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Politiskuddene i Kristiansand   //   Juristforbundets president får ny jobb
Dommere med egen podkast   //   Lærer å bli tøffere forhandlere

Fra rådmann til moromann

– Ikke ta deg selv så al vor lig
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Med e-kurs fra JUS får du videoforedrag med 
tilhørende kursdokumentasjon. Vi tilbyr et stort 

utvalg av e-kurs innenfor ulike rettsområder.

Ved å følge kurs på nett, slipper du å 
møte opp på et bestemt sted, til en bestemt tid.
Du logger deg på med mobil, nettbrett, pc eller 

Mac – og kan delta på kursene hvor du vil,
når det passer deg. 

Besøk jus.no for kursoversikt

• Ingen reising
• Mindre planlegging
• Ingen tapte arbeidstimer
• Bygg kompetanse
• Få etterutdanningstimer

BYGG KOMPETANSE MED

E-KURS FRA JUS
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JURISTKONTAKTFAGLIGE NYHETER! 

DISKRIMINERINGSVERN 
I ARBEIDSLIVET – EN 
HÅNDBOK 
Likestillings- og diskrimineringsloven 2017

SELVBESTEMMELSE OG 
TVANG I HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTEN  

FERIELOVEN MED 
KOMMENTARER, 2. UTGAVE 

NORGES LOVER 1687–2017 
HOVEDUTGAVE 

Brit Djupvik Semner

Den nye likes� llings- og diskriminerings-
loven trådte i kra�  1. januar 2018. De� e er 
en håndbok for ledere, organisasjoner og 
� llitsvalgte der fokus er arbeidslivet. Vern 
mot diskriminering pga kjønn, etnisitet, 
religion, nedsa�  funksjonsevne, seksuell 
orientering, alder mv. behandles.  

I boken belyses lovens forbud mot 
trakassering og seksuell trakassering, 
reglene om arbeidsgivere og organisasjoners 
plikt � l å forebygge og hindre trakassering, 
samt varslingsregler.

Bjørn Henning Østenstad, 
Caroline Adolphsen, Eva Naur og 
Henrie� e Sinding Aasen (red.)

I ni ar� kler drø� e norske og danske 
re� sforskere ulike sider ved problema� kken 
kny� et � l situasjoner som oppstår i 
skjæringspunktet mellom selvbestemmelse 
og tvang i helse- og omsorgstjenesten. 
Blant temaene som drø� es, er forholdet 
� l internasjonale menneskere�  gheter, 
forståelsen av ulike tvangsbegreper, 
forsvarlighet, involvering av pårørende, 
tvangsmedisinering i psykisk helsevern og 
re� ssikkerhet for barn. 

Trond Stang

Ferieloven har vært prak� sert i fl ere � år, 
men den byr fortsa�  på mange og � l dels 
store u� ordringer. Nye problems� llinger og 
endringer oppstår også som følge av våre 
EØS-forpliktelser. 

Denne boken kommenterer de enkelte 
bestemmelsene i loven, uten å ta 
utgangspunkt i enkeltord og begreper. 
Boken er � ltenkt alle som har et ansvar 
for arbeidstakeres feriepenger og ferie� d, 
og som i si�  daglige arbeid trenger et 
pedagogisk og oversiktlig oppslagsverk.

Norges Lover omfa� er samtlige norske lover 
som har alminnelig prak� sk betydning. 
U� yllende registre og krysshenvisninger 
bidrar � l å gjøre boken brukervennlig. 
Ajourført per januar 2018.

Husk at du også kan bes� lle særtrykk av 
enkeltlover. Våre særtrykk er de eneste på 
markedet som inneholder både faglige og 
historiske noter.

Mai 2018

SIDETALL ca. 280

PRIS 399,–

2018

SIDETALL 302

PRIS 479,–

2018

SIDETALL 170

PRIS 379,–

2018

SIDETALL 4170

PRIS 969,– INK.MVA.

Ny ne� side våren 2018!
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bidrar � l å gjøre boken brukervennlig. 
Ajourført per januar 2018.

Husk at du også kan bes� lle særtrykk av 
enkeltlover. Våre særtrykk er de eneste på 
markedet som inneholder både faglige og 
historiske noter.
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Ju rist kon takt har i en se rie fag ar tik ler, 
skre vet av Ju rist for bun dets in for ma-

sjons sjef, satt fo kus på di gi ta li se ring og 
frem ti dens ar beids mar ked. Det fore lig-
ger en rek ke rap por ter om te ma et og 
tan ken har vært å brin ge ut drag av noe 
av det som kan være mest ak tu elt for 
nors ke ju ris ter. Ar tik le ne an be fa les for 
den som vil ha en pe da go gisk inn gang 
til te ma et. I sis te ar tik kel, len ger ut i 
den ne ut ga ven, hand ler det om be ho vet 
for bre de re og sta dig ny kom pe tan se. 
Det be tyr at ut dan nin gen fort set ter 
pa ral lelt med ar beids li vet gjen nom 
mo du ler som gir spe sia li se ring og opp-
da te ring. Og at en del lan ge ut dan nin-
ger der med kan bli mind re ak tu el le i sin 
nå væ ren de form.

Det kal les den fjer de in du stri el le 
re vo lu sjon og eks per te ne vars ler 

at vi de kom men de åre ne kom mer til å 
jobbe ra di kalt an ner le des. I Dan mark er 
vur de rin gen i en ana ly se fra DJØF at 15 
pro sent av ju rist opp ga ve ne kan au to-
ma ti se res. Og i Sve ri ge tror hver tred je 
ad vo kat at ar beids opp ga ve ne de res er 
er stat tet med en di gi tal tje nes te in nen 
fem år. Det kom mer fram på bran sje-
nett ste det Legally yours, som har gjen-
nom ført un der sø kel sen. Blant svenske 
for ret nings ad vo ka ter er det van li ge re å 
opp fat te de nå væ ren de opp ga ve ne 
som tru et. 40 pro sent sva rer ja på det-
te. Ut for ming og gjen nom gang av av ta-
ler, re search, kon takt med dom sto le ne 
og in for ma sjon til kli en ter er noen av 
opp ga ve ne ad vo ka te ne tror blir over-
tatt av ma ski ner.

Her hjem me lig ger den of fent li ge 
for valt nin gen langt fram me i 

ut vik lin gen. Skat te eta ten, Lå ne kas sen 
og NAV har kom met langt i di gi ta li se-
ring og au to ma ti se ring. Også Ut len-
dings direktoratet (UDI) har tatt i bruk 

tek no lo gi i saks be hand lin gen. 22 UDI-
ved tak er fat tet au to ma tisk så langt, 
men vo lu met skal opp. Og en ro bot har 
på et halvt år ut ført ar beids opp ga ver 
som til sva rer 3,4 års verk. Un der et 
møte om den nye tek no lo gi en, for tal te 
UDI-di rek tør Fro de For fang at eta ten 
står for an sto re mu lig he ter. Ro bo ten 
Ada er noe av det som har vakt opp-
merk som het. Hun ut fø rer en rek ke 
ru ti ne pre ge de ar beids opp ga ver. For-
de le ne med Ada er man ge. Det er 
døgn åpent, det er ska ler bart, det fri-
gjør ka pa si tet for men nes ker, det er 
bil lig og det er raskt og nøy ak tig, for-
tal te Martin Kold aas, som le der ro bot-
pro sjek tet i UDI, på mø tet du kan lese 
om i den ne ut ga ven.

I UDI ser man sam ti dig be grens nin ger. 
Det kan være at in for ma sjon som 

inn hen tes er van ske lig å au to ma ti se re 
el ler at re gel ver ket i dag ikke er lagt til 
ret te. Men det te job ber man med. I 
Dan mark skal nå alle nye lo ver være 
di gi ta li se rings kla re. Sam ti dig er det 
også man ge ju ris ter som er skep tis ke 
til hvor mye di gi ta le løs nin ger og kuns-
tig in tel li gens kan bru kes til å løse 
ar beids opp ga ve ne. – Mitt ar beid, og 
man ge ju ris ters ar beid, kan på in gen 
måte er stat tes av di gi ta le tje nes ter. 
Det ju ri dis ke ar bei det er et kom pli sert 
og kre ven de ar beid, som van lig vis ikke 
kan gi over ord ne de og enk le svar på 
in di vi du el le pro blem stil lin ger, skri ver 
en av ad vo ka te ne i un der sø kel sen 
ut ført av Legally yours. – Å er stat te 
det med di gi ta le tje nes ter vil bare gi 
fle re tvis ter og der med mer ar beid til 
ju ris te ne, skri ver ad vo ka ten 

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

Fremtidens arbeidsmarked
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endringer oppstår også som følge av våre 
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bestemmelsene i loven, uten å ta 
utgangspunkt i enkeltord og begreper. 
Boken er � ltenkt alle som har et ansvar 
for arbeidstakeres feriepenger og ferie� d, 
og som i si�  daglige arbeid trenger et 
pedagogisk og oversiktlig oppslagsverk.

Norges Lover omfa� er samtlige norske lover 
som har alminnelig prak� sk betydning. 
U� yllende registre og krysshenvisninger 
bidrar � l å gjøre boken brukervennlig. 
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– Det er nød ven dig for at de skal 
bli kom pe ten te til å over ta det an sva
ret de nå får og har fått. Vi har de to 
sis te åre ne sett at man ge stat li ge 
ar beids gi ve re har vært umod ne, upro
fe sjo nel le og ufor be red te på at de nå 
har over tatt hel hets an sva ret for av løn
ning av sine an sat te. Her har de åpen
bart mye å lære av pri va te ar beids gi
ve re. Når man får et hel hets an svar får 
man et an svar for alle. Og man får 
selv føl ge lig hele an sva ret. Det be tyr at 
det nå er lo kal ar beids gi vers an svar å 
sør ge for al les lønns ut vik ling og at 
alle har en lønns ut vik ling. De kan 
ikke len ger lene seg på at det iva re tas 
ved sen tra le til legg av Kom mu nal – og 
Mo der ni se rings de par te men tet. Og 
det te har KMD vært ty de lig på at de 
skal føl ge opp og føl ge nøye, sier han.

Anders Kvam, for hand lings le der i 
Aka de mi ker ne Stat, ut tal te et ter mek
lin gen:

– Vi er for nøyd med at vi har fått 
god øko no misk ut tel ling. I til legg er vi 
blitt eni ge om et for enk let lønns sy
stem. 

Det av set tes 2,8 pro sent til lo ka le 
for hand lin ger med virk ning fra 1. mai 
2018. 

«Det te be tyr re al lønns vekst for 
Aka de mi ker nes med lem mer. All dis
po ni bel øko no mi går til lo ka le, kol lek
ti ve for hand lin ger. For hand lin ge ne må 
finne sted in nen 31. ok to ber», skri ver 
Aka de mi ker ne i en pres se mel ding. 

– Lønns for hand lin ger på den en
kel te ar beids plass gir le de re og til lits
valg te mu lig het til å gi lønn et ter 
an sat tes kom pe tan se og an svar, og 
et ter ar beids plas sens be hov, sier 
Anders Kvam.

ke om å iva re ta re al lønns ut vik lin gen 
ved lo ka le lønns for hand lin ger ale ne. 
Det vir ker rett og slett som det ikke er 
in nen for sta ten som ar beids gi ver sin 
stra te gi el ler mål set ting å opp rett hol de 
en re al lønns ut vik ling hos sine ar beids ta
ke re gjen nom de lo ka le lønns opp gjør. 
Så det be tyr at både fag for en in ger og 
ar beids ta ke re må be gyn ne å ten ke nytt 
om hvor dan man kan iva re ta en for svar
lig lønns ut vik ling som stat lig an satt, sier 
Brom an der til Ju rist kon takt. 

Han for tel ler at Ju rist for bun det
Stat de sis te trefire åre ne har frem met 
krav om gjen nom gå en de ju rist og 
advokatstillingskoder i Ho ved ta riff  av
ta len. 

– Det fikk vi dess ver re ikke gjen
nom slag for den ne gan gen hel ler. Nå 
er det jo ikke uvan lig at man ofte må 
jobbe både to, tre og fire gan ger så 
len ge for å få gjen nom slag for krav. 
Det te ar bei det er en ut hol den hets øv
el se, som kre ver at man ten ker og 
ar bei der lang sik tig. Men at ikke sta ten 
ser at de har en stor egen in ter es se i å 
pre sen te re ty de lig hvil ke vur de rin ger 
som er gjort av ju ris ter og hvil ke ved
tak som er fat tet av ju ris ter, har jeg 
vel dig van ske lig for å for stå. Det vil 
være et kva li tets stem pel og en ga ran ti. 
Ju ris ten er den som i for valt nin gen av 
re gel verk og ret tig he ter iva re tar retts
sik ker het, sik rer kva li tet i saks be hand
lin gen og re du se rer saks be hand lings
tid, sier han. 

For lan ger opp læ ring
Brom an der sier ju ris te ne nå for ven ter 
at stat li ge ar beids gi ve re får til strek ke
lig opp læ ring i hva som lig ger i de res 
ar beids gi ver an svar – for at for enk ling 
og mo der ni se ring skal bli vel lyk ket.

Det var strei ke fa re både  
i sta ten og i Oslo kom mu ne  
i mai. Over 16 ti mer et ter  
fris ten ble det enig het i lønns-
opp gjø ret i sta ten.

Tekst: Ole-Martin Gang nes

– Vi er i mål. Vi vant en del nytt land, 
selv om vi ikke vant så mye land som 
vi kan skje øns ket i mo der ni se rin gen 
og for enk lin gen. Men vi tap te ikke 
noe, og det er og en sei er. For det er 
all tid en fare for å tape land som vi 
tid li ge re har vun net. Alle som har lest 
sta tens før s te til bud ser at en rek ke 
opp ar bei de de ret tig he ter og ver di er, 
som eks em pel vis nor mal ar beids tid, 
var sterkt ut ford ret. Og en en de lig 
av ta le må all tid må les opp mot før s te 
til bud. Sam ti dig er øko no mi en i av ta
len gan ske god. Så god at det kom mer 
til å være merk bart til høs tens lønns
opp gjør, opp sum me rer Sver re Brom
an der, le der av Ju rist for bun detStat, 
et ter at det ble enig het i lønns opp gjø
ret i sta ten.

Det skjed de et ter at mek lin gen 
had de gått over 16 ti mer på over tid. 
Aka de mi ker ne had de meldt et om fat
ten de strei ke ut tak og stod i streike be
red skap.

– Men vi har en stor ut ford ring i hva 
vi kan for ven te oss i frem ti den av re al
lønns ut vik ling in nen for de lo ka le lønns
opp gjør ale ne, ba sert på hva vi har sett 
de sis te åre ne. Nå sy nes det å være bred 
enig het, slik jeg opp fat ter det, om at det 
er man ge år si den sta ten har hatt et øns

Ville ram me bredt
Det var i mai også strei ke fa re i Oslo 
kom mu ne. Der had de det blitt sendt 
ut strei ke var sel om at 383 aka de mi
ke re, over 70 av dem ju ris ter, ville tas 
ut i streik hvis mek lin gen ikke had de 
lyk kes. Et vik tig krav var end ring av 
lønns sy ste met i Oslo kom mu ne – slik 
at det blir lo ka le lønns for hand lin ger 
på den en kel te ar beids plass. Enig het 
ble opp nådd et ter mek ling. 

– Vi har fått et godt grunn lag for å 
jobbe vi de re for lo ka le for hand lin ger, 
sa Aka de mi ker ne et ter å ha kom met 
til enig het med Oslo kom mu ne. 

– Vi har i mek lin gen fått på plass 
end rin ger som gir et godt grunn lag for 
å jobbe vi de re for lo ka le for hand lin
ger. Vi har et klart mål om at våre 
med lem mer skal gå over til et nytt 
sy stem, sier Erik Graff, for hand lings
le der for Aka de mi ker ne i Oslo kom
mu ne. 

– Den nye av ta len er en kel  
å for stå og bru ke. Til lits valg te og 

le de re har nå en av ta le som vil hjelpe 
dem å ska pe gode kom pe tan se mil jø er 

i sta ten, sier Anders Kvam, for hand
lingsle der i Aka de mi ker ne Stat 

(Foto: Aka de mi ker ne)   

Enighet i lønnsoppgjøret 

Unngikk  
streik

I 2016 fikk Aka de mi ker ne en egen 
ta riff av ta le med Sta ten – der det ble 
gjen nom slag for Aka de mi ker nes man
ge åri ge krav om at en stør re del av 
de res lønns pott skal for hand les lo kalt.   

– Vi hø rer at noen er usik re på 
hvil ken av ta le – vår el ler «den and re» 
  som gir best ut tel ling. Ak ku rat det 
spørs må let er jeg over ras ket over. For 
det må være et en kelt reg ne styk ke. 
Det av set tes en fast sum, i pro sent, av 
lønns mas sen til lo ka le lønns for hand
lin ger. Slik vi har det i dag, går Aka de
mi ker nes del av lønns mas sen i sin hel
het til ba ke til Aka de mi ker ne, og skal 
ikke de les på alle. Tid li ge re var det for
holds vis lite av det be lø pet som ble 
av satt av vår lønns mas se som fak tisk 
kom til ba ke til oss, sier Sver re Brom
an der, le der av Ju rist for bun detStat.

– 83 % ble tid li ge re for delt på sen
tra le for hand lin ger, hvor det var en 

Sen tra le og lo ka le for hand lin ger
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Ville ram me bredt
Det var i mai også strei ke fa re i Oslo 
kom mu ne. Der had de det blitt sendt 
ut strei ke var sel om at 383 aka de mi
ke re, over 70 av dem ju ris ter, ville tas 
ut i streik hvis mek lin gen ikke had de 
lyk kes. Et vik tig krav var end ring av 
lønns sy ste met i Oslo kom mu ne – slik 
at det blir lo ka le lønns for hand lin ger 
på den en kel te ar beids plass. Enig het 
ble opp nådd et ter mek ling. 

– Vi har fått et godt grunn lag for å 
jobbe vi de re for lo ka le for hand lin ger, 
sa Aka de mi ker ne et ter å ha kom met 
til enig het med Oslo kom mu ne. 

– Vi har i mek lin gen fått på plass 
end rin ger som gir et godt grunn lag for 
å jobbe vi de re for lo ka le for hand lin
ger. Vi har et klart mål om at våre 
med lem mer skal gå over til et nytt 
sy stem, sier Erik Graff, for hand lings
le der for Aka de mi ker ne i Oslo kom
mu ne. 

End rin ge ne in ne bæ rer iføl ge Aka
de mi ker ne opp ret tel se av egne pro fe
sjons ko der for fler tal let av de res med
lem mer. Det te vil gjø re det let te re for 
Aka de mi ker ne å iva re ta lønns ut vik
lin gen for med lem me ne og for kom

mu nens virk som hets le de re å be nyt te 
kom pe tan se mer mål ret tet, he ter det i 
en pres se mel ding. 

– Vi kom mer ikke til å gi oss. I dag 
er det noen få per so ner i Råd hu set 
som be stem mer løn nen til nær me re 
50 000 kom mu ne an sat te i Oslo, uten 
å kjen ne til de an sat te el ler ar beids
plas sens be hov. Det te må end res for 
at Oslo kom mu ne skal fort set te å 
være en at trak tiv ar beids gi ver og 
le ve re gode tje nes ter, sier Erik Graff. 

I for kant av mek lin gen be skrev 
Aka de mi ker ne Oslo kom mu nes 
lønns sy stem som ri gid og ikke til pas
set kom mu nens ut ford rin ger. 

«Res ten av kom mu neNorge, 
sy ke hu se ne og sta ten har alle lo ka le 
for hand lin ger, og Oslo er nå det 
enes te om rå det der løn nen be stem
mes sen tralt for Aka de mi ker nes med
lem mer», het det fra Aka de mi ker ne 
da de gikk inn i mek lin gen.  

– Vi har fått på plass end rin ger som gir et 
godt grunn lag for å jobbe vi de re for lo ka le 
for hand lin ger. Vi har et klart mål om at 
våre med lem mer skal gå over til et nytt 
sy stem, sier Erik Graff, for hand lings le der 
for Aka de mi ker ne i Oslo kom mu ne  
(Foto: Aka de mi ker ne) 

I 2016 fikk Aka de mi ker ne en egen 
ta riff av ta le med Sta ten – der det ble 
gjen nom slag for Aka de mi ker nes man
ge åri ge krav om at en stør re del av 
de res lønns pott skal for hand les lo kalt.   

– Vi hø rer at noen er usik re på 
hvil ken av ta le – vår el ler «den and re» 
  som gir best ut tel ling. Ak ku rat det 
spørs må let er jeg over ras ket over. For 
det må være et en kelt reg ne styk ke. 
Det av set tes en fast sum, i pro sent, av 
lønns mas sen til lo ka le lønns for hand
lin ger. Slik vi har det i dag, går Aka de
mi ker nes del av lønns mas sen i sin hel
het til ba ke til Aka de mi ker ne, og skal 
ikke de les på alle. Tid li ge re var det for
holds vis lite av det be lø pet som ble 
av satt av vår lønns mas se som fak tisk 
kom til ba ke til oss, sier Sver re Brom
an der, le der av Ju rist for bun detStat.

– 83 % ble tid li ge re for delt på sen
tra le for hand lin ger, hvor det var en 

vel dig skjev for de ling av lønns mas sen. 
De som tje ner mer enn cir ka lønns
trinn 50, da det ek si ster te, kom be trak

te lig dår li ge re ut av den sen tra le for de
lin gen, sier han.

Sen tra le og lo ka le for hand lin ger

Slik ble lønn for delt tid li ge re. Kake dia gram met vi ser tid li ge re for de ling mel lom lo ka le og 
sen tra le jus te rin ger. Den and re il lust ra sjo nen vi ser Aka de mi ker nes be reg ning av hvor sen
tra le jus te rin ger pri mært tref fer. – Vi ser at de på un der cir ka lønns trinn 50 har et be ty de lig 
stør re ut tak av de sen tra le jus te rin ge ne enn de med noe høy ere lønn. Det te er grun nen til at 
Aka de mi ker ne me ner våre med lem mer har kom met så dår lig ut, sier Sver re Brom an der.
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oss. Det er heller ikke alt som lar seg 
regulere rettslig, sa hun. 

Mye velvilje
– Det er en jobb å gjøre på mange 
områder også i Norge. Vi ser eksem
pler der det er svikt i det offentlige 
hjelpeapparatet. Dette er et område 
der det er mye velvilje, men spørsmå
let er hvordan det omsettes til hand
ling. Det er det eneste som hjelper. 

Hun trekker frem barns psykiske 
helse og ungdomskriminalitet som to 
viktige saker for henne. 

– Jeg har både som statsadvokat 
og dommer sett mange saker der barn 
har hatt det veldig vanskelig. Hvordan 
du har det som barn har stor betyd
ning for hvordan du takler voksenli
vet, sa Inga Bejer Engh. 

av barneombudets oppgaver er å påse 
at Norge følger disse. Det er en fordel 
å ha bakgrunn som jurist når den job
ben skal gjøres, sa hun. 

Men det nye barneombudet 
understreket at det er feil å tro at alle 
problemer er løst bare vi får en lov. 

– Det handler egentlig like mye 
om vi er i stand til å håndheve de 
reglene vi allerede har og hvordan vi 
bruker de lovene Stortinget har gitt 

Inga Bejer Engh blir nytt 
barneombud. Hun tror jurist-
bakgrunnen kommer godt med. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Inga Bejer Engh tar i august over som 
nytt barneombud etter Anne Lindboe.  

Bejer Engh er tingrettsdommer og 
tidligere statsadvokat. Hun var 
sammen med Svein Holden aktor i 
22. julirettssaken 

– Jeg er veldig glad for at jeg de 
neste årene skal bruke engasjementet 
mitt til at barn har det best mulig i 
Norge, sa hun under en pressekonfe
ranse da utnevnelsen ble kjent 25. mai. 

– Barns rettigheter er regulert i 
lover og internasjonalt regelverk. En 

Blir nytt barneombud

– Fordel å ha bakgrunn som jurist 

– Dette er et område der det er mye velvilje, men spørsmålet er hvordan det omsettes til handling. Det er det eneste som hjelper, 
sier Inga Bejer Engh om arbeidet for barns rettigheter (Foto: Thomas Haugersveen)

   Jeg har både  
som stats advokat og  

dommer sett mange saker 
der barn har hatt det veldig 

vanskelig

De tillitsvalgte og politi-
mesteren i Vest politidistrikt 
håper forliket om lederstillinger 
er starten på et bedre 
samarbeid.   

