
det fore lig ger et brudd på kva li fi ka
sjons prin sip pet så vil ikke det te ha 
noen kon se kven ser for de an set tel ser 
som al le re de har skjedd. Stil lin ge ne 
er al le re de be satt og Si vil om buds
man nen har ikke an led ning til å om
gjø re det te og gi deg job ben i ste det. 
Det er det ikke alle som er klar over, 
sier Je bens.

– Vur de rin gen av en sø kers per son li ge 
eg net het må i stor grad bygge på   
til set tings myn dig he tens skjønn,  
sier Arild Je bens.

Ad vo kat Arild Je bens er en av ad vo
kat kon to rets fle re er far ne ad vo ka ter 
som bi står med lem me ne i sli ke sa ker.

– Et spørs mål om for bi gå el se in nen
for of fent lig sek tor er noe som kan være 
van ske lig å vur de re. Kva li fi ka sjons prin

   Stil lin ge ne er  
al le re de be satt og  

Si vil om buds man nen  
har ikke an led ning til  
å om gjø re det te og gi  

deg job ben i ste det
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DA svarer etter at 
Juristforbundet etterspør 
praksis når utbetaling av 
salærkrav skjer etter fristen.  

Tekst: Ole-Martin Gangnes

I fjor høst gikk Forum for næringsdri
vende i Juristforbundet ut i 
Juristkontakt med et hjertesukk; 
advokater og rettshjelpere er lei av å 
måtte purre på utbetaling av salær
krav. Salær skal vanligvis betales innen 
30 dager etter at salæroppgaven er 
sendt inn. Men selv om det ikke er 
noen mangler ved salæroppgaven, kan 
det ta mer tid enn inntil 30 dager, 
erfarer Forum for næringsdrivende. 

– Advokater og rettshjelpere som 
har påtatt seg oppdrag som dekkes 
etter ordningen med fri rettshjelp, må 
vente i opptil flere uker på oppgjør. 
Hva er bakgrunnen for uvanen med 
sein utbetaling?, spurte de og mente 
det ser ut som utbetalinger i flere til
feller skjer når domstolen eller fylkes
nemndene har tid. 

De minnet om at beløpene kan 
utgjøre en stor del av inntjeningen 
som skal dekke driftsutgifter, for
skuddsskatt, merverdiavgift og lønn. 

– Når advokater og andre etterly
ser salæret, kan vi få svar som at det er 
så mye å gjøre i domstolen eller fylke
snemnda det gjelder, eller at saksbe
handleren, nemndslederen eller dom
meren har ferie, fortalte advokatene 
og rettshjelperne. 

I et brev til Domstol admini
strasjonen (DA) fra Juristfor bundet 
etterspørres praksis for utbetaling av 
salær. 

«Det får ingen konsekvenser for 
utbetalende instans hvorvidt 
tidsfristene overholdes etter dagens 
ordning. Erfaring tilsier at selv om det 

ikke hefter mangler ved oppgavene, 
tar det ofte langt over 30 dager (...) Vi 
minner om at advokatene må betale 
merverdiavgift i forhold til når beløpet 
er fakturert, og ikke når beløpet er 
kommet inn. På denne måten må 
advokaten forskuttere innbetaling av 
merverdiavgift på beløp som ikke er 
mottatt fra staten» skriver 
Juristforbundet i brevet til DA. 

Kjenner problemet
DA svarer i et brev fra januar i år at de 
er kjenner til problemet med sen 
utbetaling. 

«DA er kjent med at det av ulike 
årsaker forekommer tilfeller hvor 
utbetaling skjer etter 30 dager. Blant 
annet i saker med flere aktører, hvor 
retten vil vurdere alle salærkravene 
samlet, men aktørene ikke leverer 
salærkravet samtidig (..) Salærkrav 
som dommer vurderer å endre med
fører også økt saksbehandlingstid», 
svarer DA. 

Juristforbundet spør også om å få 
en oversikt over gjennomsnittlig 
salærutbetalingstid. Det kan ikke DA 
oppgi. 

«Salærkrav sendes først til retten 
for salærfastsettelse, deretter sender 
retten salærkravet til utbetaling via 
domstolenes system for inngående 
faktura. Denne praksisen, samt at 
salærkravene i hovedsak leveres på 
papir medfører at DA ikke kan oppgi 
gjennomsnittlig salærutbetalingstid», 
skriver DA. 

Og videre: 
«Det er varierende praksis blant 

advokater om de sender papirfaktura 
med salærkravet. Det varierer også 
om faktura har samme dato som 
salærkravet, eller om de setter fak
turadato frem i tid. Salærkrav som 
mottas i domstolen blir påført inn
kommet dato. Innkommet dato blir 
ikke registrert i domstolenes fak
turasystem. Salærkravets dato eller 
fakturadato blir registrert. Dette med
fører usikkerhet knyttet til «datobe
handling», derfor er det ikke mulig å 
foreta nøyaktige tidsanalyser knyttet 
til salærbehandling». 

DA minner i brevet om at det er 
anledning til å klage på lang saksbe
handlingstid, også ved sen behandling 
av salærkrav: 

«Dersom forsinkelsen er knyttet 
til en dommeroppgave, er Tilsyns
utvalget for dommere rett instans. 
Ligger forsinkelsen på saksbehandler
nivå, er det mulig å henvende seg til 
domstollederen i den aktuelle dom
stolen.» 

Når det gjelder til tak for å redu
sere salærutbetalingstiden, svarer DA 
at man tilbyr en løsning for å levere 
salærkrav elektronisk via Aktør
portalen på domstol.no. 

«Per dags dato er andelen elektro
niske salærkrav om lag 15 % av totalt 
antall salærkrav (om lag 90.000 per 
år). Økt bruk av elektroniske salær
krav vil redusere utbetalingstiden, og 
vil sikre at datofelt blir anvendbare til 
analyseformål», skriver DA. 

DA uten oversikt over salærutbetalingstid

Juristforbundet har spurt om en oversikt 
over gjennomsnittlig salærutbetalingstid. 
Det har ikke DA, men sier at økt bruk av 
elektroniske salærkrav vil redusere 
utbetalingstiden. (Foto: Hampus 
Lundgren) 

Oslo Legal Walk, 5. september
Juristforbundet arrangerer årets største og morsomste rettshjelps-
dugnad. Legal Walk er en felles marsj i Oslo sentrum, der overskuddet 
går til Jussbuss, Gatejuristen, JURK og Barnas Jurist

 Start og mål på Universitetsplassen

 Utvid nettverket ditt

	 Profilering	av	egen	arbeidsplass	i	Oslos	gater

 Avslutning i Frokostkjelleren

Påmeldingen åpner om få uker. Følg med!

Legal Walk |  e-post: mso@juristforbundet.no  |  www.juristforbundet.no/legalwalk
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Juristforbundets sommersjekk
Juristforbundet ønsker at barn og unge skal stå godt rustet 
til sitt første møte med arbeidslivet

Vi tilbyr derfor inntil 15 minutters veiledning om: 

 hva en arbeidsavtale skal inneholde

 regler for overtids- og helgedagsgodtgjørelse

 rettigheter ved sykdom

 hvilke rettigheter og plikter som gjelder i et ansettelsesforhold

Tilbudet gjelder medlemmers barn i aldersgruppen 14-19 år. Husk å ta  med foresattes medlemsnummer.

Onsdag  
30. mai i  

Juristenes hus 
kl 16-18

Juristforbundets sommersjekk  |  Telefon: 906 38 339  |  e-post: mso@juristforbundet.no 
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dyrekrimgruppe be står av to ve te ri næ
rer og en ju rist som tar seg av an mel
del se ne og opp føl gin gen av dis se fra 
Mat til sy nets side. For ti den et ter fors
ker Øst po li ti dis trikt tre an mel del ser 
fra Mat til sy net for gro ve brudd på 
dy re vel ferds lo ven, mens Mat til sy net er 
i ferd med å an mel de tre nye for hold. 
Halv par ten av an mel del se ne gjel der 
pro duk sjons dyr, mens halv par ten gjel
der kjæ le dyr. I til legg mot tar po li ti et 
an mel del ser fra pub li kum og dyrevern
organisasjoner som opp da ger el ler mis
ten ker al vor li ge brudd på dy re vel ferds
lo ven. (...) 

– Med den ne styr kin gen vil vi ras
ke re an mel de de al vor li ge dy re vel
ferds sa ke ne. Sam men med po li ti et skal 
vi gjø re vårt for at sa ke ne blir grun dig 
et ter fors ket og fulgt opp i retts sy ste
met med pas sen de straff, sier kon sti
tuert re gi on di rek tør for Mat til sy net, 
Re gi on StorOslo, Wen che Berg.

– For po li ti et er det vik tig å un der
stre ke at det ikke er snakk om etab le
ring av et eget dy re po li ti, men en styr
ket sat sing for å fo re byg ge, av dek ke og 
be kjem pe kri mi na li tet mot dyr, sier 
po li ti mes ter i Øst po li ti dis trikt, Ste
ven Has sel dal.

Det te be tyr at det frem de les er 
Mat til sy net som mot tar be kym rings
mel din ger på dy re vel ferds om rå det, 
føl ger opp tip se ne og an mel der, mens 
po li ti et står for et ter forsk nin gen.

I den po li tis ke platt for men for 
Solberg IIre gje rin gen går det fram at 
re gje rin gens har in ten sjo ner med å gå 
enda len ger. I sam ar beids do ku men tet 
he ter det føl gen de om det te:

«For ster ke sat sin gen på god dy re
vel ferd, her un der grad vis inn fø ring av 
dy re po li ti i alle lan dets fyl ker.

I en pres se mel ding fra Øst po li ti
dis trikt 18. ap ril i år in for me rer po li ti
dis trik tet om sat sin gen som nå gjø res 
der.

Øst Po li ti dis trikt og Mat til sy net 
job ber sam men om dy re vel ferd
Over stats bud sjet tet er det be vil get 
øre mer ke de mid ler til be kjem pel se av 
dy re vel ferds kri mi na li tet i Øst po li ti
dis trikt. Øst Po li ti dis trikt og Mat til sy
net, Re gi on StorOslo har der for inn
gått en av ta le for styr ket sam ar beid 
mot dy re vel ferds kri mi na li tet i 
Østfold og Akershus. Av ta len leg ger 
til ret te for et mer sy ste ma tisk sam ar
beid mel lom eta te ne slik at sat sin gen 
på det te om rå det er gjen si dig bin de ne 
og blir gitt til strek ke lig pri ori tet.

Mat til sy nets og po li ti ets rol ler for
blir de sam me, men beg ge eta ter har 
ut pekt de di ker te per so ner til sam ar
bei det. Øst po li ti dis trikt har re krut tert 
to nye et ter fors ke re som for trinns vis 
skal ar bei de med dy re vel ferds sa ker. 
Dis se har nær kon takt med Mat til sy
nets dyrekrimgruppe. Mat til sy nets 

Stadig flere politidistrikter  
får nå øremerkede midler å 
bruke på politiansatte som skal 
etterforske og iretteføre brudd 
på dyrevelferdsloven. Nå har i alt 
fem av landets politidistrikter 
fått etablert det som folkelig 
kalles for «dyrepoliti».  
De samarbeider tett med 
Mattilsynet, som har hoved-
ansvaret for å ivareta dyre-
velferden her i landet.

Tekst: Tore Letvik

Det før s te pi lot pro sjek tet med den ne 
for men for or ga ni sert sam ar beid mel
lom Mat til sy net og po li ti et star tet i 
da væ ren de  SørTrøn de lag po li ti dis
trikt i 2015. Der et ter ble det opp ret
tet dy re po li ti SørVest po li ti dis trikt, 
før dy re po li ti nå har blitt og blir etab
lert også i po li ti dis trik te ne Øst, Vest 
og Inn lan det.

«Alle lan dets fyl ker»
– Dis se dis trik te ne dek ker vik ti ge fyl ker 
for dy re po li ti et, for di de vik tig ste land
bruks fyl ke ne inn går her. Det be fin ner 
seg vel dig man ge dyr i fyl ker som Ro ga
land, SørTrøn de lag og Hedmark, blant 
an net nes ten alle kyl lin ge ne og et stort 
fler tall av alle gri se ne i Norge, for kla rer 
kom mu ni ka sjons le der Live Kleveland i 
Dy re vern al li an sen i en kom men tar på 
al li an sens nett si de. Hun pe ker imid ler
tid på at syv po li ti dis trik ter fort satt er 
uten dy re po li ti.

«Dyrepoliti» 
    i 5 av landets 12 politidistrikter
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De er nyutdannede jurister  
men retter seg verken mot 
advokatvirksomhet eller 
saksbehandlerjobber i det 
offentlige. I stedet har de gått 
sammen og startet et nytt 
senter mot diskriminering for å 
dekke behovet for juridisk hjelp 
der andre organisasjoner, og 
det offentlige, ikke strekker til.

 

Tekst og foto: Tore Letvik

Grün der ne bak be drif ten, som har 
fått nav net Egalia – sen ter mot dis kri
mi ne ring, he ter Ka ta ri na Sir ris 
Karantonis og Ast rid Kris ten sen Hal
dor sen.

– Vil dere vise at det er mu lig for 
ju ris ter å star te opp virk som he ter 
uten om sel ve ad vo kat bran sjen?

– Jus sen er jo fan tas tisk all si dig, 
og ju ris ter er nok de som har let test 
både for å vel ge rik tig sel skaps form 
og å star te et sel skap. Sånn sett er det 
egent lig rart at ikke fle re star ter opp 
med noe an net enn tra di sjo nell ad vo
kat virk som het. Vi kjen ner ikke til 
and re som har gjort noe lig nen de, 
men vi hå per det også som ju ris ter er 
rom for å være krea tiv og å ten ke 
nytt, både i for hold til per son li ge 

Gründere satser friskt på nytt senter mot diskriminering

– Som jurist er det rom for  
å være kreativ og nytenkende

F.v. Ka ta ri na Sir ris Karantonis 
og Ast rid Kris ten sen Hal dor sen.
har gått sammen om å starte 
opp egen virksomhet.
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De er nyutdannede jurister  
men retter seg verken mot 
advokatvirksomhet eller 
saksbehandlerjobber i det 
offentlige. I stedet har de gått 
sammen og startet et nytt 
senter mot diskriminering for å 
dekke behovet for juridisk hjelp 
der andre organisasjoner, og 
det offentlige, ikke strekker til.

 

Tekst og foto: Tore Letvik

Grün der ne bak be drif ten, som har 
fått nav net Egalia – sen ter mot dis kri
mi ne ring, he ter Ka ta ri na Sir ris 
Karantonis og Ast rid Kris ten sen Hal
dor sen.

– Vil dere vise at det er mu lig for 
ju ris ter å star te opp virk som he ter 
uten om sel ve ad vo kat bran sjen?

– Jus sen er jo fan tas tisk all si dig, 
og ju ris ter er nok de som har let test 
både for å vel ge rik tig sel skaps form 
og å star te et sel skap. Sånn sett er det 
egent lig rart at ikke fle re star ter opp 
med noe an net enn tra di sjo nell ad vo
kat virk som het. Vi kjen ner ikke til 
and re som har gjort noe lig nen de, 
men vi hå per det også som ju ris ter er 
rom for å være krea tiv og å ten ke 
nytt, både i for hold til per son li ge 

øns ker og det be ho vet man ser fin nes 
der ute, sier de to.

– Hva fikk dere til å star te opp et 
sen ter mot dis kri mi ne ring?

– Vi er in spi rert av antidis kri mi ne
rings by rå ene i Sve ri ge som både til byr 
opp læ ring i dis kri mi ne rings rett og retts
hjelp til dis kri mi ne rings ut sat te. Den 
nye li ke stil lings lo ven åp ner for at også 
ju ris ter kan bi stå i dis kri mi ne rings sa ker, 
sam ti dig som #metoo har bi dratt til å 
syn lig gjø re et hull hva gjel der retts sik
ker he ten til ut sat te for sek su ell tra kas se
ring. Fle re har sagt det ikke er mu lig å 
leve av dis kri mi ne ring – det er noe som 
for ven tes å være ba sert på ren idea lis me 
og helst være uløn net. Vi øns ker å vise 
at de tar feil. Og vi tror ti min gen nå i 
et ter døn nin ge ne av #metoo er god, ved 
at fle re i næ rings li vet er vil li ge til å 
be ta le for å få på plass sine for plik tel ser 
et ter dis kri mi ne rings lov ver ket.
 
Mye å ten ke på
– Er det mye å ten ke på – og å for be
re de i for bin del se med en slik opp
start?

– Ja, det er svært mye som skal på 
plass! Eks emp ler er regn skap, mar
keds fø ring, kon tor lo ka ler og nett si de. 
Læ rings kur ven har vært bratt, kan skje 
sær lig for Ka ta ri na, men det hjel per 
vel dig at Ast rid har bak grunn som gra
fisk de sig ner!

– Dere vil gi gra tis råd giv ning, 
men hva skal dere gjø re for at Egalia 
blir øko no misk bæ re kraf tig, og hvem 
vil være de ty pis ke kun de ne?

– Vi øns ker å til by gra tis ju ri disk 
bi stand til dis kri mi ne rings ut sat te. 
Det skal ikke være din per son li ge 
øko no mi som av gjør til gan gen til 
nød ven dig retts hjelp. For å dekke 
våre ut gif ter til byr vi kurs og råd giv
ning til be drif ter, or ga ni sa sjo ner og 
stat li ge in stan ser om dis kri mi ne ring 
og tra kas se ring. I juni ar ran ge rer vi 
eks em pel vis halv dags se mi na rer for 
be drif ter i Oslo og Lil le strøm, Vi ser 
også for oss at vi må søke of fent lig 
støt te for å over le ve øko no misk. Vi 
har ned felt i ved tek te ne våre at vi 
ikke skal ta ut byt te, så det er kun 
lønns mid ler vi skal dekke.

– Hvor dan har re spon sen vært på 
at dere har star tet opp?

– Vi star tet opp i feb ruar, så vi er 
fort satt vel dig fers ke. Vi for ven ter 
ikke å kun ne leve av Egalia ennå, og 
det at vi har and re job ber ved si den av 
gjør at blant an net det å få ut in for ma
sjon om vår ek si stens hit til har vært 
noe ned pri ori tert. Men nå er en de lig 
alle prak tis ke de tal jer på plass, og vi er 
kla re til å be gyn ne å jobbe med det 
vir ke lig øns ker å jobbe med. Alle vi 
har vært i kon takt med er udelt po si
ti ve, og sy nes det er et sårt til trengt og 
bra til tak. Også «nes to rer» i bran sjen 
på fel tet har vært over ras ken de po si
ti ve og støt ten de – vi er selv noe over
vel det av re spon sen! Nå hå per vi bare 
at folk tar kon takt for råd giv ning,  
og mel der seg på kur se ne våre, sier  
de to som har etab lert nett si den  
www.egalia.org.

Gründere satser friskt på nytt senter mot diskriminering

– Som jurist er det rom for  
å være kreativ og nytenkende



JURISTKONTAKT   3 / 201838 JURISTKONTAKT   3 / 2018

Dom mer for en in gen me ner den 
nye kom mi sjo nen bør eva lu e re re for
me ne som ble gjen nom ført på dom
sto le nes om rå de og vur de re be ho vet 
for nye re for mer.

– Det helt sen tra le spørs må let for 
Dom mer for en in gen er at ram me ver
ket rundt dom mer nes uav hen gig het 
må styr kes. Det nå væ ren de ram me
ver ket er ikke i tråd med in ter na sjo
na le stan dar der for dom me res uav
hen gig het. Det er ikke godt nok, sier 
Thu ne.

– Det som er sær lig pro ble ma tisk er 
re gje rin gens do mi ne ren de rol le ved 
ut nev ning av dom me re. Det er også 
pro ble ma tisk at dom mer nes lønn fast
set tes di rek te av de and re stats mak te ne. 
Og det er pro ble ma tisk at re gje rin gen 
har kon troll over sam men  set nin gen av 
de for mel le in sti tu sjo ner som ut gjør 
ram me ver ket rundt dom sto le ne og 
dom mer nes vir ke, det vil si Inn stil lings
rå det for dom me re, til syns ut val get for 
dom me re samt Domstoladministra
sjonens sty re. Dom sto le nes og dom
mer nes uav hen gig het og upar tisk het 
må sik res bed re, sier le de ren for Dom
mer for en in gen. 

Re gje rin gens rol le
Det er i dag Kon gen i stats råd som 
ut nev ner dom me re et ter for slag fra 
Inn stil lings rå det for dom me re. Re gje
rin gen er ikke bun det av Inn stil lings
rå dets for slag. 

– Det er pro ble ma tisk at Re gje rin
gen, og i prak sis jus tis mi nis te ren, skal 
ha en av gjø ren de rol le ved ut nev ning 

stats mak ter og in tern uav hen gig het og 
sty ring. Det er også satt av tid der del
ta ker ne på se mi na ret kan kom me med 
inn spill til and re de ler av kom mi sjo
nens ar beid.

Inn le de re er le der og med lem mer 
av Domstolkommisjonen og fle re 
re pre sen tan ter fra Dom mer for en in
gen kom mer. Dess uten skal pre si den
ten i domstolrådet i Ne der land snakke 
om in sti tu sjo nell sik ring av dom sto le
nes uav hen gig het. 

Uav hen gig het
Le der av Dom mer for en in gen, so ren
skri ver Ing jerd Thu ne, hå per man ge 
kom mer for å høre mer om 
Domstolkommisjonens ar beid.

– De re for me ne som den for ri ge 
Domstolkommisjonens ar beid re sul
ter te i, var vik ti ge og ver di ful le for 
syn lig gjø rin gen av dom sto le nes og 
dom mer nes uav hen gig het. Den se
ne re ut vik ling har imid ler tid vist at 
re for me ne li ke vel ikke er til strek ke
li ge til å fylle in ter na sjo na le stan dar
der og prak sis, sier hun. 

Seminar om Domstolkom-
misjonen arrangeres i juni.  
– Det helt sentrale spørsmålet 
for Dommerforeningen er at 
rammeverket rundt dommernes 
uavhengighet må styrkes, sier 
leder av Dommerforeningen, 
sorenskriver Ingjerd Thune.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Domstolkommisjonen skal ut re de 
Nor ges dom sto lers or ga ni se ring. Man
da tet om fat ter blant an net å vur de re 
om det bør gjø res end rin ger i sy ste
met for sty ring av dom sto le ne – blant 
an net hvil ket for hold det bør være 
mel lom Stor tin get og re gje rin gen på 
den ene si den, og dom sto le ne som 
stats makt og Dom stol ad mi nis tra sjo
nen på den and re. Ut val get ble ned
satt i fjor høst skal le ve re sin ut red
ning in nen au gust 2020. 

Den nors ke Dom mer for en ing 
in vi te rer til et se mi nar om Domstol
kommisjonens ar beid man dag 11. 
juni. Se mi na ret fore går fra ti til tolv i 
Gam le Logen i Oslo. 

Fra Domstolkommisjonens ar beid 
blir det te ma er som ut nev ning av  
dom me re, lønns fast set tel sen for  
dom mer ne, for hol det mel lom dom sto
le ne/Dom stol ad mi nis tra sjo nen/ øv ri ge 

Inviterer til seminar om 
Domstolkommisjonens arbeid

           Enkelte steder  
må dommerne selv åpne 
rettsalen, fylle vann på 
karafler til aktørene, og 
passe på at rettsalen er 

stengt i pausene

av dom me re. Det er van ske lig å for e ne 
med eu ro pe is ke stan dar der og prak sis 
for pro se dy rer ved ut nev ning av dom
me re. Det sam me gjel der det for hold 
at jus tis mi nis te ren også har en av gjø
ren de rol le ved sam men set nin gen av 
det or ga net som av gir inn stil ling om 
hvem som bør ut nev nes til dom mer
em be ter.  

Når det gjel der Inn stil lings rå det 
for dom me re er det Kon gen i stats råd 
som opp nev ner samt li ge med lem mer 
i Inn stil lings rå det, her un der også Inn
stil lings rå dets le der. 

– Domstolkommisjonen bør ut re de 
om det bør gjø res end rin ger av sy ste met 
med inn stil lin ger fra Inn stil lings rå det, 
her un der om rå det bør opp rett hol des i 
sin nå væ ren de form, og reg le ne om 
sam men set ning og opp nev ning av med
lem mer til rå det. 

Dom mer for en in gen me ner kom
mi sjo nen også bør se på hvor dan 
Dom stol ad mi nis tra sjo nen skal sty res. 

– I Norge be stem mer Re gje rin gen 
– i prak sis jus tis mi nis te ren –  hvil ke 
dom me re som skal være med lem mer 
av Domstoladministrasjonens sty re. 
Re gje rin gen står helt fritt ved vur de
rin gen av hvem som skal opp nev nes. 
Det er ikke noen krav til dom mer inn
fly tel se over den ne pro ses sen. Sett i et 
eu ro pe isk per spek tiv er det stort sett 
bare i Norge at den ut øv en de makt 
fak tisk be stem mer hvil ke dom me re 
som skal ta sete i or ga net. 

Øko no mis ke ram mer
Dom mer for en in gen me ner dom sto
le ne har fle re ut ford rin ger.

– Dom sto le nes ram me be tin gel ser 
har end ret seg si den re for men på 
be gyn nel sen av 2000tal let, og vil fort
satt være i end ring. Det er ikke sam
men heng mel lom res surs si tua sjo nen 
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Dom mer for en in gen me ner den 
nye kom mi sjo nen bør eva lu e re re for
me ne som ble gjen nom ført på dom
sto le nes om rå de og vur de re be ho vet 
for nye re for mer.

– Det helt sen tra le spørs må let for 
Dom mer for en in gen er at ram me ver
ket rundt dom mer nes uav hen gig het 
må styr kes. Det nå væ ren de ram me
ver ket er ikke i tråd med in ter na sjo
na le stan dar der for dom me res uav
hen gig het. Det er ikke godt nok, sier 
Thu ne.

– Det som er sær lig pro ble ma tisk er 
re gje rin gens do mi ne ren de rol le ved 
ut nev ning av dom me re. Det er også 
pro ble ma tisk at dom mer nes lønn fast
set tes di rek te av de and re stats mak te ne. 
Og det er pro ble ma tisk at re gje rin gen 
har kon troll over sam men  set nin gen av 
de for mel le in sti tu sjo ner som ut gjør 
ram me ver ket rundt dom sto le ne og 
dom mer nes vir ke, det vil si Inn stil lings
rå det for dom me re, til syns ut val get for 
dom me re samt Domstoladministra
sjonens sty re. Dom sto le nes og dom
mer nes uav hen gig het og upar tisk het 
må sik res bed re, sier le de ren for Dom
mer for en in gen. 

Re gje rin gens rol le
Det er i dag Kon gen i stats råd som 
ut nev ner dom me re et ter for slag fra 
Inn stil lings rå det for dom me re. Re gje
rin gen er ikke bun det av Inn stil lings
rå dets for slag. 

– Det er pro ble ma tisk at Re gje rin
gen, og i prak sis jus tis mi nis te ren, skal 
ha en av gjø ren de rol le ved ut nev ning 

Inviterer til seminar om 
Domstolkommisjonens arbeid

av dom me re. Det er van ske lig å for e ne 
med eu ro pe is ke stan dar der og prak sis 
for pro se dy rer ved ut nev ning av dom
me re. Det sam me gjel der det for hold 
at jus tis mi nis te ren også har en av gjø
ren de rol le ved sam men set nin gen av 
det or ga net som av gir inn stil ling om 
hvem som bør ut nev nes til dom mer
em be ter.  

Når det gjel der Inn stil lings rå det 
for dom me re er det Kon gen i stats råd 
som opp nev ner samt li ge med lem mer 
i Inn stil lings rå det, her un der også Inn
stil lings rå dets le der. 

– Domstolkommisjonen bør ut re de 
om det bør gjø res end rin ger av sy ste met 
med inn stil lin ger fra Inn stil lings rå det, 
her un der om rå det bør opp rett hol des i 
sin nå væ ren de form, og reg le ne om 
sam men set ning og opp nev ning av med
lem mer til rå det. 

Dom mer for en in gen me ner kom
mi sjo nen også bør se på hvor dan 
Dom stol ad mi nis tra sjo nen skal sty res. 

– I Norge be stem mer Re gje rin gen 
– i prak sis jus tis mi nis te ren –  hvil ke 
dom me re som skal være med lem mer 
av Domstoladministrasjonens sty re. 
Re gje rin gen står helt fritt ved vur de
rin gen av hvem som skal opp nev nes. 
Det er ikke noen krav til dom mer inn
fly tel se over den ne pro ses sen. Sett i et 
eu ro pe isk per spek tiv er det stort sett 
bare i Norge at den ut øv en de makt 
fak tisk be stem mer hvil ke dom me re 
som skal ta sete i or ga net. 

Øko no mis ke ram mer
Dom mer for en in gen me ner dom sto
le ne har fle re ut ford rin ger.

– Dom sto le nes ram me be tin gel ser 
har end ret seg si den re for men på 
be gyn nel sen av 2000tal let, og vil fort
satt være i end ring. Det er ikke sam
men heng mel lom res surs si tua sjo nen 

– Domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet må sikres bedre,  
sier leder av Dommerforeningen, sorenskriver Ingjerd Thune. 11. juni inviterer 
Dommerforeningen til et seminar om Domstolkommisjonens arbeid.  
(Foto: Tore Letvik)

og de opp ga ve ne dom sto le ne skal 
ut fø re. Res sur se ne står ikke i for hold til 
opp ga ve ne. Det te har di rek te kon se
kven ser for dom sto le nes iva re ta kel se 
av sitt sam funns an svar, sier Thu ne. 

– Dom sto le ne har be hov for sik re, 
for ut sig ba re øko no mis ke ram mer. 
Domstolkommisjonen bør vur de re, 
om det er grunn lag for å gi dom sto
le ne en mer selv sten dig be vilg nings
mes sig stil ling, og i til fel le hvor dan.

Hun sier også at støt te funk sjo ne ne 
i dag er for dår li ge i man ge dom sto ler. 

– For man ge opp ga ver over la tes til 
dom mer ne. Dom mer for en in gen får 
til ba ke mel ding om at en kel te ste der 
må dom mer ne selv åpne rettsalen, 
fylle vann på ka raf ler til ak tø re ne, og 
pas se på at rettsalen er stengt i pau
se ne. Det er dår lig ut nyt tel se av dom
mer res sur se ne, sier Thu ne.
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Ad vo ka te ne ser at det også er en 
po si tiv ut vik ling på fle re om rå der og 
nev ner den økte opp merk som he ten 
om kring sek su ell ut nyt tel se av barn 
og at po li ti og dom sto ler i stør re grad 
tar sli ke sa ker på al vor. Sø ke ly set på 
bar ne ver net og krav om bed re kva li tet 
i barneverntjenesten bi drar også i rik
tig ret ning, me ner de. 

– Men fort satt er det dess ver re slik 
at bar na be fin ner seg ne derst i den 
ju ri dis ke næ rings kje den. I vårt nye 
ad vo kat fir ma øns ker vi å være et spe
sia li sert ju ri disk kraft sent rum for å 
iva re ta barns in ter es ser i mø tet med 
of fent lig for valt ning og retts ve se net, 
sier ad vo kat Thea W. Tot land. 

ofte ikke er i tråd med Nor ges for
plik tel ser et ter Bar ne kon ven sjo nen. 
Både bar ne ver net, dom sto le ne, hel se
ve se net og sko len set ter jevn lig barns 
ret tig he ter til side. Sær lig skjer det te 
når barn må kon kur re re med voks ne 
om sann he ten og retts li ge løs nin ger, 
sier ad vo kat Thea W. Tot land i Barne
ad vo ka te ne i en pres se mel ding. 

Fem jurister går sammen i et 
nytt advokatfirma som kun skal 
arbeide med barnesaker. – 
Barna befinner seg nederst i 
den juridiske næringskjeden, 
sier advokat Thea W. Totland. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Ad vo kat fir ma et Barne ad vo ka te ne blir 
et ren dyr ket bar ne retts mil jø et i den 
nors ke ad vo kat bran sjen. 

– Som ad vo ka ter ser vi dag lig at 
barns retts stil ling er svak, og at den 

Advokatfirma fokuserer på barn

Barneadvokatene består av (f.v.) advokat Thea W. Totland, advokat Trude Trønnes, advokatfullmektig Karoline Klareng Dale, 
advokat Fridtjof P. Gundersen og advokat Linn Doornich. 

           Både barnevernet,  
domstolene, helsevesenet 

og skolen setter jevnlig 
barns rettigheter til side.

Juristforbundets nye 
topptillitsvalgtprogram har  
hatt sin første samling 

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

– Vi er vel dig for nøyd med før s te sam
ling i topptillitsvalgtprogrammet. Sam
lin gen er sær lig re le vant for alle som vil 
på vir ke po li tis ke pro ses ser og po li tis ke 
be slut nin ger, og alle som vil kom mu ni
se re i det of fent li ge rom. Og det er 
et ter vår opp fat ning frem ti den til alle 
fag for en in ger og alle til lits valg te, sier 
le der av Ju rist for bun detStat, Sver re 
Brom an der, til Ju rist kon takt. 

Vi mø ter Brom an der og and re til
lits valg te un der før s te sam ling i det nye 
topptillitsvalgtprogrammet. Fore drags
hol der er Sig urd Gryt ten fra Zynk 
Communications. Han læ rer bort 
me to der og tek nik ker for hvor dan man 
kan på vir ke og få gjen nom slag for sa ker 
– gjen nom et slags «lob bykurs» for til
lits valg te. 

Sam lin gen er en del av et nytt 
topptillitsvalgtprogram som skal heve 
kom pe tan sen og gi økt sam hold i 
Ju rist for bun detStat. 

– Vi skal styr ke opp le vel sen av å 
være en del av et kol le gi um, en fag for
en ing og et pro fe sjons for bund for 
ju ris ter – der man kan bygge nett verk, 
ut veks le er fa rin ger og dele gode løs
nin ger, sa Brom an der til Ju rist kon takt 
da pro gram met ble lan sert i ja nu ar.  

Tema for den før s te sam lin gen er 
ikke til fel dig valgt, sier le de ren for 
Ju rist for bun detStat. 

– Vel dig mye, og sta dig mer, av våre 
med lem mers hver dag be slut tes po li

– Politiske beslutninger griper stadig 
dypere inn i arbeidshverdagen 
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Ad vo ka te ne ser at det også er en 
po si tiv ut vik ling på fle re om rå der og 
nev ner den økte opp merk som he ten 
om kring sek su ell ut nyt tel se av barn 
og at po li ti og dom sto ler i stør re grad 
tar sli ke sa ker på al vor. Sø ke ly set på 
bar ne ver net og krav om bed re kva li tet 
i barneverntjenesten bi drar også i rik
tig ret ning, me ner de. 

– Men fort satt er det dess ver re slik 
at bar na be fin ner seg ne derst i den 
ju ri dis ke næ rings kje den. I vårt nye 
ad vo kat fir ma øns ker vi å være et spe
sia li sert ju ri disk kraft sent rum for å 
iva re ta barns in ter es ser i mø tet med 
of fent lig for valt ning og retts ve se net, 
sier ad vo kat Thea W. Tot land. 

Advokatfirma fokuserer på barn

Barneadvokatene består av (f.v.) advokat Thea W. Totland, advokat Trude Trønnes, advokatfullmektig Karoline Klareng Dale, 
advokat Fridtjof P. Gundersen og advokat Linn Doornich. 

av et enda bed re Ju rist for bund. Det 
blir en platt form for bed re kon takt 
med til lits valg te og mel lom til lits
valg te, og et tet te re bånd mel lom 
Ju rist for bun det sen tralt og våre til lits
valg te. I til legg til at vi byg ger kom pe
tan se hos våre til lits valg te, sier Sver re 
Brom an der.  

Han me ner det nå er vik tig å vise 
de til lits valg te at Ju rist for bun det sat
ser på dem. 

– Og også å vise med lem me ne at 
vi sat ser på våre til lits valg te. For det er 
de som iva re tar med lem me ne våre. 
Det er de som kjem per med lem me
nes kamp og er le der ne våre. Der for 
blir vi en bed re fag for en ing, en bed re 
in ter es se or ga ni sa sjon og et bed re pro
fe sjons for bund med den ne satsnin
gen, sier Brom an der. 

tisk og av po li tis ke pro ses ser. Det ser vi 
ikke minst på alle de uli ke re for me ne i 
sta ten for ti den, og også alle om stil lin
ge ne og ar bei det med å flyt te stat li ge 
ar beids plas ser. Po li tis ke be slut nin ger 
gri per sta dig dy pe re inn i våre med
lem mers ar beids hver dag. Da er det 
svært vik tig at vi kan og vil på vir ke dis
se pro ses se ne og be slut nin ge ne.  

Gjen nom fø ring
Kur set un der sam lin gen var tre delt: 
Del en var opp læ ring i hvor dan man 
gjen nom fø rer po li tisk ana ly se, del to 
gikk på stra te gi for po li tisk på virk ning 
og del tre hand let om hvor dan man 
skal gjen nom fø re stra te gi en. 

– Pro gram met er en vik tig brik ke i 
vår satsning på topptillitsvalgtkolle
giet. Vi me ner det er et skritt i ret ning 

Juristforbundets nye 
topptillitsvalgtprogram har  
hatt sin første samling 

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

– Vi er vel dig for nøyd med før s te sam
ling i topptillitsvalgtprogrammet. Sam
lin gen er sær lig re le vant for alle som vil 
på vir ke po li tis ke pro ses ser og po li tis ke 
be slut nin ger, og alle som vil kom mu ni
se re i det of fent li ge rom. Og det er 
et ter vår opp fat ning frem ti den til alle 
fag for en in ger og alle til lits valg te, sier 
le der av Ju rist for bun detStat, Sver re 
Brom an der, til Ju rist kon takt. 

Vi mø ter Brom an der og and re til
lits valg te un der før s te sam ling i det nye 
topptillitsvalgtprogrammet. Fore drags
hol der er Sig urd Gryt ten fra Zynk 
Communications. Han læ rer bort 
me to der og tek nik ker for hvor dan man 
kan på vir ke og få gjen nom slag for sa ker 
– gjen nom et slags «lob bykurs» for til
lits valg te. 

Sam lin gen er en del av et nytt 
topptillitsvalgtprogram som skal heve 
kom pe tan sen og gi økt sam hold i 
Ju rist for bun detStat. 

– Vi skal styr ke opp le vel sen av å 
være en del av et kol le gi um, en fag for
en ing og et pro fe sjons for bund for 
ju ris ter – der man kan bygge nett verk, 
ut veks le er fa rin ger og dele gode løs
nin ger, sa Brom an der til Ju rist kon takt 
da pro gram met ble lan sert i ja nu ar.  

Tema for den før s te sam lin gen er 
ikke til fel dig valgt, sier le de ren for 
Ju rist for bun detStat. 

– Vel dig mye, og sta dig mer, av våre 
med lem mers hver dag be slut tes po li

– Politiske beslutninger griper stadig 
dypere inn i arbeidshverdagen 

– Veldig mye av våre medlemmers hverdag besluttes politisk og av politiske 
prosesser. Det ser vi ikke minst på alle de ulike reformene i staten for tiden, og også 
alle omstillingene og arbeidet med å flytte statlige arbeidsplasser, sier Sverre 
Bromander. 



Idrettsadvokater     utvider

Det har vært en økt rettslig gjøring av idretten  
de siste årene, forteller advokatene i Kleven  
& Kristensen. Nå utvider de virksomheten.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

De hol der til midt på id ret tens ba ne
halv del på Ul le vaal Sta di on og om ta ler 
seg ube skje dent som Nor ges  le den de 
ad vo kat fir ma  in nen  id retts sek to ren. 
Kle ven & Kris ten sen har len ge be stått 
av ad vo ka te ne Pål Kle ven og To mas 
Kris ten sen, men nå har de fått enda en 
mann på laget; Ad vo kat Mor ten Ju stad 
Johnsen har meldt over gang til Kle ven 
& Kris ten sen et ter å ha vært part ner i 
Bull & Co med an svar for de res id retts
av de ling.