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Som om talt på juristkontakt.no er en 
be gjæ ring om mid ler ti dig for føy ning i 
Vest po li ti dis trikt stop pet.    Ju ris te ne 
og po li ti le del sen sier de er eni ge om å 
for li ke av hen syn til ar beids mil jø et i 
Vest po li ti dis trikt. 

– Vi er gla de for at vi har kom met 
til en enig het om retts pro ses sen i den
ne sa ken. Det te har vært kre ven de for 
beg ge par ter og vi ser at den har på vir
ket ar beids mil jø et i en kel te de ler av 
or ga ni sa sjo nen. Hå pet er at det te bi
drar til å få ro i det vi de re ar bei det 
med å ut vik le Vest po li ti dis trikt og at 
det te er star ten på et bed re sam ar
beid, sier po li ti mes ter Kaa re Song stad 
og le der for Po li ti ju ris te ne i Vest po li
ti dis trikt, Eli sa beth Bru i en fel les 
ut ta lel se de har sendt ut et ter for li ket. 

Be gjæ rin gen om hand let til set
tings pro ses se ne av 14 le der stil lin ger. 

Til set tings pro ses sen i to av stil lin
ge ne er stop pet som føl ge av for li ket. 
Dis se stil lin ge ne skal kunn gjø res på 
nytt et ter nye drøf tin ger. 

For en tred je stil ling ble par te ne 
un der veis i pro ses sen eni ge om den 
skal ly ses ut på nytt. Her ble ut lys
nings teks ten truk ket av ar beids gi ver i 
et drøf tings mø te. Den ne stil lin gen 
skal ly ses ut igjen et ter drøf tin ger. 

For li ket om ta ler også en fjer de 
le der stil ling, men den ne ble det in gen 

– Dette har vært krevende  
for begge parter 
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oss. Det er heller ikke alt som lar seg 
regulere rettslig, sa hun. 

Mye velvilje
– Det er en jobb å gjøre på mange 
områder også i Norge. Vi ser eksem
pler der det er svikt i det offentlige 
hjelpeapparatet. Dette er et område 
der det er mye velvilje, men spørsmå
let er hvordan det omsettes til hand
ling. Det er det eneste som hjelper. 

Hun trekker frem barns psykiske 
helse og ungdomskriminalitet som to 
viktige saker for henne. 

– Jeg har både som statsadvokat 
og dommer sett mange saker der barn 
har hatt det veldig vanskelig. Hvordan 
du har det som barn har stor betyd
ning for hvordan du takler voksenli
vet, sa Inga Bejer Engh. 

Blir nytt barneombud

– Fordel å ha bakgrunn som jurist 

ulov li ge stil lings ko der i stil lings ut lys
nin ger – 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.    

Når det gjel der vars lings sa ken, er 
den frem de les til be hand ling i Po li ti
di rek to ra tet. Det er iføl ge ut ta lel sen 
ennå ikke tatt stil ling tiI hvor dan var
se let skal be hand les. 

– Som vi har sagt fle re gan ger; det 
kos ter å stå i end ring. Det te for li ket 
fø rer oss ett skritt vi de re. Vi hå per 
det te blir fø ren de for hvor dan vi sam
men skal bygge frem ti dens po li ti, sier 
Song stad og Bru.

end rin ger på et ter som den al le re de 
var lyst ut uten krav om Po li ti høg sko
len, opp ly ses det om i ut ta lel sen. 

Det be tyr at 11 av de 14 le der stil
lin ge ne fort set ter som plan lagt, iføl ge 
den fel les ut ta lel sen. 

Vars ling
Stri den har hand let 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. Dess
uten har 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 om sam
me tema. De me ner at kva li fi ka sjons
prin sip pet bry tes og at det bru kes 

De tillitsvalgte og politi-
mesteren i Vest politidistrikt 
håper forliket om lederstillinger 
er starten på et bedre 
samarbeid.   

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Som om talt på juristkontakt.no er en 
be gjæ ring om mid ler ti dig for føy ning i 
Vest po li ti dis trikt stop pet.    Ju ris te ne 
og po li ti le del sen sier de er eni ge om å 
for li ke av hen syn til ar beids mil jø et i 
Vest po li ti dis trikt. 

– Vi er gla de for at vi har kom met 
til en enig het om retts pro ses sen i den
ne sa ken. Det te har vært kre ven de for 
beg ge par ter og vi ser at den har på vir
ket ar beids mil jø et i en kel te de ler av 
or ga ni sa sjo nen. Hå pet er at det te bi
drar til å få ro i det vi de re ar bei det 
med å ut vik le Vest po li ti dis trikt og at 
det te er star ten på et bed re sam ar
beid, sier po li ti mes ter Kaa re Song stad 
og le der for Po li ti ju ris te ne i Vest po li
ti dis trikt, Eli sa beth Bru i en fel les 
ut ta lel se de har sendt ut et ter for li ket. 

Be gjæ rin gen om hand let til set
tings pro ses se ne av 14 le der stil lin ger. 

Til set tings pro ses sen i to av stil lin
ge ne er stop pet som føl ge av for li ket. 
Dis se stil lin ge ne skal kunn gjø res på 
nytt et ter nye drøf tin ger. 

For en tred je stil ling ble par te ne 
un der veis i pro ses sen eni ge om den 
skal ly ses ut på nytt. Her ble ut lys
nings teks ten truk ket av ar beids gi ver i 
et drøf tings mø te. Den ne stil lin gen 
skal ly ses ut igjen et ter drøf tin ger. 

For li ket om ta ler også en fjer de 
le der stil ling, men den ne ble det in gen 

– Dette har vært krevende  
for begge parter 

Eli sa beth Bru er le der for Po li ti ju ris te ne i Vest po li ti dis trikt. – Det te for li ket fø rer oss ett 
skritt vi de re, sier hun i en fel les ut ta lel se med po li ti mes te ren (Foto: Ber gens Tidende) 
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UDI tar i bruk teknologi  
i saksbehandlingen

22 vedtak er fattet automatisk 
så langt, men volumet skal opp. 
Og en robot har på et halvt år 
utført arbeidsoppgaver som 
tilsvarer 3,4 årsverk. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

I Ut lendingsdirektoratet (UDI) sat ser 
man både på ro bo ter og au to ma ti ser te 
da ta sy ste mer i saks be hand lin gen. Tid
li ge re i år vak te det opp sikt da Af ten
pos ten om ta le at det for før s te gang 
var fat tet et au to ma ti sert inn vand
rings ved tak i Norge, og i slut ten av 
mai in vi ter te UDI til et fro kost mø te 
om den nye tek no lo gi en og mu lig he
te ne man ser for seg. 

– Vi stor for an sto re mu lig he ter. 
Det er også be grens nin ger. Det kan 
være at in for ma sjon som inn hen tes fra 
ut lan det er van ske lig å au to ma ti se re 

el ler at re gel ver ket ikke er lagt til ret te 
for au to ma ti se ring. Vi ser li ke vel på 
fle re om rå der der vi kan ta i bruk ny 
tek no lo gi. Det er blant an net et stort 
potensiale i tol king og over set tel se. 
Og når det gjel der kuns tig in tel li gens 
kan det bi dra til å støt te ma nu ell saks
be hand ling el ler finne mønst re man 
bør se nær me re på, for tal te UDIdi
rek tør Fro de For fang på mø tet.

I dag bru ker UDI et da ta sy stem 
som kla rer å fore ta au to ma ti ser te ved
tak på en kel te om rå der der som be s
tem te kri te ri er er på plass. 

– Au to ma ti sert saks be hand ling er 
nå vir ke lig het og ikke len ger bare en 
vi sjon. Men vi er i start fa sen. Det te er 
noe som må jevn lig vi de re ut vik les, sa 
Bet ti na Øver ås, se ni or råd gi ver i opp
holds av de lin gen i UDI.

– Da ta sy ste met ut fø rer nøy ak tig 
det sam me som en saks be hand ler 
ville gjort. Vi bru ker det i dag kun til 
sa ker der det gis inn vil gel se. Hvor
dan ut vik lin gen blir vi de re vet vi 
ikke. Noe kan bli delautomatisert og 
noe er an ta ke lig ikke eg net. Ut vik
lin gen for ut set ter også at vi har de 
da ta ene vi tren ger og at det er sam
hand ling og fel les løs nin ger mel lom 
eta ter. 

Så lang er det fat tet 22 au to ma ti
ser te ved tak. 

– Det er et be skje dent tall, men vi 
har vel dig fo kus på kva li tet. Det er 
ikke en vel dig re gist rer bar ge vinst 
ennå, men vi får er fa ring med sy ste
met og vi ut vik ler det sta dig. Vi ser for 
oss at vo lu met skal opp. Vi reg ner 
med at tal let vil sti ge jevnt og trutt.

Ro bo ten Ada
UDI har også tatt i bruk ro bo ten Ada. 
Den har vært i virk som het si den ok to
ber i fjor. 

Martin Kold aas, som le der ro bot
pro sjek tet i UDI for tal te på mø tet om 

Martin Koldaas og Bettina Øverås forteller om gode resultater med ny teknologi. Automatisert saksbehandling og robotteknologi 
kan gi store muligheter.

   Vi står foran  
store muligheter
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UDI tar i bruk teknologi  
i saksbehandlingen

el ler at re gel ver ket ikke er lagt til ret te 
for au to ma ti se ring. Vi ser li ke vel på 
fle re om rå der der vi kan ta i bruk ny 
tek no lo gi. Det er blant an net et stort 
potensiale i tol king og over set tel se. 
Og når det gjel der kuns tig in tel li gens 
kan det bi dra til å støt te ma nu ell saks
be hand ling el ler finne mønst re man 
bør se nær me re på, for tal te UDIdi
rek tør Fro de For fang på mø tet.

I dag bru ker UDI et da ta sy stem 
som kla rer å fore ta au to ma ti ser te ved
tak på en kel te om rå der der som be s
tem te kri te ri er er på plass. 

– Au to ma ti sert saks be hand ling er 
nå vir ke lig het og ikke len ger bare en 
vi sjon. Men vi er i start fa sen. Det te er 
noe som må jevn lig vi de re ut vik les, sa 
Bet ti na Øver ås, se ni or råd gi ver i opp
holds av de lin gen i UDI.

– Da ta sy ste met ut fø rer nøy ak tig 
det sam me som en saks be hand ler 
ville gjort. Vi bru ker det i dag kun til 
sa ker der det gis inn vil gel se. Hvor
dan ut vik lin gen blir vi de re vet vi 
ikke. Noe kan bli delautomatisert og 
noe er an ta ke lig ikke eg net. Ut vik
lin gen for ut set ter også at vi har de 
da ta ene vi tren ger og at det er sam
hand ling og fel les løs nin ger mel lom 
eta ter. 

Så lang er det fat tet 22 au to ma ti
ser te ved tak. 

– Det er et be skje dent tall, men vi 
har vel dig fo kus på kva li tet. Det er 
ikke en vel dig re gist rer bar ge vinst 
ennå, men vi får er fa ring med sy ste
met og vi ut vik ler det sta dig. Vi ser for 
oss at vo lu met skal opp. Vi reg ner 
med at tal let vil sti ge jevnt og trutt.

Ro bo ten Ada
UDI har også tatt i bruk ro bo ten Ada. 
Den har vært i virk som het si den ok to
ber i fjor. 

Martin Kold aas, som le der ro bot
pro sjek tet i UDI for tal te på mø tet om 

Martin Koldaas og Bettina Øverås forteller om gode resultater med ny teknologi. Automatisert saksbehandling og robotteknologi 
kan gi store muligheter.

man ge av de ar beids opp ga ve ne Ada 
ut fø rer. Det drei er seg så langt om 
rundt 22 000 opp ga ver in nen re gist re
ring, ut sen del ser av ved tak, lag ring av 
lyd fi ler fra asyl in ter vju er og mye 
an net. 

Ada er egent lig ikke en ro bot men 
tek no lo gi som kal les ro bo ti sert pro
sess au to ma ti se ring. Det drei er seg om 
et da ta pro gram som imi te rer men nes

Tek no lo gi i UDI

• Noen ved tak i UDI kan i dag gjø res av et au to ma tisk saks be hand ler
sy stem der som sa ken inn frir be stem te kri te ri er.

•  Det er per mai fat tet 22 ved tak av den ne re gel mo to ren. Den bru kes 
ikke ved av slag og skjønn ut ø ves av men nes ker.

•  UDI har også en ro bot kalt Ada. Den ne imi te rer men nes ke li ge 
hand lin ger og ut fø rer en rek ke ru ti ne pre ge de opp ga ver døg net 
rundt.

• Ada har lagt ned 3,4 års verk si den ok to ber i fjor.  

   Vi står foran  
store muligheter

ke li ge hand lin ger, og den gjør det 
svært hur tig sam men lik net med et 
men nes ke. Døg net rundt.          

– For de le ne med Ada er man ge. 
Det er døgn åpent, det er ska ler bart, 
det fri gjør ka pa si tet for men nes ker, 
det er bil lig og det er raskt og nøy ak
tig. Ada gjør en rek ke ar beids opp ga ver 
i dag og har så lang ut gjort 3,4 års verk. 
Og tal let sti ger, sa Kold aas.
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Oslo Legal Walk i september

Årets største og morsomste rettshjelps-
dugnad går av stabelen onsdag 5. septem-
ber, melder Juristforbundet. Da arrangerer 
Juristforbundet for første gang Oslo Legal 
Walk. Det er en vandring i Oslo sentrum, der 
hele overskuddet går til ulike rettshjelptil-
tak. – Juristforbundet har hentet Legal 
Walk til Norge for at våre medlemmer, juris-
ter, advokater og andre som ønsker det kan 

Ro ser domstolsamarbeid på Helgeland
I slut ten av mai be søk te Dom mer for en in gen 
ting ret te ne i Rana, Al sta haug og Brønn øy – 
for å få inn syn i hvor dan det fun ge rer å ha fel-
les le der og dom me re som veks ler på å ar-
bei de ved de tre retts ste de ne. Ing jerd Thu ne, 
le der av Dom mer for en in gen, be røm mer i 
Hel ge lands Blad so ren skri ver Rolf Sel fors, 
som har le det ting ret te ne i Al sta haug og 
Rana si den 2015. Brønn øy ble inn lem met i 
ord nin gen i 2016. – Sel fors er en fore gangs-
mann på om rå det og har vært flink til å få i 
stand et sam ar beid mel lom de tre dom sto-
le ne. Det sy nes som om dom me re, saks be-
hand le re og full mek ti ger er for nøy de, og at 
res sur se ne ut nyt tes bed re, sier hun til Hel-
ge lands Blad. Hun sier at sam ar beids mo del-
len kan skje også kan bru kes and re ste der.  

– Sam ti dig kos ter det pen ger og tar tid å 
sen de dom mer ne rundt, og det er et po li tisk 
spørs mål hvor dan man vil bru ke pen ge ne. 
Øns ker po li ti ker ne en de sen tra li sert struk tur, 
må de be vil ge pen ger til det. Det ser det ikke 
ut til at de er vil li ge til, sier Thu ne til avi sen. 

Hvem skal lede Juristforbundet-Stat?
I slut ten av sep tem ber er det års mø te og 
valg i Ju rist for bun det-Stat, med lems sek-
sjo nen i Ju rist for bun det for an sat te i stat lig 
sek tor. En valg ko mi té, be stå en de av Stein-
Arne Ham mers land (le der), Kris tin El næs 
og Si men Egeberg, skal inn stil le kan di da ter 
til sty ret som da skal vel ges. Det drei er seg 
om le der og nest le der, 5 sty re med lem mer 
og 4 va ra med lem mer. Til sam men 11 per so-
ner skal vel ges på års mø tet.  – Sty ret skal 
sam men drifte og ut vik le sek sjo ne ne i den 
kom men de valg pe ri ode på to år. Valg ko mi-
te en skal på års mø tet frem leg ge inn stil ling 
som skal re pre sen te re sek sjo nens med-
lems mas se både hva an går virk som he ter, 

geo gra fi, er fa rings grunn lag og kjønns mes-
sig ba lan se, sier Stein-Arne Ham mers land 
til Ju rist kon takt.

Vil ut vi de for el del ses fris ten i barneovergrepssaker
Jus tis- og be red skaps de par te men tet fore-
slår å ut vi de for el del ses fris ten ved over-
grep mot barn. Det te er ett av for slage ne til 
end rin ger i straf fe lo ven og and re lo ver som 
ny lig ble sendt på hø ring. I hø rings no ta tet 
fore slås å ut vi de for el del ses fris te ne for 
over grep mot barn og vis se and re lov brudd, 
et ter som kor te re for el del ses fris ter i den 
nye straf fe lo ven kan ha hatt uhel di ge kon-

Stren ge re re ak sjo ner for ut nyt el se av au pai rer
Jus tis- og be red skaps de par te men tet har 
sendt på hø ring et lov for slag om at verts fa-
mi li er som ut nyt ter au pai ren skal kun ne 
ileg ges va rig ka ran te ne, slik at de ikke kan 
få au pair igjen.

I dag kan det bare ileg ges mid ler ti dig 
ka ran te ne der som en verts fa mi lie grovt 

el ler gjen tat te gan ger bry ter vil kå re ne for 
au pair-ord nin gen, el ler der som noen i 
verts fa mi li en har be gått al vor li ge hand lin-
ger mot au pai ren. Lov for slaget, som nå 
sen des på hø ring, in ne bæ rer at det i de 
mest al vor li ge til fel le ne skal kun ne ileg ges 
va rig ka ran te ne.f an sva ret er for el det.

Det er (f.v.) SteinArne Hammersland, Kristin 
Elnæs og Simen Egeberg som skal finne 
kandidater til styret i JuristforbundetStat.

F.v. Kirs ten Bles ke stad, Tor Chris ti an Carlsen, Dag finn Grøn vik, Wig go Stor haug Larssen, Hen rik Bull, 
Ma rit Fors nes, Brit An kill, Rolf Sel fors og Ing jerd Thu ne.

Ønsker kandidater 
til tillitsvalgtprisen
Pri sen til årets til lits valg te i Ju rist-
for bun det skal de les ut un der Ju rist-
kon gres sen i no vem ber og for bun-
det øns ker nå for slag på kan di da ter. 
– Ju rist for bun det øns ker å dele ut en 
pris til en til lits valgt som i pe ri oden 
har ut fylt rol len som til lits valgt på 
en sær lig god måte. Ju rist for bun det 
øns ker med til lits valgt pri sen å hed-
re den inn sat sen våre til lits valg te 
gjør, og på den ne må ten set te fo kus 
på for bun dets vik tig ste res surs i 
ar bei det med å bed re med lem me-
nes lønns- og ar beids vil kår og heve 
ju ris ters an se el se, he ter det fra for-
bu det om pri sen.



13JURISTKONTAKT   4 / 2018JURISTKONTAKT   4 / 2018

50 år si den
«Disse avsnitt er preget av lange, 
innviklede setninger som ofte 
trenger en inngående studie for å 
forstå hva forfatteren ønsker å 
utrykke. Boken er derfor ikke 
egnet som reiselektyre, selv om 
dens format skulle tilsi dette.»
(Carl August Fleischers bok 
Grunnlovens grenser er ikke typisk 
reiselektyre mener anmelder)

40 år si den
«Ansettelsesrådet foretok i april 
ansettelse i vikariat som første-
konsulent ved Juridisk avdeling 
i  Arbeidstilsynet. Vi regnet på 
forhånd med at søkerne Ståle 
Eskeland og Harald Stabell sto 
sterkt, men en tredje jurist ble 
likevel foretrukket.» 
(Juristforbundet anker dette inn 
for  departementet, men blir avvist)

30 år si den
«Det er i Norge i dag ca 4000 
ansatte i private vaktselskaper. 
Og  utviklingen vil fortsette.»
(Harald Ellefsen i Stortingets 
justiskomité fikk rett) 

20 år si den
«Står dommerfullmektigordningen 
i  fare?”
(Dommerfullmektiggruppen er 
bekymret for hva et nytt utvalg  
kan komme fram til)

Oslo Legal Walk i september

Årets største og morsomste rettshjelps-
dugnad går av stabelen onsdag 5. septem-
ber, melder Juristforbundet. Da arrangerer 
Juristforbundet for første gang Oslo Legal 
Walk. Det er en vandring i Oslo sentrum, der 
hele overskuddet går til ulike rettshjelptil-
tak. – Juristforbundet har hentet Legal 
Walk til Norge for at våre medlemmer, juris-
ter, advokater og andre som ønsker det kan 

støtte opp under ulike rettshjelpstiltak.  Vi 
håper Legal Walk blir en skikkelig folkefest, 
skriver forbundet. Legal Walk har sitt 
utspring og opprinnelse i London, der 12 
000 deltok i fjorårets marsj (bildet). Det 
arrangeres også Legal Walk i flere andre 
byer i England og Australia. Nå har turen 
kommet til Norge. 

Ro ser domstolsamarbeid på Helgeland
I slut ten av mai be søk te Dom mer for en in gen 
ting ret te ne i Rana, Al sta haug og Brønn øy – 
for å få inn syn i hvor dan det fun ge rer å ha fel-
les le der og dom me re som veks ler på å ar-
bei de ved de tre retts ste de ne. Ing jerd Thu ne, 
le der av Dom mer for en in gen, be røm mer i 
Hel ge lands Blad so ren skri ver Rolf Sel fors, 
som har le det ting ret te ne i Al sta haug og 
Rana si den 2015. Brønn øy ble inn lem met i 
ord nin gen i 2016. – Sel fors er en fore gangs-
mann på om rå det og har vært flink til å få i 
stand et sam ar beid mel lom de tre dom sto-
le ne. Det sy nes som om dom me re, saks be-
hand le re og full mek ti ger er for nøy de, og at 
res sur se ne ut nyt tes bed re, sier hun til Hel-
ge lands Blad. Hun sier at sam ar beids mo del-
len kan skje også kan bru kes and re ste der.  

– Sam ti dig kos ter det pen ger og tar tid å 
sen de dom mer ne rundt, og det er et po li tisk 
spørs mål hvor dan man vil bru ke pen ge ne. 
Øns ker po li ti ker ne en de sen tra li sert struk tur, 
må de be vil ge pen ger til det. Det ser det ikke 
ut til at de er vil li ge til, sier Thu ne til avi sen. 

Vil ut vi de for el del ses fris ten i barneovergrepssaker
Jus tis- og be red skaps de par te men tet fore-
slår å ut vi de for el del ses fris ten ved over-
grep mot barn. Det te er ett av for slage ne til 
end rin ger i straf fe lo ven og and re lo ver som 
ny lig ble sendt på hø ring. I hø rings no ta tet 
fore slås å ut vi de for el del ses fris te ne for 
over grep mot barn og vis se and re lov brudd, 
et ter som kor te re for el del ses fris ter i den 
nye straf fe lo ven kan ha hatt uhel di ge kon-

se kven ser, skri ver de par te men tet i en 
pres se mel ding og pe ker på at det ved sli ke 
lov brudd ofte kan være om tale om hand lin-
ger som for nær me de ikke ser seg i stand til 
å for tel le om før det har gått noe tid. De 
gjel den de for el del ses fris te ne vil der for 
kun ne gjø re det van ske lig å av dek ke sli ke 
hand lin ger før straff an sva ret er for el det.

Hei di Heg ge nes ny de par te ments råd
Hei di Heg ge nes (52) er ut nevnt til de par te-
ments råd i Jus tis- og be red skaps de par te men-
tet. Hun kom mer fra stil lin gen som eks pe di-
sjons sjef og le der av Ad mi nist ra tiv og 
kon sti tu sjo nell av de ling ved Stats mi nis te rens 

kon tor. Hun tar over et ter de par te ments råd Tor Sag lie. – Med 
sin bak grunn og er fa ring, har Heg ge nes me get gode for ut set-
nin ger for å be hers ke opp ga ve ne som den ne stil lin gen kre ver. 

Sær lig hen nes er fa ring med be red skaps ar beid og kri se hånd-
te ring vil kom me de par te men tet til gode. Jeg er trygg på at 
Heg ge nes vil iva re ta både lang sik ti ge og stra te gis ke opp ga-
ver og de mer ope ra ti ve en kelt sa ker, sier jus tis-, be red skaps- 
og inn vand rings mi nis ter Tor Mik kel Wara i en pres se mel ding. 
Heg ge nes tok ju ri disk em bets eksa men ved Uni ver si te tet i 
Oslo i 1990. 