Be ho vet for ju ri disk bi stand i 
id ret ten har økt kraf tig i lø pet av de 
åre ne ad vo kat fir ma et har ek si stert. 
Fir ma et ble etab lert i 2002.

– Vi ser at det er en økt retts lig gjø
ring i id ret ten. Noen av grun ne ne til 
det er økt kom mer sia li se ring og økt 
pro fe sjo na li se ring. Man ge er blitt mer 
be visst på egne ret tig he ter, sier de tre 
ad vo ka te ne.

Fir ma et ar bei der in nen alle de ju ri
dis ke fag om rå de ne som be rø rer id ret
ten og bi står blant an net ak tø rer som 
Nor ges Id retts for bund (NIF) og Norsk 
Topp fot ball, de fles te sær for bun de ne 
til slut tet NIF og en rek ke topp og bred
de klub ber. De bi står også en kelt ut
øve re, noe de sier de vur de rer å gjø re 
mer av nå som de har fått med seg Mor
ten Ju stad Johnsen.

– Når man job ber på det te fel tet 
er det helt nød ven dig å kjen ne hele 
sy ste met rundt id ret ten i Norge. Man 
kan ikke bare ha det ju ri dis ke i ho det. 
Det er ofte man ge sær in ter es ser man 
må være opp merk som på, sier Pål Kle
ven.

Kle ven har ar bei det med id retts
juss si den han ble an satt som ju rist i 
Nor ges Id retts for bund på slut ten av 
nit ti tal let. Et ter en pe ri ode som ad vo
kat full mek tig i Lang an gen & Hel set 



Mange er ikke klar over at det er stor underskog av 
juridiske saker i idretten. – Det er mange saker på et 

lavere nivå, men der konfliktnivået kan være høyt, sier 
Morten Justad Johnsen (Foto: Hampus Lundgren)Idrettsadvokater     utvider

etab ler te han Kle ven & Kris ten sen 
sam men med To mas Kris ten sen i 
2002. To mas Kris ten sen kom da fra 
sel skaps og fi nans av de lin gen i Thom
mes sen. Og de har beg ge spilt fot ball 
for Lyn.

Ser seg som kun de 
Mor ten Ju stad Johnsen var på sin side 
lands lags sei ler un der stu die ti den og 
også han kjen ner id ret tens or ga ni se
ring og po li tis ke sy stem godt – blant 
an net fra tid som ad vo kat i Nor ges 
id retts for bund og ge ne ral sek re tær i 
Nor ges Seil for bund. Han fø rer jevn lig 
straffe og do pings sa ker in nen for 
id ret tens doms sy stem og var dess uten 
inn til ny lig le der av Norsk id retts ju ri
disk for en ing.

Også han for tel ler om økt retts lig
gjø ring i id ret ten.

– Det er en ut vik ling der det er 
mer pen ger i id ret ten og der man ge 
ikke ser på seg selv som et med lem av 
en id retts for en ing, men mer som en 
kun de. Re gel ver ket er ikke all tid til
pas set den ne vir ke lig he ten.

Man ge er ikke klar over at det er 
stor un der skog av ju ri dis ke sa ker – de 
sto re me die sa ke ne er ikke re pre sen ta
ti ve for de van lig ste sa ke ne in nen fel
tet.

– Det er man ge sa ker på et la ve re 
nivå, men der kon flikt ni vå et kan være 
høyt, sier han.

Det er 1,5 mil li o ner nord menn 
som er med lem i id retts for en in ger og 
mel lom tre og firehundretusen som 
er til lits valg te.

– Dette er spørsmål som gjelder 
mange av oss, sier han.

Det har vært en økt rettslig gjøring av idretten  
de siste årene, forteller advokatene i Kleven  
& Kristensen. Nå utvider de virksomheten.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

De hol der til midt på id ret tens ba ne
halv del på Ul le vaal Sta di on og om ta ler 
seg ube skje dent som Nor ges  le den de 
ad vo kat fir ma  in nen  id retts sek to ren. 
Kle ven & Kris ten sen har len ge be stått 
av ad vo ka te ne Pål Kle ven og To mas 
Kris ten sen, men nå har de fått enda en 
mann på laget; Ad vo kat Mor ten Ju stad 
Johnsen har meldt over gang til Kle ven 
& Kris ten sen et ter å ha vært part ner i 
Bull & Co med an svar for de res id retts
av de ling.

Be ho vet for ju ri disk bi stand i 
id ret ten har økt kraf tig i lø pet av de 
åre ne ad vo kat fir ma et har ek si stert. 
Fir ma et ble etab lert i 2002.

– Vi ser at det er en økt retts lig gjø
ring i id ret ten. Noen av grun ne ne til 
det er økt kom mer sia li se ring og økt 
pro fe sjo na li se ring. Man ge er blitt mer 
be visst på egne ret tig he ter, sier de tre 
ad vo ka te ne.

Fir ma et ar bei der in nen alle de ju ri
dis ke fag om rå de ne som be rø rer id ret
ten og bi står blant an net ak tø rer som 
Nor ges Id retts for bund (NIF) og Norsk 
Topp fot ball, de fles te sær for bun de ne 
til slut tet NIF og en rek ke topp og bred
de klub ber. De bi står også en kelt ut
øve re, noe de sier de vur de rer å gjø re 
mer av nå som de har fått med seg Mor
ten Ju stad Johnsen.

– Når man job ber på det te fel tet 
er det helt nød ven dig å kjen ne hele 
sy ste met rundt id ret ten i Norge. Man 
kan ikke bare ha det ju ri dis ke i ho det. 
Det er ofte man ge sær in ter es ser man 
må være opp merk som på, sier Pål Kle
ven.

Kle ven har ar bei det med id retts
juss si den han ble an satt som ju rist i 
Nor ges Id retts for bund på slut ten av 
nit ti tal let. Et ter en pe ri ode som ad vo
kat full mek tig i Lang an gen & Hel set 

F.v. Morten Justad Johnsen, Tomas Kristensen og Pål Kleven. Økt kommersialisering 
og økt profesjonalisering er noen årsakene til rettsliggjøring i idretten sier de.
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hun de ei e ren og krev de hun den av li
vet. Hun de ei e ren fikk hun den tes tet 
av fag folk, som men te hun den ikke 
var far lig og ikke bur de av li ves. Hun 
vant fram i Al sta haug ting rett, men 
lag manns ret ten ga po li ti et med hold i 
ved tak om av li ving.

Vært i ken nel
Ram bo ble hen tet av po li ti et og fra
tatt fa mi li en ti må ne der et ter hen del
sen. Hun den har bodd på ken nel i 
ti den et ter. 

som er en blan ding av rott wei ler og 
boxer, og har opp levd stor støt te fra 
en ga sjer te men nes ker over hele lan
det.

Det var i rom ju len i 2015 hun de
ei e ren og hen nes sønn var ute med 
Ram bo da de møt te på en mann på 
for tau et. Det opp sto da en si tua sjon 
der Ram bo nap pet til ar men til man
nen. Hundeieren me ner det te skjed de 
for di Ram bo ble skremt, mens man
nen selv har for klart TV 2 at hun den 
gikk til an grep. Man nen an meld te 

Før som me ren skal lan dets 
øver ste dom stol ta av gjø rel ser 
som rent kon kret vil bety  
liv el ler død for to hun der.  
Gir Høy es te rett med hold  
i at po li ti ets ved tak om av li ving 
var rik ti ge, må hun de ne Bob 
og Ram bo bøte med li vet. 
Men dom sto lens av gjø rel ser 
vil tro lig kun ne få kon se-
kvenser langt ut over dis se 
en kelt sa ke ne.

Tekst: Tore Let vik

I da ge ne 22–24. mai skal de to hunde
sa ke ne be hand les fort lø pen de i et 
retts dra ma som kan bli be stem men de 
for hvor høyt ters ke len skal lig ge før 
po li ti et kan ved ta av li ving. Ad vo kat 
Arne Jo han Dahl fra re gje rings ad vo
ka ten pro se de rer sa ke ne på veg ne av 
sta ten, og ar gu men te rer for gyl dig he
ten av av liv nings ved ta ke ne. 

Først i fo kus, den 22. mai, er hun
den Ram bo. Til å pro se de re sin sak i 
Høy es te rett har Ram bo og hans kvin
ne li ge eier, ad vo kat Knut Jullustrøm 
fra ad vo kat hu set Helgeland. Eier har 
brukt man ge hund re tu sen kro ner for 
å red de den fem år gam le hun den, 

Høyesterett kan trekke  
grensen for vedtak  
om avliving av hund

Hunden Bob er vedtatt avlivet, men gyldigheten av vedtaket prøves i Høyesterett 
i mai. 

Hundeierens ad vo kat, Knut 
 Jul lum strø, me ner han har en re ell 
sjan se i høy es te rett.

– Så len ge sa ken er hen vist til 
Høy es te rett har vi en sjan se. Jeg kom
mer til å pro se de re på det sam me som 
jeg har gjort hit til i sa ken for di det er 
det jeg me ner er rett, sier Jul lum strø 
til TV2. 

Jul lum strø sier sa ken vil hand le 
om hvor lista lig ger for å få en hund 
av li vet. Det er ven tet at ut fal let av 
sa ken vil ha stor be tyd ning i lik nen de 
sa ker se ne re.

Dy re vern so rg an is asjo nen Noah 
me ner hun de lo ven må end res og mer 
kunn skap om hund må på plass et ter 
sta dig fle re an mel del ser mot hun der. 
Le der i for en in gen Siri Mar tin sen 
me ner det er for lett å av li ve hun der i 
dag. Noah me ner da gens hun de lov tar 
ut gangs punkt i at hun den er en 
ulem pe, mens den hel ler bør ta 
ut gangs punkt i kunn skap om hunde
at ferd.

– Man ser at at ferds tes ter som blir 
gjort på en del hun der ikke fø rer frem 
i retts sy ste met, man leg ger ikke vekt 
på en fag lig vur de ring, man leg ger 
bare en slags ge ne rell syn sing om hun
der av en viss stør rel se, el ler hun der av 
en viss rase til grunn, sier Mar tin sen til 
NRK.

– Vi ser at det går igjen en del for
dom mer om rase og stør rel se. At man 
stemp ler hun der av en viss stør rel se 
på en måte som om de er et sam
funns pro blem, mens fag li ge ut ta lel ser 
og kon kre te vur de rin ger av hun den 
kan til si det mot sat te.

Noah me ner at det skal for lite til 
for å kre ve å få en hund av li vet og at 
prak si sen va ri e rer sterkt i hvor dan an
meld te sa ker hånd te res. 

I føl ge NRK.no an mel der sta dig 
fle re an grep fra hund.

Hun den Bob
Den and re sa ken gjel der hun den Bob, 
som er halv par ten boxer og halv par ten 
en blan ding av schæ fer og rott wei ler. 
Av liv nings ved ta ket mot Bob kom mer 
for ret ten den 23. mai. Bob og hun dens 
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hun de ei e ren og krev de hun den av li
vet. Hun de ei e ren fikk hun den tes tet 
av fag folk, som men te hun den ikke 
var far lig og ikke bur de av li ves. Hun 
vant fram i Al sta haug ting rett, men 
lag manns ret ten ga po li ti et med hold i 
ved tak om av li ving.

Vært i ken nel
Ram bo ble hen tet av po li ti et og fra
tatt fa mi li en ti må ne der et ter hen del
sen. Hun den har bodd på ken nel i 
ti den et ter. 

Høyesterett kan trekke  
grensen for vedtak  
om avliving av hund

Hunden Bob er vedtatt avlivet, men gyldigheten av vedtaket prøves i Høyesterett 
i mai. 

fat tes et nytt ved tak, men det te gjø res 
svært sjel dent, så i prak sis in ne bæ rer 
det sis te ut fal let at hun den får leve vi
de re, sier han.

Iføl ge av li vings ved ta ket og lag
manns ret ten, opp før te hun den Bob 
seg tru en de mot fle re for bi pas se ren de 
på Grøn land i Oslo, der han sto fast
bun det. En jen te ble på ført blå mer ker 
og rift ska der, og en mann fikk bi te
mer ker i buk sa, iføl ge Bor gar ting lag
manns rett. 

Også Bob har gjen nom gått tes ter 
hvor fag folk har kon klu dert med at 
han ikke er ag gres siv og far lig. Det te 
har imid ler tid ikke blitt lagt vekt på i 
ret ten.

 – Bobs sak har en vik tig prin
si pi ell side, og det er der for Noah har 
gått inn som parts hjel per i den ne 
sa ken. Nå er vi man ge som hå per på et 
po si tivt ut fall for Bob, og der med for 
alle hun ders retts sik ker het sier le der 
Siri Mar tin sen til NTB.

eier har ad vo kat An dre as Mei dell fra 
ad vo kat fir ma et Thom mes sen i Oslo til 
å pro se de re sin sak. I til legg har Bob 
her dyrevernorganisasjonen Noah som 
parts hjel per og re pre sen tert ved ad vo
kat Ste phen Knudt zon, også han fra 
ad vo kat fir ma et Thom mes sen. 

Til Ju rist kon takt sier Knudt zon at 
bak grun nen for Noahs en ga sje ment er 
at dyrevernorganisasjonen me ner det 
skal for lite til i dag for å kun ne kre ve 
en hund av li vet.

– Vi me ner at lis ten for av liv ning 
er satt alt for lavt i den ne sa ken. Hvor
for vi me ner det te vil jeg for tel le om i 
pro se dy ren i Høy es te rett, sier Knudt
zon som for kla rer sa kens ram me slik.

– Tek nisk drei er sa ken seg om gyl
dig he ten av et for valt nings ved tak, 
hvor ret ten kan prø ve alle si der ved 
ved ta ket. Det be tyr at ut fal let en ten 
blir at ved ta ket er gyl dig, og da blir 
hun den av li vet, el ler at ved ta ket er 
ugyl dig og da kan po li ti et i prin sip pet 

Hundeierens ad vo kat, Knut 
 Jul lum strø, me ner han har en re ell 
sjan se i høy es te rett.

– Så len ge sa ken er hen vist til 
Høy es te rett har vi en sjan se. Jeg kom
mer til å pro se de re på det sam me som 
jeg har gjort hit til i sa ken for di det er 
det jeg me ner er rett, sier Jul lum strø 
til TV2. 

Jul lum strø sier sa ken vil hand le 
om hvor lista lig ger for å få en hund 
av li vet. Det er ven tet at ut fal let av 
sa ken vil ha stor be tyd ning i lik nen de 
sa ker se ne re.

Dy re vern so rg an is asjo nen Noah 
me ner hun de lo ven må end res og mer 
kunn skap om hund må på plass et ter 
sta dig fle re an mel del ser mot hun der. 
Le der i for en in gen Siri Mar tin sen 
me ner det er for lett å av li ve hun der i 
dag. Noah me ner da gens hun de lov tar 
ut gangs punkt i at hun den er en 
ulem pe, mens den hel ler bør ta 
ut gangs punkt i kunn skap om hunde
at ferd.

– Man ser at at ferds tes ter som blir 
gjort på en del hun der ikke fø rer frem 
i retts sy ste met, man leg ger ikke vekt 
på en fag lig vur de ring, man leg ger 
bare en slags ge ne rell syn sing om hun
der av en viss stør rel se, el ler hun der av 
en viss rase til grunn, sier Mar tin sen til 
NRK.

– Vi ser at det går igjen en del for
dom mer om rase og stør rel se. At man 
stemp ler hun der av en viss stør rel se 
på en måte som om de er et sam
funns pro blem, mens fag li ge ut ta lel ser 
og kon kre te vur de rin ger av hun den 
kan til si det mot sat te.

Noah me ner at det skal for lite til 
for å kre ve å få en hund av li vet og at 
prak si sen va ri e rer sterkt i hvor dan an
meld te sa ker hånd te res. 

I føl ge NRK.no an mel der sta dig 
fle re an grep fra hund.

Hun den Bob
Den and re sa ken gjel der hun den Bob, 
som er halv par ten boxer og halv par ten 
en blan ding av schæ fer og rott wei ler. 
Av liv nings ved ta ket mot Bob kom mer 
for ret ten den 23. mai. Bob og hun dens 

– Vi mener at listen for avlivning er satt 
altfor lavt i denne saken, sier advokat 
Stephen Knudtzon. 

Advokat Andreas Meidell prosederer 
Bobs sak i Høyesterett.
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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.

ber. For EUom rå det er til sva ren de 
an del rundt 15 pro sent.

Halv par ten av virk som hets le de re 
for ven ter å bru ke fri lan se re i stør re 
el ler mye stør re grad de nes te 35 åre
ne, vi ser en un der sø kel se De loit te 
Uni ver si ty Press (2016) har gjort 
blant 7000 le de re i 130 land. 71 pro
sent av de sam me le der ne me ner virk
som he ten dere er godt rus tet til å 
hånd te re økt bruk av fri lan se re.

Den styr ke de ar beids ta ker
Ar beid er ikke len ger bun det til virk
som he ten i sam me grad som tid li ge re. 
Ny tek no lo gi har åp net for sam ar beid 
med and re både in ternt og eks ternt. 
Da gens ar beids ta ker har til gang til 
ri me li ge di gi ta le verk tøy som pro fe sjo
nel le on li nenett verk, on li ne ut dan ning 
fra topp uni ver si te ter, lag ring og verk tøy 
i sky en, vi deo kon fe ran ser, sam ar beids
platt for mer og ad gang til kjøp og salg av 
pro duk ter og tje nes ter på et glo balt 
mar ked, fast slår DJØFrap por ten.

Det er der med mu lig å ar bei de 
for el ler sam ar bei de med virk som he
ter og ar beids ta ke re over hele ver
den. Du be hø ver ikke sit te på et kon

Ny teknologi vil føre til automatisering av en stor andel av dagens 
arbeidsoppgaver, også for jurister og andre med høy utdanning. 
Men utviklingen vil også åpne for at du vil arbeide og tilby din 
arbeidskraft på nye måter. I løpet at de kommende tiårene vil langt 
færre være fast ansatt og i stedet selge sin egen arbeidskraft til 
enkeltoppgaver og prosjekter. Dette spår en fersk rapport fra 
Juristforbundets danske søsterorganisasjon DJØF, laget 
i samarbeid med Instituttet for Fremtidsforskning 
i København og amerikanske McKinsey & Company. 

Større frihet 
men færre rettigheter

DJØFrap por ten for kla rer at opp ga ve
por te føl je ne i man ge virk som he ter vil 
bli brutt ned i en kelt opp ga ver som blir 
løst ved søke et ter den best mu li ge 
kom pe tan sen til den best mu li ge pri
sen i hvert til fel le. Frem ti dens ar beids
mar ked blir alt så mer fly ten de, frag
men tert og pro sjekt ori en tert.

Fri lans øko no mi ens inn tog
Den en kel te ar beids ta ker vil på den ne 
må ten opp nå stør re fri het og flek si bi
li tet, dess uten stør re mu lig het for å 
spe sia li se re seg. Sam ti dig vil fle re få 
en lø se re til knyt ning til det tra di sjo

nel le ar beids mar ke det, noe som gir 
fær re av de ret tig he te ne som knyt ter 
seg til et an set tel ses for hold. Det te vil 
gi økt usik ker het og et stør re per son
lig an svar for å ta vare på egen øko
no mi og frem tid.

Den ne ut vik lin gen er al le re de i 
gang. Mar ke det for fri lans opp ga ver er 
i vekst, om enn ikke like raskt i de 
skan di na vis ke lan de ne som i f.eks. 
USA og Stor bri tan nia. En stu die fra 
Mc Kin sey Glo bal In sti tu te (2016) 
vi ser at 2030 pro sent av ame ri ka ne re 
i ar beids før al der le ver som fri lan se re i 
ste det for å ha fas te, struk tu rer te job

Økt au to ma ti se ring og frem ad stor
men de fri lans øko no mi vil føre til 
struk tur end rin ger på ar beids mar ke
det, sier rap por ten fra DJØF. Den 
pe ker på en ri si ko for et sta dig mer 
po la ri sert ar beids mar ked, der skil let 
går mel lom «elitearbeidstakere» som 
stor tri ves med økt flek si bi li tet, og mer 
sår ba re ar beids ta ke re som er tvun get 
til å ak sep te re usik re og dår li ge re 
ar beids vil kår, det så kal te pre ka ri at. 

I det te pre ka ri a tet vil vi også finne 
man ge med høy ut dan ning som mang
ler spiss kom pe tan se el ler evne og vil je 
til å til pas se seg et end ret ar beids mar
ked. Kon kur ran sen på et sta dig mer 

Nytt klas se skil le blant høyt ut dan ne de 

tor for å jobbe, men kan vel ge 
hjem me kon to ret, en kafe, en park
benk el ler en fly plass. I teo ri en kan 
du finne en jobb hvor som helst på 
klo den.

Ut vik lin gen gjør det også langt 
enk le re å star te for seg selv. Uav hen
gi ge ar beids ta ke re kan star te egne 
pro sjek ter og trek ke på sitt pro fe sjo
nel le nett verk for å finne den rik ti ge 
kom pe tan sen til opp ga ve ne. DJØFs 
ny es te kan di dat un der sø kel se vi ser at 
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ber. For EUom rå det er til sva ren de 
an del rundt 15 pro sent.

Halv par ten av virk som hets le de re 
for ven ter å bru ke fri lan se re i stør re 
el ler mye stør re grad de nes te 35 åre
ne, vi ser en un der sø kel se De loit te 
Uni ver si ty Press (2016) har gjort 
blant 7000 le de re i 130 land. 71 pro
sent av de sam me le der ne me ner virk
som he ten dere er godt rus tet til å 
hånd te re økt bruk av fri lan se re.

Den styr ke de ar beids ta ker
Ar beid er ikke len ger bun det til virk
som he ten i sam me grad som tid li ge re. 
Ny tek no lo gi har åp net for sam ar beid 
med and re både in ternt og eks ternt. 
Da gens ar beids ta ker har til gang til 
ri me li ge di gi ta le verk tøy som pro fe sjo
nel le on li nenett verk, on li ne ut dan ning 
fra topp uni ver si te ter, lag ring og verk tøy 
i sky en, vi deo kon fe ran ser, sam ar beids
platt for mer og ad gang til kjøp og salg av 
pro duk ter og tje nes ter på et glo balt 
mar ked, fast slår DJØFrap por ten.

Det er der med mu lig å ar bei de 
for el ler sam ar bei de med virk som he
ter og ar beids ta ke re over hele ver
den. Du be hø ver ikke sit te på et kon

Økt au to ma ti se ring og frem ad stor
men de fri lans øko no mi vil føre til 
struk tur end rin ger på ar beids mar ke
det, sier rap por ten fra DJØF. Den 
pe ker på en ri si ko for et sta dig mer 
po la ri sert ar beids mar ked, der skil let 
går mel lom «elitearbeidstakere» som 
stor tri ves med økt flek si bi li tet, og mer 
sår ba re ar beids ta ke re som er tvun get 
til å ak sep te re usik re og dår li ge re 
ar beids vil kår, det så kal te pre ka ri at. 

I det te pre ka ri a tet vil vi også finne 
man ge med høy ut dan ning som mang
ler spiss kom pe tan se el ler evne og vil je 
til å til pas se seg et end ret ar beids mar
ked. Kon kur ran sen på et sta dig mer 

glo ba li sert ar beids mar ked vil for ster ke 
den ne ef fek ten.

Fa vo ri se rer krea ti vi tet  
og til pas nings ev ne
Ut vik lin gen fa vo ri se rer ta len ter med 
de rik ti ge krea ti ve og so si a le fer dig he
te ne og som hele ti den kla rer å til pas se 
seg en om skif te lig vir ke lig het. Den ne 
grup pen tri ves med si tua sjo nen og vel
ger fri lans til væ rel sen av eget øns ke. På 
den an nen side fin ner vi en be ty de lig 
grup pe av ufri vil li ge fri lan se re som 
blir tvun get til å ak sep te re dår li ge re 
ar beids vil kår og økt utrygg het i 
ar beids li vet.

DJØF an tar at man ge av de res 
med lem mer (ju ris ter, øko no mer og 
sam funns vi te re) vil være i stand til å 
ut nyt te fri lans øko no mi en og bli «frie 
agen ter». Mer fri het og flek si bi li tet i 
ar beids li vet lok ker sær lig de dyk tig ste 
og mest et ter trak te de. Men også blant 
DJØFmed lem me ne ri si ke rer noen 
ufri vil lig å opp le ve at fas te an set tel ser 
blir av løst av lø se re el ler mid ler ti di ge 
an set tel ser.

Spe sia lis ter og neogeneralister
I de se ne re år har økt spe sia li se ring 
in nen for kunn skaps virk som he ter vært 
nor men i takt med at kom plek se pro

Nytt klas se skil le blant høyt ut dan ne de 

tor for å jobbe, men kan vel ge 
hjem me kon to ret, en kafe, en park
benk el ler en fly plass. I teo ri en kan 
du finne en jobb hvor som helst på 
klo den.

Ut vik lin gen gjør det også langt 
enk le re å star te for seg selv. Uav hen
gi ge ar beids ta ke re kan star te egne 
pro sjek ter og trek ke på sitt pro fe sjo
nel le nett verk for å finne den rik ti ge 
kom pe tan sen til opp ga ve ne. DJØFs 
ny es te kan di dat un der sø kel se vi ser at 

10 pro sent av stu dent med lem me ne 
kun ne ten ke seg å bli grün de re (7 pro
sent) el ler fri lan se re (3 pro sent) et ter 
stu di e ne. Ju rist for bun dets dans ke søs
ter or ga ni sa sjon har også er fart at sta
dig fle re med lem mer i pri vat sek tor 
vur de rer å bli selv sten di ge.

Ny or ga ni se ring  
og nye sam ar beids for mer
Man ge virk som he ter er på vei vekk 
fra gam le og sen tra li ser te struk tu rer, 

pre get av hie rar ki, klart de fi ner te rol
ler og si lo er med be gren se de og snev re 
kom mu ni ka sjons ka na ler. I ste det 
kom mer nett verk, åpen het, pro sjekt
ar beid og fly ten de rol ler. Ar bei det blir 
or ga ni sert i mind re team. Dis se inn går 
i et stør re øko sy stem av fly ten de 
ta lent som hen tes frem når det kre ves 
fle re hjer ner.

På den ne må ten vil virk som he te ne 
ras ke re kun ne til pas se seg et mar ked i 
hur tig end ring ved å byt te ut ar beids
ta ke re med for el de de fer dig he ter, hel
ler enn å gi dem vi de re opp gra de ring 
av kom pe tan sen. Vin ner virk som he
te ne vil alt så skille seg ut et ter sin 
evne til å mo bi li se re, or ga ni se re og 
mo ti ve re høyt kva li fi sert fri lans ta lent.

Sam ti dig med økt opp ga ve løs ning 
ved crowdsourching via di gi ta le platt
for mer, vil fri lans øko no mi en for mes 
av virk som he te nes sti gen de be hov for 
å trek ke til seg fri lans ta len ter i pe ri
ode vise an set tel ses for hold el ler til 
spe si fik ke pro sjek ter. Et ter hvert som 
ru ti ne opp ga ve ne au to ma ti se res, vil vi 
opp le ve en øken de et ter spør sel et ter 
de dyk tig ste fri lan ser ne med den best 
til pas se de kom pe tan sen til et ak se le
re ren de, kom plekst og au to ma ti sert 
ar beids mar ked.
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sjek ter blir brutt ned i spe sia li ser te 
del opp ga ver. Man ge di gi ta le platt for
mer fun ge rer som «spe sia list mar ke
der», der virk som he ter sø ker ho der 
for å løse av gren se de og spe sia li ser te 
opp ga ver. 

Spe sia li ser te kunn ska per og fer
dig he ter er der for et ter trak tet på fri
lans mar ke det. På den an nen side er de 
som har svært spiss kom pe tan se, mer 
sår ba re for dis rup tion. DJØFrap por
ten trek ker her frem ad vo kat bran sjen 
som eks em pel, der spe si al kunn skap 
plut se lig au to ma ti se res el ler blir over
flø dig på an nen måte.

En ny type ar beids ta ker er imid
ler tid i ferd med å bli sta dig mer et ter
spurt, den så kal te neogeneralisten. 
Ved kom men de er både spe sia list og 
ge ne ra list – og ofte i stand til å be
hers ke fle re fag om rå der. In sti tut tet for 
Frem tids forsk ning be skri ver neogene
ralisten som mer in ter es sert i en fag lig 
bred til nær ming til ar bei det enn å be
gren se seg til sin egen spe si al kom pe
tan se. Ved kom men de blir alt så en bin
de ledd mel lom med ar bei de re med 
ulik spiss kom pe tan se.

Et ter som kuns tig in tel li gens vil 
over ta for ut sig ba re opp ga ver in nen for 
uli ke spe sia li ser te fag om rå der, vil 
opp ga ve ne som fort satt kre ver men
nes ke lig inn sats i stor grad være tverr
fag li ge og ufor ut sig ba re. Her blir neo
generalistene sen tra le. De vil ikke 
være like sår ba re for dis rup tion som 
spe sia lis te ne, men det vil ta noe tid før 
de får fot fes te i fri lans øko no mi en, 
spår In sti tut tet for Frem tids forsk ning 
i DJØFrap por ten.

Men tal sli ta sje øker
I frem ti dens ar beids mar ked vil du bli 
men talt ut slitt før du blir fy sisk ut slitt, 
ikke minst for di de fles te fy sis ke opp
ga ver vil være au to ma ti sert. Men tal 
sli ta sje vil være en øken de fol ke hel se
pro blem, men også true mu lig he ten 
til å opp rett hol de po si sjo nen i fri lans
øko no mi en. Det kom men de ar beids
mar ke det med fær re fas te an set tel ser, 
økt ar beids press og stress, og va ria sjo
ner i inn tekt med føl gen de fi nan si ell 
usik ker het vil gi mer stress og men tal 
sli ta sje, iføl ge en rap port fra ILO, re fe
rert i DJØFrap por ten.

Sam ti dig bi drar den tek no lo gis ke 
ut vik lin gen til å vis ke ut gren se ne 
mel lom ar beid og fri tid. For noen vil 
det te gi en vel kom men flek si bi li tet, 
for and re vil det opp le ves som et 
over grep på pri vat li vet. Det blir en 
ut ford ring å opp rett hol de en sunn 
ba lan se mel lom ar beid og fri tid, og for 
man ge vil et tids mes sig stør re fo kus 
på ar beid være en kil de til stress og 
ut brent het.

I en un der sø kel se blant med lem
me ne i DJØF sier 55 pro sent at 
ar beids plas sen er pre get av stress i 
noen el ler stor grad, mens 39 pro sent 
be skri ver seg som stres set i noen el ler 
høy grad. Men tal sli ta sje vil bli en stor 
ut ford ring i frem ti dens ar beids liv, 
ikke minst med tan ke på mu lig he te ne 
for å unn gå mar gi na li se ring på fri lans
mar ke det som en del av pre ka ri a tet.

Be hov for in di vi du ell re si li ens
In di vi du ell re si li ens er al le re de et 
sen tralt be grep i et ar beids liv pre get 

av ny tek no lo gi, au to ma ti se ring og 
glo ba li se ring – og vil sta dig bli vik ti
ge re. Det hand ler om ro bust het, 
mot stands kraft og ikke minst til pas
nings dyk tig het. In sti tut tet for Frem
tids forsk ning pe ker på fire for mer for 
re si li ens som kan hjelpe den en kel te 
med å tak le kri ser, stress og end rin
ger:
• Re sil ient kropp: God fy sisk form 

og god hel se som gir mot stands
kraft.

• Re sil ient sinn: Kon struk tiv hold
ning til end rin ger.

• Re sil ient at ferd: Opp ar bei de en 
so si al væ re må te som støt ter til pas
nin gen til end rin ge ne.

• Re sil ient kom pe tan se: Til lær te fer
dig he ter og verk tøy som støt ter 
til pas nin gen.

Dis se fire fo kus om rå de ne blir av gjø
ren de for triv se len i et kom plekst 
sam funn og et til spis set ar beids mar
ked. Mu lig he ten til å lyk kes på dis se 
om rå de ne vil være høyst in di vi du ell, 
ba sert på ge ne tis ke for ut set nin ger, 
kul tu rell bak grunn og evne til læ ring, 
men alle kan kom me et godt styk ke 
på vei gjen nom fo ku sert inn sats.

Det vik tig ste vil imid ler tid bli 
in di vi du ell til pas nings dyk tig het, 
ev nen og vil jen til å pro ak tivt til eg ne 
seg nye fer dig he ter, kunn ska per og 
verk tøy et ter be hov – lære seg å lære. 
Fo kus må være på kom pe tan se som 
ikke så en kelt kan au to ma ti se res – 
ikke minst evne til sam ar beid, krea ti
vi tet, kri tisk tenk ning og pro blem løs
ning.

– Før betød en cand. jur. eller 
mastergrad i rettsvitenskap at 
du var «fixed for life». Slik er 
det ikke lenger. I fremtiden har 
utdanning fem års holdbarhet. 
Maksimalt. Vi kommer til å 
bytte jobb kanskje 20 ganger 
gjennom karrieren, videre-
utdanne oss hele tiden, bytte til 
nye bransjer og gjøre helt andre 
ting på jobben enn vi har gjort 
tidligere, sier Mattias Hansson 
til tidsskriftet Karriär, utgitt av 
Juristforbundets svenske 
søsterorganisasjon JUSEK.

Hans son er sjef for den svenske ver
sjo nen av Epicenter, et så kalt cowork
ing sen ter på 30  000 kvm i Stock
holm. Det rom mer 300 hur tig 
vok sen de di gi ta le virk som he ter, der 
3500 per so ner har sin ar beids plass.

Han for tel ler at på tross av at man 
kan sam ar bei de på di gi ta le fla ter, er 
mu lig he ten for en fel les fy sisk ar beids
plass av gjø ren de. De an sat te sø ker et 
in no va tivt mil jø. En krea tiv ar beids
plass ska pes i mø tet mel lom men nes
ker, ikke av bord ten nis bord el ler 
grøn ne plan ter. Vi deo kon fe ran ser er 
et godt verk tøy, men det som skjer 
rundt kaf fe ma ski nen er vik ti ge re enn 
man tror, me ner Hans son.

Vi må jobbe mer
– I frem ti den må vi jobbe mer. Lan det 
vårt er av hen gig av å pro du se re fle re 
ar beids ti mer for å opp rett hol de vel

Hvordan leve med og på jobben?
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av ny tek no lo gi, au to ma ti se ring og 
glo ba li se ring – og vil sta dig bli vik ti
ge re. Det hand ler om ro bust het, 
mot stands kraft og ikke minst til pas
nings dyk tig het. In sti tut tet for Frem
tids forsk ning pe ker på fire for mer for 
re si li ens som kan hjelpe den en kel te 
med å tak le kri ser, stress og end rin
ger:
• Re sil ient kropp: God fy sisk form 

og god hel se som gir mot stands
kraft.

• Re sil ient sinn: Kon struk tiv hold
ning til end rin ger.

• Re sil ient at ferd: Opp ar bei de en 
so si al væ re må te som støt ter til pas
nin gen til end rin ge ne.

• Re sil ient kom pe tan se: Til lær te fer
dig he ter og verk tøy som støt ter 
til pas nin gen.

Dis se fire fo kus om rå de ne blir av gjø
ren de for triv se len i et kom plekst 
sam funn og et til spis set ar beids mar
ked. Mu lig he ten til å lyk kes på dis se 
om rå de ne vil være høyst in di vi du ell, 
ba sert på ge ne tis ke for ut set nin ger, 
kul tu rell bak grunn og evne til læ ring, 
men alle kan kom me et godt styk ke 
på vei gjen nom fo ku sert inn sats.

Det vik tig ste vil imid ler tid bli 
in di vi du ell til pas nings dyk tig het, 
ev nen og vil jen til å pro ak tivt til eg ne 
seg nye fer dig he ter, kunn ska per og 
verk tøy et ter be hov – lære seg å lære. 
Fo kus må være på kom pe tan se som 
ikke så en kelt kan au to ma ti se res – 
ikke minst evne til sam ar beid, krea ti
vi tet, kri tisk tenk ning og pro blem løs
ning.

De første artiklene om fremtidens arbeidsmarked sto i Juristkontakt 1-2/2018.
Nes te gang  Hvilken utdanning blir viktig i fremtidens arbeidsmarked, og hvilken tilleggskompetanse bør du vektlegge?

– Før betød en cand. jur. eller 
mastergrad i rettsvitenskap at 
du var «fixed for life». Slik er 
det ikke lenger. I fremtiden har 
utdanning fem års holdbarhet. 
Maksimalt. Vi kommer til å 
bytte jobb kanskje 20 ganger 
gjennom karrieren, videre-
utdanne oss hele tiden, bytte til 
nye bransjer og gjøre helt andre 
ting på jobben enn vi har gjort 
tidligere, sier Mattias Hansson 
til tidsskriftet Karriär, utgitt av 
Juristforbundets svenske 
søsterorganisasjon JUSEK.

Hans son er sjef for den svenske ver
sjo nen av Epicenter, et så kalt cowork
ing sen ter på 30  000 kvm i Stock
holm. Det rom mer 300 hur tig 
vok sen de di gi ta le virk som he ter, der 
3500 per so ner har sin ar beids plass.

Han for tel ler at på tross av at man 
kan sam ar bei de på di gi ta le fla ter, er 
mu lig he ten for en fel les fy sisk ar beids
plass av gjø ren de. De an sat te sø ker et 
in no va tivt mil jø. En krea tiv ar beids
plass ska pes i mø tet mel lom men nes
ker, ikke av bord ten nis bord el ler 
grøn ne plan ter. Vi deo kon fe ran ser er 
et godt verk tøy, men det som skjer 
rundt kaf fe ma ski nen er vik ti ge re enn 
man tror, me ner Hans son.

Vi må jobbe mer
– I frem ti den må vi jobbe mer. Lan det 
vårt er av hen gig av å pro du se re fle re 
ar beids ti mer for å opp rett hol de vel

Hvordan leve med og på jobben?
fer den. Men ikke fle re ti mer per in di
vid, sier Da niel Lind, sam funns po li
tisk sjef i Ju rist for bun dets svenske 
søs ter or ga ni sa sjon Jusek, til Karriär. – 
Vi må få inn de unge tid li ge re og for
len ge ar beids li vet. Det for ut set ter at 
vi både kan og vil jobbe len ger.

Karriär har også snak ket med Ulf 
Bo man, frem tids stra teg i svenske Kai
ros Fu tu re, som hev der at en ho ved
pro blem er det opp del te ar beids mar
ke det:

– Vi som har jobb, job ber oss ihjel. 
Det som ikke har jobb, får ikke noen 
hel ler. Vi stil ler vel dig høye krav til oss 
selv, noe som gjør at folk går på veg
gen. I takt med di gi ta li se rin gen må vi 
selv ta an svar for å set te gren ser i 
ar beids li vet og res ten av li vet vårt. Vi 
må spør re oss hvem det går ut over at 
vi job ber på fri ti den. Det te har vi ikke 
lært oss ennå.

Han pe ker også på den struk tu
rel le ra sis men på ar beids mar ke det 
som et re sul tat av glo ba li se rin gen. Vi 
er fort satt red de for at men nes ker fra 
and re land, med and re språk og kul tu
rer, skal «ta job be ne våre», ikke kla rer 
opp ga ve ne eller ge ne relt vil være ube
ha ge li ge å ha på ar beids plas sen. 
Bo man me ner vi like godt kan ta tak i 
sli ke ut ford rin ger med en gang, for i 
frem ti den må vi venne oss til å ha 
ro bo ter og kuns tig in tel li gens som 
kol le g er på jobb.

Nye job ber er på vei
Det vil kom me nye job ber, men det er 
van ske lig å si hva slags job ber det blir, 
me ner Bo man. Han tror imid ler tid at 
det blir ar beid som vil gjø re både 
men nes ker og ma ski ner bed re: le der
ut vik le re, coa cher og uli ke om sorgs
job ber. Han tror også på yr ker som vil 

bed re kom mu ni ka sjo nen mel lom 
men nes ker og ma ski ner.

I lik het med Da niel Lind tror 
Bo man at vi må ar bei de len ger og gå 
av med pen sjon se ne re, i hvert fall 
noen av oss. Han tror på mer spred
ning i pen sjons al der ut fra yrke og 
in di vid.