Politiskuddene i Kristiansand

Etterlatte krever 
ny vurdering

Deres ektefelle og far ble skutt og drept av 
politiet i Kristiansand for halvannet år siden. 
Familien mener politiet kunne unngått å drepe 
ham, men er avhengig av økonomisk støtte fra en 
stadig mer utarmet rettshjelpsordning for å få 
sitt syn fremmet. Advokat Frode Sulland vil på 
vegne av en mor og fire barn klage saken inn for 
Sivilombudsmannen.

Tekst og foto: Tore Letvik



             Min vurdering er at  
både hendelsesforløpet og 
den jussen som er anvendt, 

bør vurderes av  
Sivilombudsmannen

Advokat Frode Sulland
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ham, så vi kun ne fått ham hjem igjen i 
live en dag. 

Hun tror at han må ha vært i psy
kisk uba lan se den ne nat ten. 

– Po li ti et bur de vel være så pass 
godt trent at de, som pro fe sjo nel le 
men nes ker, skul le kun ne kla re å hånd
te re per so ner i men tal uba lan se uten å 
måt te ta liv, sier fi re barns mo ren. 

Hun re age rer sterkt på det fa mi
li en opp lev de som mang len de in for
ma sjon fra po li ti et et ter at tra ge di en 
var et fak tum.

– Vi måt te finne ut alt gjen nom 
me dia de før s te uke ne. Vi ble ald ri 
in for mert om nye opp lys nin ger.

Un der Spe si al en he tens et ter forsk
ning av sa ken kom det frem at po li ti
tje nes te men ne ne som skjøt, i til legg 
til frykt for egne liv, også fryk tet at 
35år in gen skul le kla re å kjøre fra ste
det og at and re da ville kun ne bli ut
satt for ri si ko.

– De kun ne ha hind ret bi len i å 
for la te ste det ved å sky te is tyk ker dek
ke ne, sier hun. 

En ken sto med ett ale ne som for
sør ger. Hun har kjem pet hardt for å 
kun ne kla re å ha nok øko no mi til å 
be hol de hus og hjem i den van ske li ge 
ti den. Å bære en øko no misk be last
ning ved å kla ge sa ken inn for Si vil
om buds man nen el ler å selv be ta le for 
et even tu elt si vilt søks mål, er uten for 
rek ke vid de for tel ler hun.

Sky ting
Fi re barns fa ren skjøt mot po li ti et og 
kjør te vi de re. Han stan set til slutt 
bi len i nær he ten av en ben sin sta sjon. 
Po li ti pat rul jen som tid li ge re var 
be skutt av ham kom dit og opp fat tet 
si tua sjo nen som så tru en de at de to 
po li ti tje nes te men ne ne be gyn te å sky
te. 35år in gen løs net ald ri skudd mot 
po li ti pat rul jen på det te ste det. 
Ob duk sjon vis te at han ble truf fet i 
høy re side av ryg gen. 

En ken me ner det er for en kelt av 
myn dig he te ne å god kjen ne po li ti ets 
bruk av vå pen mot ek te man nen.

– Jeg lu rer på om det kan være 
greit at po li ti et sky ter en mann i ryg

hag la som han had de for å jak te fugl 
og små vilt.

– Had de jeg sett at han tok med seg 
vå pen så ville jeg ha stan set ham, sier 
hun. 

Hun for tel ler at for di hun trod de 
han bare ville kjøre seg en li ten tur på 
de øde vei ene i nær he ten av de res 
hjem for så å re tur ne re, la hun seg til å 
sove, in tet an en de om at man nen fort
sat te med kurs mot Kris tian sand. 

Av hen syn til de mins te bar na øns
ker hun ikke å stå fram med navn, og 
hel ler ikke at nav net på hen nes 
av dø de ek te fel le skal bru kes.

– Ikke seg selv
En ken be skri ver sin mann som hardt
ar bei den de og glad i bar na, som for
uten 19år in gen, be står av to tvil lin ger 
på 11 år og yng ste dat te ren som nå er 
tre år gam mel. 

– Jeg for sva rer over ho det ikke hans 
hand lin ger, men sam ti dig vet jeg at han 
ikke var seg selv den nat ten. In gen av oss 
kjen ner den per so nen som gjor de det te, 
sier en ken som for tel ler at ett av spørs
må le ne som kver ner rundt i ho det er 
hvor for man nen gjor de som han gjor de.

En ken be skri ver en fa mi lie far som 
had de job bet svært lan ge ar beids da ger 
i en lang pe ri ode. Både en ken og dat
te ren sit ter igjen med fle re ube svar te 
spørs mål. De øns ker å vite mer om 
hva som skjed de den kvel den. 

Det var po li ti et som brak te ny he
ten om at man nen var skutt

– Vi lå og sov. Po li ti et had de tatt 
seg inn gjen nom ve ran da dø ra. Jeg våk
net av at po li ti folk sto og lys te med 
lom me lykt uten for min so ve roms dør. 
De sa det had de vært en sky te epi so de 
mel lom pap pa og po li ti et og at han 
var på sy ke hu set, sier dat te ren som 
bare var 17 år den gang.

Snart ble det klart at 35år in gen 
ikke had de over levd. En ken sav ner 
svar på hvor for po li ti et skjøt de dø de
li ge skud de ne.

– Jeg kan fort satt ikke for stå at det 
måt te være nød ven dig for po li ti et å 
dre pe ham. De kun ne skutt ham i 
bena, uska de lig gjort ham uten å dre pe 

pap pa. Po li ti et har ald ri kom met hjem 
til oss for å snakke med oss om det 
som har skjedd, sier dat te ren.

– Vi opp lev de å bli over latt til oss 
selv et ter at vår kjæ re pap pa og ek te
fel le ble skutt. Det har ikke vært noen 
om sorg fra det of fent li ge el ler noe 
ap pa rat som har gitt noe re elt til bud 
for å hjelpe oss å tak le li vet et ter tra
ge di en, sier dat te ren og man nens enke 
(41). 

Det er natt til søn dag 27. no vem
ber 2016. En bil kjø rer fra Ven nes la 
mot Kris tian sand. I bi len sit ter en 35 
år gam mel fi re barns far. Han er be ru
set og har sin hagle i se tet ved si den av 
seg. Få ti mer se ne re våk ner det nors ke 
sam fun net opp til ny he te ne om at en 
mann har løs net skudd mot po li ti et og 
at man nen er skutt og drept av po li
ti et.

Man nen som om ta les på ny he te ne 
er far til den da 17 år gam le jen ta og 
ek te fel len til hen nes mor. 

Ju rist kon takt mø ter de to i de res 
hjem i Ven nes la uten for Kris tian sand. 
De var her den skjeb ne svang re nat ten. 
Ek te pa ret had de be søk av ven ner og 
hyg get seg. Sent på kvel den reis te 
gjes te ne. Rett før ek te pa ret skul le leg
ge seg, opp sto en uenig het mel lom de 
to som 41år in gen be skri ver som 
ba ga tell mes sig.

– Et ter hvert gikk man nen min ut 
i bi len og sat te seg der, sier en ken og 
for tel ler at hun tenk te at han ville 
kjøre seg en tur for å ten ke seg om, og 
så kom me til ba ke igjen. Det hun ikke 
viss te var at han had de tatt med seg 

– Vi me ner den ne politivoldsaken er så 
al vor lig at den må vur de res av en uav
hen gig in stans. Min vur de ring er at 
både hen del ses for lø pet og den jus sen 
som er an vendt, bør vur de res av Si vil
om buds man nen, et ter at Spe si al en he
ten og Riks ad vo ka ten som en in tern 
kla ge in stans, hen la den som in tet 
straff bart for hold an s es be vist, sier 
ad vo kat Sul land, som har bred er fa ring 
fra tid li ge re po li ti sa ker, blant an net 
som bi stands ad vo kat i Obio rasa ken.

Sul land er også opp nevnt som 
bi stands ad vo kat et ter po li ti skud de ne i 
Kris tian sand.

– Av gjø rel se ne fra Spe si al en he ten 
og Riks ad vo ka ten et ter la ter et inn
trykk av at det skal være let te re for 
po li ti et å bli fri fun net på grunn av 
nød ver ge enn for van li ge folk, mens 
det bur de være om vendt si den po li
ti et skal være tre net i å tak le dra ma
tis ke si tua sjo ner, sier han.

Det var en bil jakt i Kris tian sand i 
2016 som end te med at en 35 år gam
mel, be væp net mann som had de løs
net skudd mot en po li ti pat rul je, selv 
ble skutt av po li ti et. Han døde kort 
tid se ne re av skudd ska de ne. Til ba ke 
sit ter hans enke og de res fire barn. 
Med sor gen og med spørs må le ne. Og 
med en sterk kri tikk av myn dig he te ne. 
Ju rist kon takt har be søkt fa mi li en, som 
ikke bare mis tet sin kjæ re far og ek te
mann, men også fa mi li ens ho ved for
sør ger, og som – midt i det men nes ke
li ge ta pet – sli ter øko no misk for å 
be hol de hus og hjem.

Ube svar te spørs mål
Hun er 19 år. På ar men står ta to vert: 
Pap pa. Un der står da to en 271116. 
Da gen da hen nes far ble skutt og 
drept av po li ti et i Kris tian sand. Både 
Spe si al en he ten og Riks ad vo ka ten har 
fast slått at po li ti et hand let i lov lig 
nød ver ge og av slut tet gransk nin gen. 
For myn dig he te ne er det en hen lagt 
og «glemt» sak, men for de på rø ren de 
er ta pet livs langt og de ube svar te 
spørs må le ne man ge.

– Jeg skul le gjer ne møtt de po li ti
tje nes te men ne ne som skjøt og drep te 

       Po li ti et bur de vel  
være så pass godt trent  
at de, som pro fe sjo nel le 
men nes ker, skul le kun ne 

kla re å hånd te re per so ner  
i men tal uba lan se uten  

å måt te ta liv
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for sø ke å for sik re meg om at bar na 
kom mer minst mu lig ska det ut av det
te. Det er først nå jeg fø ler at jeg kan 
be gyn ne å be ar bei de sor gen et ter min 
kjæ re, snil le mann som jeg var så glad 
i. Han var bar nas bes te venn, om sorgs
full, plikt opp fyl len de, kjær lig, po si tiv 
og hjelp som, sier hun. 

– Sis te ut vei
Ju rist kon takt har over sendt kri tik ken 
fra fa mi li en til Agder po li ti dis trikt, og 
vi se po li ti mes ter Arne Sund voll, gir 
føl gen de kom men tar:

gen, og at de kan opp tre slik som er 
kom met fram i et ter tid. Å sky te 17 
skudd i det som vir ker å være full 
pa nikk, uten å ha over sikt, og uten å gi 
ham en mu lig het til å over gi seg, sier 
hun.

En ken for tel ler om en van ske lig 
tid. Hun har følt på et enormt an svar, 
ikke minst for å iva re ta sine barn.

– Vi snak ker om en si tua sjon som 
er et stort trau me for bar na. Det har 
vært vel dig tøft, og jeg fø ler at jeg ikke 
har fått mu lig het til å sør ge. Det har 
vært vik ti ge re og mer nød ven dig å 

ham, så vi kun ne fått ham hjem igjen i 
live en dag. 

Hun tror at han må ha vært i psy
kisk uba lan se den ne nat ten. 

– Po li ti et bur de vel være så pass 
godt trent at de, som pro fe sjo nel le 
men nes ker, skul le kun ne kla re å hånd
te re per so ner i men tal uba lan se uten å 
måt te ta liv, sier fi re barns mo ren. 

Hun re age rer sterkt på det fa mi
li en opp lev de som mang len de in for
ma sjon fra po li ti et et ter at tra ge di en 
var et fak tum.

– Vi måt te finne ut alt gjen nom 
me dia de før s te uke ne. Vi ble ald ri 
in for mert om nye opp lys nin ger.

Un der Spe si al en he tens et ter forsk
ning av sa ken kom det frem at po li ti
tje nes te men ne ne som skjøt, i til legg 
til frykt for egne liv, også fryk tet at 
35år in gen skul le kla re å kjøre fra ste
det og at and re da ville kun ne bli ut
satt for ri si ko.

– De kun ne ha hind ret bi len i å 
for la te ste det ved å sky te is tyk ker dek
ke ne, sier hun. 

En ken sto med ett ale ne som for
sør ger. Hun har kjem pet hardt for å 
kun ne kla re å ha nok øko no mi til å 
be hol de hus og hjem i den van ske li ge 
ti den. Å bære en øko no misk be last
ning ved å kla ge sa ken inn for Si vil
om buds man nen el ler å selv be ta le for 
et even tu elt si vilt søks mål, er uten for 
rek ke vid de for tel ler hun.

Sky ting
Fi re barns fa ren skjøt mot po li ti et og 
kjør te vi de re. Han stan set til slutt 
bi len i nær he ten av en ben sin sta sjon. 
Po li ti pat rul jen som tid li ge re var 
be skutt av ham kom dit og opp fat tet 
si tua sjo nen som så tru en de at de to 
po li ti tje nes te men ne ne be gyn te å sky
te. 35år in gen løs net ald ri skudd mot 
po li ti pat rul jen på det te ste det. 
Ob duk sjon vis te at han ble truf fet i 
høy re side av ryg gen. 

En ken me ner det er for en kelt av 
myn dig he te ne å god kjen ne po li ti ets 
bruk av vå pen mot ek te man nen.

– Jeg lu rer på om det kan være 
greit at po li ti et sky ter en mann i ryg

hag la som han had de for å jak te fugl 
og små vilt.

– Had de jeg sett at han tok med seg 
vå pen så ville jeg ha stan set ham, sier 
hun. 

Hun for tel ler at for di hun trod de 
han bare ville kjøre seg en li ten tur på 
de øde vei ene i nær he ten av de res 
hjem for så å re tur ne re, la hun seg til å 
sove, in tet an en de om at man nen fort
sat te med kurs mot Kris tian sand. 

Av hen syn til de mins te bar na øns
ker hun ikke å stå fram med navn, og 
hel ler ikke at nav net på hen nes 
av dø de ek te fel le skal bru kes.

– Ikke seg selv
En ken be skri ver sin mann som hardt
ar bei den de og glad i bar na, som for
uten 19år in gen, be står av to tvil lin ger 
på 11 år og yng ste dat te ren som nå er 
tre år gam mel. 

– Jeg for sva rer over ho det ikke hans 
hand lin ger, men sam ti dig vet jeg at han 
ikke var seg selv den nat ten. In gen av oss 
kjen ner den per so nen som gjor de det te, 
sier en ken som for tel ler at ett av spørs
må le ne som kver ner rundt i ho det er 
hvor for man nen gjor de som han gjor de.

En ken be skri ver en fa mi lie far som 
had de job bet svært lan ge ar beids da ger 
i en lang pe ri ode. Både en ken og dat
te ren sit ter igjen med fle re ube svar te 
spørs mål. De øns ker å vite mer om 
hva som skjed de den kvel den. 

Det var po li ti et som brak te ny he
ten om at man nen var skutt

– Vi lå og sov. Po li ti et had de tatt 
seg inn gjen nom ve ran da dø ra. Jeg våk
net av at po li ti folk sto og lys te med 
lom me lykt uten for min so ve roms dør. 
De sa det had de vært en sky te epi so de 
mel lom pap pa og po li ti et og at han 
var på sy ke hu set, sier dat te ren som 
bare var 17 år den gang.

Snart ble det klart at 35år in gen 
ikke had de over levd. En ken sav ner 
svar på hvor for po li ti et skjøt de dø de
li ge skud de ne.

– Jeg kan fort satt ikke for stå at det 
måt te være nød ven dig for po li ti et å 
dre pe ham. De kun ne skutt ham i 
bena, uska de lig gjort ham uten å dre pe 

– Vi opp lev de å bli over latt til oss selv et ter at vår kjæ re pap pa og ek te fel le ble skutt, 
sier enken og datteren.
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 «Vi har stor for stå el se for den 
van ske li ge si tua sjo nen fa mi li en er satt 
i et ter det tra gis ke ut fal let av hen del
sen på Gart ner løk ka. Å bru ke vå pen 
slik det ble gjort den ne nat ta er ald ri 
øns ke lig, og er po li ti ets sis te ut vei. 
Sa ken er et ter fors ket av Spe si al en he
ten og vi de re hånd tert av riks ad vo ka
ten, og det for hol der Agder po li ti dis
trikt seg til. Når det gjel der opp føl ging 
av den nær mes te fa mi lie i et ter kant, 
så ble det tid lig av klart at det te skul le 
hånd te res av Spe si al en he ten og ikke 
av Agder po li ti dis trikt», skri ver Sund
voll i en epost, og vi ser til Spe si al en
he ten for yt ter li ge re kom men ta rer.

Ju rist kon takt har også ret tet en 
fore spør sel til Agder po li ti dis trikt om 
hvor vidt de to tje nes te men ne ne som 
av fyr te skudd har syns punk ter de øns
ker å frem me i sa ken, og fått føl gen de 
svar fra Agder po li ti dis trikts stab for 
kom mu ni ka sjon:

«Pat rul jens le der har vært i kon takt 
med de to tje nes te men ne ne som var 
in vol vert i sa ken på Gartnernøkka. 
In gen av dem øns ket å la seg in ter vjue. 
Hel ler ikke på se ne re tids punkt el ler av 
and re me di er i for hold til den ne sa ken.»

Ju rist kon takt har sendt ar tik le ne, 
med fa mi li ens og ad vo ka te nes ut ta lel
ser, til Spe si al en he ten. Le de ren for 
Spe si al en he ten for po li ti sa ker, Jan 
Egil Prest hus, sva rer at han ikke an ser 
at ar tik le ne in ne hol der opp lys nin ger 

I følge Spesialenheten var det dette som skjedde  
natt til søndag 27. november 2016:

• Politiet får melding om at en bil
fører (35åringen) har vist fram et 
våpen, er redd for seg selv, og har 
sagt noe grusomt vil skje. Politiet 
lokaliserer bilen og legger seg på 
hjul. 35åringen stanser etter
hvert, men kjører så videre. 
35åringen stanser deretter igjen, 
og går ut av bilen. Politipatruljen 
oppfatter at han tar ut en gjen
stand som ligner et våpen. 

• En patruljebil kjører til stedet 
og ser at 35åringen kjører inn 
på en Essostasjon. De følger 
etter og observerer i neste øye
blikk at mannen inntar anleggs
tilling med våpenet og sikter 
mot dem. Patruljen er i ferd 
med å kjøre litt lenger vekk og 
hører at patruljebilen blir truffet 
av det som senere viser seg å 
være et hagleskudd.

• 35åringen kjører derfra, og poli
tiet følger etter. Han kjører til 
Gartnerløkka, like utenfor Kristi
ansand sentrum. Ved en 
Shellstasjon på Gartnerløkka ser 
en politibetjent at 35åringen sit
ter utenfor bilen med våpenet og 
at han har anleggstilling.

• Patruljebilen tar dekning bak 
noen busker i en rundkjøring på 
stedet. Politiet avfyrer skudd 
mot 35åringen. Patrulje melder 
på sambandet at skudd er blitt 
avfyrt og at sjåføren har satt seg 
i bilen igjen. Politibetjentene 
skyter ytterligere skudd etter 
bilen som stanser etter 250 
meter.

• Døren på bilen går opp og 
35åringen faller ut. Livet står 
ikke til å redde og 35åringen dør 
på sykehuset av skuddskaden.

som kre ver kom men tar fra Spe si al en
he ten.

«Spe si al en he tens ved tak i sa ken 
kan le ses på en he tens hjem me si de. 
Spe si al en he ten had de un der et ter

forsk nin gen to mø ter med de på fø
ren de, og det ble i sam svar med reg
le ne i straf fe pro sess lo ven opp nevnt 
bi stands ad vo kat», skri ver Prest hus  i 
en epost til Ju rist kon takt.

Det var på Gartnerløkka i Kristiansand 35åringen  
ble skutt av politiet. Han døde senere på sykehuset.  
(Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix)
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Må søke rettshjelp etter lovens 
unntaksbestemmelser

Sam men med ad vo kat Kirs ten 
Vi kes land Mæh le og ad vo kat-
full mek tig Au ro ra Geel muy den 
for be re der nå ad vo kat Sul land, 
på veg ne av en ken og hen nes 
barn, å søke om å få inn vil get 
fritt retts råd fra fyl kes man nen. 

Tekst: Tore Let vik

Re gje rin gen har i re vi dert stats bud sjett 
kut tet be vilg nin gen til fri retts hjelp 
med 87 mil li o ner kro ner. Det te er et 
re sul tat av at inn tekts gren sen, som 
be stem mer hvem som kva li fi se rer for 
fri retts hjelp, ikke er blitt jus tert si den 
2009. I den sam me pe ri oden har blant 
an net veks ten i tryg de opp gjø re ne gjort 
at man ge som tid li ge re var om fat tet av 
ord nin gen fal ler uten for. Blant dis se er 
per so ner som mot tar ufø re trygd. 

Der med kva li fi se rer hel ler ikke 
en ken i politivoldsaken i Kris tian sand til 

fri retts hjelp og er av hen gig av en sær
ord ning i lov ver ket for å kun ne inn røm
mes øko no misk bi stand til å frem me sin 
sak for Si vil om buds man nen.

– Vi går nå i gang med å søke fri 
retts hjelp, el ler fritt retts råd, på veg ne 
av en ken et ter unn taks be stem mel se ne 
i retts hjelps ord nin gen, sier Sul land.

Der som fa mi li en får inn vil get fritt 
retts råd fra fyl kes man nen vil det bli 
opp til Si vil om buds man nen å vur de re 
om fa mi li ens kri tikk av po li ti et er 
be ret ti get el ler ikke. 

forsk nin gen to mø ter med de på fø
ren de, og det ble i sam svar med reg
le ne i straf fe pro sess lo ven opp nevnt 
bi stands ad vo kat», skri ver Prest hus  i 
en epost til Ju rist kon takt.

F.v. advokatene Kirsten Vikesland Mæhle, Frode Sulland og Aurora Geelmuyden.



JURISTKONTAKT   4 / 201820 JURISTKONTAKT   4 / 2018

ram me uskyl dig tred je per son. Et pro
sjek til som eks pan de rer har mind re 
sann syn lig het for å gå gjen nom. Et til
leggs ar gu ment som ble brukt er at 
ny ere ut vik ling av slik am mu ni sjon 
gjør at pro sjek ti let ikke frag men te res 
så mye som tid li ge re. Myn dig he te ne 
har også ar gu men tert med at po li ti et 
tro lig ikke vil ha be hov for å sky te så 
man ge skudd, da hvert pro sjek til gjør 
mer ska de på per so nen som blir truf
fet. Da tid li ge re jus tis mi nis ter Anders 
Anundsen an non ser te at norsk po li ti 
gikk over til eks pan de ren de am mu ni
sjon, sa han:

– Den nye am mu ni sjo nen til la tes 
for di den ve sent lig re du se rer fa ren for 
ska de på and re enn den po li ti et vil 
ram me i de svært få til fel le ne po li ti et 
må av fy re skudd, sa Anundsen til Po li
ti fo rum.

– Ska de føl gen av den nye am mu
ni sjo nen blir nor malt noe stør re for 
den som blir truf fet. Det vil kun ne 
bi dra til at po li ti et kan nøy tra li se re en 
trus sel med fær re skudd, sa den da væ
ren de jus tis mi nis te ren.

Man ge skudd
Spe si al en he tens et ter forsk ning av 
po li ti men ne ne som bruk te sine vå pen 
mot 35år in gen i Kris tian sand vis te at 
de i alt skjøt 17 skudd. Det ble skutt 
på un der 50 me ters hold med MP5 
ma skin pis tol med så kalt «short stop
am mu ni sjon», som er be teg nel sen for 
eks pan de ren de am mu ni sjon. Bare ett 
av skud de ne var di rek te treff i krop
pen, i høy re side av ryg gen og på før te 
ska den som gjor de at 35år in gen 
døde.

Po li ti be tjen ten som Spe si al en he
ten me ner av fyr te det død brin gen de 
skud det, sa i sin for kla ring at han 
men te at han så at man nen fikk et lite 
«støkk» av en av de før s te 46 skud
de ne han løs net og at han da tenk te at 
han had de truf fet, og at han stan set å 
sky te. Men at han fort sat te å sky te da 
35år in gen kom seg inn i bi len og 
kjør te av gårde. Det vis te seg at 
35år in gen da var truf fet av det dø de
li ge skud det, og han seg net om i bi len 

35-år in gen i Kris tian sand er  
den and re per so nen som er 
skutt og drept med eks pan  de-
ren de am mu ni sjon av po li ti et 
i Norge si den den om dis ku ter te 
am mu ni sjo nen ble tatt i bruk 
for fire år si den.