– Noen job ber er fort satt tun ge. Vi 
tren ger å om sko le re oss for å jobbe 
len ger. Men det kre ver også en men tal 
og prak tisk om stil ling hos ar beids gi
ver ne. De må våge å an set te men nes
ker som er f.eks. 55 el ler 61 år.

Ulf Bo man tror at an tal let selv
sten dig næ rings dri ven de vil vok se, 
men ma jo ri te ten vil fort satt være an
sat te. På den an nen side vil struk tu ren 
i sto re virk som he ter end res til at man 
job ber mer i pro sjek ter i sta dig for
and ring.

Da niel Lind hos Jusek pe ker på at 
det di gi ta le sam fun net ikke vil verd
set te stør rel se på sam me måte som i 
dag. De for de le ne som sto re virk som
he ter har hatt, kan i ste det bli en 
be last ning. Der imot vil det være vik
tig å ha dyb de kunn skap i or ga ni sa sjo
nen. Han tror vi får se økt spe sia li se
ring der det job bes i nett verk, noe 
som kan in ne bæ re at da gens kon kur
ren ter hel ler blir sam ar beids part ne re.

– Hvem job ber jeg for; hvor lig ger 
lo ja li te ten min? Spør Da niel Lind. – 
Den lig ger kan skje hos kol le g ene hel
ler enn hos virk som he ten. El ler hos 
kun de ne? Når den in di vi du el le kraf
ten er det som ska per ver di for kun
den, blir det enda vik ti ge re at med ar
bei der ne har det bra. Det øker 
pro duk ti vi te ten og lønn som he ten for 
virk som he ten.
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kurs om for hand lin ger og un der vi ser 
om te ma et på det ob li ga to ris ke ad vo
kat kur set. Sig urd har ut gitt bo ken Å 
for hand le og el lers skre vet fle re ar tik ler 
om for hand lings  te ma er. 

– Den smar te for hand ler på står 
ikke noe, men stil ler gode spørs mål 
som gjør at mot par ten fak tisk kom
mer frem til den på stand som du selv 
har lyst til å for mid le. Det er vik tig å 
kjen ne til den du skal for hand le med 
og vite hvor dan de opp trer, sier han. 

Sig urd Knudt zon for kla rer hvor
for det er så vik tig å for be re de seg 
godt til for hand lin gen, og hvor for det 
er i ar beids gi vers in ter es se at du må 
ut vik le deg vi de re og ha høy ere lønn. 
Han gir deg også gode tips til hvor
dan du kan kart leg ge mot par tens 
øns ker. 

Webcastene fin ner du på www.juristfor
bundet.no/pri vat/for hand lings tips 

Juristforbundets Forum for 
Privatansatte har laget 
webcasts med tips til hvordan 
du kan bli en bedre forhandler. 
Forumet ønsker å øke den 
enkeltes refleksjonsnivå om 
lønnsforhandlinger, samt å gi 
noen nyttige tips inn i 
forhandlingene. 

Av Eline Sekkelsten Østby, 
seksjonskonsulent JF – Privat

– Vi øns ker å gjø re hvert med lem av 
Ju rist for bun det bed re rus tet til å gå 
inn i lønns for hand lin ger, sier le der av 
Fo rum for Pri vat an sat te, Anet te Fjeld. 

Fo ru met har laget web casts der 
lønns for hand lin ger sett fra tre for skjel
li ge per spek ti ver er tema. Roar Thun 
Wæg ger tar for seg lønns for hand lin ger 
sett fra ar beids ta ke rens per spek tiv. 
Han er grunn leg ger av WNI – Wæg ger 
Ne go ti a tion In sti tu te, et for hand ling, 
mek ling og kon flikt løs nings in sti tutt, 
han har tid li ge re job bet man ge år som 
ad vo kat i Nor ges Ju rist for bund og har 
lang er fa ring med for hand lin ger. I web
casten rå der han til å fo ku se re på mer 
enn bare lønn. 

– Tenk på din ge ne rel le jobb til
freds stil lel se og frem ti di ge suk sess, 
sier Roar Thun Wæg ger. 

Han gir kon kre te råd til for be re
del se, hvor dan frem set te kra vet og 
hvor dan man skal opp tre  i for hand
lings si tua sjo nen. 

– Du må være be visst din kom pe
tan se, du vet hva du er god for, og det 
skal du få frem, sier han. 

Anja M. Brodschöll job ber som 
ad vo kat i Finans Nor ges ar beids livs av

de ling, og hun del tar også i de sen tra le 
ta riffor hand lin ge ne for fi nans sek to
ren. I webcasten snak ker hun om hva 
ar beids ta ker gjer ne fo ku se rer på i 
lønns for hand lin ger. Ett av hen nes råd 
er å for be re de gode ar gu men ter som 
du un der byg ger med kon kre te eks
emp ler. 

– Ar beids gi ver vil all tid vekt leg ge 
hvil ke re sul ta ter du som med ar bei der 
ska per for sel ska pet, så det å få syn lig
gjort det på en god måte med kon
kre te eks emp ler er et godt tips til 
ar beids ta ke re som skal inn i lønns for
hand lin ger, sier hun. 

Anja M. Brodschöll gir deg også 
råd til hva du skal gjø re i de til fel le ne 
ar beids gi ver har be gren se de lønns
mid ler. 

Sig urd Knudt zon har ar bei det som 
ad vo kat i over 30 år og er part ner i 
Ad vo kat fir ma et Si mon sen Vogt Wiig. 
Han har i man ge år holdt se mi na rer og 

Webcast om lønnsforhandlinger

F.v. Sigurd Knudtzon, Anette Fjeld, Anja M. Brodschöll og Roar Thun Wægger

Rettssikkerhetsprisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet 
for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet 
kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning 
for rettsstaten og demokratiet.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere 
personer, en institusjon eller en organisasjon som 
i løpet av foregående år eller over lenger tid har 
utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:  

• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven  
innenfor sitt virkeområde.

• Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet,  
likeverd, menneskerettigheter og trygghet for  
personlige krenkelser.

• Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov-  
og regelverket.

• Bidra til mer effektiv saksbehandling og  
sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av  
juridisk kompetanse.  

Prisen er et stipend på kr 75 000,-. Den deles ut på 
Rettssikkerhetskonferansen 26. september 2018.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av: 

• Anders Anundsen, advokatfullmektig i advokatfirmaet  
Lønnum DA, tidl. justisminister.

• Sven Ole Fagernæs, nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen, 
tidl. regjeringsadvokat og sysselmann på Svalbard.

• Guri Hjeltnes, dr. philos., direktør ved Senter for studier av  
Holocaust og livssynsminoriteter, prof. II ved Handelhøyskolen BI.

• Anine Kierulf, ph.d., fagdirektør ved Norges nasjonale 
institusjon for menneskerettigheter.

• Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Bing Hodneland 
advokatselskap DA, styreleder i den norske avdelingen av  
Den internasjonale juristkommisjon (ICJ).

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på 
e-post jl@juristforbundet.no, alt. Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.  

Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon 
og en skriftlig begrunnelse. 

Hvem fortjener 
Rettssikkerhetsprisen 2018?
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Øvrige kriterier og mer informasjon på www.juristforbundet.no. Frist for nominering er 18. mai 2018.
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Curt A. Lier mener

I løpet av livet vil de fleste av oss 
oppleve å komme opp i en konflikt. 

Motparten kan være en slektning, en 
nabo, en arbeidsgiver eller en offent
lig etat. Uenigheten behøver ikke 
nødvendigvis være så stor, sett uten
fra, men kan oppleves opprivende og 
vanskelig for den enkelte. 

Svært mange av disse konfliktene 
gjelder saker som er regulert av lover 
og regler. Selv mange av velferdsgo
dene våre er rettsliggjort. Dermed vil 
vi ofte trenge bistand fra en lovkyn
dig, en jurist eller advokat, enten vi 
søker tvisten løst gjennom forhand
linger, mekling eller må gå veien om 
en domstolsbehandling.

For mange vil det være mest nær
liggende å søke advokatbistand. Det 
er imidlertid andre som vil oppleve 
det som vanskelig å kontakte en advo
kat, rett og slett fordi de frykter at det 
vil bli for kostbart. Kanskje kjenner 
de heller ikke til at det er mulig å få 
kvalifisert juridisk bistand på andre 
måter enn å oppsøke advokat.

De som befinner seg i en juridisk 
konflikt uten tilgang til juridisk bis
tand, stiller svakt, gjerne svakere enn 
motparten. Konsekvensen kan bli at 
f.eks. velferdsgoder knyttet til fami
lien, barna, hjemmet eller arbeidet 
kan gå tapt.

Ideelt sett bør vi som samfunn 
bruke andre konfliktløsningsmeka

nismer enn rettslig behandling, der 
hvor det er mulig. Rettslige konflikter 
er nemlig krevende, både menneske
lig og ressursmessig. I tillegg vil par
tene i en rettslig konflikt ofte ha pro
blemer med å forholde seg til hveran
dre etter at den rettslige 
behandlingen er avsluttet. 

Der det ikke foreligger andre mu
ligheter, er det likevel viktig at alle 

Rettshjelp for alle – en forutsetning 
for et rettssikkert samfunn

Arbeidsrettslige temaer II

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer 
 5 plasser avsatt til ledere
 
Fra: Torsdag 11. oktober 2018 kl. 10.30
Til: Fredag 12. oktober 2018 kl. 14.00
Sted: Son Spa
 
Kursnummer: 2018660
Påmeldingsfrist:  15. juni 2018

Mange lover og andre bestemmelser regulerer 
arbeidstakernes rettigheter og plikter i arbeidsforhold.  
Kurset er en oppfølging av det innledende kurset 
«Arbeidsrettslige temaer I». 

Vi vil gå gjennom sentrale temaer innen arbeidsretten som 
lojalitetsprinsippet, tillit, oppfølgning av sykmeldte, praktiske 
forhold rundt trakassering, personvern og varslingsreglene.  

Vi vil særlig se på:

• Gjennomgang av aktuelle lover og arbeidsrettslige 
rettsregler og prinsipper 

• Tillitsvalgtes rolle i de enkelte sakene
• Lederansvaret 

Kurset er tilpasset tillitsvalgte og ledere i alle sektorer.  
Det er reservert plasser for ledere på dette kurset.  
Det er ikke noe vilkår for deltagelse at man har deltatt  
på kurs i «Arbeidsrettslige temaer I»

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/s
qu

ar
ed

pi
xe

ls

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.
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Curt A. Lier mener
Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

I løpet av livet vil de fleste av oss 
oppleve å komme opp i en konflikt. 

Motparten kan være en slektning, en 
nabo, en arbeidsgiver eller en offent
lig etat. Uenigheten behøver ikke 
nødvendigvis være så stor, sett uten
fra, men kan oppleves opprivende og 
vanskelig for den enkelte. 

Svært mange av disse konfliktene 
gjelder saker som er regulert av lover 
og regler. Selv mange av velferdsgo
dene våre er rettsliggjort. Dermed vil 
vi ofte trenge bistand fra en lovkyn
dig, en jurist eller advokat, enten vi 
søker tvisten løst gjennom forhand
linger, mekling eller må gå veien om 
en domstolsbehandling.

For mange vil det være mest nær
liggende å søke advokatbistand. Det 
er imidlertid andre som vil oppleve 
det som vanskelig å kontakte en advo
kat, rett og slett fordi de frykter at det 
vil bli for kostbart. Kanskje kjenner 
de heller ikke til at det er mulig å få 
kvalifisert juridisk bistand på andre 
måter enn å oppsøke advokat.

De som befinner seg i en juridisk 
konflikt uten tilgang til juridisk bis
tand, stiller svakt, gjerne svakere enn 
motparten. Konsekvensen kan bli at 
f.eks. velferdsgoder knyttet til fami
lien, barna, hjemmet eller arbeidet 
kan gå tapt.

Ideelt sett bør vi som samfunn 
bruke andre konfliktløsningsmeka

nismer enn rettslig behandling, der 
hvor det er mulig. Rettslige konflikter 
er nemlig krevende, både menneske
lig og ressursmessig. I tillegg vil par
tene i en rettslig konflikt ofte ha pro
blemer med å forholde seg til hveran
dre etter at den rettslige 
behandlingen er avsluttet. 

Der det ikke foreligger andre mu
ligheter, er det likevel viktig at alle 

Tilgang på rettshjelp i en tidlig 
fase og førstelinjerettshjelp bør 

prioriteres. Tidlig hjelp og veiledning 
kan avklare den rettslige situasjonen i 
saken for motpartene. En slik reali
tetsorientering vil kunne avverge 
mange unødvendige, lange og kost
bare rettsprosesser.

En utvidelse av det rettslige an
vendelsesområdet for å gi rettshjelp 
vil sørge for at det blir rimeligere å 
benytte advokat. Flere får rett og slett 
tilgang til advokattjenester etter den 
offentlige timesatsen. Det økono
miske hinderet for juridisk bistand 
blir lavere for de fleste.

Avslutningsvis må regulering av 
den offentlige salærsatsen heves, og 
deretter årlig reguleres i samsvar med 
lønns og prisutviklingen. Hvis ikke, 
vil vi til slutt oppleve at det kun er 
uerfarne fåtall advokater som tar seg 
råd til å påta seg denne typen opp
drag. De mer erfarne advokatene vil 
være forbeholdt de som har råd til 
selv å betale, noe som vil føre til en 
urimelig ubalanse mellom partene. 

Curt A. Lier

har en reell mulighet til å få rettslig 
bistand og få saken sin avgjort av en 
domstol. Adgangen til å kunne søke 
konfliktløsning i domstolene er helt 
grunnleggende i en rettsstat.

Dette handler ikke bare om fri 
rettshjelp og sakførsel for grupper 
med svært lav inntekt. Det handler 
om vanlige folk, vanlige tvister og 
vanlige saker som erstatning, pasi
entskade, huskjøp eller arv. 

Fra mitt ståsted bør vi se på følgende 
tiltak: Det bør innføres flere og be

dre utenrettslige mekanismer for kon
fliktløsning. I tillegg må tilgangen til 
domstolsbehandling gjøres enklere, ras
kere og rimeligere for partene. Dette 
innebærer ikke minst å gjøre fri retts
hjelp, av høy kvalitet, tilgjengelig for 
langt flere enn hva som er tilfelle i dag. 

I tillegg er det behov for å redu
sere ubalansen mellom parter i saker 
hvor bare den ene får juridisk bistand. 
Eller mer presist – har ressurser til å 
skaffe seg juridisk bistand. Lik tilgang 
på kompetanse for motpartene før en 
mekling, forhandling eller rettssak vil 
oppleves tryggere for partene, bidra 
til gode og balanserte resultater og 
samtidig styrke tilliten til og respek
ten for rettsstaten.

Et rettshjelpssystem med betyde
lig høyere inntektsgrenser og graderte 
egenandeler vil i stor grad kunne for
hindre urettferdighet mellom ut
gangspunktene til partene i en kon
flikt. I dag er inntektsgrensen for fri 
rettshjelp 246 000 kroner. Denne 
grensen er så lav at svært mange som 
opplever å ha for dårlig råd til å 
kunne søke hjelp hos en advokat, li
kevel ikke kvalifiserer til fri rettshjelp. 
Konsekvensen blir i svært mange til
feller at det ikke hjelper om de har 
rett. De får ikke gjennomslag likevel. 

Rettshjelp for alle – en forutsetning 
for et rettssikkert samfunn

Arbeidsrettslige temaer II

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer 
 5 plasser avsatt til ledere
 
Fra: Torsdag 11. oktober 2018 kl. 10.30
Til: Fredag 12. oktober 2018 kl. 14.00
Sted: Son Spa
 
Kursnummer: 2018660
Påmeldingsfrist:  15. juni 2018

Mange lover og andre bestemmelser regulerer 
arbeidstakernes rettigheter og plikter i arbeidsforhold.  
Kurset er en oppfølging av det innledende kurset 
«Arbeidsrettslige temaer I». 

Vi vil gå gjennom sentrale temaer innen arbeidsretten som 
lojalitetsprinsippet, tillit, oppfølgning av sykmeldte, praktiske 
forhold rundt trakassering, personvern og varslingsreglene.  

Vi vil særlig se på:

• Gjennomgang av aktuelle lover og arbeidsrettslige 
rettsregler og prinsipper 

• Tillitsvalgtes rolle i de enkelte sakene
• Lederansvaret 

Kurset er tilpasset tillitsvalgte og ledere i alle sektorer.  
Det er reservert plasser for ledere på dette kurset.  
Det er ikke noe vilkår for deltagelse at man har deltatt  
på kurs i «Arbeidsrettslige temaer I»

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.
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Fengs le ne har hjem mel til å fore ta 
svært inn gri pen de tvangs ved tak 
over for en kelt in di vi der. Kon se

kven se ne av ved ta ke ne for de inn sat te 
er sto re, men li ke vel in ne hol der straf fe
gjen nom fø rings lo ven en rek ke hjem ler 
som inn skren ker kra ve ne til saks be
hand ling. Det te ut gjør en stor be grens
ning i de inn sat tes retts sik ker het.

Fengs ler er in sti tu sjo ner der alle 
as pek ter ved men nes kers liv er un der
lagt kon troll. Kri mi nal om sor gen har i 
straf fe gjen nom fø rings lo ven hjem mel 
til å ved ta svært inn gri pen de tvangs
ved tak over for inn sat te. Iso la sjon og 
bruk av bel te seng er eks emp ler på 
ved tak som fengs le ne fat ter og som 
får en di rek te og inn gri pen de virk ning 
for fan ge ne per son lig. Når fengs le ne 
har så stor myn dig het til å fore ta 
tvangs ved tak er det helt es sen si elt 
med et ty de lig re gel verk som iva re tar 
ret tig he te ne og be ho ve ne til inn sat te.

I ut gangs punk tet har inn sat te i 
nors ke fengs ler lik inn syns rett i ved tak 
som an går dem som alle and re. I vis se 
til fel ler, der feng se let an ser det «util
rå de lig» at den inn sat te får kjenn skap 
til opp lys nin ger som ved ta ket byg ger 
på, be gren ser straf fe gjen nom fø rings
lo ven den inn sat tes ad gang til inn syn 
og be grun nel se for ved tak. Det te er i 
ut gangs punk tet et unn tak fra ho ved
re ge len, men ord ly den i hjem me len er 
imid ler tid så vid at feng se let nes ten 
all tid vil kun ne nek te en inn satt inn
syn i sa ken sin.  Nor ges na sjo na le 
in sti tu sjon for men nes ke ret tig he ter 
har ka rak te ri sert fan gens rett til inn
syn og be grun nel se som «til nær met 
il lu so risk». 

Hvor vidt fan ger i nors ke fengs ler vil ha 
en re ell mu lig het til kon tra dik sjon er 
der med av hen gig av god vil jen til den 
en kel te feng sels ju rist. Kon tra dik sjons

prin sip pet er et helt grunn leg gen de 
prin sipp for å sik re rettsikkerheten til 
de som er på vir ket av et ved tak. Når 
ord ly den i unn taks be stem mel se ne er 
så vide at alle til fel ler kan falle inn 
un der ord ly den ut gjør det te et stort 
hull i rettsikkerheten til inn sat te. Blir 
unn taks be stem mel se ne be nyt tet på 
sitt vi des te, vil til nær met in gen inn
sat te ha mu lig het til å få be grun nel sen 
for et ved tak. Det te er un der en hver 
kri tikk når ved ta ke ne kan hjem le 
al vor li ge tvangs inn grep som eks em pel
vis iso la sjon el ler bel te seng. Juss buss 
har også er fart at det syn des mot de 
saks be hand lings reg le ne som fak tisk 
ek si ste rer. Det te er svært kri tikk ver dig.  
Vi har sett ved tak med ufull sten di ge 
set nin ger og der es sen si el le ord som 
«ikke» har vært glemt, slik at av slag har 
frem stått som inn vil gel se.

Den or di næ re kla ge fris ten for 
ved tak fat tet av feng se let er kun syv 
da ger. Inn sat te er der med av spist med 
en tred je del av be tenk nings ti den alle 
vi and re har. Det te er en kort frist for 
ved tak som kan være svært inn gri
pen de, og det er sær lig pro ble ma tisk 
sett i sam men heng med den be gren
se de be grun nel ses plik ten. 