Tekst: Tore Let vik

I juni 2014 sa re gje rin gen, og da væ
ren de jus tis mi nis ter Anders Anundsen, 
ja til å inn fø re bruk av eks pan de ren de 

am mu ni sjon for po li ti et i Norge. I sep
tem ber 2015 ble en mann skutt og 
drept av po li ti et med slik am mu ni sjon 
i Ottestad i Hedmark. Det var da før
s te gang si den 2006 en per son ble 
drept som føl ge av po li ti skudd i Norge. 
Man nen ble be kref tet død på ste det. 
En po li ti mann ble truf fet av skudd fra 
man nen, men uten å få livs tru en de 
ska der. 

I man ge år på gikk en opp he tet 
dis ku sjon i Norge om hvor vidt norsk 
po li ti skul le få an led ning til å gå over 
til å bru ke eks pan de ren de am mu ni
sjon el ler ikke. Pro sjek ti let ut vi der seg 
i krop pen et ter treff, og gjør stør re 
ska de enn så kalt hel mant let am mu ni
sjon som norsk po li ti bruk te tid li ge re. 

Hel mant let am mu ni sjon frag men te
res i li ten grad et ter å ha truf fet et 
men nes ke. Haagkon ven sjo nen for byr 
eks pan de ren de am mu ni sjon til mi li
tært bruk i krig på grunn av de sto re 
ska de ne pro sjek ti le ne på fø rer men
nes ker. Inn til juni 2014 var bruk av 
eks pan de ren de am mu ni sjon kun lov 
til bruk un der jakt stor vilt jakt her i 
lan det.

Fler delt be grun nel se
Be grun nel sen for å inn fø re bruk av 
eks pan de ren de am mu ni sjon var fler
delt. Jus tis de par te men tet pek te på at 
det er stør re fare for at hel mant le de 
pro sjek ti ler går gjen nom den per so
nen som po li ti et sky ter på og da kan 

Skutt med ekspanderende ammunisjon

Hand lings al ter na ti ver
Sen tralt i en kla ge til Si vil om buds
man nen vil være de hand lings al ter
na ti ver po li ti et had de, og om dis se 
ble be nyt tet el ler for søkt be nyt tet, 
før po li ti men ne ne skjøt og drep te 
35år in gen.

– Vår opp fat ning er at det var en 
rek ke mind re ska de gjø ren de til tak 
som bur de vært for søkt før man gikk 
til det skritt å sky te for å dre pe. I 
den av gjø ren de si tua sjo nen var 
35år in gen på vei bort. Det var en 
rund kjø ring, alt så en fy sisk hind ring, 
mel lom 35år in gen og po li ti tje nes
te men ne ne som de kun ne søkt dek
ning bak, i til legg til at de kun ne 
brukt po li ti bi len som dek ning. De 
var også ut rus tet med full be skyt
tel se, mens av dø de stod ube skyt tet 
for an bi len sin, sier ad vo kat Kirs ten 
Vi kes land Mæh le

Hun på pe ker også at in gen skudd 
ble av fyrt mot po li ti et i rund kjø  rin
gen

– Po li ti et star tet sky tin gen mot 
av dø de uten å rope at han skul le leg ge 

fra seg vå pe net el ler av fy re var sels
skudd, og de ga ham der med hel ler 
in gen mu lig het til å over gi seg, sier 
Vi kes land Mæh le, som del tok i re kon

struk sjo nen i Kris tian sand sam men 
med Fro de Sul land, i for bin del se med 
Spe si al en he tens et ter forsk ning av 
hen del sen.

– Vår opp fat ning er at det var en rek ke 
mind re ska de gjø ren de til tak som bur de 
vært for søkt, sier Kirsten Vikesland 
Mæhle. 

– Politiet skal være trent til å håndtere 
dramatiske situasjoner, sier advokat 
Frode Sulland.
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– Nød ver ge opp fylt
«Selv om det ikke fore lig ger en sik ker 
opp lys ning om an tal let skudd som ble 
av fyrt mens X stod uten for bi len, an s
es på det rene at skudd tak ten har vært 
rask og at A der for i be gren set grad 
kan ha hatt mu lig het til å se og vur
de re virk nin gen av skudd som var 
av fyrt og over veie nød ven dig he ten av 
vi de re be skyt ning. As egen for kla ring 
må for stås slik at han føl te sterk frykt 
og at han fort sat te å sky te så len ge X 
frem stod som en trus sel», skri ver Spe
si al en he ten.

Og vi de re:
«Så len ge vilkårene for å hand le i nød
ver ge vur de res opp fylt, ser Spe si al en
he ten ikke at det i den straf fe retts li ge 
be døm mel sen av As opp tre den kan 
til leg ges vekt at det ble av fyrt fle re 
skudd som ikke traff Xs over kropp, 
men som bom met, strei fet ham el ler 
traff våpenet. Spe si al en he ten har, selv 
om an tal let skudd som ble av fyrt må 
an s es høyt, ikke fun net at det er 
grunn lag for å an fø re at po li ti be tjent 
As for svars hand ling i si tua sjo nen gikk 
åpenbart ut over hva som var for svar
lig Jf. straf fe lo ven § 18 før s te ledd 
bok stav c).»

et ter å ha kjørt 250 me ter. Han døde 
se ne re på sy ke hu set. 

I lø pet av tids rom met po li ti et 
skjøt mot 35år in gen og bi len, pas
ser te en per son i bak grun nen. Ved
kom men de hør te pro sjek ti ler tref fe i 
nær he ten av seg, men ble ikke truf fet. 
Han var mørkt kledd, og po li ti tje nes
te men ne ne har for talt at de ikke så 
ham.

I sin et ter forsk ning av de to po li ti
tje nes te men ne ne be mer ker Spe si al
en he ten an tall skudd, og skri ver i sitt 
på ta le ved tak:

«Spe si al en he ten an ser det sær
egent for sa ken at det ble av fyrt man
ge skudd på kort tid.» 

ram me uskyl dig tred je per son. Et pro
sjek til som eks pan de rer har mind re 
sann syn lig het for å gå gjen nom. Et til
leggs ar gu ment som ble brukt er at 
ny ere ut vik ling av slik am mu ni sjon 
gjør at pro sjek ti let ikke frag men te res 
så mye som tid li ge re. Myn dig he te ne 
har også ar gu men tert med at po li ti et 
tro lig ikke vil ha be hov for å sky te så 
man ge skudd, da hvert pro sjek til gjør 
mer ska de på per so nen som blir truf
fet. Da tid li ge re jus tis mi nis ter Anders 
Anundsen an non ser te at norsk po li ti 
gikk over til eks pan de ren de am mu ni
sjon, sa han:

– Den nye am mu ni sjo nen til la tes 
for di den ve sent lig re du se rer fa ren for 
ska de på and re enn den po li ti et vil 
ram me i de svært få til fel le ne po li ti et 
må av fy re skudd, sa Anundsen til Po li
ti fo rum.

– Ska de føl gen av den nye am mu
ni sjo nen blir nor malt noe stør re for 
den som blir truf fet. Det vil kun ne 
bi dra til at po li ti et kan nøy tra li se re en 
trus sel med fær re skudd, sa den da væ
ren de jus tis mi nis te ren.

Man ge skudd
Spe si al en he tens et ter forsk ning av 
po li ti men ne ne som bruk te sine vå pen 
mot 35år in gen i Kris tian sand vis te at 
de i alt skjøt 17 skudd. Det ble skutt 
på un der 50 me ters hold med MP5 
ma skin pis tol med så kalt «short stop
am mu ni sjon», som er be teg nel sen for 
eks pan de ren de am mu ni sjon. Bare ett 
av skud de ne var di rek te treff i krop
pen, i høy re side av ryg gen og på før te 
ska den som gjor de at 35år in gen 
døde.

Po li ti be tjen ten som Spe si al en he
ten me ner av fyr te det død brin gen de 
skud det, sa i sin for kla ring at han 
men te at han så at man nen fikk et lite 
«støkk» av en av de før s te 46 skud
de ne han løs net og at han da tenk te at 
han had de truf fet, og at han stan set å 
sky te. Men at han fort sat te å sky te da 
35år in gen kom seg inn i bi len og 
kjør te av gårde. Det vis te seg at 
35år in gen da var truf fet av det dø de
li ge skud det, og han seg net om i bi len 

Vil sikre forsvarlig maktbruk overfor ustabile personer
Den 29. mars 2017 avga det så kal te 
«Be væp nings ut val get» sin rap port 
«Po li ti og be væp ning», NOU 2017: 
9. Ut val gets ho ved opp ga ve var å 
vur de re om po li ti et i Norge bør ha 
en per ma nent be væp ning el ler 
ikke, noe fler tal let gikk imot, men 
ut val get ga også and re kon kre te 
an be fa lin ger. En av dem var å an be
fa le at po li ti et sik rer kom pe tan se 
på for svar lig bruk av makt over for 
per so ner i psy kisk uba lan se.

«Ut val get an be fa ler at po li ti et 
har kunn skap og fer dig he ter som 

gir trygg het i hånd te rin gen av psy
kisk usta bi le per so ner, slik at det 
sik res for holds mes sig het i makt
bruk. I sam ar beid med fag mil jø er i 
hel se tje nes ten bør det ut re des om, 
og even tu elt hvor dan, ut dan ning 
og ved li ke holds tre ning i po li ti et 
kan styr kes på det te om rå det. Det 
bør også ut ar bei des egne ana ly ser 
av po li ti ets bruk av makt i opp drag 
som in vol ve rer psy kisk syke el ler 
usta bi le per so ner», skri ver ut val get 
i rap por ten.

Hel mant let am mu ni sjon frag men te
res i li ten grad et ter å ha truf fet et 
men nes ke. Haagkon ven sjo nen for byr 
eks pan de ren de am mu ni sjon til mi li
tært bruk i krig på grunn av de sto re 
ska de ne pro sjek ti le ne på fø rer men
nes ker. Inn til juni 2014 var bruk av 
eks pan de ren de am mu ni sjon kun lov 
til bruk un der jakt stor vilt jakt her i 
lan det.

Fler delt be grun nel se
Be grun nel sen for å inn fø re bruk av 
eks pan de ren de am mu ni sjon var fler
delt. Jus tis de par te men tet pek te på at 
det er stør re fare for at hel mant le de 
pro sjek ti ler går gjen nom den per so
nen som po li ti et sky ter på og da kan 

Skutt med ekspanderende ammunisjon

struk sjo nen i Kris tian sand sam men 
med Fro de Sul land, i for bin del se med 
Spe si al en he tens et ter forsk ning av 
hen del sen.

– Politiet skal være trent til å håndtere 
dramatiske situasjoner, sier advokat 
Frode Sulland.

Politiet bruker nå ekspanderende 
ammunisjon i sine skytevåpen.
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Med advokat på slep til NAV
Må man bruke advokat for å få det man har  
krav på fra NAV? Må man klage for å få rett? 
Hvordan unngå usaklig forskjellsbehandling?

Advokat Gro Sandvold, Advokat Sandvold AS
Tirsdag 14. august 2018 kl. 14.00, Lille Andevinge, Arendal

Ta smarte valg!
Nettvett og personlig økonomi for 
ungdomsskoleelever  
(hovedprogrammet til Arendalsuka UNG). 
 
Juristforbundet og Econa (siviløkonomenes 
forening) vil gi ungdomsskoleelever en morsom 
og nyttig innføring i to viktige temaer som har stor 
betydning for livsmestringen – nå og i framtiden.

Fredag 17. august 2018 kl. 13.00, Arendal kultur- og rådhus

Hvordan forsvare et «monster»? 
Hvordan klarer en advokat å påta seg forsvaret 
av en som er siktet for alvorlige volds- eller 
sedelighetsforbrytelser?

Advokat Ida Andenæs, Advokatfirmaet Elden DA
Tirsdag 14. august 2018 kl. 15.00, Lille Andevinge, Arendal

Nabokrangler er ikke lovløse
Hvordan kan jurister bistå når det strides om 
f.eks. trær på tomtegrenser, vedlikehold av 
gjerder, ferdsel i strandsonen eller andre kilder til 
nabokrangler.

Førstelektor/advokat Einar Bergsholm,  
Institutt for eiendom og juss, NMBU
Tirsdag 14. august 2018 kl. 16.00, Lille Andevinge, Arendal

www.juristforbundet.no               @Juristforbundet               @Juristforbundet 

Juristforbundet peker på verdien av 
juridisk kompetanse under Arendalsuka
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alle har råd til dette. Regjeringen må 
snu. Inngangsporten til fri rettshjelp 
er mer enn smal nok som den er. En 
ytterligere skjerping er ikke aksepta
belt, sier Lier. 

Fri rettshjelp er en offentlig støtte
ordning som skal sikre nødvendig juri
disk hjelp til personer som ikke har 
økonomiske forutsetninger for å 
kunne ivareta et rettshjelpsbehov av 
stor personlig og velferdsmessig 
betydning. Flere vilkår må oppfylles 
for å få fri rettshjelp, og i noen saksty
per er det en inntektsgrense og en for
muesgrense. 

Rettsliggjort samfunn
Han mener anvendelsesområdet for 
fri rettshjelp i stedet bør utvides. 

– Vi lever i et stadig mer rettslig
gjort samfunn, og behovet for kvalifi
sert juridisk bistand er stort. Langt fra 

Regjeringen foreslår å kutte 
over 87 millioner i fri rettshjelp 
fordi man forventer nedgang i 
antallet som kvalifiserer til det. 
Curt A. Lier mener det er en 
feilslutning. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Regjeringen foreslår kutt til fri retts
hjelp på 87,1 millioner fordi man for
venter nedgang i antallet som har krav 
på det. Det er i revidert nasjonalbud
sjett, som skal behandles av Stortinget 
i slutten av juni, det foreslås å kutte 
bevilgningene. 

I budsjettforslaget heter det: 
«Inntektsgrensen for rett til fri retts
hjelp er ikke justert siden 2009. 
Grunnet positiv inntektsutvikling i 
husholdningene over tid, forventes 
det en nedgang i andelen hushold
ninger som oppfyller kravene til fri 
rettshjelp de kommende årene. 
Basert på regnskapstall foreslås det å 
redusere bevilgningen med 87,1 mil
lioner.» 

– Regjeringen påberoper seg med 
andre ord at de har gitt alle bedre 
råd. Følgelig trenger færre fri retts
hjelp. Jeg ser flere feilslutninger i 
regjeringens slutning. Inntektsnivået 
har økt for noen, ikke for alle. I dag 
har f.eks. en uførepensjonist på min
stesats eller en ung ufør ikke rett til 
rettshjelp. Utgiftene til levekostnader 
og bolig har økt betraktelig. 
Boutgifter alene spiser opp inntekts
utviklingen, sier Curt A. Lier, presi
dent i Juristforbundet, i en presse
melding. 

– Uakseptabelt kutt  
    i fri rettshjelp

– Jeg ser flere feilslutninger i regjeringens slutning. I dag har en uførepensjonist på 
minstesats eller en ung ufør ikke rett til rettshjelp. Utgiftene til levekostnader og 
bolig har økt betraktelig, sier Curt A. Lier. (Foto: Thomas Haugersveen)

   Behovet for  
kvalifisert juridisk bistand 
er stort. Langt fra alle har 

råd til dette
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Med advokat på slep til NAV
Må man bruke advokat for å få det man har  
krav på fra NAV? Må man klage for å få rett? 
Hvordan unngå usaklig forskjellsbehandling?

Advokat Gro Sandvold, Advokat Sandvold AS
Tirsdag 14. august 2018 kl. 14.00, Lille Andevinge, Arendal

Ta smarte valg!
Nettvett og personlig økonomi for 
ungdomsskoleelever  
(hovedprogrammet til Arendalsuka UNG). 
 
Juristforbundet og Econa (siviløkonomenes 
forening) vil gi ungdomsskoleelever en morsom 
og nyttig innføring i to viktige temaer som har stor 
betydning for livsmestringen – nå og i framtiden.

Fredag 17. august 2018 kl. 13.00, Arendal kultur- og rådhus

Hvordan forsvare et «monster»? 
Hvordan klarer en advokat å påta seg forsvaret 
av en som er siktet for alvorlige volds- eller 
sedelighetsforbrytelser?

Advokat Ida Andenæs, Advokatfirmaet Elden DA
Tirsdag 14. august 2018 kl. 15.00, Lille Andevinge, Arendal

Nabokrangler er ikke lovløse
Hvordan kan jurister bistå når det strides om 
f.eks. trær på tomtegrenser, vedlikehold av 
gjerder, ferdsel i strandsonen eller andre kilder til 
nabokrangler.

Førstelektor/advokat Einar Bergsholm,  
Institutt for eiendom og juss, NMBU
Tirsdag 14. august 2018 kl. 16.00, Lille Andevinge, Arendal

www.juristforbundet.no               @Juristforbundet               @Juristforbundet 

Juristforbundet peker på verdien av 
juridisk kompetanse under Arendalsuka
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alle har råd til dette. Regjeringen må 
snu. Inngangsporten til fri rettshjelp 
er mer enn smal nok som den er. En 
ytterligere skjerping er ikke aksepta
belt, sier Lier. 

Fri rettshjelp er en offentlig støtte
ordning som skal sikre nødvendig juri
disk hjelp til personer som ikke har 
økonomiske forutsetninger for å 
kunne ivareta et rettshjelpsbehov av 
stor personlig og velferdsmessig 
betydning. Flere vilkår må oppfylles 
for å få fri rettshjelp, og i noen saksty
per er det en inntektsgrense og en for
muesgrense. 

– Uakseptabelt kutt  
    i fri rettshjelp

– Jeg ser flere feilslutninger i regjeringens slutning. I dag har en uførepensjonist på 
minstesats eller en ung ufør ikke rett til rettshjelp. Utgiftene til levekostnader og 
bolig har økt betraktelig, sier Curt A. Lier. (Foto: Thomas Haugersveen)
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I boka skri ver han: «I en de batt om 
men nes ke ret tig he ter kan det bli eks
tra in tenst ut fra en slags kvasire li gi øs 
hold ning. I man ge de ler av ver den fyl
ler men nes ke ret tig he te ne et re li gi øst 
va kuum. I Norge kan de også inn gå i 
en mi sjons tra di sjon der et mo ralsk 
selv be visst lite folk i nord skal frel se 
mer pri mi ti ve land inn i et etisk rik tig 
per spek tiv. Al ter na ti ve syns punk ter 
som un der gra ver den selv be visst het 
mi sjo nen for ut set ter, kan der for ir ri
te re eks tra mye». 

– Jeg me ner vi i de batt om det te 
må kun ne enes om at vi er eni ge om 
prin sip pe ne i men nes ke ret tig he te ne 
– selv om vi ikke all tid er enig i tolk nin
gen, sa GjemsOn stad ved lan se rin gen.  

– Re li gi øst an strøk
«Men nes ke ret tig he te ne bør ikke få et 
re li gi øst an strøk som pre ten de rer å 
være alt om fat ten de og all vi ten de. 
Le gi ti me me nin ger om men nes ke ret
tig he te ne bør ikke for be hol des et sær
lig lærd «pres te skap» el ler eli te», he ter 
det i boka. 

Han et ter ly ser mer kri tisk de batt 
om te ma et. 

– I norsk men nes ke ret tig hets lit te
ra tur er det van ske lig å finne noen kri
tis ke per spek ti ver. Det fin nes der imot 
i in ter na sjo nal lit te ra tur om em net. 
Jeg tror man fra men nes ke ret tig hets
mil jø et ville tjent sa ken bed re ved å 
være litt mer ny an sert og mer kri tisk, 
spe si elt i for hold til FN. 

I boka tar han for seg fle re dom
mer og tolk nin ger av ret tig he ter og 
han kom mer også med for slag til 
al ter na ti ve til nær min ger og hva han 
me ner kan gjø res an ner le des. 

Til lan se rin gen var også Asle Toje, 
med lem av No bel ko mi te en, og Ma ri us 
Em ber land fra Re gje rings ad vo ka ten 
in vi tert for å kom men te re boka. Toje 
men te te ma et i boka tref fer godt i et 
in ter na sjo nalt per spek tiv. 

– Boka er i spyd spis sen på det som 
er en in ter na sjo nal dis ku sjon om men
nes ke ret tig he ter. Boka er ikke en anti
men nes ke ret tig hets bok, men også 
det te fel tet må ut set tes for kri tikk. I 

en tom fra se, skri ver han. Boka tar opp 
pro blem stil lin ger som overpolitisering 
der alt blir men nes ke ret tig he ter, ab so
lut te for tolk nin ger der ret tig he ter ikke 
ba lan se res opp mot hver and re og ret
tig he ter uten tan ke på bud sjett be
grens nin ger. 

Den tar også for seg de batt kli ma et 
in nen men nes ke ret tig hets juss. 

– Dis se dis ku sjo ne ne blir fort vel
dig in ten se og emo sjo nel le. Jeg hå per 
vi kan åpne opp dis ku sjo nen og ut vi de 
hva som kan drøf tes, sa GjemsOn
stad da boka ble pre sen tert un der et 
fro kost mø te 9. mai. 

Professor Ole Gjems-Onstad 
ønsker med en ny bok å få mer 
kritisk debatt om menneske-
rettighetsjussen. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Jeg hå per vi kan åpne opp dis ku sjo
nen og ut vi de hva som kan drøf tes, 
sier Ole GjemsOn stad om ny bok. 

Ole GjemsOn stad, pro fes sor ved 
Institutt for retts vi ten skap på Han
dels høy sko len BI, er ute med boka 
«Men nes ke ret tig he ter – en ver den 
uten hel ve te», der han tar et kri tisk 
blikk på hvor dan ret tig he te ne har 
ut vik let seg, men nes ke ret tig hets be ve
gel sen og ju ris te nes rol le. 

Men nes ke retts or ga ni sa sjo ner og 
ak ti vis ter in fla te rer og tri via li se rer 
men nes ke ret tig he te ne – og men nes ke
ret tig hets brudd er i Norge for ofte blitt 

        Legitime meninger om  
menneskerettighetene bør  
ikke forbeholdes et særlig  
lærd presteskap eller elite

F.v. Asle Toje, Marius Emberland og Ole GjemsOnstad diskuterte blant annet debattklimaet  
på menneskerettig hetsfeltet under boklanseringen.
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I boka skri ver han: «I en de batt om 
men nes ke ret tig he ter kan det bli eks
tra in tenst ut fra en slags kvasire li gi øs 
hold ning. I man ge de ler av ver den fyl
ler men nes ke ret tig he te ne et re li gi øst 
va kuum. I Norge kan de også inn gå i 
en mi sjons tra di sjon der et mo ralsk 
selv be visst lite folk i nord skal frel se 
mer pri mi ti ve land inn i et etisk rik tig 
per spek tiv. Al ter na ti ve syns punk ter 
som un der gra ver den selv be visst het 
mi sjo nen for ut set ter, kan der for ir ri
te re eks tra mye». 

– Jeg me ner vi i de batt om det te 
må kun ne enes om at vi er eni ge om 
prin sip pe ne i men nes ke ret tig he te ne 
– selv om vi ikke all tid er enig i tolk nin
gen, sa GjemsOn stad ved lan se rin gen.  

– Re li gi øst an strøk
«Men nes ke ret tig he te ne bør ikke få et 
re li gi øst an strøk som pre ten de rer å 
være alt om fat ten de og all vi ten de. 
Le gi ti me me nin ger om men nes ke ret
tig he te ne bør ikke for be hol des et sær
lig lærd «pres te skap» el ler eli te», he ter 
det i boka. 

Han et ter ly ser mer kri tisk de batt 
om te ma et. 

– I norsk men nes ke ret tig hets lit te
ra tur er det van ske lig å finne noen kri
tis ke per spek ti ver. Det fin nes der imot 
i in ter na sjo nal lit te ra tur om em net. 
Jeg tror man fra men nes ke ret tig hets
mil jø et ville tjent sa ken bed re ved å 
være litt mer ny an sert og mer kri tisk, 
spe si elt i for hold til FN. 

I boka tar han for seg fle re dom
mer og tolk nin ger av ret tig he ter og 
han kom mer også med for slag til 
al ter na ti ve til nær min ger og hva han 
me ner kan gjø res an ner le des. 

Til lan se rin gen var også Asle Toje, 
med lem av No bel ko mi te en, og Ma ri us 
Em ber land fra Re gje rings ad vo ka ten 
in vi tert for å kom men te re boka. Toje 
men te te ma et i boka tref fer godt i et 
in ter na sjo nalt per spek tiv. 

– Boka er i spyd spis sen på det som 
er en in ter na sjo nal dis ku sjon om men
nes ke ret tig he ter. Boka er ikke en anti
men nes ke ret tig hets bok, men også 
det te fel tet må ut set tes for kri tikk. I 

dom sto le ne ut ø ves det makt på det te 
om rå det som må grans kes og kri ti se
res på lin je med an nen makt. 

– Det er en vik tig de batt for di 
men nes ke ret tig he te ne har malt seg 
inn i et hjør ne. Det har vært en tan ke 
om at men nes ke ret tig he te ne er uni
ver sel le, ude le li ge og gjen si di ge. Men 
men nes ke ret tig he te ne er ikke uni ver
sel le og ret tig he ter kom mer i kon flikt 
med hver and re, sa Toje. 

Også han me ner ret tig he te ne eser 
ut og det går in fla sjon i dem. 

– Det te er et pro blem som ikke 
kom mer til å løse seg selv. Vi ser at 
dom mer ne i rea li te ten blir lov gi ve re. 
De som tol ker lov teks te ne tar seg til 
ret te og fle re eks emp ler vi ser at dom
me re i in ter na sjo na le dom sto ler gri
per inn i det som bur de være po li tis ke 
pro ses ser. Det kan bru kes som et 
brekk jern for en viss po li tisk opp fat
ning. 

Øns ker bed re forsk ning
Toje bru ker inn vand rings de batt i Dan
mark som eks em pel. 

– Da da væ ren de stats mi nis ter i 
Dan mark, Anders Fogh Rasmussen, i 

2001 stram met inn re gel ver ket på 
inn vand rings om rå det sa lan dets men
nes ke ret tig hets mil jø at det som ble 
satt i verk ikke var lov lig. Be tyr det at 
Dan mark har brutt men nes ke ret tig
he te ne si den 2001? Vi ser at man ge i 
det te sy ste met el ler i den ne be ve gel
sen ikke øns ker de batt om men nes ke
ret tig he te ne, men i ste det an ty der at 
de som me ner noe an net har mo rals ke 
el ler in tel lek tu el le mang ler, sa Toje. 

Ma ri us Em ber land, som har 
an svar for men nes ke ret tig he ter hos 
Re gje rings ad vo ka ten, ville ikke stil le 
seg bak man ge av ana ly se ne og for
slage ne i boka, men var enig i at de
batt er nød ven dig. 

– Det er ofte van ske lig å enes om 
hva man snak ker om når man sier 
men nes ke ret tig he ter, for di ret tig he
te ne kom mer til utrykk i teks ter som 
er over ord net for mu lert. Og selv om 
man som ju ris ter er enig om spil le reg
le ne for tolk ning av teks ter kom mer 
man li ke vel til gan ske uli ke re sul ta ter 
på vir ket av po li tis ke el ler fi lo so fis ke 
hold nin ger. I en slik de batt snak ker 
man en ten for bi hver and re el ler ikke 
med hver and re i det hele tatt. Det er 
et felt der man fin ner is lett av ster ke 
po li tis ke og ideo lo gis ke fø rin ger. 

Når det gjel der forsk ning på det te 
fel tet, men te han at forsk nin gen og 
«men nes ke retts be ve gel sen» er nært 
for bun det. 

– Ho ved inn tryk ket er at fors ker og 
forsk nings ob jekt er vel dig eni ge og 
har sam me ut gangs punkt. Det er van
ske lig å finne ju ri disk lit te ra tur på det
te om rå det som er spør ren de. Jeg opp
le ver hel ler ikke at man ge går 
men nes ke ret tig hets be ve gel sen et ter i 
søm me ne. Det er hel ler ikke mye 
forsk ning på dom me nes bruk av nor
me ne i men nes ke ret tig he te ne selv om 
det lig ger dom mer makt i ut leg ning av 
men nes ke ret tig he te ne. Her må aka de
m ia gå i seg selv og se på om det er 
ty de lig kri tisk dis tan se mel lom forsk
ning og forsk nings ob jekt. Hvis ikke, 
blir det ikke sær lig vi ten ska pe lig, sa 
Em ber land.   

en tom fra se, skri ver han. Boka tar opp 
pro blem stil lin ger som overpolitisering 
der alt blir men nes ke ret tig he ter, ab so
lut te for tolk nin ger der ret tig he ter ikke 
ba lan se res opp mot hver and re og ret
tig he ter uten tan ke på bud sjett be
grens nin ger. 

Den tar også for seg de batt kli ma et 
in nen men nes ke ret tig hets juss. 

– Dis se dis ku sjo ne ne blir fort vel
dig in ten se og emo sjo nel le. Jeg hå per 
vi kan åpne opp dis ku sjo nen og ut vi de 
hva som kan drøf tes, sa GjemsOn
stad da boka ble pre sen tert un der et 
fro kost mø te 9. mai. 

Menneskerettsorganisasjoner og 
aktivister inflaterer og trivialiserer 
menneskerettig hetene – og menneske
rettighets brudd er i Norge for ofte blitt 
en tom frase, fremholder professor Ole 
GjemsOnstad i en ny bok (Foto: BI)
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En varsler i Sandefjord 
kommune, som varslet om 
kommunens daværende 
rådmann i 2017, har fått tilbud 
fra nåværende konstituert 
rådmann i kommunen om en 
unnskyldning og 200.000 
kroner i oppreisningserstatning. 
I følge Sandefjords Blad er det 
uenighet i kommuneledelsen 
om å gi noen innrømmelse i 
saken.

he ter og mang ler. Hun me ner blant 
an net det er feil å kon klu de re med at 
hun ikke er mob bet el ler tra kas sert. 

– Det er åpen bart at sa ken er så 
ho de rys ten de at kon klu sjo nen ikke 
kun ne bli en an nen. Rap por ten er 
imid ler tid feil på den må ten at det 
«sam let sett ut gjør et brudd». Her er 
det en kelt epi so der som er så rys ten de 
at de bur de vært viet eks tra opp merk
som het og gjen gjel del sen har skjedd i 
fle re ledd. Jeg me ner også at det er feil 
å kon klu de re med at jeg ikke er mob
bet el ler tra kas sert. 

Hun sier pro ses sen og sa ken har 
vært eks tremt kre ven de. 

– Kon klu sjo nen må være at det er 
livs far lig å vars le og at de an svar li ge 
får lov til å fort set te som tid li ge re. Å 
bru ke 2,7 mil li o ner til en grans king er 
bort kas te de pen ger. Det vik tig ste er å 
sat se på å ha kom pe tan se i kom mu
nens øver ste le del se og også kom pe
tan se om ar beids mil jø lo ven, sier hun.

Alle de tre varslerne i 
Fredrikstad som reiste kritikk 
mot kommunen på flere ulike 
områder, ble utsatt for 
gjengjeldelse i strid med 
arbeidsmiljøloven etter at de 
varslet. Dette går fram av to 
granskingsrapporter som ble 
lagt fram i begynnelsen av mai 
måned. Den ene av varslerne er 
jurist. Overfor Juristkontakt 
gjør hun klart at hun vil kreve 
erstatning for belastningene 
hun er blitt utsatt for.

Tekst: Tore Letvik

Price wa ter house Coo pers (PwC) har 
skre vet rap por ten om den ene av vars
ler ne, mens ad vo kat fir ma et Si mon sen 
Vogt Wiig gjen nom før te grans kin gen 
av kom mu nens hånd te ring av de to 
øv ri ge vars ler ne, hvor av den ene, «Ma
rit», er ju rist. Hun øns ker å være ano
nym. I Ju rist kon takt for ett år si den 
ad var te hun and re mot å vars le, et ter å 
ha gjort sine er fa rin ger som vars ler.

«Ma rit», som job bet som ju rist i 
kom mu nen, vars let for før s te gang i 
2012 om det hun men te var feil bruk 
av den så kal te anleggsbidragsmodel
len ved ut byg gin ger. Se ne re skul le et 
skat te krav mot kom mu nen fra Skatt 
Øst be kref te at var se let had de sub
stans. Nå be kref ter grans kings rap por
ten også at hun ble ut satt for gjen gjel
del se. 

På spørs mål fra Ju rist kon takt på 
epost om hvor vidt rap por ten vil føre 
til noen opp føl ging fra hen nes side, 
sva rer hun:

– Jeg kom mer til å føl ge opp med 
et er stat nings krav. Hvor vidt det er 

be hov for å føl ge det opp gjen nom en 
pro sess for å bli imø te kom met i en 
er stat nings sak be ror på kom mu nens 
vil je til å vise at de har for stått al vo ret 
i det som frem kom mer i rap por ten. 

– SVW har kon klu dert med at 
ar beids gi vers opp tre den sam let sett 
ut gjør et brudd på for bu det mot gjen
gjel del se. Vi de re kon klu de rer de med 
at jeg ikke ble ut satt for mob bing el ler 
tra kas se ring som en føl ge av og en 
re ak sjon på vars lin ge ne.

– Ho de rys ten de
Hun er svært kri tisk til grans kin gen og 
sier den ikke har klart å opp nå den til
strek ke li ge tillitten til hen ne som 
vars ler – og at rap por ten li der av svak

Varslerne i Fredrikstad utsatt for gjengjeldelse

Juristen som varslet vil kreve erstatning Fikk tilbud om 200.000 kr i varslersak i Sandefjord
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av å ver ne vars le re mot re pre sa li er, og 
selv om te ma et sta dig har vært på dags
or den i den of fent li ge de batt, opp le ver 
man ge vars le re å ikke bli tatt på al vor, 
og å bli ut støtt et ter at de har sagt fra 
om kri tikk ver di ge for hold. 

Ju rist kon takt har møtt ju ris ten 
som opp da get for hold hun ikke kun
ne tie om i sin da væ ren de jobb i 
Fredrikstad. Hun er en kvin ne i 
40åre ne.

– Jeg må anta at de jeg vars let om i 
Fredrikstad vet hvem jeg er, men jeg 
vil be hol de ano ny mi te ten min ut over 
det te, sier Ma rit. 

Da hun opp da get at kom mu nen 
bruk te anleggsbidragsmodellen for 
ut byg gin ger på en måte hun men te 
var feil –  ved at ut byg ger ne urett

Det te sier en av de tre vars le re i en 
om fat tende vars ler sak som har satt 
sitt ster ke preg på Fredrikstad kom
mu ne i fle re år. Alle tre vars ler ne har 
slut tet i kom mu nen som føl ge av det 
de selv for tel ler å ha opp levd et ter å 
ha vars let.

«Ma rit», som job bet som ju rist i 
kom mu nen, vars let for før s te gang i 
2012 om det hun men te var feil 
bruk av den så kal te anleggsbidrags
modellen ved ut byg gin ger. Se ne re 
skul le et skat te krav mot kom mu nen 
fra Skatt Øst vise at var se let had de 
sub stans.

Hun er en av dem som har fått føle 
hva det kos ter å vars le. På tross av myn
dig he te ne og skif ten de re gje rin ger gang 
på gang har un der stre ket be tyd nin gen 

– Jeg advarer andre mot 
konsekvensene av å varsle  
om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Selv føler jeg  
at jeg ikke hadde annet valg.  
Jeg opplevde å bli frosset ut, 
baksnakket om og innså at  
det var best for meg å slutte  
i jobben jeg hadde hatt i ni år. 

Tekst: Tore Letvik

Det var trist  
å forlate kolleger og en  

jobb jeg trivdes i. Men jeg 
følte at jeg egentlig ikke 

hadde noe valg med tanke 
på fremtiden

Jurist varslet i Fredrikstad
Advarer mot konsekvensen 
av å varsle

mes sig fikk be hol de moms som 
skul le vært inn be talt, vars let hun 
sine da væ ren de øver ste le de re om 
det te.

– Jeg sa fra at kom mu nen vil le ri si
ke re å kom me i en po si sjon hvor den 
ble skyl dig inn be ta ling av moms, for
tel ler Ma rit. 

Hun fikk støt te av sin nær mes te 
le der, men hel ler ikke hun skal ha 
opp levd å bli tatt på al vor da hun tok 
sa ken høy ere opp i sy ste met. Marits 
le der vars let der for også, og er den 
and re av de tre vars ler ne i den om fat
tende sa ken. Den tred je vars le ren sa i 
fra om and re for hold og slut tet på 
grunn av det hun opp lev de som gjen
gjel del se for vars lin ger.

– Jeg trod de inn hol det og al vo ret i 
var se let mitt vil le bli tatt fatt i, men 
iste den ble jeg inn kalt til et svært ube
ha ge lig møte hvor det gikk klart fram 
at det jeg vars let om ikke ble tatt se ri
øst, sier Ma rit. 

Sa ken ble meldt opp over i sy ste met 
via vars le rens nær mes te le der, som også 
vars let om kom mu nens prak ti se ring av 
anleggsbidragsmodellen, som en del av 
det hun anså som sy stem svikt. 

Lang va rig vars ler sak
Al le re de tid lig i 2012 be gyn te vars le
ren å stil le spørs mål ved kommens 
prak ti se ring av anleggsbidragsmodel
len som prak ti se res i fle re kom mu ner, 
og som i ut gangs punk tet er ak sep tert 
av skat te myn dig he te ne. I anleggsbi
dragsmodellen får ut byg ge re til ba ke 
den mom sen de har be talt. Et vik tig 
prin sipp ved bruk av anleggsbidrags
modellen er imid ler tid at kom mu nen 
selv skal være re ell bygg her re for den 
kom mu nal tek nis ke in fra struk tu ren 
(vei, vann og av løp), og slik skal det 
ikke ha vært i Fredrikstad. 

Der som kom mu nen had de vært 
bygg her re selv, kun ne den inn gå en de 
av gif ten på kost na der til vann og 
av løps an legg vært fra drags ført, mens 
mer ver di av gif ten på vei an legg kun ne 
kre ves kom pen sert. Som bygg her re 
skul le kom mu nen hatt an svar for HMS, 
over ord net an svar for ri si ko, og ha vært 
re ell opp drags gi ver for en tre pre nø rens 
og den nes for mel le kon trakts part og 
den for mel le til taks ha ver over for plan 
og byg nings myn dig he te ne.

Ma rit er i dag klar på at hun ad va
rer and re mot kon se kven se ne av å 

vars le, sam ti dig som hun har inn sett at 
hun måt te føl ge sin egen stem me da 
hun valg te å vars le.

– Som ju rist kun ne jeg ikke sit te 
stil le å se på noe som åpen bart var 
galt, og jeg vars let der for fle re gan ger, 
sier Ma rit som opp lev de at hen nes 
nær mes te sjef, som også var vars ler, 
slut tet.

– Da sto jeg selv gan ske ale ne. Det 
ble hvisket rundt i gan ge ne, jeg føl te 
meg bak snak ket og fros set ut, og for
sto at det var til mitt bes te at jeg kom 
meg vekk, sier Ma rit til Ju rist kon takt. 
Hun be gyn te da å søke ju rist stil lin ger 
and re ste der, og fikk jobb i en an nen 
kom mu ne.

– Det var trist å for la te kol le g er og 
en jobb jeg triv des i. Men jeg føl te at 
jeg egent lig ikke had de noe valg med 
tan ke på frem ti den, sier Ma rit som 
ten ker med gru på om hun skul le vært 
i en po si sjon hvor hun ikke had de 
ut dan ning og kom pe tan se som var 
at trak tiv for and re ar beids gi ve re.

– Å være vars ler uten mu lig het til 
å kom me seg vekk vil le om mu lig 
vært enda mer for fer de lig, sier Ma rit 
som un der veis har fått støt te, råd og 

I flere år har Fredrikstad kommune vært preget av en omfattende varslersak.  
«Marit» var jurist i kommunen og en av de tre varslerne.  
(Illustrasjonsfoto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto)

– Jeg advarer andre mot konsekvensene av å varsle om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Selv føler jeg at jeg ikke hadde annet valg, fortalte varsleren i 
Juristkontakt i fjor. Nå konkluderer en gransking med at hun ble utsatt for 
gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljøloven. 

       Jeg kommer til  
å følge opp med et  

erstatningskrav
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Ten den ad vo kat fir ma grans ket 
sa ken, og «fri fant» kom mu nen og råd
man nen i sin rap port.

Til tross for det te for tal te nå væ
ren de kon sti tuert råd mann til San de
fjords Blad ny lig at han selv har gitt 
vars le ren en ufor be hol den unn skyld
ning og be slut tet å be ta le opp reis
nings er stat ning, og har skre vet en inn
stil ling til for mann ska pet, som 
be hand let sa ken i det Ju rist kon takt 
gikk i tryk ken.

Vars le ren som også sto fram of fent lig, 
job bet tid li ge re som kom mu ne ad vo
kat i kom mu nen. Hun vars let 5. feb
ruar 2017 om kri tikk ver di ge for hold 
ret tet mot kom mu nens da væ ren de 
øver ste ad mi nist ra ti ve le der, råd man
nen, som da var en kvin ne, un der en 
pro sess med kom mu ne sam men slå ing.

Kom mu ne ad vo ka ten opp lev de 
det som om hun ble for søkt holdt 
uten for i sam men slå ings pro ses sen.

Hun men te råd man nen be visst 
ikke fulg te opp kom mu ne ad vo ka tens 
inn plas se ring i den nye or ga ni sa sjo
nen, slik po li ti ker ne ved tok i Fel les
nemn da i 2016.

En varsler i Sandefjord 
kommune, som varslet om 
kommunens daværende 
rådmann i 2017, har fått tilbud 
fra nåværende konstituert 
rådmann i kommunen om en 
unnskyldning og 200.000 
kroner i oppreisningserstatning. 
I følge Sandefjords Blad er det 
uenighet i kommuneledelsen 
om å gi noen innrømmelse i 
saken.

he ter og mang ler. Hun me ner blant 
an net det er feil å kon klu de re med at 
hun ikke er mob bet el ler tra kas sert. 

– Det er åpen bart at sa ken er så 
ho de rys ten de at kon klu sjo nen ikke 
kun ne bli en an nen. Rap por ten er 
imid ler tid feil på den må ten at det 
«sam let sett ut gjør et brudd». Her er 
det en kelt epi so der som er så rys ten de 
at de bur de vært viet eks tra opp merk
som het og gjen gjel del sen har skjedd i 
fle re ledd. Jeg me ner også at det er feil 
å kon klu de re med at jeg ikke er mob
bet el ler tra kas sert. 

Hun sier pro ses sen og sa ken har 
vært eks tremt kre ven de. 

– Kon klu sjo nen må være at det er 
livs far lig å vars le og at de an svar li ge 
får lov til å fort set te som tid li ge re. Å 
bru ke 2,7 mil li o ner til en grans king er 
bort kas te de pen ger. Det vik tig ste er å 
sat se på å ha kom pe tan se i kom mu
nens øver ste le del se og også kom pe
tan se om ar beids mil jø lo ven, sier hun.

Varslerne i Fredrikstad utsatt for gjengjeldelse

Juristen som varslet vil kreve erstatning Fikk tilbud om 200.000 kr i varslersak i Sandefjord
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av å ver ne vars le re mot re pre sa li er, og 
selv om te ma et sta dig har vært på dags
or den i den of fent li ge de batt, opp le ver 
man ge vars le re å ikke bli tatt på al vor, 
og å bli ut støtt et ter at de har sagt fra 
om kri tikk ver di ge for hold. 

Ju rist kon takt har møtt ju ris ten 
som opp da get for hold hun ikke kun
ne tie om i sin da væ ren de jobb i 
Fredrikstad. Hun er en kvin ne i 
40åre ne.

– Jeg må anta at de jeg vars let om i 
Fredrikstad vet hvem jeg er, men jeg 
vil be hol de ano ny mi te ten min ut over 
det te, sier Ma rit. 

Da hun opp da get at kom mu nen 
bruk te anleggsbidragsmodellen for 
ut byg gin ger på en måte hun men te 
var feil –  ved at ut byg ger ne urett

Det te sier en av de tre vars le re i en 
om fat tende vars ler sak som har satt 
sitt ster ke preg på Fredrikstad kom
mu ne i fle re år. Alle tre vars ler ne har 
slut tet i kom mu nen som føl ge av det 
de selv for tel ler å ha opp levd et ter å 
ha vars let.

«Ma rit», som job bet som ju rist i 
kom mu nen, vars let for før s te gang i 
2012 om det hun men te var feil 
bruk av den så kal te anleggsbidrags
modellen ved ut byg gin ger. Se ne re 
skul le et skat te krav mot kom mu nen 
fra Skatt Øst vise at var se let had de 
sub stans.

Hun er en av dem som har fått føle 
hva det kos ter å vars le. På tross av myn
dig he te ne og skif ten de re gje rin ger gang 
på gang har un der stre ket be tyd nin gen 

– Jeg advarer andre mot 
konsekvensene av å varsle  
om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Selv føler jeg  
at jeg ikke hadde annet valg.  
Jeg opplevde å bli frosset ut, 
baksnakket om og innså at  
det var best for meg å slutte  
i jobben jeg hadde hatt i ni år. 

Tekst: Tore Letvik

Det var trist  
å forlate kolleger og en  

jobb jeg trivdes i. Men jeg 
følte at jeg egentlig ikke 

hadde noe valg med tanke 
på fremtiden

Jurist varslet i Fredrikstad
Advarer mot konsekvensen 
av å varsle

mes sig fikk be hol de moms som 
skul le vært inn be talt, vars let hun 
sine da væ ren de øver ste le de re om 
det te.

– Jeg sa fra at kom mu nen vil le ri si
ke re å kom me i en po si sjon hvor den 
ble skyl dig inn be ta ling av moms, for
tel ler Ma rit. 

Hun fikk støt te av sin nær mes te 
le der, men hel ler ikke hun skal ha 
opp levd å bli tatt på al vor da hun tok 
sa ken høy ere opp i sy ste met. Marits 
le der vars let der for også, og er den 
and re av de tre vars ler ne i den om fat
tende sa ken. Den tred je vars le ren sa i 
fra om and re for hold og slut tet på 
grunn av det hun opp lev de som gjen
gjel del se for vars lin ger.

– Jeg trod de inn hol det og al vo ret i 
var se let mitt vil le bli tatt fatt i, men 
iste den ble jeg inn kalt til et svært ube
ha ge lig møte hvor det gikk klart fram 
at det jeg vars let om ikke ble tatt se ri
øst, sier Ma rit. 

Sa ken ble meldt opp over i sy ste met 
via vars le rens nær mes te le der, som også 
vars let om kom mu nens prak ti se ring av 
anleggsbidragsmodellen, som en del av 
det hun anså som sy stem svikt. 

Lang va rig vars ler sak
Al le re de tid lig i 2012 be gyn te vars le
ren å stil le spørs mål ved kommens 
prak ti se ring av anleggsbidragsmodel
len som prak ti se res i fle re kom mu ner, 
og som i ut gangs punk tet er ak sep tert 
av skat te myn dig he te ne. I anleggsbi
dragsmodellen får ut byg ge re til ba ke 
den mom sen de har be talt. Et vik tig 
prin sipp ved bruk av anleggsbidrags
modellen er imid ler tid at kom mu nen 
selv skal være re ell bygg her re for den 
kom mu nal tek nis ke in fra struk tu ren 
(vei, vann og av løp), og slik skal det 
ikke ha vært i Fredrikstad. 

Der som kom mu nen had de vært 
bygg her re selv, kun ne den inn gå en de 
av gif ten på kost na der til vann og 
av løps an legg vært fra drags ført, mens 
mer ver di av gif ten på vei an legg kun ne 
kre ves kom pen sert. Som bygg her re 
skul le kom mu nen hatt an svar for HMS, 
over ord net an svar for ri si ko, og ha vært 
re ell opp drags gi ver for en tre pre nø rens 
og den nes for mel le kon trakts part og 
den for mel le til taks ha ver over for plan 
og byg nings myn dig he te ne.

Ma rit er i dag klar på at hun ad va
rer and re mot kon se kven se ne av å 

vars le, sam ti dig som hun har inn sett at 
hun måt te føl ge sin egen stem me da 
hun valg te å vars le.

– Som ju rist kun ne jeg ikke sit te 
stil le å se på noe som åpen bart var 
galt, og jeg vars let der for fle re gan ger, 
sier Ma rit som opp lev de at hen nes 
nær mes te sjef, som også var vars ler, 
slut tet.

– Da sto jeg selv gan ske ale ne. Det 
ble hvisket rundt i gan ge ne, jeg føl te 
meg bak snak ket og fros set ut, og for
sto at det var til mitt bes te at jeg kom 
meg vekk, sier Ma rit til Ju rist kon takt. 
Hun be gyn te da å søke ju rist stil lin ger 
and re ste der, og fikk jobb i en an nen 
kom mu ne.