Det fin nes hel ler ikke noe uav hen
gig kla ge or gan som de inn sat te kan 
be nyt te seg av. Hvis ved ta ket skal vur
de res av et or gan uten for kri mi nal om
sor gen må ved ta ket bli over prøvd av 

dom sto le ne. Til tross for at ved ta ke ne 
kan være svært inn gri pen de, har de inn
sat te hel ler ikke krav på fri retts hjelp.  
Det er kun de mest res surs ster ke blant 
fan ge be folk nin gen som har de øko no
mis ke mid le ne til å få over prøvd et ved
tak fra feng se let for dom sto le ne. De 
inn sat te er hen vist til fri vil li ge retts
hjelps or ga ni sa sjo ner, eks em pel vis Juss
buss, som kun be står av stu den ter og 
ikke har mu lig het til å ta sa ke ne for ret
ten. Til sam men lig ning er tvangs ved tak 
in nen for tvun gent psy kisk hel se vern 
om fat tet av den of fent li ge retts hjelps
ord nin gen. Det er kri tikk ver dig at inn
sat te ikke har det sam me retts ver net 
ved inn gri pen de tvangs ved tak. 

Den be gren se de mu lig he ten til kon
tra dik sjon og den kor te kla ge fris ten 
med fø rer at fan ge ne har få mu lig he ter 
til å imø te gå feng se lets even tu el le 
feil vur de rin ger. Der som de an sat te i 
Kri mi nal om sor gen ikke skjøt ter sin 
pro fe sjon på en ade kvat måte, er vei en 
til myn dig hets mis bruk kort. Sett i 
sam men heng med den tvangs ut øv el se 
inn sat te kan ut set tes for, er det ri me lig 
å set te spørs måls tegn ved hvor vidt 
de res retts sik ker het er til strek ke lig 
iva re tatt. 

Saks be hand lings reg le ne i straf fe
gjen nom fø rings lo ven bør re vi de res slik 
at de sik rer inn sat tes mu lig het til kon
tra dik sjon.  Ad gan gen til å be gren se 
ret ten til inn syn og be grun nel se bør 
ut for mes snev re re og mer kon kret. Det 
bør gis leng re kla ge frist og fri retts hjelp 
i sa ker der det er fat tet tvangs ved tak. 
To talt sett vil det te være i tråd med 
for valt nin gens hen sikt og sik re at men
nes ker un der fri hets be rø vel se ikke blir 
ut satt for mer inn gri pen de til tak enn 
hva som er nød ven dig.

Anet te H. Berg land, Juss buss 

Fengsler – forvaltningsrettsfrie soner?

Anette H. Bergland

Forhandlingsteknikk

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer
 
Fra: Torsdag 18. oktober 2018 start kl. 10.00
Til: Fredag 19. oktober 2018 slutt kl. 14.00
Sted: Thon Hotel Vettre i Asker
 
Kursnummer: 2018656
Påmeldingsfrist:  8. juni 2018

Et intensivt kurs for tillitsvalgte i alle sektorer der 
deltakerne lærer å forhandle målrettet og effektivt. 
Innledningsvis gis en teoretisk og strategisk innføring  
i forhandlingsprosessen. Dette følges opp med øvelser  
og praktisk trening. Deltakerne får testet ut egne 
ferdigheter og utviklet disse videre. 

Kurset veksler mellom gjennomgang av forhandlingsteori/
forhandlingsteknikk og praktiske øvelser. Det legges opp 
til mye bruk av simuleringsøvelser der deltakerne selv skal 
gjennomføre ulike typer forhandlinger. Kurset er generelt  
i formen, dvs. det fokuserer på alle typer forhandlinger.  
Det kan være en fordel å ha gjennomgått innføringskursene 
som Juristforbundet tilbyr før man melder seg på dette.

Vi legger vekt på å skape en trygg og åpen atmosfære på 
kurset. Deltakerne skal få prøvd ut sine ferdigheter, og de  
får konstruktiv tilbakemelding. Det legges betydelig vekt  
på egeninnsats fra dem som er med.  
 
Det er en forutsetning for å delta på kurset at alle 
deltakerne er til stede fra start til slutt.  

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

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Fengsler – forvaltningsrettsfrie soner?

Forhandlingsteknikk

Målgruppe: Tillitsvalgte i alle sektorer
 
Fra: Torsdag 18. oktober 2018 start kl. 10.00
Til: Fredag 19. oktober 2018 slutt kl. 14.00
Sted: Thon Hotel Vettre i Asker
 
Kursnummer: 2018656
Påmeldingsfrist:  8. juni 2018

Et intensivt kurs for tillitsvalgte i alle sektorer der 
deltakerne lærer å forhandle målrettet og effektivt. 
Innledningsvis gis en teoretisk og strategisk innføring  
i forhandlingsprosessen. Dette følges opp med øvelser  
og praktisk trening. Deltakerne får testet ut egne 
ferdigheter og utviklet disse videre. 

Kurset veksler mellom gjennomgang av forhandlingsteori/
forhandlingsteknikk og praktiske øvelser. Det legges opp 
til mye bruk av simuleringsøvelser der deltakerne selv skal 
gjennomføre ulike typer forhandlinger. Kurset er generelt  
i formen, dvs. det fokuserer på alle typer forhandlinger.  
Det kan være en fordel å ha gjennomgått innføringskursene 
som Juristforbundet tilbyr før man melder seg på dette.

Vi legger vekt på å skape en trygg og åpen atmosfære på 
kurset. Deltakerne skal få prøvd ut sine ferdigheter, og de  
får konstruktiv tilbakemelding. Det legges betydelig vekt  
på egeninnsats fra dem som er med.  
 
Det er en forutsetning for å delta på kurset at alle 
deltakerne er til stede fra start til slutt.  

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

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Karriereråd

I noen av samtalene jeg har med 
Juristforbundets medlemmer 
kommer spørsmålet opp:  
Jeg vil gjerne jobbe med noe annet 
enn det jeg gjør i dag.  
Hva må jeg gjøre? Når er det  
for sent å få til en endring?

Av Inger-Christine  
Lindstrøm,  
karriererådgiver  
i Juristforbundet

De som er veldig tidlig i karrieren engster 
seg lett for å «male seg inn i et hjørne» rent 
faglig, allerede etter et år eller to med de 
samme oppgavene. Hva som er «lenge» er 
ofte en subjektiv opplevelse. Det er rom 
for både fordypning og endring i løpet av 
de rundt førti årene mange bidrar i arbeids
livet.

Har du jobbet veldig lenge innenfor et 
og samme fagområde? Kanskje du også har 
jobbet veldig lenge hos samme arbeidsgi
ver?  Spør deg selv om hva som er grunnen 
til at en forandring i karrieren er viktig for 
deg? I noen tilfeller kan trangen til noe 
nytt i jobbsituasjon og karrieren handle om 
et generelt ønske om forandring i livet. 
Finn ut hva som er din motivasjon. Ønsker 
du deg i hovedsak bort fra jobben du har, 
eller er det slik at det er noe du ønsker deg 
til? Hvor mye endring ønsker du og behø
ver du? Kan du starte opp endringen du 
behøver mens du er i den jobben du har i 
dag?

Noen opplever det som et dilemma at 
det er viktig å ha spisskompetanse og bli 
ekspert, men at ekspertise innenfor et eller 
flere områder kan stå litt i veien når en 
ønsker om forandring og nye oppgaver.

Det at du har jobbet lenge med det 
samme er ingen garanti for å bli ekspert. 
Hvis du har gjort akkurat de samme opp
gavene hvert år i ti år, har du da ti års erfa
ring eller ett års erfaring? Utvikling er viktig.
 
Leser en stillingsannonser for ledige jurist
jobber er det lett å tenke at en ikke har 
noen av de kvalifikasjonene som er ønsket 
av en ny arbeidsgiver fordi en er spesiali
sert innen det man jobber med i dag.  

Jeg erfarer som karriereveileder at 
mange som ønsker forandring går rett på 

Når er det for sent å endre kurs i karrieren?

Hovedtariffavtalen og lokale 
forhandlinger i staten 

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig sektor
 
Fra: Tirsdag 28. august 2018 kl. 11.00
Til: Torsdag 30. august 2018 kl. 14.00
Kursnummer: 2018653
 
Fra: Onsdag 12. september 2018 kl. 11.00
Til: Fredag 14. september  2018 kl. 14.00
Kursnummer: 2018654 
 
Sted: Støtvig Hotel, Larkollen (begge kursene)
 
Påmeldingsfrist:  25. mai 2018

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring for 
tillitsvalgte. Det er beregnet på de tillitsvalgte som skal  
delta i lokale forhandlinger.

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket  
som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.

Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å 
kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:

• Lønnssystemet i staten
• Aktuelt regelverk
• Forhandlingssystemet i staten 
• Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv  
ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en  
gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.
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Karriereråd

I noen av samtalene jeg har med 
Juristforbundets medlemmer 
kommer spørsmålet opp:  
Jeg vil gjerne jobbe med noe annet 
enn det jeg gjør i dag.  
Hva må jeg gjøre? Når er det  
for sent å få til en endring?

Av Inger-Christine  
Lindstrøm,  
karriererådgiver  
i Juristforbundet

De som er veldig tidlig i karrieren engster 
seg lett for å «male seg inn i et hjørne» rent 
faglig, allerede etter et år eller to med de 
samme oppgavene. Hva som er «lenge» er 
ofte en subjektiv opplevelse. Det er rom 
for både fordypning og endring i løpet av 
de rundt førti årene mange bidrar i arbeids
livet.

Har du jobbet veldig lenge innenfor et 
og samme fagområde? Kanskje du også har 
jobbet veldig lenge hos samme arbeidsgi
ver?  Spør deg selv om hva som er grunnen 
til at en forandring i karrieren er viktig for 
deg? I noen tilfeller kan trangen til noe 
nytt i jobbsituasjon og karrieren handle om 
et generelt ønske om forandring i livet. 
Finn ut hva som er din motivasjon. Ønsker 
du deg i hovedsak bort fra jobben du har, 
eller er det slik at det er noe du ønsker deg 
til? Hvor mye endring ønsker du og behø
ver du? Kan du starte opp endringen du 
behøver mens du er i den jobben du har i 
dag?

Noen opplever det som et dilemma at 
det er viktig å ha spisskompetanse og bli 
ekspert, men at ekspertise innenfor et eller 
flere områder kan stå litt i veien når en 
ønsker om forandring og nye oppgaver.

Det at du har jobbet lenge med det 
samme er ingen garanti for å bli ekspert. 
Hvis du har gjort akkurat de samme opp
gavene hvert år i ti år, har du da ti års erfa
ring eller ett års erfaring? Utvikling er viktig.
 
Leser en stillingsannonser for ledige jurist
jobber er det lett å tenke at en ikke har 
noen av de kvalifikasjonene som er ønsket 
av en ny arbeidsgiver fordi en er spesiali
sert innen det man jobber med i dag.  

Jeg erfarer som karriereveileder at 
mange som ønsker forandring går rett på 

oppgaven med å lete etter utlyste stillinger 
og søke på jobber som er veldig forskjellige 
fra den de har i dag. Det lykkes for noen. I 
mange tilfeller blir det avslag på avslag, 
som igjen blir argumenter for «at det ikke 
går» eller at «det er for sent».

Mitt råd er å gjerne starte med å lese 
stillingsannonser som inspirasjon for dine 
egne endringsplaner. Undersøk grundig 
hva arbeidsgiver ser etter før du søker. Som 
regel behøver du mer informasjon enn den 
du finner i utlysningsteksten. Vil du du 
bytte bransje eller fagområde må du være 
godt forberedt.

Mange tenker litt snevert på hva kom
petansen deres består av. Poenget med å 
tenke bredere er at mye av det du allerede 
har kan være helt eller delvis overførbare 
ferdigheter når du ønsker deg et skift i kar
rieren din. Det er kunnskap, erfaring, resul
tater og ditt bidrag til helheten, motivasjon 
og potensiale ditt som åpner muligheter 
fremover. Disse faktorene bør du selv ha et 
bevisst forhold til for å øke mulighetene 
for at andre også ser overføringsverdien.

Eksempler på erfaringer som kan ha 
stor overføringsverdi er saksbehandling, 
compliance, prosjektarbeid, omstillinger, 
forhandlinger, verv som tillitsvalgt og 
annet frivillig arbeid, ledelse, internasjonal 
erfaring, språk, digitale ferdigheter, for
midlings og kommunikasjonsferdigheter 
mm

Et faglig nettverk vil også være viktig. 
Først og fremst fordi det er en viktig kilde 
til informasjon og kunnskap. Samtidig kan 
nettverket ditt eksponere deg for nye 
muligheter i karrieren din. Hva har du som 
andre kan ha nytte av? Del kunnskap og 
hjelp andre på veien.  
 
Det er lett og ikke se bredden og dybden i 
sin egen kunnskap og erfaring. Det er van
lig å mangle trening i å sette ord på å hva 
en kan, og kunne gi poengterte skriftlige og 
muntlige beskrivelser (gjerne med kon
krete eksempler). Dette kan en med fordel 
trene på og synliggjøre i cv’en. 

Mange forveksler disse beskrivelsene 
med «å skryte av seg selv». Det skal det 
ikke være (for du skal ikke overdrive) Min 
erfaring er at det er større risiko for at det 
blir det motsatte. Du er helt avhengig av å 
være bevisst dine egne ressurser for at 
andre lettere skal se dem. 

Et annet spørsmål du bør stille deg 
selv om du ønsker et karriereskift er om du 
vet nok om hva det vil kreve av deg. Har 

du en plan? Det vil innebære både innsats 
og tid. Hva må til? Skal du ta på deg nye 
oppgaver i nåværende jobb som en start? 
Skal du sette i gang med kurs og etterut
danning innenfor et nytt fagområde? Skal 
du oppsøke fagmiljøer som du ønsker å 
være en del av, delta på frokostseminarer 
og andre arrangementer? Ta på deg et 
verv? Finne en samtalepartner/mentor 
som jobber med det du kunne tenke deg å 
jobbe i fremtiden for å få inspirasjon og 
informasjon om hva som må til? Lese 
faglitteratur? Du må antakelig ut av kom
fortsonen din om du ønsker en forandring, 
og investere tid og innsats.
 
Når er det for sent? Det er generelt aldri 
for sent å utvikle seg, lære nytt eller over
raske seg selv og omgivelsene. Bruker du 
alder eller andre fakta som argument eller 
unnskyldning stopper du deg selv unød
vendig. Det er 20 yrkesaktive år mellom 
50 og 70.

I stedet for å si «det er ikke noe poeng 
å prøve fordi ……..» Prøv heller «Jeg vil 
utfordre meg selv, uansett kommer jeg til å 
få inspirasjon, impulser og påfyll. 
Mulighetene er der selv om jeg ikke ser 
dem helt, jeg har bare ikke skaffet meg 
oversikt ennå»

Det at du kan dokumentere at du tar 
initiativ for å lære deg nye ferdigheter og 
fag vil vise at du har potensiale og vilje til å 
utvikle deg. Det er viktig for deg og dine 
arbeidsgivere og samarbeidspartnere, og 
noe fremtidens arbeidsliv er helt avhengig 
av at vi gjør.

 

Når er det for sent å endre kurs i karrieren?

• Grip muligheter når de kommer

• Skaff deg informasjon om hva 
som må til, oppsøk personer og 
fagmiljøer

• Legg en plan og vær aktiv. Fyll 
på med oppdatert kompetanse

• Jobb med cv’en din slik at det 
blir tydeligere hva du kan og hva 
du vil, ikke bare hva du har gjort

• Bestill en individuell samtale på 
Juristforbundets Karrieretelefon 
for veiledning og inspirasjon

• Endringer kan ta tid og kreve 
innsats 

Hovedtariffavtalen og lokale 
forhandlinger i staten 

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig sektor
 
Fra: Tirsdag 28. august 2018 kl. 11.00
Til: Torsdag 30. august 2018 kl. 14.00
Kursnummer: 2018653
 
Fra: Onsdag 12. september 2018 kl. 11.00
Til: Fredag 14. september  2018 kl. 14.00
Kursnummer: 2018654 
 
Sted: Støtvig Hotel, Larkollen (begge kursene)
 
Påmeldingsfrist:  25. mai 2018

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring for 
tillitsvalgte. Det er beregnet på de tillitsvalgte som skal  
delta i lokale forhandlinger.

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket  
som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.

Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å 
kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:

• Lønnssystemet i staten
• Aktuelt regelverk
• Forhandlingssystemet i staten 
• Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv  
ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en  
gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 
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Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.
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Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller 
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv. 
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes. 

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

an ke in stan sen. Der med blir det rett 
li ke vel, in gen bør tro noe an net. Men 
til li ten blant folk er svek ket et ter fle re 
al vor li ge jus tis mord. Så pass al vor li ge 
at det kan ha skapt en be ty de lig uro og 
frykt i retts ve se net over for å måt te 
er kjen ne yt ter li ge re feil grep i for ti den. 

I man ge sek to rer er det sterk be visst
het om mu lig he te ne som lig ger i kva
li tets kul tur og for bed rin ger. Retts ve
se net er et sy stem med lan ge og 
fast lås te tra di sjo ner. Når opp ga ven er 
å ska pe rett er det ikke så greit å gjø re 
feil. Feil blir nor malt ret tet opp i 

   Av Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter

En stor mulighet for vår nye 
justisminister til å sette spor

Kvalitetsssikring i rettsvesenet

Vi har fått en ny justisminister, 
Tor Mikkel Wara. Etter sine 
tjuefem år i næringslivet bør 
han ha spesiell sans for 
reformtiltak som kan bedre 
rettsvesenets ytelser vesentlig 
og samtidig – på sikt – gi 
betydelige økonomiske 
gevinster. Det handler om en 
mentalitetsendring i å forholde 
seg til feil, om å systematisk 
søke feil, vedgå dem, søke 
årsaker og bruke feilene – som 
råmateriale for forbedring av 
justisvesenet. Om å få etablert 
en ny kultur for feilsøking og 
kvalitetssikring som man 
kjenner det fra andre 
samfunnsområder, ikke minst i 
næringslivet. 

– Med sin bakgrunn fra privat næringsliv kan den nye justisministeren ha gode 
forutsetninger for å tilrettelegge banebrytende reformer ut fra viten om hvor viktig 
en kultur og rutiner for kvalitetssikring er, skriver Fredrik S. Heffermehl.

Feil er rå ma te ria le for for bed ring
For ti dens feil kan man ikke gjø re noe 
med – an net enn å ska pe til lit til at 
man gjør sitt yt ter ste for å hind re at 
de skal gjen ta seg. Det som gir pre sti
sje er ikke å være feil fri – det er det 
in gen som er – men at re de lig vil je til 
sann het er frem ste am bi sjon. Det vil 
bety mye for til li ten om folk kan føle 
seg tryg ge på at retts ve se net, om noen 
skul le være uskyl dig dømt, ikke sty res 
av pre sti sje på egne veg ne. Folk må 
kun ne sto le på at de res sur se ne som er 
be vil get til å verne bor ger ne mot kri
mi na li tet ikke mis bru kes til å dekke 
over gam le syn der. Med sin om fat
ten de bak grunn fra pri vat næ rings liv 
kan den nye jus tis mi nis te ren ha gode 
for ut set nin ger for å til ret te leg ge ba ne
bry ten de re for mer ut fra vi ten om 
hvor vik tig en kul tur og ru ti ner for 
kva li tets sik ring er – og den øko no
mis ke si den, hvor mye som kan være å 
spa re og å tje ne her. 

Jus tis mi nis te ren skal ikke gri pe inn i 
en kelt sa ker, men kan og bør ta frem 
igjen hvit bo ken som pro fes sor Henry 
John Mæland i 2007 le ver te i Fritz 
Moensa ken. Hvit bo ken vis te at det var 
be gått utro lig gro ve feil og jus tis mi nis
te ren den gang, Knut Stor ber get, lo vet 
høyt og hel lig at nye til tak skul le sik re 
mot gjen ta gel ser. Hva er ver di en av en 
slik ut red ning om retts sy ste met – her
un der Gjenopptakelseskommisjonen – 
ikke bru ker den til læ ring? Den fort sat te 
tvis ten rundt draps dom men mot Fred
rik Fas ting Torgersen av dek ker at lite er 
skjedd. Hans sak in ne hol der like al vor
li ge svikt og feil som i Moensa ken og 
vi ser hvor li ten evne og vil je sy ste met 
har til å lære av feil. Det er uri me lig kre
ven de å få ret tet en urik tig straf fe dom. I 
Torgersensa ken ble en ny be gjæ ring 
om gjen opp ta gel se i juni 2017 over
sendt til stats ad vo ka te ne i Oslo for ut ta
lel se med frist til sep tem ber 2018. Det 
er en yt terst frust re ren de tan ke at på ta
le myn dig he ten tro lig vil set te inn et 
enormt kraft tak for å prø ve å red de sitt 
eget skinn – enda en gang.

Jus tis ve se nets mang len de tra di sjo
ner og kul tur for kva li tets sik ring må nå 
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an ke in stan sen. Der med blir det rett 
li ke vel, in gen bør tro noe an net. Men 
til li ten blant folk er svek ket et ter fle re 
al vor li ge jus tis mord. Så pass al vor li ge 
at det kan ha skapt en be ty de lig uro og 
frykt i retts ve se net over for å måt te 
er kjen ne yt ter li ge re feil grep i for ti den. 

En stor mulighet for vår nye 
justisminister til å sette spor

Feil er rå ma te ria le for for bed ring
For ti dens feil kan man ikke gjø re noe 
med – an net enn å ska pe til lit til at 
man gjør sitt yt ter ste for å hind re at 
de skal gjen ta seg. Det som gir pre sti
sje er ikke å være feil fri – det er det 
in gen som er – men at re de lig vil je til 
sann het er frem ste am bi sjon. Det vil 
bety mye for til li ten om folk kan føle 
seg tryg ge på at retts ve se net, om noen 
skul le være uskyl dig dømt, ikke sty res 
av pre sti sje på egne veg ne. Folk må 
kun ne sto le på at de res sur se ne som er 
be vil get til å verne bor ger ne mot kri
mi na li tet ikke mis bru kes til å dekke 
over gam le syn der. Med sin om fat
ten de bak grunn fra pri vat næ rings liv 
kan den nye jus tis mi nis te ren ha gode 
for ut set nin ger for å til ret te leg ge ba ne
bry ten de re for mer ut fra vi ten om 
hvor vik tig en kul tur og ru ti ner for 
kva li tets sik ring er – og den øko no
mis ke si den, hvor mye som kan være å 
spa re og å tje ne her. 

Jus tis mi nis te ren skal ikke gri pe inn i 
en kelt sa ker, men kan og bør ta frem 
igjen hvit bo ken som pro fes sor Henry 
John Mæland i 2007 le ver te i Fritz 
Moensa ken. Hvit bo ken vis te at det var 
be gått utro lig gro ve feil og jus tis mi nis
te ren den gang, Knut Stor ber get, lo vet 
høyt og hel lig at nye til tak skul le sik re 
mot gjen ta gel ser. Hva er ver di en av en 
slik ut red ning om retts sy ste met – her
un der Gjenopptakelseskommisjonen – 
ikke bru ker den til læ ring? Den fort sat te 
tvis ten rundt draps dom men mot Fred
rik Fas ting Torgersen av dek ker at lite er 
skjedd. Hans sak in ne hol der like al vor
li ge svikt og feil som i Moensa ken og 
vi ser hvor li ten evne og vil je sy ste met 
har til å lære av feil. Det er uri me lig kre
ven de å få ret tet en urik tig straf fe dom. I 
Torgersensa ken ble en ny be gjæ ring 
om gjen opp ta gel se i juni 2017 over
sendt til stats ad vo ka te ne i Oslo for ut ta
lel se med frist til sep tem ber 2018. Det 
er en yt terst frust re ren de tan ke at på ta
le myn dig he ten tro lig vil set te inn et 
enormt kraft tak for å prø ve å red de sitt 
eget skinn – enda en gang.

Jus tis ve se nets mang len de tra di sjo
ner og kul tur for kva li tets sik ring må nå 

tas på al vor i form av ru ti ner for et 
lø pen de læ rings og for bed rings ar beid. 
Mye ver re enn at dom mer blir feil er 
det å ikke lære av dem, bru ke dem til å 
bli bed re, fo re byg ge gjen ta gel ser. Le ger 
bru ker ob duk sjon som et selv sagt hjel
pe mid del for å lære om dia gno ser og 
be hand lin ger, av dek ke feil og for bed
rings mu lig he ter, bli bed re. Hva om vi 
kun ne få en egen ana ly se en het i 
Gjenopptakelseskommisjonen som 
kun ne drive sy ste ma tisk ob duk sjon av 
straf fe sa ker, spe sia lis ter som kun ne se 
et ter mønst re og gode «sko le eks emp ler» 
på ty pis ke feil? Sjek ke om de in vol ver te, 
ad vo ka ter, po li ti ju ris ter, stats ad vo ka ter 
og dom me re, kan skje kom mer til kort i 
vi ten ska pe lig het, re son ne men ter og 
me to der? 

En ut red ning fra Straf fe pro sess
lov ut val get fore slo høs ten 2016 en 
høy ere ters kel for gjen åp ning i sa ker 
som had de vært retts kraf tig av gjort i 
over 25 år. Kost na de ne og ar beids be
last nin gen ved alle gjen gan ger ne i 
Gjenopptakelseskommisjonen an gis 
som grunn for å be gren se ad gan gen til 
å søke. Men, er det te god øko no mi
tenk ning?  Er det sant at dis se sa ke ne 
kos ter pen ger – el ler kan Sta ten tvert 
imot spa re pen ger og sam ti dig le ve re 
bed re tje nes ter – ved å bli bed re til å 
opp da ge og lære av sy stem feil vil det 
bli fær re feil i frem ti den og pen ger vil 
spa res. 

Sann syn lig hets vur de ring  
– en lumsk di sip lin
For pro fes sor Stå le Es ke land ble 
Torgersensa ken et forsk nings pro sjekt 
om be ho vet for ny me to dikk, stør re 
vi ten ska pe lig het i vur de rin gen av 
be vis. En grup pe frem ra gen de vi ten

skaps folk, med pro fes sor Per Brandt
zæg i spis sen, en ga sjer te seg for di de 
var for fer det over ju ris te nes ana ly ser, 
slut nings di sip lin og om trent lig skip
per skjønn – og over egne kol le g er og 
hva de had de hev det i ret ten i 1958. I 
2012 ret tet 273 le den de fors ke re 
in nen re al fag og me di sin en hen ven
del se til jus tis mi nis te ren om kva li tets
sik ring. Det er ikke mye som ty der på 
at de ble hørt – og for stått.

En slik ny rol le som nevnt for 
Gjenopptakelseskommisjonen kun ne 
på vir ke tan ke gan gen og hold nin ge ne i 
jus tis ve se net. La meg il lust re re med et 
par eks emp ler. Dom sto le ne tar hele 
ti den stil ling til sann syn lig he ter, men 
hvor be visst er dom mer ne på at sann
syn lig hets teo ri er et fag stapp fullt av 
lums ke fall gru ver? Sta tis tisk me to de 
og sann syn lig hets teo ri vil tro lig være 
noe Kom mi sjo nen bør til fø res eks per
ti se til å se nær me re på. Vi fikk tid lig 
fa get vit ne psy ko lo gi, men hva med å 
inn se at også dom me ren selv er et vit
ne? Dom me ren iakt tar og tol ker det 
som ut spil ler seg i ret ten, men hvor 
stor er be visst he ten om egen hjer ne 
som feil kil de? Da niel Kahnemanns 
sto re verk Ten ke, fort og lang somt sier 
mye om hjer nens til bøye lig het til å 
ge ne re re me ning, ord ne inn tryk ke ne, 
se sam men hen ger – helt på selv styr. 
Dom me re er selv sagt ikke unn tatt fra 
dis se hjer ne ak ti vi te te ne. Kahnemann 
vi ser at man skal være for sik tig med å 
sto le på sine egne tan ker; det som vi 
selv opp le ver som tenk ning er ofte 
bare et ter føl gen de ra sjo na li se ring av 
hva hjer nen har dre vet med av au to
ma tis ke pro ses ser, helt på egen hånd 
og uten for vår kon troll. Fle re eks emp
ler hos Kahnemann er fra dom me res 
vur de rin ger og ta ler for at dom mer
psy ko lo gi er et tema med krav på 
in ter es se.

I sin be vis ut red ning i Torgersen
saken i 2005 av dek ket pro fes sor Es ke
land en vik tig sy stem feil nett opp 
in nen for sann syn lig hets teo ri; lik hets
trekk kan vir ke på fal len de, in ter es
san te, men sta tis tisk vur dert er til fel
di ge og uten be vis kraft. For å kun ne 

   Manglende  
tradisjoner og rutiner  

for kvalitetssikring  
må nå tas på alvor
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ble li ke vel ikke ana ly sert og vur dert av 
Gjenopptak elseskommisjonen da den i 
2006 av slo gjen opp ta kel se. For hå pent
lig ville kom mi sjo nen, med egen vi ten
ska pe lig eks per ti se, ha skjønt ar gu men
tet. Kom mi sjo nen had de plikt til å 
skjøn ne det, og vise at den had de skjønt 
det. Dens av slag i 2006 fyl te ikke lo vens 
krav til be grun nel se – det gjor de hel ler 
ikke det gjen tat te av slaget i 2010. Da 
Es ke land døde i 2015 var det fort satt 
ikke opp fat tet.  

Pro ses su ell plikt til å vur de re  
– og be grun ne
Når sa ken nå skal vur de res på ny må 
det må gis en be grun nel se. Det er 
uhold bart at på ta le myn dig he ten nær
mest på au to ma tikk hev det, om den 
nye be gjæ rin gen om gjen åp ning av 
Torgersensaken i juni 2017, at «mye 
sy nes å være likt» de tid li ge re be gjæ
rin ger. I i et nytt inn legg i sep tem ber 
2017 pro tes ter te ad vo kat Schiøtz 
kom mi sjo nen mot å la på ta le myn dig
he ten slip pe så lett unna:

Vi for ut set ter at  hvis stats ad vo ka
ten i  fort set tel sen vil  an fø re tid li ge re 
be hand lin ger  som et ge ne relt ar gu
ment mot gjen åp ning, vil han fore ta en 
kon kret på vis ning av hvor de an førs
le ne som  er gjort gjel den de i  be gjæ
rin gen, tid li ge re  er blitt  be hand let, og 
hvor  de er drøf tet i  over ens stem mel se 
med straf fe pro sess lo vens reg ler.

I 1958 var vi ten ska pen av gjø
ren de for at Torgersen ble dømt. 
Hvor for la et ter føl ger ne i på ta le myn
dig he ten, en helt ny ge ne ra sjon stats
ad vo ka ter, over for nytt ma te ria le og 
nye spørs mål over før ti år se ne re, så 
utro lig mye ener gi og pre sti sje ned i å 
hind re at sa ken fikk en ny prøv ning? 
Mot stan den mot å ret te en tid li ge re 
dom sy nes å sti ge med an tall kol le g er 
som tid li ge re har tatt feil. Når eta
te ne så ofte ute blir fra fag li ge mø ter 
som skal ob du se re og trek ke fag li ge 
lær dom mer fra om strid te sa ker, for 
eks em pel Torgersensa ken, an ty der 
det en enorm mot stand i sy ste met, 
en uvil je mot å inn røm me feil og 
lære. 

«på fal len de» mer ker i pi kers un der liv. 
Se ne re forsk ning vis te at mer ke ne var 
helt van lig hos pi ker – dom mer ne 
skul le ha vært på vakt og reist spørs
mål om de sak kyn di ge kon klu sjo ner 
had de grunn lag i hold bar em pi ri. Og 
de bør  of te re vise sunn tvil over for 
«eks per ti sen», det bør ikke for bau se 
noen at for eks em pel «bite marks”
ana ly se er endt som dår lig vi ten skap, 
«junk scien ce».

Eske lands re son ne men ter om en 
grunn leg gen de svikt i å for stå sann syn
lig he ter, i nors ke retts sa ler og tro lig over 
hele ver den, var et ho ved punkt i kra vet 
om gjen opp ta kel se i 2005. Re son ne
men tet må ha vært for nytt og for van
ske lig. Det var et ho ved ar gu ment, men 

trek ke hold ba re slut nin ger om sann
syn lig het må man ha kunn skap om 
fore komst og hyp pig het i vir ke lig he
ten. Det kre ver tre ning i sta tis tisk 
me to de å vur de re sann syn lig het rik
tig, sier Kahnemann, og til føy er: svært 
få har slik tre ning. 

Dom me re må bli flin ke re til å tvi
le på sak kyn di ge og stil le noen me to
dis ke grunn spørs mål, for eks em pel 
om sak kyn di ge slut nin ger har til strek
ke lig em pi risk grunn lag. Vi har i norsk 
retts his to rie hatt sa ker hvor per so ner 
er fun net skyl dig i over grep mot barn, 
hvor det se ne re har vist seg at det ikke 
had de skjedd noe over grep. Me di sinsk 
sak kyn di ge i et be stemt fag mil jø had
de i en sak truk ket slut nin ger av 

Den nye jus tis mi nis ter kan ikke 
gri pe inn i Torgersensa ken, men han 
kan ta opp de dis ku sjo ne ne om sy ste
mets funk sjons måte som sa ken ro per 

Jeg har vært trofast medlem 
av Juristforbundet i snart 40 år 
i den naive tro at det var et 
profesjonsforbund som samlet 
alle jurister om felles faglige, 
sosiale og økonomiske 
interesser.

Etter to år som tillitsvalgt for 6000 
privatansatte medlemmer i «nær
kamp» med organisasjonen er det mitt 
bestemte inntrykk at fokus kun er på 
kollektive arbeidsavtaler. Medlemmer 
i stat, fylkeskommuner og kommuner, 
og deres lønns og arbeidsvilkår er 
hovedfokus. Men hvor er profesjons
fellesskapet og stoltheten ved å være 
jurist – den beste utdanning du kan ta. 

Medlemmene i privat sektor har 
et individuelt forhold til sine lønns 
og arbeidsvilkår. Forbundet som sådan 
bidrar ikke til faglig vekst og lønns
fremgang. Og heller ikke til det sosiale 
fellesskapet innenfor profesjonen på 
tvers eller innenfor segmenter (faglige 
eller geografiske) enten vi jobber i det 
private, det offentlige, som dommer, i 
utlandet eller utenfor faget som leder 
eller i annet verdiskapende arbeid.

Det er profesjonen som må opp
fattes som relevant og verdiskapende i 
bedrifter, i samfunnet, i forvaltningen 

Behov for reformer

Organiseringen av Juristforbundet

Le dig stil ling som ju ri disk råd gi ver

Sys sel man nen på Svalbard har fra 24.09.2018 le dig en  
åre måls stil ling som ju ri disk råd gi ver/se ni or råd gi ver i sta ben. 
Åre måls stil lin gen er for to år med ad gang til å søke tre års 
– samt yt ter li ge re ett års – for len gel se. 

Søk nad sen des elek tro nisk på www.sysselmannen.no. Kopi av at tes ter  
og vit ne mål med brin ges ved et even tu elt in ter vju. 

For mer informasjon om stillingen – se www.juristkontakt.no 

Arbeidsoppgaver
• Vi kan til by et godt ar beids mil jø med dyk ti ge kol le g er  

og va ri er te opp ga ver i stor slått ark tisk na tur. 
• Stil lin gen er plas sert som råd gi ver/se ni or råd gi ver i stil lings ko de 

1434/1364 og vil et ter en sam let vur de ring av den til sat tes  
kva li fi ka sjo ner bli løn net in nen for lønns spen net kr. 512 700 – 594 400. 
For sær lig kva li fi ser te sø ke re kan høy ere av løn ning vur de res. 

• Po lar til legg som for ti den er kr 96 pr. døgn. 
• Til stil lin gen hø rer fri bo lig, fri til- og fra tre del ses rei se og fe rie rei ser 

et ter gjel den de re gu la tiv. 
• Sval bard skatt, fol ke trygd av gift og pen sjons inn skudd til  

Sta tens pen sjons kas se ut gjør til sam men 18,2%

Søk nads frist: 15.05.2018
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ble li ke vel ikke ana ly sert og vur dert av 
Gjenopptak elseskommisjonen da den i 
2006 av slo gjen opp ta kel se. For hå pent
lig ville kom mi sjo nen, med egen vi ten
ska pe lig eks per ti se, ha skjønt ar gu men
tet. Kom mi sjo nen had de plikt til å 
skjøn ne det, og vise at den had de skjønt 
det. Dens av slag i 2006 fyl te ikke lo vens 
krav til be grun nel se – det gjor de hel ler 
ikke det gjen tat te av slaget i 2010. Da 
Es ke land døde i 2015 var det fort satt 
ikke opp fat tet.  

Pro ses su ell plikt til å vur de re  
– og be grun ne
Når sa ken nå skal vur de res på ny må 
det må gis en be grun nel se. Det er 
uhold bart at på ta le myn dig he ten nær
mest på au to ma tikk hev det, om den 
nye be gjæ rin gen om gjen åp ning av 
Torgersensaken i juni 2017, at «mye 
sy nes å være likt» de tid li ge re be gjæ
rin ger. I i et nytt inn legg i sep tem ber 
2017 pro tes ter te ad vo kat Schiøtz 
kom mi sjo nen mot å la på ta le myn dig
he ten slip pe så lett unna:

Vi for ut set ter at  hvis stats ad vo ka
ten i  fort set tel sen vil  an fø re tid li ge re 
be hand lin ger  som et ge ne relt ar gu
ment mot gjen åp ning, vil han fore ta en 
kon kret på vis ning av hvor de an førs
le ne som  er gjort gjel den de i  be gjæ
rin gen, tid li ge re  er blitt  be hand let, og 
hvor  de er drøf tet i  over ens stem mel se 
med straf fe pro sess lo vens reg ler.

I 1958 var vi ten ska pen av gjø
ren de for at Torgersen ble dømt. 
Hvor for la et ter føl ger ne i på ta le myn
dig he ten, en helt ny ge ne ra sjon stats
ad vo ka ter, over for nytt ma te ria le og 
nye spørs mål over før ti år se ne re, så 
utro lig mye ener gi og pre sti sje ned i å 
hind re at sa ken fikk en ny prøv ning? 
Mot stan den mot å ret te en tid li ge re 
dom sy nes å sti ge med an tall kol le g er 
som tid li ge re har tatt feil. Når eta
te ne så ofte ute blir fra fag li ge mø ter 
som skal ob du se re og trek ke fag li ge 
lær dom mer fra om strid te sa ker, for 
eks em pel Torgersensa ken, an ty der 
det en enorm mot stand i sy ste met, 
en uvil je mot å inn røm me feil og 
lære. 

bru ke sta tens res sur ser for å verne 
eget re nom mé. Wara har grunn til å 
sjek ke om det kan skje nett opp er det 
som har skjedd. 

på. Stil lings an sva ret for til sat te i retts
ve se net er å be skyt te retts sta ten. Det 
er både et over grep mot urik tig døm
te per so ner og en klar tje nes te feil å 

Den nye jus tis mi nis ter kan ikke 
gri pe inn i Torgersensa ken, men han 
kan ta opp de dis ku sjo ne ne om sy ste
mets funk sjons måte som sa ken ro per 

Jeg har vært trofast medlem 
av Juristforbundet i snart 40 år 
i den naive tro at det var et 
profesjonsforbund som samlet 
alle jurister om felles faglige, 
sosiale og økonomiske 
interesser.

Etter to år som tillitsvalgt for 6000 
privatansatte medlemmer i «nær
kamp» med organisasjonen er det mitt 
bestemte inntrykk at fokus kun er på 
kollektive arbeidsavtaler. Medlemmer 
i stat, fylkeskommuner og kommuner, 
og deres lønns og arbeidsvilkår er 
hovedfokus. Men hvor er profesjons
fellesskapet og stoltheten ved å være 
jurist – den beste utdanning du kan ta. 