– Det var trist å for la te kol le g er og 
en jobb jeg triv des i. Men jeg føl te at 
jeg egent lig ikke had de noe valg med 
tan ke på frem ti den, sier Ma rit som 
ten ker med gru på om hun skul le vært 
i en po si sjon hvor hun ikke had de 
ut dan ning og kom pe tan se som var 
at trak tiv for and re ar beids gi ve re.

– Å være vars ler uten mu lig het til 
å kom me seg vekk vil le om mu lig 
vært enda mer for fer de lig, sier Ma rit 
som un der veis har fått støt te, råd og 

I flere år har Fredrikstad kommune vært preget av en omfattende varslersak.  
«Marit» var jurist i kommunen og en av de tre varslerne.  
(Illustrasjonsfoto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto)

– Jeg advarer andre mot konsekvensene av å varsle om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Selv føler jeg at jeg ikke hadde annet valg, fortalte varsleren i 
Juristkontakt i fjor. Nå konkluderer en gransking med at hun ble utsatt for 
gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljøloven. 
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For første gang utgir Høyesterett 
en veiledning som i klartekst 
forteller hva som forventes av 
den som prosederer for landets 
høyeste domstol.  

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Høy es te retts nye vei led ning for ad vo
ka ter er nå til gjen ge lig på dom sto lens 
nett si de. Den tar for seg anke, saks for
be re del se og pro se dy re for Høy es te rett 
– og også in for ma sjon om krav og for
vent nin ger som stil les til ad vo ka te nes 
munt li ge inn legg.

Blant an net er kra ve ne til be stått 
prø ve sak pre si sert og ty de lig gjort.  

«Ad vo ka ten må gi en in struk tiv 
inn fø ring i hva sa ken gjel der og peke 
på og re de gjø re for kjer ne spørs må
le ne» og «ad vo ka ten må på vi se hva 
han el ler hun får ut av de retts kil der 
som trek kes frem», he ter det blant 
an net i den de len som tar for seg hva 
som skal til for å be stå en prø ve sak. 

Når det gjel der pro se dy re, har vei
le de ren el le ve si der med prak tis ke 
råd. Tale – og frem fø rings tek nikk er 
blant te ma ene. 

«Bun det opp les ning fra et ma nu
skript bør unn gås» og «ta na tur li ge 
kunst pau ser og mar ker for skjell på 
opp les ning fra ut dra ge ne og egen 
ar gu men ta sjon» er blant pro se dy re rå
de ne. 

«Ar gu men ta sjo nen skal være sak
lig og nøk tern, men pro se de ren de i sin 
form», he ter det også. 

Nye kon takt punk ter
Om be hand lin gen av retts stof fet, er et 
av pro se dy re rå de ne at ad vo ka te ne 

skal ten ke på at dom men skal bli et 
pre ju di kat. 

«Sa ken som er til prø ving, er 
gjer ne til latt frem met for di løs nin gen 
kan gi vei led ning i lig nen de sa ker. En 
vik tig opp ga ve for ad vo ka te ne vil der
for ofte være å på vi se at den retts re ge
len det ar gu men te res for, vil gi en god 
løs ning også i and re sa ker. Inn hol det i 
retts re ge len må kom me ty de lig frem. 
Der som man ar gu men te rer for at det 
bør skje en retts ut vik ling, må det te 
kom me klart frem og un der byg ges 
godt», he ter det. 

Da vei led nin gen ble lan sert i et 
pres se mø te i Høy es te rett, for tal te høy
es te retts jus ti tia ri us To ril Ma rie Øie at 

det også etab le res nye kon takt punk ter 
mel lom Høy es te rett og pro se dy re ad
vo ka ter gjen nom et Ad vo kat fo rum og 
ut vi det kurs til bud. 

Ad vo kat fo ru met skal ha sitt før s te 
møte i no vem ber og tema for mø tet 
blir anke si ling. Da vil det være noen 
for be red te inn legg og dis ku sjon et
ter på. Fore lø pig ser man for seg ett 
slikt møte i året ble det opp lyst. 

Når det gjel der kus, skal det fra 
nes te år ar ran ge res straf fe saks kurs i 
til legg til de kur se ne som i lang tid har 
vært ar ran gert av Ju ris te nes Ut dan
nings sen ter og Høy es te rett om si vi le 
sa ker. Nytt er også at kur se ne er tenkt 
holdt i Høy es te rett Hus.

Høyesterett gir veiledning  
til advokater

Da veiledningen ble lansert fortalte 
høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie at 
det også etableres nye kontaktpunkter 
mellom Høyesterett og prosedyreadvokater 
gjennom et Advokatforum og utvidet 
kurstilbud (Foto: Fartein Rudjord)

Onsdag 26. september  |  Kl. 12.00-15.30  |  Gamle Logen, Oslo

Øverst ser du noen av temaene for den 11. utgaven av  
Rettssikkerhetskonferansen. Du får blant annet høre:

• Åsne Julsrud, tingrettsdommer,  
styreleder i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

• Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester, Forbrukerrådet

• Thomas Bye, teatersjef, Teater Ibsen i Skien

• Nanzy Herz, organisasjonsrådgiver, Frivillighet Norge

• Inga Bejer Engh, tingrettsdommer og påtroppende  
barneombud, tidl. statsadvokat

• Curt A. Lier, president i Juristforbundet

• Vinneren av Rettssikkerhetsprisen 2018 (offentliggjøres 5. september)

Rettssikkerhetskonferansen 2018

Menneske- 
rettigheter

Avtaler  
på nett

Justis- 
mord

Ytrings- 
frihet

Barns 
retts- 

sikkerhet

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

Gratis 
adgang  

og åpent  
for alle

Påmelding innen 14. september på www.juristforbundet.no

Juristforbundet               Norges Juristforbund

Rettssikkerhetskonferansen - Annonse JUKO nr 4.indd   1 31.05.18   08.31



JURISTKONTAKT   4 / 2018

det også etab le res nye kon takt punk ter 
mel lom Høy es te rett og pro se dy re ad
vo ka ter gjen nom et Ad vo kat fo rum og 
ut vi det kurs til bud. 

Ad vo kat fo ru met skal ha sitt før s te 
møte i no vem ber og tema for mø tet 
blir anke si ling. Da vil det være noen 
for be red te inn legg og dis ku sjon et
ter på. Fore lø pig ser man for seg ett 
slikt møte i året ble det opp lyst. 

Når det gjel der kus, skal det fra 
nes te år ar ran ge res straf fe saks kurs i 
til legg til de kur se ne som i lang tid har 
vært ar ran gert av Ju ris te nes Ut dan
nings sen ter og Høy es te rett om si vi le 
sa ker. Nytt er også at kur se ne er tenkt 
holdt i Høy es te rett Hus.

Høyesterett gir veiledning  
til advokater

Onsdag 26. september  |  Kl. 12.00-15.30  |  Gamle Logen, Oslo

Øverst ser du noen av temaene for den 11. utgaven av  
Rettssikkerhetskonferansen. Du får blant annet høre:

• Åsne Julsrud, tingrettsdommer,  
styreleder i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

• Finn Myrstad, fagdirektør digitale tjenester, Forbrukerrådet

• Thomas Bye, teatersjef, Teater Ibsen i Skien

• Nanzy Herz, organisasjonsrådgiver, Frivillighet Norge

• Inga Bejer Engh, tingrettsdommer og påtroppende  
barneombud, tidl. statsadvokat

• Curt A. Lier, president i Juristforbundet

• Vinneren av Rettssikkerhetsprisen 2018 (offentliggjøres 5. september)

Rettssikkerhetskonferansen 2018

Menneske- 
rettigheter

Avtaler  
på nett

Justis- 
mord

Ytrings- 
frihet

Barns 
retts- 

sikkerhet

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

Gratis 
adgang  

og åpent  
for alle

Påmelding innen 14. september på www.juristforbundet.no

Juristforbundet               Norges Juristforbund

Rettssikkerhetskonferansen - Annonse JUKO nr 4.indd   1 31.05.18   08.31



JURISTKONTAKT   4 / 2018

Podkast skal gi økt innsikt for rettens aktører

Dommer-kunnskap  
rett i øret

Re gje rings ad vo kat Fred rik Sejersted 
i sam ta le med Rag nar Lin de fjeld i en 
av pod kas te ne. (Foto DA) 
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vil vite mer om hva dom me re gjør, vil 
finne den in ter es sant.

Før s te epi so de om «dom me rens 
for liks ini tia tiv un der ho ved for hand
ling» lig ger ute nå. Pla nen er å pub li
se re en ny epi so de må ned lig i ti den 
som kom mer.

In for ma sjon om «Dommerpodden» 
og vi deo in ter vju med dom mer ne fin
nes på Domstoladministrasjonens 
Facebookside, un der vi deo er, el ler i 
ap per som SoundCloud på Iphone 
el ler an dro id.

Ved si den av «Dommerpodden» 
la ges også pod kas ten «Rett på sak» fra 
dom sto le ne i Norge. Her lig ger det 
blant an net epi so der om Ei rik Jensen 
og Gjer mund Cap pe lensa ken og dis
ku sjo ner rundt hva som er straff bart i 
#Metookam pan jen. 

– De fles te epi so de ne vil hand le 
om dom mer hånd ver ket. Og de sto re 
og små ut ford rin ge ne som vi mø ter i 
ret ten. To eks emp ler er epi so de ne om 
pro sess le del se i straf fe sa ker og for liks
ini tia tiv i si vi le sa ker, sier de to som 
for tel ler at de inn imel lom li ke vel vil 
løf te blik ket og lage epi so der om litt 
stør re te ma er.

– Vi har for eks em pel laget en epi
so de om dom me ren i den of fent li ge 
sam ta len. Her dis ku te rer vi yt rings fri
het for dom me re. Selv om dom me re 
na tur lig vis har yt rings fri het, bru kes 
den lite i sam funns de bat ten. Hvor for 
er det slik? Bør de bru ke den mer?

De har også med seg to gjes ter for 
å dis ku te re te ma et, Anine Kier ulf som 
er fag di rek tør for Nor ges na sjo na le 
in sti tu sjon for men nes ke ret tig he ter 
og Kje til Kolsrud som dri ver nett ste
det Rett24.

– I en an nen epi so de snak ker vi 
om retts lig gjø ring med re gje rings ad
vo kat Fred rik Sejersted. Retts lig gjø
ring be tyr at sta dig fle re om rå der i 
sam fun net un der leg ges lo ver som 
hånd he ves av dom sto le ne. Vi dis ku te
rer hvor for det er blitt sånn? Hvil ken 
be tyd ning har det for dom sto le ne? 
Både i hver da gen og på et mer over
ord net plan? 

Må ned li ge epi so der
Dom mer ne sier at Pod kas ten pri mært 
er ret tet mot dom me re, men at de 
også hå per at ad vo ka ter og folk som 

Podkast skal gi økt innsikt for rettens aktører

Dommer-kunnskap  
rett i øret

«Dommerpodden» heter 
domstol-Norges nyvinning, hvor 
dommere forklarer, inviterer 
gjester til diskusjoner og tar 
opp ulike temaer som kan være 
til nytte for jurister og andre 
samfunnsengasjerte med 
interesse for rettslivet.

Tekst: Tore Letvik

– Vi hå per «dommerpodden» kan 
være som en god kol le ga som sva rer 
på spørs må le ne du had de, sier dom
mer ne Ola Berg Lan de og Rag nar Lin
de fjeld til Domstoladministrasjonens 
in for ma sjons ma ga sin, Rett på Sak. 

De to har laget pod kast for å 
styr ke kom pe tan sen hos dom me re og 
and re som kan være in ter es ser te i hva 
dom mer ne gjør. De be skri ver også 
«Dommerpodden» som et sup ple
ment til Lovdara.

– De uli ke epi so de ne vi har laget 
så langt, tar for seg kon kre te pro blem
stil lin ger man må for hol de seg til som 
dom mer. Vi vil også ta for oss noen 
mer ge ne rel le tema som retts sik ker
het, for kla rer Lan de og Lin de fjeld, 
som beg ge er dom me re i Oslo ting
rett.

De for tel ler vi de re om hva pod
kas te ne vil ta for seg:

Ola Berg Lan de er en av dom mer ne bak 
dommerpodden (Foto DA)
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ori en ter te. Men de skal være tryg ge på 
og kom for tab le med å si: «Nei takk, 
det te er ikke noen av ta le for oss. Vi 
le ver bed re uten den ne av ta len.» Det 
skal ald ri len ger være slik at ar beids gi
ver vet at de en der opp med en av ta le 
når de mø ter våre til lits valg te i for
hand lin ger, Ju rist for bun detStats 
le der, Sver re Brom an der. 

– Vi har noen med lems for en in ger 
som har mye er fa ring med det å gå i 
brudd, og vi har noen med lems for en
in ger som ikke har noen er fa ring med 
det å gå i brudd. Vi har for melt sett 
all tid hatt ret ten til å si nei, og nå rus
ter vi opp våre til lits valg te til at vi gjør 
vi den ret ten re ell, sier Brom an der. 

Han for tel ler at se mi na ret føl ges 
opp til høs ten – da det blant an net 
skal tren es gjen nom si mu ler te for
hand lings si tua sjo ner.

– Det skal aldri lenger være slik 
at arbeidsgiver vet at de ender 
opp med en avtale når de møter 
våre tillitsvalgte i forhandlinger.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Det sier le der av Ju rist for bun det Stat, 
Sver re Brom an der, til Ju rist kon takt i 
for bin del se med et se mi nar for topp
til lits valg te i for bun det. 

Se mi na ret, som er en del av Ju rist
for bun dets nye topptillitsvalgtpro
gram, had de Vic torBjørn Niel sen 
som fore drags hol der. Han har fem ten 
års er fa ring som for hand lings sjef i 
Po li ti ets Fellesforbund og dri ver nå 
sitt eget sel skap.  

– Det er helt av gjø ren de å stil le 
godt for be redt i for hand lin ger, sier 
Niel sen og vi ser til at hans er fa ring er 
at ar beids gi ver si den har blitt tøf fe re. 

– Da må også ar beids ta ker si den 
være for be redt. Hvis ikke vil vi få en 
vel dig uba lan se mel lom par te ne, sier 
han. 

«De til lits valg te i Ju rist for bun det 
skal lære mer om det å  ikke  inn gå 
av ta ler», het det i in vi ta sjo nen til 
se mi na ret, som blant an net fo ku ser te 
på hvil ket for hand lings rom som ska
pes når de til lits valg te sier nei og hvil
ket mu lig hets rom som åp ner seg i 
tids rom met mel lom uenig hets pro to
koll og tviste be hand ling. 

– Vi skal lære våre til lits valg te å si 
nei. De skal bli tøf fe re for hand le re. 
Det be tyr ikke at de skal bli mind re 
sam ar beids vil li ge el ler sam hand lings

Oslo tingrett ga Staten fullt 
medhold i at vedtakene om uttak 

lisensjakt på ulv sist vinter ikke 
var i strid med lovverket. Verdens 

naturfond (WWF) hevdet i sitt 
søksmål at Klima- og miljø-

departementet brøt både 
Grunnloven, naturmangfoldloven 

og Bernkonvensjonen om  
truede arter.

Tekst: Tore Letvik

Lærer tillitsvalgte  
å bli tøffere forhandlere

Sver re Brom an der (t.v.) in vi ter te Vic tor
Bjørn Niel sen til å hol de fore drag un der 
se mi na ret som skal lære Ju rist for bun dets 
til lits valg te til å bli tøf fe re for hand le re.

WWF tapte ulvesaken 
                                mot staten
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ori en ter te. Men de skal være tryg ge på 
og kom for tab le med å si: «Nei takk, 
det te er ikke noen av ta le for oss. Vi 
le ver bed re uten den ne av ta len.» Det 
skal ald ri len ger være slik at ar beids gi
ver vet at de en der opp med en av ta le 
når de mø ter våre til lits valg te i for
hand lin ger, Ju rist for bun detStats 
le der, Sver re Brom an der. 

– Vi har noen med lems for en in ger 
som har mye er fa ring med det å gå i 
brudd, og vi har noen med lems for en
in ger som ikke har noen er fa ring med 
det å gå i brudd. Vi har for melt sett 
all tid hatt ret ten til å si nei, og nå rus
ter vi opp våre til lits valg te til at vi gjør 
vi den ret ten re ell, sier Brom an der. 

Han for tel ler at se mi na ret føl ges 
opp til høs ten – da det blant an net 
skal tren es gjen nom si mu ler te for
hand lings si tua sjo ner.

Oslo tingrett ga Staten fullt 
medhold i at vedtakene om uttak 

lisensjakt på ulv sist vinter ikke 
var i strid med lovverket. Verdens 

naturfond (WWF) hevdet i sitt 
søksmål at Klima- og miljø-

departementet brøt både 
Grunnloven, naturmangfoldloven 

og Bernkonvensjonen om  
truede arter.

Tekst: Tore Letvik

WWF tap te sa ken og må be ta le over 
450.000 i saks kost na der, iføl ge dom
men som falt i Oslo ting rett 18.mai. 
Da Ju rist kon takt gikk i tryk ken vur
der te WWF fort satt å anke til lag
manns ret ten.

– Det var en skuf fel se. Men al ler 
mest skuf fet har ulv i Norge grunn til 
å være, sa WWFs ge ne ral sek re tær 
Bård Ve gar Solhjell til NTB umid del
bart et ter at dom var falt.

– Den ne vin te ren har vi skutt mer 
ulv enn noe år tid li ge re så len ge vi har 
hatt na tur mang fold lo ven. Vi fryk ter 
det te kan svek ke be stan den og for
valt nin gen av den i Norge, sa Solhjell 
som for tal te at or ga ni sa sjo nen nå skal 

set te seg grun dig inn i dom men før de 
vur de rer en even tu ell anke.

Grunn ei e res inn tek ter fra jakt ret
tig he ter var en av fak to re ne de par te
men tet la vekt på da ved tak om li sens
jakt på ulv ble opp rett holdt.  

– Grunn ei er nes inn tek ter på salg 
av jakt ret tig he ter kun ne gå ned der
som det be fant seg man ge ul ver i 
om rå det. Det te og var en av fak to re ne 
vi la vekt på da vi opp rett holdt ved tak 
om li sens jakt på ul ve ne, for tal te le der 
for Na tur for valt nings av de lin gen i Kli
ma og mil jø de par te men tet, Lene 
Lyng by, da hun vit net i Oslo ting rett.

28 ulv ble skutt i vin ter, av en kvo
te på to talt 45. De to flok ke ne Ju lus sa 

WWF tapte ulvesaken 
                                mot staten

Regjeringsadvokaten var representert med f.v. advokatene Elisabeth Stenwig og Asgeir Nygård,  
her ved siden av ekspedisjonssjef i Klima og miljødepartementet, Lene Lyngby. Regjeringen har 

også fire partshjelpere, hvorav en er Utmarkskommunenes Sammenslutning,  
representert ved advokat Stein Erik Stinessen t.h. (Foto: Tore Letvik)
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«Ret ten me ner hen sy net til for ut
sig bar het, kon flikt dem ping og til lit til 
for valt nin gen må være le gi ti me hen
syn å til leg ge vekt selv om en slik 
prak sis langt på vei in ne bæ rer at ulv 
kan fel les ute luk ken de for di de be fin
ner seg uten for ul ve so nen, skri ver 
ting retts dom mer Lili No el le Sverd
rup, blant an net, i dom men.

Sam let pen ger
Kli ma og mil jø mi nis ter Ola El ve
stu en (V) sier han re gist re rer at sta ten 
har fått med hold.

– Men vi må set te oss inn i hva 
dom men fak tisk sier for å få en av kla
ring på om og hvil ken be tyd ning den 
kan ha for for valt nin gen, sier han til 
NTB.

Han tror ikke den ne dom men er 
nok til å ska pe ro i den be ten te ul ve
de bat ten.

– Det trengs mer enn en retts av
gjø rel se for å få en ro li ge re de batt. 
Man tren ger mer tid og fle re be slut
nin ger, sier han.

Da WWF gikk til sak, satt El ve
stu en fort satt i op po si sjon. Han var 
selv kri tisk til ved ta ke ne om li sens jakt 
som hans for gjen ger Vi dar Helgesens 
(H) fat tet i de sem ber.

Opp rin ne lig ble det be slut tet å 
fel le opp mot 50 ul ver i jakt se son gen 
2017–2018. De par te men tet re du
ser te an tal let til to talt 42, hvor av 28 
er felt. Or ga ni sa sjo nen me ner an tal let 
det ble gitt til la tel se til å sky te, er for 
høyt, og at jakta der med tru er be stan
dens over le vel se.

– Ulv er kri tisk tru et i Norge. Det 
er enormt med inn avl. Det er et pro
blem, og vi må føre en for valt ning 
som gir en bed ring av ge ne tik ken. Vi 
skal ha le ve dyk ti ge be stan der av rov
dyr i Norge, sier El ve stu en nå. Han 
opp ly ser at han vil vi de re ut vik le sam
ar bei det med Sve ri ge.

Nor ges Bondelag, som støt tet sta
ten i sa ken, er for nøyd med dom men 
og me ner den støt ter opp om prin sip
pet om at det er Stor tin get og ikke 
retts ap pa ra tet som skal ha sis te ord i 
ul ve for valt nin gen. WWF er dømt til å 
be ta le saks kost na der både til de par te
men tet og parts hjel per ne Ut marks
kom mu ne nes sam men slut ning, Nor
ges Bondelag, NOR SKOG og Nor ges 
Skogeierforbund. Til sam men er det 
snakk om 454.430 kro ner.

– Det er en ri si ko når man går inn i 
en sånn sak. Vi sy nes det er et vel dig 
høyt be løp, sier Solhjell.

Or ga ni sa sjo nen har sam let inn 
pen ger til retts sa ken, og Solhjell kon
sta te rer at ga ve ne kom mer godt med.

og Os da len, som del vis lev de i ul ve so
nen, er bor te. Dis se re vi re ne lig ger i 
kom mu ne ne El ve rum, Åmot og Ren
da len. Også en inn vand ret ulv som 
kun ne til ført den inn avls be feng te sør
skan di na vis ke be stan den fris ke ge ner, 
er skutt. Et ter vin te rens jakt er det 
an slags vis 45 hel nors ke dyr igjen.   

Å gå med løs hund
Da viltnemdenes ved tak om li sens jakt 
på ulv ble på kla get og til slutt hav net 
på Lene Lyng bys bord i Kli ma og 
mil jø de par te men tet, måt te de par te
men tet gjø re fle re uli ke vur de rin ger 
før det kon klu der te. Opp rin ne lig var 
det ved tak om ut tak av ulv i tre re vi
rer. 

– Vi fant imid ler tid bare retts lig 
grunn lag for ut tak av ulv i to re vi rer 
og la stor vekt på Stortingets syn, som 
er et vik tig ut gangs punkt for oss. Vi 
vur der te uli ke for hold, der iblant 
lo kal be folk nin gens frykt for ulv i 
om rå det, og det fak tum at det ikke 
ville være mu lig å slip pe jakt hun der 
løs der. Noe som ville kun ne føre til at 
ut fø rel se av jakt på vilt kun ne gå ned, 
med de øko no mis ke kon se kven se ne 
det ville få for grunn ei er ne, sa Lyng by.

Oslo ting rett gir de par te men tet 
støt te i at det var rik tig å ta hen syn til 
van li ge je ge res mu lig het til å gå med 
løs hund uten for ul ve so nen, og skri ver 
blant an net i dom men:

«Ret ten vi ser til for kla ring fra 
Ke til Sko gen, fors ker på Norsk in sti
tutt for na tur forsk ning. Han for klar te 
at ne ga ti ve hold nin ger til ulv i stor 
grad er knyt tet til jakt in ter es ser. Det å 
gå på jakt med løs hund er en lang 
norsk tra di sjon som er ufo re ne lig med 
fore komst av ulv. Je ge re som går med 
løs hund vel ger der for and re jakt om
rå der og de som tje ner pen ger på jakt i 
om rå der med fore komst av ulv, har 
re du ser te inn tek ter som føl ge av det
te», he ter det i dom men.

Ting ret ten støt ter blant an net sta
tens syn om at det er en of fent lig 
in ter es se av ve sent lig be tyd ning å sik
re at det i li ten grad fore kom mer ulv 
uten for ul ve so nen.
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«Retten mener hensynet til 
forutsigbarhet, konfliktdemping og tillit 
til forvaltningen må være legitime 
hensyn å tillegge vekt selv om en slik 
praksis langt på vei innebærer at ulv kan 
felles utelukkende fordi de befinner seg 
utenfor ulvesonen», skriver tingretts
dommer Lili Noelle Sverdrup blant annet 
i dommen. (Foto: Tore Letvik).
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– Men vi må set te oss inn i hva 
dom men fak tisk sier for å få en av kla
ring på om og hvil ken be tyd ning den 
kan ha for for valt nin gen, sier han til 
NTB.

Han tror ikke den ne dom men er 
nok til å ska pe ro i den be ten te ul ve
de bat ten.

– Det trengs mer enn en retts av
gjø rel se for å få en ro li ge re de batt. 
Man tren ger mer tid og fle re be slut
nin ger, sier han.

Da WWF gikk til sak, satt El ve
stu en fort satt i op po si sjon. Han var 
selv kri tisk til ved ta ke ne om li sens jakt 
som hans for gjen ger Vi dar Helgesens 
(H) fat tet i de sem ber.

Opp rin ne lig ble det be slut tet å 
fel le opp mot 50 ul ver i jakt se son gen 
2017–2018. De par te men tet re du
ser te an tal let til to talt 42, hvor av 28 
er felt. Or ga ni sa sjo nen me ner an tal let 
det ble gitt til la tel se til å sky te, er for 
høyt, og at jakta der med tru er be stan
dens over le vel se.

– Ulv er kri tisk tru et i Norge. Det 
er enormt med inn avl. Det er et pro
blem, og vi må føre en for valt ning 
som gir en bed ring av ge ne tik ken. Vi 
skal ha le ve dyk ti ge be stan der av rov
dyr i Norge, sier El ve stu en nå. Han 
opp ly ser at han vil vi de re ut vik le sam
ar bei det med Sve ri ge.

Nor ges Bondelag, som støt tet sta
ten i sa ken, er for nøyd med dom men 
og me ner den støt ter opp om prin sip
pet om at det er Stor tin get og ikke 
retts ap pa ra tet som skal ha sis te ord i 
ul ve for valt nin gen. WWF er dømt til å 
be ta le saks kost na der både til de par te
men tet og parts hjel per ne Ut marks
kom mu ne nes sam men slut ning, Nor
ges Bondelag, NOR SKOG og Nor ges 
Skogeierforbund. Til sam men er det 
snakk om 454.430 kro ner.

– Det er en ri si ko når man går inn i 
en sånn sak. Vi sy nes det er et vel dig 
høyt be løp, sier Solhjell.

Or ga ni sa sjo nen har sam let inn 
pen ger til retts sa ken, og Solhjell kon
sta te rer at ga ve ne kom mer godt med.
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Han er utdannet jurist, har jobbet  
i Forbrukerrådet, vært rådmann og leder  

på et kjøpesenter. Nå topper Roy-Arne 
Johannessen en allerede variert karriere 

med en tilværelse preget av latter og  
moro. Han er juristen som ble standup-

komiker, men røper at han han trolig 
kommer tilbake til juss-yrket.

Tekst: Tore Letvik 
Foto: Linda Nordvåg

Juristen som ble     standup-komiker
Le se re tip set Ju rist kon takt om ju ris
ten som blant an net har vært råd mann 
i Tor sken kom mu ne. Når vi tar kon
takt for tel ler han at han valg te å føl ge 
drøm men og tak ket for seg i sis te jobb 
som sen ter le der for di han vil pri ori
te re mer tid som ale ne pap pa med sine 
barn, og får til det bed re ved å kom bi
ne re fa mi lie li vet med sce ne kunst. 
Han har nå blåst liv i Nord norsk Sce
ne kom pa ni og får al le re de livs gla de 
nord len din ger til å slå lat ter dø ren på 
vid gap.

– Drar du noen his to ri er fra jus
mil jø et når du står på sce nen som 
standupko mi ker? 

– Det må jeg inn røm me at jeg gjør 
gan ske ofte. For det før s te så er ju ris
ter en grup pe som for tje ner å bli litt 
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– Hvor og når var du fer dig ut dan
net ju rist?

– Jeg ble ut dan net ju rist ved det 
ju ri dis ke fa kul te tet i Tromsø i 2002. I 
stu die ti den var jeg så hel dig å få jobb 
på Juss hjel pa i NordNorge, først som 
saks be hand ler og se ne re som dag lig 
le der. 

– Min før s te jobb var i For bru ker
rå det i Troms, som i dag he ter For bru
ker rå det i Troms og Finnmark. Her 
job bet jeg som saks be hand ler. Jeg var 
så hel dig å bli til bydd jobb før eks
amens pa pi re ne mine var kom met, 
men selv sagt un der for ut set ning av at 
jeg be stod. På For bru ker rå det job bet 
det også tid li ge re an sat te ved Juss
hjel pa i NordNorge, så det var en 
flott plass å kom me til. 
 

lat ter lig gjort. Vi er langt på vei vin
ner ne. God ut dan ning og god jobb, 
stort sett alle sam men. Og vi er i alle 
fall smar te nok til å gjen nom fø re jus
stu di et. Da får vi tåle litt tyn. En gang 
ble jeg imi tert som råd mann av den 
lo ka le re vy en i Tor sken. Han som 
spil te meg, kom et ter på til meg og 
spur te om jeg sy nes det var dår lig 
gjort. Men det sy nes jeg over ho det 
ikke. Er det en som har makt i et slikt 
sam funn, så er det en råd mann. Skal 
ikke jeg tåle en spøk, hvem skal da 
tåle det? 

– Som ko mi ker har jeg noen etis ke 
reg ler, og ett av dem er at jeg gjer ne 
spar ker opp over. Så sit ter du over meg 
på næ rings kje den, så blir du sann syn
lig vis spar ket litt. Og det får du tåle.  

Juristen som ble     standup-komiker
Le se re tip set Ju rist kon takt om ju ris
ten som blant an net har vært råd mann 
i Tor sken kom mu ne. Når vi tar kon
takt for tel ler han at han valg te å føl ge 
drøm men og tak ket for seg i sis te jobb 
som sen ter le der for di han vil pri ori
te re mer tid som ale ne pap pa med sine 
barn, og får til det bed re ved å kom bi
ne re fa mi lie li vet med sce ne kunst. 
Han har nå blåst liv i Nord norsk Sce
ne kom pa ni og får al le re de livs gla de 
nord len din ger til å slå lat ter dø ren på 
vid gap.

– Drar du noen his to ri er fra jus
mil jø et når du står på sce nen som 
standupko mi ker? 

– Det må jeg inn røm me at jeg gjør 
gan ske ofte. For det før s te så er ju ris
ter en grup pe som for tje ner å bli litt 
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Noen som skil ler seg, gjen nom går 
kan skje sitt livs stør ste kri se. Så jus sen 
spei ler jo li vet på alle må ter. Jeg tror 
vel dig på at for hol det mel lom ko mikk 
og tra ge die ikke er li ne ært, men sir ku
lært. Så hu mor og sorg mø ter hver
and re et sted, som i en sir kel. 

– Stand up er en munt lig kunst
form. Man står på sce nen. Det har 
man som ju rist be hov for ikke bare i 
en retts sal, men også i man ge and re 
sam men hen ger. Også tror jeg at man
ge ju ris ter kan lære seg at de kan jekke 
seg ned et par hakk: ikke ta deg selv så 
al vor lig. Tål å bli gjort litt narr av. 
Kan skje blir du et bed re men nes ke av 
det, frem for at du skal skjule din egen 
usik ker het bak fag lig kunn skap. 

– Hva er det bes te ved å stå på sce
nen?

– Åh. Alt! Jeg skal inn røm me en 
ting, som har tatt meg man ge år å inn
røm me: jeg els ker ap plaus. Når noen 
sier til meg: «så flink du er», så sier jeg 
lett be skje dent «takk …». Men egent
lig står det en 5 år gam mel RoyArne 
inni meg og jub ler og hop per av gle de. 
Og så er det ri si ko. Jeg vil være god. 
Jeg vil få folk til å le. Jeg bru ker en del 
tid på for be re del ser, men så er det 
noe med å stå der. Det er van ske lig å 
be skri ve, det må prø ves. 

– Nå blir det stand up frem over en 
stund. Så tror jeg at jeg kom mer til
ba ke til ju rist yr ket. For jeg er jo ju rist, 
og fø ler meg som en ju rist. Jeg har 
bare tatt litt fe rie fra det en li ten pe ri
ode, og ko ser meg i sola. Men jeg fø ler 
ikke at jeg er fer dig med jusssi den av 
meg, for å si det sånn. Jeg kom mer til
ba ke.

må lø pet ut og hol de ar men un der 
kaldt vann for å kjøpe ned brann så ret. 
Min venn ad vo ka ten inn røm mer at 
det han først tenk te på, var om kom
mu nen kun ne ha et ob jek tivt er stat
nings an svar for vann søl som and re 
ba de gjes ter har et ter latt seg. Det er en 
mor som his to rie, men il lust re rer litt 
hvor dan ju ris ter ten ker. Du blir so sia
li sert, du læ rer et visst språk, du læ rer 
en måte å re son ne re på. Der inn røm
mer jeg glatt at jeg er ju rist. Så får 
man prø ve å i det minst å være lyt
ten de til and re mil jø er.  
 

Ju ris ter kan lære
– Er det ting du kan dra nyt te av fra 
jus stu di e ne – el ler et ter å ha job bet 
som ju rist – i ditt yrke som standup
ko mi ker og sce ne kunst ner?

– Ja, det er det helt klart! Jeg har jo 
star tet et sel skap, som he ter Nord norsk 
sce ne kom pa ni. Det er fint å ha kun ne 
le det det te selv, og skrive ved tek te ne i 
sel ska pet selv. Så det er man ge prak tis ke 
for de ler ved det å være ju rist. Også bru
ker jeg mye his to ri er fra jus sens ver den. 
Og det fun ge rer over ras ken de godt, 
også blant ikkeju ris ter. 

– Jeg tror ju ris ter kan lære mye av 
stand up også. Stand up hand ler mye 
om li vet. Og jus er også li vet. Og i 
man ge til fel ler er det vel dig li vet. 

Ju ri disk av de ling
– Fikk du be hov for jus ut dan nelsen 
som råd mann?

– Jeg har fak tisk hatt bruk for jus
ut dan nin gen min i alle mine job ber. 
Det er jo litt kli sje å si at jus sen er som 
po te ten, den kan bru kes til alt. Men 
den kan nes ten bru kes til alt. Som råd
mann må man for hol de seg til lo ver 
og reg ler. I den lil le kom mu nen jeg var 
råd mann i, Tor sken kom mu ne på 
yt ter si den av Sen ja, bod de det 883 
inn byg ge re da jeg bod de der. En dag 
fikk vi et brev til kom mu nen. På bre
vet stod det: «Til ju ri disk av de ling i 
Tor sken kom mu ne». En av da me ne på 
pos ten kom inn til meg, og spur te 
«hvem skal jeg le ve re det te til?». Jeg så 
meg rundt, vel vi ten de om at jeg var 
enes te ju ris ten i kom mu ne, og sa: «jeg 
tror jeg bare kan ta det». 

– Så er det en an nen side med det 
å være ju rist. Jeg er so sia li sert på jus
stu di et, jeg er opp lært i ju ri disk 
me to de og har der for en be stemt 
måte å til nær me meg pro ble mer på. 
Det te er noe som en kel te ju ris ter inn
ser og and re ikke. For min del vet jeg 
at man blir pre get av en viss ten ke
må te, en be stemt måte å an gri pe et 
pro blem på. Det te hen ger ved meg. 

– En venn av meg som er ad vo kat i 
Tromsø for tal te meg for res ten en ar tig 
his to rie om det te. Han satt i bad stu en 
et ter svøm me tre ning. Sam men med 
han sit ter en ka me rat på bad stu ben
ken, som er lege. Inn kom mer det en 
tred je per son, men i det han kom mer 
inn, så lig ger det litt vann på gul vet og 
han glir på van net og må ta seg for, tar 
borti bad stu ov nen og bren ner seg. 
Le gen re age rer lyn raskt, og sier at han 
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Noen som skil ler seg, gjen nom går 
kan skje sitt livs stør ste kri se. Så jus sen 
spei ler jo li vet på alle må ter. Jeg tror 
vel dig på at for hol det mel lom ko mikk 
og tra ge die ikke er li ne ært, men sir ku
lært. Så hu mor og sorg mø ter hver
and re et sted, som i en sir kel. 

– Stand up er en munt lig kunst
form. Man står på sce nen. Det har 
man som ju rist be hov for ikke bare i 
en retts sal, men også i man ge and re 
sam men hen ger. Også tror jeg at man
ge ju ris ter kan lære seg at de kan jekke 
seg ned et par hakk: ikke ta deg selv så 
al vor lig. Tål å bli gjort litt narr av. 
Kan skje blir du et bed re men nes ke av 
det, frem for at du skal skjule din egen 
usik ker het bak fag lig kunn skap. 

– Hva er det bes te ved å stå på sce
nen?

– Åh. Alt! Jeg skal inn røm me en 
ting, som har tatt meg man ge år å inn
røm me: jeg els ker ap plaus. Når noen 
sier til meg: «så flink du er», så sier jeg 
lett be skje dent «takk …». Men egent
lig står det en 5 år gam mel RoyArne 
inni meg og jub ler og hop per av gle de. 
Og så er det ri si ko. Jeg vil være god. 
Jeg vil få folk til å le. Jeg bru ker en del 
tid på for be re del ser, men så er det 
noe med å stå der. Det er van ske lig å 
be skri ve, det må prø ves. 

– Nå blir det stand up frem over en 
stund. Så tror jeg at jeg kom mer til
ba ke til ju rist yr ket. For jeg er jo ju rist, 
og fø ler meg som en ju rist. Jeg har 
bare tatt litt fe rie fra det en li ten pe ri
ode, og ko ser meg i sola. Men jeg fø ler 
ikke at jeg er fer dig med jusssi den av 
meg, for å si det sånn. Jeg kom mer til
ba ke.
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Antallet jusstudenter som 
forsøker å forbedre 
eksamenskarakterene er  
høyt. Nå kan det bli strammet 
inn på mulighetene. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

De ju ri dis ke fa kul te te ne i Oslo, 
Bergen og Tromsø har fått et brev fra 
sine rek to rer der man opp ford rer til å 
sam ar bei de om nye eks amens for mer 
og and re til tak for å dem pe ka rak ter
press på jus stu di et –  og til tak som 
øker gjen nom strøm nin gen på stu di et, 
mel der Khrono. 

De er sær lig opp tatt av at da gens 
gjen tak, fle re for søk for å for bed re 
eks amens ka rak te re ne, er høy blant 
jusstu den te ne. Be kym rin gen hand ler 
om res surs bru ken ved fa kul te te ne, 
men også «et stør re sam funns øko no
misk bil de». Stu die de ka ne ne ved de 
ju ri dis ke fa kul te te ne de ler be kym rin
gen, mel der Khrono og opp ly ser at 
un der 20 pro sent av jusstu den te ne i 
Oslo full fø rer på nor mert tid. 

I et brev skri ver de ka ne ne blant 
an net at de ju ri dis ke pro fe sjons stu di
e ne lig ger høyt med hen syn til an tall 
gjen tak. 

«Det er hel ler ikke grunn til å leg
ge skjul på at det er høye kost na der 
knyt tet til eks amens av vik lin gen. Det 
må der for være en fel les am bi sjon at 
an tall gjen tak av eks ame ner på jus stu
di et re du se res og at stu den te ne i størst 
mu lig grad gjen nom fø rer på nor mert 
tid», skri ver de ka ne ne. 

Pas cu al Strøms næs, le der av Ju rist
for bun detStu dent, sier det i ut gangs
punk tet må være opp til uni ver si te
te ne selv å lage stu die løp og 
ret nings lin jer som pas ser de res mål og 
vi sjo ner, men at det bak end rin ger må 

lig ge en kva li fi sert og godt gjen nom
tenkt grunn. 

– Jeg me ner at det ikke er be grun
net godt nok at en slik re duk sjon 
skul le bi dra til å re du se re ne ga tiv kon
kur ran se blant stu den te ne el ler det 
så kal te ka rak ter pres set, sier han til 
Ju rist kon takt. 

– Kom plekst
– Som le der for JSU i Bergen, Sausan 
Hussein, ny lig ut tal te: her sy nes det 
som om man for sø ker å be hand le 
symp to met og ikke år sa ken. Om man 
skul le ten ke seg en vir ke lig het hvor 
man fikk èn en kelt mu lig het til å ta en 
eks amen og den ene ka rak te ren stod 
til evig tid, så ville mu li gens fle re full
fø re til nor mert tid. Men over 60 % av 
stu den te ne i Ju rist for bun dets kan di
dat un der sø kel se opp ly ser at det er 
ne ga tivt kon kur ran se mil jø hva an går 
ka rak te rer, og cir ka 80 % av de sam me 
stu den te ne opp ly ser at gode ka rak ter 
har svært stor be tyd ning for om man 

får jobb. Det lø ses ikke av en slik end
ring, sier han. 

– Der som man øns ker å re du se re 
gra den av kan di da ter som ikke full fø
rer på nor mert tid må man un der sø ke 
nett opp det te kon kret. Sel ve ka rak ter
pres set er et pro blem, el ler mer pre
sist et symp tom, på noe som er 
ve sent lig mer kom plekst, sier Strøms
næs. 

Le der ne av de ju ri dis ke stu dent ut
val ge ne ved fa kul te te ne  ut tryk ker i 
Khrono skep sis og mot stand mot for
slag til nye eks amens reg ler. 

– Jeg del tok ny lig på et møte med 
studidekan og pro fes sor ved ju ri disk 
fa kul tet UiO Er ling Hjel meng og le
der ne for alle stu dent or ga ni sa sjo ne ne 
der. Det som slår meg et ter å ha lyt tet 
på alle de gode inn spil le ne er at vi alle 
er eni ge om at «noe er galt» og at vi 
alle ret ter pe ke fin ge ren mot minst èn 
an nen part. Vi stu den ter pe ker gjer ne 
både på uni ver si te te ne og på ar beids
gi ver ne, ar beids gi ver ne pe ker uni ver
si te te ne og uni ver si te te ne pe ker på 
både ar beids gi ver ne og stu den te ne. 

Han sy nes det er po si tivt at le del
sen ved de ju ri dis ke fa kul te te ne har 
tatt ini tia tiv til å mø tes for å dis ku te re 
og ut veks le er fa rin ger. 

– Alle som har ei er skap til si tua
sjo nen kan gjø re det te enda bed re. I 
ste det for å bru ke lupe på hver and re, 
så bør vi bru ke speil og gå inn i oss 
selv. Der et ter må vi åpent snakke 
sam men i en set ting hvor alle li ke ver
dig kan bi dra, sier han. 

– Jeg vil ut ford re de ju ri dis ke 
fa kul te te ne, stu dent for en in ge ne og 
re pre sen tan ter for ar beids gi ve re i 
både pri vat og of fent lig sek tor om å 
bi dra til et na sjo nalt fo rum for ny ten
king og vur de ring av vur de rings for
mer, stu die løp, prak sis, psy ko so si alt 
ar beids mil jø og in di vi du ell opp føl ging 
av stu den ter. Vi i Ju rist for bun det 
–  Stu dent fa si li te rer gjer ne en slik 
mø te plass, sier Strøms næs. 

– Behandler symptomet og ikke årsaken

Pascual Strømsnæs, leder av 
JuristforbundetStudent, ønsker seg  
et bredt nasjonalt forum for nytenking 
og vurdering av vurderingsformer  
og studieløp (Foto: Tore Letvik) 
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– Alle som har ei er skap til si tua
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re pre sen tan ter for ar beids gi ve re i 
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– Behandler symptomet og ikke årsaken

www.juristkongress.no

Juristkongress 2018
Thon Hotel Arena Lillestrøm | 20.-21. november

Teknologi og fremtidens juristhverdag er hovedtema på 
årets kongress. Blant 55 foredrag finner du: 

Jan Sollid Storehaug bruker 35 års erfaring som leder av norske og 
internasjonale IT-bedrifter til å gi deg nødvendig oppdatering. Han har dyp 
innsikt i digitaliseringsprosesser og hvordan teknologi forandrer våre liv. 
 
Ingvild Bruce er stipendidat ved Det juridiske fakultet, UiO. Hun 
har tidligere jobbet i Økokrim og EOS-utvalget og vil forelese om 
kommunikasjonskontroll og personvern. 
 
Bjørn Erik Thon er jurist og direktør i Datatilsynet. Han vil forelese i fagsporet 
Teknologi om Implementering av GDPR – sett fra Datatilsynet.

Fo
to

: U
iO



JURISTKONTAKT   4 / 201842 JURISTKONTAKT   4 / 2018

nen an meld te 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 
Hå lo ga land lag manns rett ga po li ti et 
med hold i ved tak om av li ving.

I beg ge hunde sa ke ne pro se de rer 
ad vo ka te ne på at av li ving i dis se til fel
le ne er et ufor holds mes sig til tak.

Hunders liv   i Høyesteretts hender

Krever rett til å representere hunder

Løvehodene på veggen var  
de eneste «representantene» 
for dyreriket i rettssalen  
i Høyesterett da advokatene 
kjempet for å få opphevet 
avlivingsvedtakene mot  
hundene Rambo og Bob. 

Tekst: Tore Letvik

Pro se dy re ne er over og Høy es te rett 
har tatt sa ke ne opp til doms. Ut fal let 
vil in ne bæ re liv el ler død for de to fir
ben te, og kan bli vik tig for hvor dan 
hunde at ferd skal be døm mes i fram ti
den.

Ad vo kat fir ma et Thom mes sen var 
sterkt re pre sen tert i hunde sa ke ne som 
be gyn te i Høy es te rett tirs dag 22. mai 
og som ble av slut tet tors dag 24. mai. 
Ad vo kat An dre as Mei dell re pre sen
ter te hun de ei e ren og hun den Bob, 
mens ad vo kat Ste phen Knudt zon 
re pre sen ter te dyrevernorganisasjonen 
NOAH, som er parts hjel per for Bob. 
Hun den Ram bo og dens eier var 
re pre sen tert ved ad vo kat Knut Jul
lum strø. Sen tralt i sa ke ne er hvor ters
ke len skal gå for når man kan anse at 
en hund har an gre pet og hva som skal 
til for å fast slå at en hund har på ført 
en per son en ska de som – i lo vens for
stand – kan gi grunn lag for ved tak om 
av liv ning.

– Be gre pet an grep er ikke de fi nert 
i lo ven, sam ti dig som det må være en 
ned re gren se for be gre pet ska de. Men 
hvor den ne gren sen går er hel ler ikke 
klar, og på dis se om rå de ne er det nød
ven dig med en retts lig av kla ring, sa 

Advokat Andreas Meidell (t.v.) diskuterer med regjeringsadvokat Torje Sunde.  
(Foto: Tore Letvik)

Dyrevernorganisasjonen NOAH 
kre ver å få retts lig kla ge in ter-
es se i sa ker hvor po li ti et ved tar 
av liv ning av hun der med hjem-
mel i hun de lo ven, og me ner den 
også bør kun ne re pre sen te re 
hun der i sa ker hvor ei er ne ikke 
opp trer til dy rets bes te.  

Tekst: Tore Let vik

I fle re år kla get or ga ni sa sjo nen på 
av liv nings ved tak til Po li ti di rek to ra tet 
(POD) uten å få svar. Nå har POD 
lo vet en snar lig av kla ring.

– Vi har al le re de blitt inn røm met 
retts lig kla ge in ter es se i sa ker som gjel der 
av li vings ved tak over for ville dyr, og våre 
kla ger på av li ving, av for eks em pel ulv, 
be hand les fort lø pen de. Nå for ven ter vi å 
få retts lig kla ge in ter es se også i sa ker som 
gjel der av li ving av hun der et ter hjem mel 
i hun de lo ven, sier le der av NOAH, Siri 
Mar tin sen, til Ju rist kon takt. 

Mar tin sen var tilstede i Høy es te
rett da NOAH var parts hjel per i søks
må let mot Sta ten for av liv nings ved ta
ket mot hun den Bob. Til Ju rist kon takt 
sier hun at or ga ni sa sjo nen har tatt 
spørs må let om retts lig kla ge in ter es se 
over for av li vings ved tak over for hun
der opp med Po li ti di rek to ra tet.

I brev fra NOAH til Po li ti di rek to
ra tet skri ver or ga ni sa sjo nen de har 

Mei dell i Høy es te rett da han pro se
der te Bobs sak. 

Iføl ge av li vings ved ta ket og lag
manns ret tens dom, 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.

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 ble 
imid ler tid ikke lagt vekt på av lag
manns ret ten.