Medlemmene i privat sektor har 
et individuelt forhold til sine lønns 
og arbeidsvilkår. Forbundet som sådan 
bidrar ikke til faglig vekst og lønns
fremgang. Og heller ikke til det sosiale 
fellesskapet innenfor profesjonen på 
tvers eller innenfor segmenter (faglige 
eller geografiske) enten vi jobber i det 
private, det offentlige, som dommer, i 
utlandet eller utenfor faget som leder 
eller i annet verdiskapende arbeid.

Det er profesjonen som må opp
fattes som relevant og verdiskapende i 
bedrifter, i samfunnet, i forvaltningen 

   Av Jørn H. Hammer, styreleder seksjon Privat i Juristforbundet

Behov for reformer

Organiseringen av Juristforbundet

og for det rettssøkende publikum. 
Det er det som sikrer status og høy 
lønn. Vi må innrette oss slik at alle 
jurister opplever det som helt naturlig 
å være en del av dette fellesskapet.

Juristforbundet bør omorganiseres 
slik at man tilbyr alle jurister medlem
skap på to valgfrie tilknytningsnivåer: 
(a) det grunnleggende nivået er som 
samling av jurister på grunnlag av pro
fesjonstilhørighet, hvor tilbud om 
etter og videreutdanning og faglig 

ajourhold og sosialt nettverksbygging 
er hovedfokus, og (b) et supplerende 
fagforbundsnivå, dvs. en organisasjon 
som, slik som hittil, ivaretar de tilslut
tete medlemmenes kollektive arbeids
rettslige interesser. De to nivåene kan 
være alternative tilslutningsmulighe
ter: den enkelte må kunne velge både 
(a) og (b) eller bare ett av nivåene.

Juristforbundet omorganisert vil 
på nivå (a) kunne passe perfekt som 
felles arena for alle landets jurister, 
også de som bare er tilknyttet 
Advokatforeningen, og vil løse den 
uro som Dommerforeningen kan føle 
over å ha en for sterk innordning 
under et forbund som ivaretar kollek
tivt arbeidsrettslige interesser.

Topplederen, som bør omdøpes fra 
President til styreleder, bør holde en lav 
profil hva angår (b), slik at medlemmer 
som bare er tilsluttet på nivå (a) ikke 
oppfatter at de har en toppleder som 
ikke ivaretar dem. Seksjonslederne Stat, 
Kommune og Privat bør være heltids 
tillitsvalgte med betegnelse Forbunds
leder Stat, Forbundsleder Kommune og 
Forbunds leder Privat. Og kontingenten 
bør todeles, og justeres med det reelle 
ressursuttaket som skjer.

Dette er min lille skisse når vi nå 
går inn i strategidiskusjoner i seksjon 
Privat, og hvor det senere skal velges 
en helt ny ledelse av Juristforbundet. 
Det blir spennende.

– Juristforbundet bør omorganiseres 
slik at man tilbyr alle jurister 
medlemskap på to valgfrie 
tilknytningsnivåer, mener Jørn H. 
Hammer (Foto: Juristforbundet)
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Min gjen nom gang av alle de 167 
ver ge måls sa ke ne for ut vik lings hem
me de fra Fyl kes man nen i Oslo og 
Akershus i 2015 vi ser at i halv par ten 
av til fel le ne ble ved kom men de an sett 
for å ikke være beslutningskompetent.

Ut vik lings hem me de blir fra tatt 
ret ten til selv be stem mel se gjen nom 
ustandardiserte kom pe tan se vur de rin
ger som ved tas av fyl kes men ne nes 
saks be hand le re på grunn lag av le ge er
klæ rin ger. Vur de rin ge ne va ri e rer fra 
en set ning til fle re si der og hen ger tett 
sam men med per so nens dia gno se.

I noen til fel ler fram står kon klu sjo
ne ne som vil kår li ge. Fle re fikk ny sta
tus av å skifte lege. I en av de 167 sa
ke ne jeg fors ket på end ret le gen over 
nat ta per so nens sta tus fra beslutnings
kompetent til ikkebeslutningskom
petent for di pa si en ten ring te inn og 
for tal te at hun ikke ville være un der 
ver ge mål li ke vel. Iføl ge le gen gjor de 
det te det åpen bart at per so nen ikke 
kun ne være beslutningskompetent.

I til legg til å styr ke retts sik ker he
ten skul le den nye ver ge måls lo ven 
sik re at ver ge må le ne ikke ble mer 

punk tet er den nye ord nin gen mis
lykka – fra ta kel se av selv be stem mel se 
er i prak sis re ge len sna re re enn unn ta
ket. Myn dig he te ne gri per inn i au to
no mi en til en kelt in di vi der uten en 
di rek te be grun nel se for hvor for det te 
er yt terst nød ven dig for å sik re liv og 
hel se. Det te er svært al vor lig. Be ho vet 
og ret ten til å kun ne på vir ke eget liv 
blir ikke mind re med la ve re kog ni tivt 
nivå.

Ho ved for må let med den nors ke 
ver ge måls ord nin gen er å be skyt te 
in ter es se ne til per so ner un der ver ge
mål. Men hvem be stem mer hva dis se 
in ter es se ne er? I min forsk ning fin ner 
jeg at dis se in ter es se ne ikke først og 
fremst for stås som ved kom men des 
ut tryk te pre fe ran ser og vil je el ler må 
sees i sam men heng med per so nens 
iden ti tet og per son lig het. I de til fel ler 
hvor per so nen ikke blir an sett som 
kom pe tent til å ta egne av gjø rel ser 
blir i ste det in di vi dets skjeb ne lagt i 
hen de ne på hva ver ge måls myn dig he
te ne fin ner mest for nuf tig.

En høy es te retts dom fra 2016 
be kref ter at per so ner un der ver ge mål 
kan fra tas sin selv be stem mel ses rett – i 
det te til fel let over arv som ved kom
men de øns ket å bru ke på taxi tu rer, 
si ga ret ter, hel se og fe rie rei ser – bare 
for di de an s es å ikke være kom pe ten te 
til å ta egne av gjø rel ser. Ikke et enes te 
sted i Høy es te retts fler talls av gjø rel se 
fin ner man en be grun nel se for hvor for 
fra ta kel se av rå de ret ten over ar ve de 
mid ler skul le være et gode for per so
nen selv.

sjons ev ne. Norge fikk i 2013 en ny 
ver ge måls ord ning som skul le være i 
tråd med den ne kon ven sjo nen.

Nors ke myn dig he ter me ner rik tig
nok at inn skrenk nin ger i selv be stem
mel ses ret ten for ut vik lings hem me de 
og and re grup per som kan tren ge en 
ver ge til å hjelpe seg med å ta be slut
nin ger – for eks em pel de men te og 
psy kisk syke – kan til la tes i yt terst 
nød ven di ge til fel ler. Det over ord ne de 
må let er imid ler tid å be skyt te dis se 
grup pe nes selv be stem mel ses rett.

Min forsk ning på ver ge mål for 
ut vik lings hem me de vi ser at på det te 

Myn dig he te ne gri per inn  
i au to no mi en til en kelt in di vi der 
uten en di rek te be grun nel se  
for hvor for det te er yt terst  
nød ven dig for å sik re liv  
og hel se.

Den nye ver ge måls ord nin gen skul le 
sik re men nes ke ret tig he te ne og styr ke 
selv be stem mel sen og retts sik ker he ten 
til de som av uli ke år sa ker tren ger 
hjelp til å iva re ta sine in ter es ser. Min 
fors king på hvor dan ord nin gen prak ti
se res oven for voks ne men nes ker med 
psy kisk ut vik lings hem ming vi ser at 
ver ge måls myn dig he te nes in ter es ser i 
stor grad går for an in ter es se ne til de 
en kelt men nes ke ne ord nin gen er ment 
å hjelpe.

Prin sip pet om in di vi du ell selv be
stem mel se (au to no mi) lig ger til grunn 
for alle men nes ke ret tig he ter: alle skal 
kun ne be stem me over sine egne liv. 
Der som vi fra tas mu lig he ten til å ta 
egne av gjø rel ser – der som and re for 
eks em pel be stem mer hvor vi skal bo, 
om vi skal gif te oss og med hvem, hva 
vi skal bru ke pen ge ne våre på, og hva 
vi skal gjø re når vi er i våre egne hjem 
– så har vi i rea li te ten brudd på men
nes ke ret tig he ter.

I 2006 gjor de FNkon ven sjo nen 
om ret tig he te ne til men nes ker med 
ned satt funk sjons ev ne det klart at ret
ten til selv be stem mel se skal gjel de for 
alle men nes ker, uav hen gig av funk

Kjersti Skarstad

   Av Kjersti Skarstad, doktorgrad i statsvitenskap. Seniorrådgiver i stiftelsen Samarbeidsrådet for arbeid med  
mennesker med utviklingshemning (SOR)

Vergemålsordning på kollisjonskurs 
med menneskerettighetene

Vergemål

Her når du flest jurister
– gjennom vårt jobbmarked når du jurister
i privat og offentlig sektor

JURISTFORBUNDETS JOBBMARKED. NETT OG PAPIR

• www.juristkontakt.no

• www.juristforbundet.no

• nyhetsbrev hver 14. dag til over 20 000 medlemmer

• 9 utgivelser av fagbladet Juristkontakt pr år

• Adressert distribusjon med Posten Norge AS til over 20 000 medlemmer

Over

20 000
medlemmer
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Der som en per son ikke har mu lig het 
til å ut tryk ke sin me ning, kan selv be
stem mel se sik res ved at man for sø ker 
å ut le de me nin gen til per so nen ut ifra 
kjenn skap til ved kom men des per son
lig het, in ter es ser og ge ne rel le pre fe
ran ser.

Fryk ten for at noen vil gå til 
grun ne der som de ikke nek tes å ta en
kel te av gjø rel ser er le gi tim, men 
Norge bør kvit te seg med kom pe tan
se vur de rin ger. Grunn leg gen de ret tig
he ter er noe vi har, og ikke noe vi skal 
be hø ve å kva li fi se re oss for.

Ord nin gen kan bli mer i tråd med 
Nor ges in ter na sjo na le for plik tel ser 
der som man i nøds til fel ler vei er ska
den ved å nek te per so nen selv be stem
mel se opp mot ska den per so nen even
tu elt vil på fø re seg selv. Re strik sjo ner i 
en en kelt si tua sjon bør vi de re be grun
nes med at det åp ner opp for mer 
selv be stem mel se og fri het på and re 
om rå der av per so nens liv på kor te re 
el ler leng re sikt. Ved kom men des sub
jek ti ve in ter es ser må lig ge til grunn.

Da gens prak sis er ikke hold bar.

om fat ten de enn nød ven dig ved å gi 
ver ge ne in di vid til pas se de opp drag. 
Min forsk ning vi ser at in gen av man
da te ne i Oslo og Akershus i 2015 var 
in di vid til pas set. I 90 pro sent av sa
ke ne fikk ver gen et vidt og ge ne relt 
man dat til å ta be slut nin ger på veg ne 
av den ut vik lings hem me de i både 
øko no mis ke og per son li ge for hold. 
Det er in gen na sjo na le ret nings lin jer 
for men nes ke ret tig hets opp læ ring av 
ver ger. Mang len de opp læ ring og vide 
man da ter gjør at po ten si a let for 
ut nyt tel se av ver ge måls makt er stort.

Ver ge måls ord nin gen er vik tig for å 
kun ne gi nød ven dig støt te til de som 
tren ger hjelp til å fat te egne be slut
nin ger, men så len ge den byg ger på en 
tan ke gang om at la ve re kog ni ti ve fer
dig he ter med fø rer at man ikke kan 
be stem me over sitt eget liv, kan ikke 
selv be stem mel se sik res. Det er nett
opp den ne tan ke gan gen men nes ke ret
tig hets kon ven sjo nen vil til livs.

Det er in di vi dets selv be stem
mel se, og ikke ver ge og ver ge måls
myn dig he te nes «ob jek ti ve» in ter es ser, 
som må lig ge til grunn for ord nin gen. 

Min gjen nom gang av alle de 167 
ver ge måls sa ke ne for ut vik lings hem
me de fra Fyl kes man nen i Oslo og 
Akershus i 2015 vi ser at i halv par ten 
av til fel le ne ble ved kom men de an sett 
for å ikke være beslutningskompetent.

Ut vik lings hem me de blir fra tatt 
ret ten til selv be stem mel se gjen nom 
ustandardiserte kom pe tan se vur de rin
ger som ved tas av fyl kes men ne nes 
saks be hand le re på grunn lag av le ge er
klæ rin ger. Vur de rin ge ne va ri e rer fra 
en set ning til fle re si der og hen ger tett 
sam men med per so nens dia gno se.

I noen til fel ler fram står kon klu sjo
ne ne som vil kår li ge. Fle re fikk ny sta
tus av å skifte lege. I en av de 167 sa
ke ne jeg fors ket på end ret le gen over 
nat ta per so nens sta tus fra beslutnings
kompetent til ikkebeslutningskom
petent for di pa si en ten ring te inn og 
for tal te at hun ikke ville være un der 
ver ge mål li ke vel. Iføl ge le gen gjor de 
det te det åpen bart at per so nen ikke 
kun ne være beslutningskompetent.

I til legg til å styr ke retts sik ker he
ten skul le den nye ver ge måls lo ven 
sik re at ver ge må le ne ikke ble mer 

punk tet er den nye ord nin gen mis
lykka – fra ta kel se av selv be stem mel se 
er i prak sis re ge len sna re re enn unn ta
ket. Myn dig he te ne gri per inn i au to
no mi en til en kelt in di vi der uten en 
di rek te be grun nel se for hvor for det te 
er yt terst nød ven dig for å sik re liv og 
hel se. Det te er svært al vor lig. Be ho vet 
og ret ten til å kun ne på vir ke eget liv 
blir ikke mind re med la ve re kog ni tivt 
nivå.

Ho ved for må let med den nors ke 
ver ge måls ord nin gen er å be skyt te 
in ter es se ne til per so ner un der ver ge
mål. Men hvem be stem mer hva dis se 
in ter es se ne er? I min forsk ning fin ner 
jeg at dis se in ter es se ne ikke først og 
fremst for stås som ved kom men des 
ut tryk te pre fe ran ser og vil je el ler må 
sees i sam men heng med per so nens 
iden ti tet og per son lig het. I de til fel ler 
hvor per so nen ikke blir an sett som 
kom pe tent til å ta egne av gjø rel ser 
blir i ste det in di vi dets skjeb ne lagt i 
hen de ne på hva ver ge måls myn dig he
te ne fin ner mest for nuf tig.

En høy es te retts dom fra 2016 
be kref ter at per so ner un der ver ge mål 
kan fra tas sin selv be stem mel ses rett – i 
det te til fel let over arv som ved kom
men de øns ket å bru ke på taxi tu rer, 
si ga ret ter, hel se og fe rie rei ser – bare 
for di de an s es å ikke være kom pe ten te 
til å ta egne av gjø rel ser. Ikke et enes te 
sted i Høy es te retts fler talls av gjø rel se 
fin ner man en be grun nel se for hvor for 
fra ta kel se av rå de ret ten over ar ve de 
mid ler skul le være et gode for per so
nen selv.
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Ansettelser og utnevnelser
Anders Meex Hvashovd, manager, Global 

Ethics & Compliance DNO ASA
Anders Stub Søtorp, advokat, 

Advokatfirmaet Skaun AS
Ane Løchen Johnstad, head of legal, 

Boots Norge AS
Anita Dybdahl, avdelingsleder, Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP)
Ann Mari Bjørlo, advokat, 

Advokatfirmaet Bjørlo
Anna Charlotte Amdal-Neumayer, 

juridisk seniorrådgiver, Mattilsynet 
– Hovedkontoret – Oslo

Arne Hellenes, advokat, Advokat Arne 
Hellenes

Audgunn Syse, tingrettsdommer, Oslo 
tingrett

Audhild Synnøve Slapgård, jurist, 
Levanger kommune

Berit Brekke Risbakken, politiadvokat 2, 
Øst politidistrikt – Ski politistasjon 
– Felles straffeinntak (FSI)

Bettina Bertelsen, jurist, Vestfold 
fylkeskommune

Bård Nordby, tingrettsdommer, Asker og 
Bærum tingrett

Camilla Selman, kommuneadvokat, 
Bærum kommune 
– Kommuneadvokaten

Elisabeth Hammerø, HR-sjef, Volvat 
medisinske senter AS 
– Administrasjon

Eva Henriette Bergman Kvamme, 
dommerfullmektig, Heggen og 
Frøland tingrett

Fredrik Aasen, advokatfullmektig, 
Crawford & Company (Norway) AS

Fride Alvilde Stensrud Gundersen, 
rådgiver anskaffelser, 
Departementenes sikkerhets- og 
serviceorganisasjon (DSS)

Geir Inge Skålevik, advokat, Fair Pay 
Please AS

Hanne Damsgaard, seniorrådgiver, 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Hanne Eie Sudland, seniorrådgiver, 
Norges Juristforbund

Hanne Pernille Gulbrandsen, senior 
manager, Deloitte Advokatfirma AS, 
Oslo

Heidi Fuglesang, advokatfullmektig, 
Econa

Helen Christensen, senior fagspesialist, 
DNB Bank ASA

Hilde Firman Fjellså, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Lippestad AS

Inger Johanne Flønes, senioradvokat, 
Arntzen de Besche Advokatfirma 
Trondheim AS

Irene Utgaard Aasen, tingrettsdommer, 
Oslo tingrett

Jens Christian Werring-Westly, fagsjef, 
Finansdepartementet

Jens Helte Hermansen, seniorrådgiver, 
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Nytt om navn

Ny som tillitsvalgt

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor
 
Fra: Tirsdag 6. november 2018 kl. 10.30
Til: Onsdag 7. november 2018 kl. 15.30
Sted: Gabels Hus, Oslo
 
Kursnummer: 2018679
Påmeldingsfrist:  15. juni 2018

Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte i staten og 
kommunen. Kurset skal i utgangspunktet gjennomføres før 
man kan delta på de andre kursene.

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som 
tillitsvalgt. Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er 
bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger som 
berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet til å 
delta aktivt i gode prosesser. 

Dette krever kjennskap til avtaleverk, organisasjonsforståelse 
og Juristforbundets politikk, samt bevissthet på egen rolle og 
relasjoner overfor øvrige parter i arbeidslivet.

Kurset vil gi deg en introduksjon til hovedavtalen og hoved-
tariffavtalen, begge sentrale avtaler for våre medlemmer i 
staten og kommunen, samt for deg som deres tillitsvalgt.  
Vi gjennomgår avtalenes formål og intensjon, former for 
medbestemmelse, virkeområde, klargjør partsforholdet og 
partenes rettigheter og plikter, sentrale og lokale forhandlings-
ordninger, i tillegg til å gi en gjennomgang av lønnssystemet. 
Kurset gir deg også kjennskap til Juristforbundet, 
Akademikernes organisasjonsoppbygging og politikk.

Målsettingen med kurset er å bidra til at du som tillitsvalgt 
opplever deg trygg i rollen, kjenner det grunnleggende 
regelverket, hvilke virkemiddel du har tilgjengelig og hvilke 
arenaer du arbeider på.

Kurs for tillitsvalgte

GRATIS
Deltakelse og opphold  
i enkeltrom er gratis.  
Reiseutgifter dekkes 

etter billigste  
reisemåte. 

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/s
qu

ar
ed

pi
xe

ls

Påmelding: www.juristforbundet.no/tillitsvalgt  Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | 915 55 268
Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.
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Hovedstyret Medlemsguide

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

President
Curt A. Lier  
cl@juristforbundet.no  

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

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

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

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

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

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

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

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

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

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator 

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

Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

Juristenes Utdanningssenter
www.jus.no | sentralbord: 40 00 26 62
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Kontakt og informasjon - Annonse JUKO nr 1.indd   1 16.02.17   10.01

Reis godt forberedt
Juristforbundets reiseforsikring er en av de beste og rimeligste  
reiseforsikringene i markedet. Forsikringen dekker deg og tingene  
dine på reiser inntil 60 dager over hele verden. Forsikringen gjelder  
til og med på vei til jobb eller butikken.

Juristforbundets reiseforsikring dekker blant annet: 

 Avbestilling

 Sykdom på reise

 Forsinket reise eller bagasje

 Egenandel ved skade på leiebil

 Leie av sportsutstyr ved forsinkelse

Familie  
kr 1 304 

 

Én person  
kr 1 058
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