Ad vo kat Knut Jul lum strø fra 
ad vo kat hu set Helgeland pro se der te 
sa ken for Ram bo og hans kvin ne li ge 
eier. Jul lum strø pro se der te på at 
lag manns ret tens kon klu sjon om at 
det er sann syn lig at Ram bo bi ter 
igjen er svakt fun dert. Det var i 
2015 hun de ei e ren og hen nes sønn 
var ute med Ram bo da de møt te på 
en mann og det opp sto 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
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være et uak sep ta belt ri si ko ele ment i 
sam fun net. Av li vings vur de rin gen må 
ta ut gangs punkt i det som har skjedd, 
og po li ti et skal ikke bru ke tid og res
sur ser på inn hen ting av sak kyn dig
vur de rin ger av hun dens psy ke, sa 
Sunde. 

Han sa ters ke len bør lig ge høyt for 
å få med hold for en på stand om at 
po li ti ets av li vings ved tak er et ufor
holds mes sig til tak i sli ke til fel ler.

– Folks sik ker het
Ad vo kat Tor je Sunde fra Re gje rings
ad vo ka ten pro se der te sa ken for sta ten 
i Høy es te rett. 

Han sa blant an net at ters ke len for 
av liv nings ved tak for hun der som har 
an gre pet el ler ska det, bør være lav. 

– For må let med av li vings re ge len 
er å verne folks sik ker het og fø lel se 
av trygg het i sam fun net, og hun der 
som har ska det men nes ker vil ofte 

nen an meld te 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 
Hå lo ga land lag manns rett ga po li ti et 
med hold i ved tak om av li ving.

I beg ge hunde sa ke ne pro se de rer 
ad vo ka te ne på at av li ving i dis se til fel
le ne er et ufor holds mes sig til tak.

Krever rett til å representere hunder

Advokat Andreas Meidell (t.v.) diskuterer med regjeringsadvokat Torje Sunde.  
(Foto: Tore Letvik)

Dyrevernorganisasjonen NOAH 
kre ver å få retts lig kla ge in ter-
es se i sa ker hvor po li ti et ved tar 
av liv ning av hun der med hjem-
mel i hun de lo ven, og me ner den 
også bør kun ne re pre sen te re 
hun der i sa ker hvor ei er ne ikke 
opp trer til dy rets bes te.  

Tekst: Tore Let vik

I fle re år kla get or ga ni sa sjo nen på 
av liv nings ved tak til Po li ti di rek to ra tet 
(POD) uten å få svar. Nå har POD 
lo vet en snar lig av kla ring.

– Vi har al le re de blitt inn røm met 
retts lig kla ge in ter es se i sa ker som gjel der 
av li vings ved tak over for ville dyr, og våre 
kla ger på av li ving, av for eks em pel ulv, 
be hand les fort lø pen de. Nå for ven ter vi å 
få retts lig kla ge in ter es se også i sa ker som 
gjel der av li ving av hun der et ter hjem mel 
i hun de lo ven, sier le der av NOAH, Siri 
Mar tin sen, til Ju rist kon takt. 

Mar tin sen var tilstede i Høy es te
rett da NOAH var parts hjel per i søks
må let mot Sta ten for av liv nings ved ta
ket mot hun den Bob. Til Ju rist kon takt 
sier hun at or ga ni sa sjo nen har tatt 
spørs må let om retts lig kla ge in ter es se 
over for av li vings ved tak over for hun
der opp med Po li ti di rek to ra tet.

I brev fra NOAH til Po li ti di rek to
ra tet skri ver or ga ni sa sjo nen de har 

Ad vo kat Knut Jul lum strø fra 
ad vo kat hu set Helgeland pro se der te 
sa ken for Ram bo og hans kvin ne li ge 
eier. Jul lum strø pro se der te på at 
lag manns ret tens kon klu sjon om at 
det er sann syn lig at Ram bo bi ter 
igjen er svakt fun dert. Det var i 
2015 hun de ei e ren og hen nes sønn 
var ute med Ram bo da de møt te på 
en mann og det opp sto 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

kla get skrift lig til POD på fle re ved tak 
fat tet av po li ti et om av li ving, men at 
de ikke har mot tatt til ba ke mel din ger 
fra POD på kla ge ne. Or ga ni sa sjo nen 
skri ver at de i te le fon sam ta le med en 
sek sjons sjef ble for klart at POD 
me ner at NOAH ikke har retts lig kla
ge in ter es se i sa ker som po li ti et av gjør 
med hjem mel i hun de lo ven. 

Men dyrevernorganisasjonen skri
ver at de me ner de har retts lig kla ge in
ter es se i sli ke sa ker, og vi ser til at or ga ni
sa sjo ners ad gang til å kla ge på ved tak 
som fal ler inn un der or ga ni sa sjo nens 
formål el ler vir ke felt er ve sent lig ut vi

det de sis te tiårene. NOAH vi ser til 
både retts av gjø rel ser, for valt nings prak
sis og om buds manns prak sis. Or ga ni sa
sjo nen vi ser også til den nye tvis te lo ven 
«der kla ge ret ten er yt ter li ge re ut vi det 
ved at det ble tatt inn som en egen sær
re gel. § 14.Søksmålsadgang for or ga ni
sa sjo ner mv.», og at «For en in ger og stif
tel ser kan rei se søksmål i eget navn om 
for hold som det lig ger in nen for or ga ni
sa sjo nens formål og na tur li ge virkeom
råde å iva re ta, når vilkårene el lers i § 13 
er opp fylt.»

På dy rets veg ne
«I sam men hen ger hvor det be gås kri
mi na li tet mot dyr, er NOAH al le re de 
«part» i sa ken og an mel der på dy rets 
veg ne – også selv om dy ret har en eier. I 
man ge til fel ler er det nett opp eier som 
har for brutt seg mot dy ret, og dy ret er 
der med av hen gig av noen som re pre
sen te rer de res in ter es ser og tar ini tia tiv 
til an mel del se. NOAH fyl ler en slik 
rol le», skri ver or ga ni sa sjo nen.

Et ter at NOAH pur ret, be kla get i 
ap ril Po li ti di rek to ra tet lang saks be
hand lings tid og for kla rer det med stor 
ar beids meng de og lang va rig sy ke fra
vær. 

«Di rek to ra tet har for ti den ca. 6 
må ne ders be hand lings tid i en kelt sa
ker og dess ver re enda leng re be hand
lings tid i ut red nings sa ker. Nær væ
ren de sak er tatt opp til be hand ling og 
hen ven del sen vil sø kes be svart i lø pet 
av mai», skri ver di rek to ra tet 

Le der i NOAH, Siri Mar tin sen (t.v.) og 
le der sek re tær i NOAH, Sil je Jun ge, her 
tilstede i Høy es te rett un der hunde retts
sa ke ne. Nå ven ter de på svar fra Po li ti di
rek to ra tet om NOAH vil bli inn røm met 
retts lig kla ge in ter es se i sa ker som gjel
der av liv nings ved tak med hjem mel i 
hun de lo ven. (Foto: Tore Let vik)
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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 vil i denne spalten bringe utdrag og oppsummeringer  
fra ulike rapporter om fremtidens arbeidsmarked, både for jurister  
og andre høyt utdannede grupper.

Hun tror, som en rek ke and re eks
per ter, at en del ju rist yr ker vil be stå, 
mens and re vil bli au to ma ti sert vekk. 
ITstøt te vil over ta mye av den ju ri
dis ke ut red nin gen, men vi får be hov 
for å for stå om ver de nen bed re. Det 
kan bli van ske li ge re i finne sam men
hen gen mel lom retts data og vir ke lig
he ten.

Li ke vel er Kris tof fers son op ti mis
tisk og fast slår at da gens jusstu den ter 
er godt rus tet for ar beids li vet, selv om 
hun ser et klart ut vik lings po ten si al i 
ut dan nin gen. I dag er fo kus ret tet mot 
ju ri disk me to de og le ting et ter retts
kil der, men det trengs opp da te ring av 
dis se fag om rå de ne for å gi kom men de 
ju ris ter kon kur ran se kraft og endrigs
evne på ar beids mar ke det. Helt sen
tralt blir evne og vil je til å lære nytt og 
lære på nytt.

Ut dan nin gen må opp da te res
Be ho vet for til pas ning av ut dan ning 
til ar beids li vet kom mer også frem i 
NIFUs rap port fra i fjor, der kom pe
tan se ut nyt tel sen blant mas te re fra 
2014 ble målt. To av tre res pon den ter 
me ner at stu di et bur de lagt mer vekt 

Det blir sta dig vik ti ge re med kunn skap, men mind re vik tig med  
lan ge ut dan nin ger og eks ame ner. I ste det vil man ta en grunn  - 
ut dan ning. Så be gyn ner man å jobbe, pa ral lelt med at man  
fort set ter ut dan nin gen gjen nom mo du ler som gir spe sia li se ring  
og opp da te ring – gjen nom hele ar beids li vet.

Behov for mer, bredere 
og stadig ny kompetanse

Dis se på stan de ne kom mer i tids skrif
tet Karriär, fra So fia Hy lan der i Jusek, 
Ju rist for bun dets svenske søs ter or ga ni
sa sjon. Hun tror ITbran sjen vil være 
først ute med det te, si den de res 
ut dan ning tro lig vil være ut da tert al le
re de når de kom men de med ar bei
der ne er ny ut dan net. Sam ti dig må 
sta dig fle re i and re ut dan nings grup per 
lære seg mye mer om IT.

Ju ris ter må lære å kom mu ni se re
Di gi ta li se rin gen har med ført at ju rist
yr ket er på vei mot en grunn leg gen de 
end ring. Retts kil de ne blir di gi ta li sert, 
og enk le re retts ut red nin ger blir ut ført 
av ro bo ter i ste det for men nes ker. 
Ut dan nin gen av ju ris ter må til pas ses 
den ne ut vik lin gen.

Eleo nor Kris tof fers son, pro fes sor i 
skat te rett ved Öre bro Uni ver si tet, 

ut tal te ny lig det te på en kon fe ran se 
ved uni ver si te tet og i tids skrif tet 
Karriär. Hun hev der at ev nen til å 
kom mu ni se re kom mer til å spille en 
nøk kel rol le, ikke minst å kun ne kom
mu ni se re med and re yr kes grup per, 
f.eks. ITtek ni ke re. 

I til legg bør det være selv sagt at 
jusstu den ter kom mer i kon takt med 
le gal tech/retts tek no lo gi al le re de 
un der ut dan nin gen for å være rus tet 
til frem ti dens ar beids mar ked. Kris tof
fers son me ner også at ju rist ut dan nin
gen bør bli bre de re for å ska pe en 
stør re tverr vi ten ska pe lig for stå el se 
hos stu den te ne, f.eks. in nen for ut vik
lin gen av net tet og elek tro nisk han del. 
Her trek ker hun frem de lings øko no
mi en som eks em pel, et gan ske nytt 
om rå de som rei ser en rek ke ju ri dis ke 
spørs mål.

på prak tisk kom pe tan se, mens nær 
halv par ten me ner stu di et bur de ha 
vekt lagt yr kes og fag spe si fik ke fer dig
he ter mer. 44 pro sent me ner ny tenk
ning og ny skap ning bur de vært vekt
lagt mer, mens fire av ti me ner det 
sam me om å for mid le fag kunn ska per 
munt lig.

Sam funns og ar beids liv tren ger 
alle ty per kom pe tan se, ikke bare de 
mest yr kes ret te de ut dan nin ge ne, fast
slår NIFUrap por ten. Fer dig he ter som 
er an ven de li ge i uli ke sam men hen ger, 
er vik ti ge. Eks emp ler er evne til 
ny tenk ning og ny skap ning, re flek sjon 
og kri tisk tenk ning, løs ning av opp ga
ver gjen nom sam ar beid og evne til å 
for mid le fag kunn ska per munt lig. 

Ju ris ter er blant dem som pe ker 
på at sli ke fer dig he ter bur de vært 
vekt lagt mer un der stu di et. Retts vi
ten skap er li ke vel blant fa ge ne som i 
un der sø kel sen be skri ves som mest 
re le vant for stil lin ge ne res pon den te ne 
sit ter i.

Kunn skap, fer dig he ter og hold nin ger
Rek tor Lars Strannegård ved 
Handelhögskolan i Stock holm var inne 
på noe av det sam me i et fore drag un der 
Aren dals uka i fjor. Han trakk frem dype 
fag kunn ska per, ana ly tis ke egen ska per 
og evne til tolk ning, kon tekst for stå el se 
og em pa ti, evne til å tolke uli ke kul tu rer 
som kjer ne kom pe tan ser i frem ti dens 
ar beids mar ked. Dess uten vekt la han at 
pro blem for mu le ring blir like vik tig som 
pro blem løs ning.

På det sam me se mi na ret un der
stre ket Svein Op pe gaard, di rek tør for 
po li tikk i NHO, at man må se på hele 
kom pe tan sen hos med ar bei der ne – 
kunn skap, fer dig he ter og hold nin ger. 
BIrek tor Inge Jan Hen je sand vekt la at 
tverr fag lig het er den aka de mis ke tren
den. Det blir sta dig van li ge re in ter na
sjo nal å ta bache lor og mas ter på uli ke 
fag om rå der.

Mid dels fare for au to ma ti se ring
Det stat li ge kompetansebehovsutval
get la frem sin rap port for Kunn skaps
de par te men tet tid li ge re i år og vekt la, 
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Hun tror, som en rek ke and re eks
per ter, at en del ju rist yr ker vil be stå, 
mens and re vil bli au to ma ti sert vekk. 
ITstøt te vil over ta mye av den ju ri
dis ke ut red nin gen, men vi får be hov 
for å for stå om ver de nen bed re. Det 
kan bli van ske li ge re i finne sam men
hen gen mel lom retts data og vir ke lig
he ten.

Li ke vel er Kris tof fers son op ti mis
tisk og fast slår at da gens jusstu den ter 
er godt rus tet for ar beids li vet, selv om 
hun ser et klart ut vik lings po ten si al i 
ut dan nin gen. I dag er fo kus ret tet mot 
ju ri disk me to de og le ting et ter retts
kil der, men det trengs opp da te ring av 
dis se fag om rå de ne for å gi kom men de 
ju ris ter kon kur ran se kraft og endrigs
evne på ar beids mar ke det. Helt sen
tralt blir evne og vil je til å lære nytt og 
lære på nytt.

Ut dan nin gen må opp da te res
Be ho vet for til pas ning av ut dan ning 
til ar beids li vet kom mer også frem i 
NIFUs rap port fra i fjor, der kom pe
tan se ut nyt tel sen blant mas te re fra 
2014 ble målt. To av tre res pon den ter 
me ner at stu di et bur de lagt mer vekt 

på prak tisk kom pe tan se, mens nær 
halv par ten me ner stu di et bur de ha 
vekt lagt yr kes og fag spe si fik ke fer dig
he ter mer. 44 pro sent me ner ny tenk
ning og ny skap ning bur de vært vekt
lagt mer, mens fire av ti me ner det 
sam me om å for mid le fag kunn ska per 
munt lig.

Sam funns og ar beids liv tren ger 
alle ty per kom pe tan se, ikke bare de 
mest yr kes ret te de ut dan nin ge ne, fast
slår NIFUrap por ten. Fer dig he ter som 
er an ven de li ge i uli ke sam men hen ger, 
er vik ti ge. Eks emp ler er evne til 
ny tenk ning og ny skap ning, re flek sjon 
og kri tisk tenk ning, løs ning av opp ga
ver gjen nom sam ar beid og evne til å 
for mid le fag kunn ska per munt lig. 

Ju ris ter er blant dem som pe ker 
på at sli ke fer dig he ter bur de vært 
vekt lagt mer un der stu di et. Retts vi
ten skap er li ke vel blant fa ge ne som i 
un der sø kel sen be skri ves som mest 
re le vant for stil lin ge ne res pon den te ne 
sit ter i.

Kunn skap, fer dig he ter og hold nin ger
Rek tor Lars Strannegård ved 
Handelhögskolan i Stock holm var inne 
på noe av det sam me i et fore drag un der 
Aren dals uka i fjor. Han trakk frem dype 
fag kunn ska per, ana ly tis ke egen ska per 
og evne til tolk ning, kon tekst for stå el se 
og em pa ti, evne til å tolke uli ke kul tu rer 
som kjer ne kom pe tan ser i frem ti dens 
ar beids mar ked. Dess uten vekt la han at 
pro blem for mu le ring blir like vik tig som 
pro blem løs ning.

På det sam me se mi na ret un der
stre ket Svein Op pe gaard, di rek tør for 
po li tikk i NHO, at man må se på hele 
kom pe tan sen hos med ar bei der ne – 
kunn skap, fer dig he ter og hold nin ger. 
BIrek tor Inge Jan Hen je sand vekt la at 
tverr fag lig het er den aka de mis ke tren
den. Det blir sta dig van li ge re in ter na
sjo nal å ta bache lor og mas ter på uli ke 
fag om rå der.

Mid dels fare for au to ma ti se ring
Det stat li ge kompetansebehovsutval
get la frem sin rap port for Kunn skaps
de par te men tet tid li ge re i år og vekt la, 

langt fra uven tet, be ho vet for økt 
kom pe tan se in nen for di gi ta li se ring 
for de fles te yr ker og fag om rå der. Den 
sier også at et ter spør se len et ter per so
ner med høy ere ut dan ning tro lig vil 
av hen ge av gra den av au to ma ti se ring i 
sam fun net. Nors ke be drif ter har dess
uten et in sen tiv til å an set te høyt 
ut dan ne de med ar bei de re for di de for
holds vis små lønns for skjel le ne gjør at 
de i mind re grad må heve løn nen ved 
økt kom pe tan se.

Ut val get har også sett på hvil ke 
yr ker som er ut satt for au to ma ti se ring. 
Lav be reg net sann syn lig het for au to ma
ti se ring har bl.a. spe sia lis ter i pe da go
gikk, psy ko lo ger, spe si al sy ke plei e re, 
si vil in gen iø rer in nen kje mi, geist li ge og 
grunn sko le læ re re. Yr kes grup per med 
høy sann syn lig het for au to ma ti se ring 
in klu de rer te le fon og nett sel ge re, regn
skaps fø re re, bu tikk med ar bei de re og 
kon tor med ar bei de re.

Ju ris ter lig ger alt så hver ken på 
topp el ler i bun nen av lis ten. Rap por
ten trek ker dess uten frem flas ke hal ser 
som brem ser au to ma ti se rings gra den, 
knyt tet til at kjer ne opp ga ver kre ver 
ko or di ner te og ras ke be ve gel ser, krea
ti vi tet og so si al in tel li gens.

Kon kur re re med ro bo ter om kom pe tan se
Sørg for å ha de egen ska pe ne som er 
van ske li ge for ro bo ter å lære seg. Har 
du en god kom bi na sjon av tek nis ke, 
krea ti ve og so si a le ev ner, lig ger du 
godt an til å be hol de job ben. Slik 
ly der det enk le, men van ske li ge rå det 
fra den svenske Ox fordpro fes so ren 
Carl Be ne dikt Frey i et in ter vju med 
Bu si ness In si der, gjen gitt i DN.

Frey er eks pert på kuns tig in tel li
gens og har ba sert på egen forsk ning 
len ge spådd at om kring halv par ten av 
ame ri kans ke job ber er tru et av ro bo ti
se ring. Han tror det vil bli job ber nok 
til de fles te også i frem ti den, men 
man ge må ta til takke med mind re 
in ter es san te job ber og la ve re lønn. På 
den an nen side lo ver han be hov for 
men nes ker som kan stil le opp med so
si al in tel li gens, krea ti ve ev ner og ev ner 
til å sty re kom plek se struk tu rer.

Pro fes sor eme ri tus Ter je Kris tof fer 
Lien ved NTNU har fors ket på au to
ma ti se ring i 40 år og sa til DN i fjor at 
han ikke be kym rer seg for rap por ten 
fra Frey el ler lig nen de funn: – Det vil 
all tid duk ke opp nye job ber så len ge 
folk fin ner på nye ting.
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Skal vi gå rundt å være redd for 
at ro bo te ne tar job ben vår? 
El ler ro pes det «ulv» i alt for 
stor grad? Uli ke spe sia lis ter 
ut ta ler seg med alt fra ly ses te 
op ti mis me til mør kes te pes si-
mis me. Men de er eni ge om at 
det kom mer end rin ger, bare 
ikke hvor sto re og hvor raskt.  
Så hva gjør vi?

Vi kan jo be gyn ne med det kon kre te, 
stør rel sen på ar beids mar ke det for 
ju ris ter: 27 000 ju rist job ber i 2030 lød 
spå dom men fra Sta tis tisk sen tral by rå 
(SSB) i en rap port høs ten 2016, mot 
19 000 job ber på det te tids punk tet. 

Al le re de den gan gen men te SSB at 
vi had de en be gren set over pro duk sjon 
av ju ris ter i for hol det til ar beids mar ke
dets be hov. Den ne over pro duk sjo nen 
vil, iføl ge rap por ten, tre dob les in nen 
2035. Det te be tyr alt så en noe stør re 
kon kur ran se om job be ne blant ju ris ter.

– De fles te som øns ker jobb, blir sys sel satt
Slett ikke alle tror at den tek no lo gis ke 
ut vik lin gen vil gi stor ar beids løs het. 
Blant op ti mis te ne er Nils Martin Stø
len, forsk nings sjef ved SSB.

– Her må vi la for nuf ten sty re og 
se bak over i tid. Vi har hatt en sterk 
tek no lo gisk ut vik ling helt si den 
be gyn nel sen av det for ri ge år hund ret, 
og man ge av ny vin nin ge ne har ført til 
at ek si ste ren de job ber har for svun net. 
Ar beids kraft er i stør re grad flyt tet 
over til tje nes te yten de næ rin ger, og 
det har vært en be ty de lig vekst i den 
sam le de sys sel set tin gen. I til legg har 
sta dig fle re kvin ner inn tatt yr kes li vet, 
og li ke vel har vi klart å hol de ar beids
le dig he ten nede. Møns ter i his to ri en 
vi ser at sta dig nye job ber duk ker opp, 
sier Stø len til bla det Sam funns vi te ren.

Hva gjør vi nå?
– Vi kan fort satt reg ne med sto re 

om stil lings be hov. På sikt tror jeg li ke
vel at vi vil lande på en ny form der de 
fles te som øns ker jobb, blir sys sel satt, 
men et ter spør se len vil vris i en mer 
kunn skaps in ten siv ret ning, tror Stø
len.

Mas se ar beids le dig het nes te?
En an nen op ti mist, om enn be tin get, 
er sjef øko nom Kjers ti Haugland i 
DNB Markets: Ro bo te ne gjør oss nep
pe over flø di ge den ne gan gen hel ler, 
men ikke un der vur der ut ford rin ge ne 
som ven ter. His to ri en har vist oss at 
opp sving i pro duk ti vi tet kan kom me 
len ge et ter tek no lo gis ke gjen nom
brudd, skrev hun i DN i fjor høst.

For det før s te: En di gi tal re vo lu
sjon vil føre til re du ser te pro duk sjons
kost na der og pri ser, som vil øke for
bru ker nes et ter spør sel og der med 
leg ge grunn lag for fle re ar beids plas ser. 
Sam ti dig vil høy ere pro duk ti vi tets
vekst løf te lønns tager nes inn tek ter og 
de res et ter spør sel et ter et bre de re 
spek ter av va rer og tje nes ter – og fri
tid. Fær re ru ti ne opp ga ver vil gi yr kes
grup per tid til and re ty per opp ga ver, 
for eks em pel knyt tet til ana ly se, kom
mu ni ka sjon og stra te gi. Men nes ke lig 
kon takt vil nok fort satt være å fore
trek ke i hel se og om sorgs yr ker. Med 
av last ning og støt te fra ma ski ner, vil 
ar bei der ne bli mer ef fek ti ve i sitt ar
beid med å stil le dia gno ser og stelle 
eld re og syke. 

For det and re: Den di gi ta le re vo
lu sjo nen er en sen tral del av løs nin gen 
på sto re bud sjett ut ford rin ger som føl
ge av en sterk øk ning av pen sjo ner og 
hel se og om sorgs re la ter te ut gif ter. 
Får man til en om fat ten de ef fek ti vi se
ring av of fent lig for valt ning blir be ho
vet for skat te øk nin ger og ut gifts kutt 
mye mind re i ti å re ne som kom mer. 

Det er li ke vel grunn til ikke å av
feie pes si mis te nes ad var sel. Frem ti
dens job ber vil i enda stør re grad enn 

tid li ge re kre ve høye kva li fi ka sjo ner, 
en ten i form av høy ut dan nelse el ler 
et høyt prak tisk el ler krea tivt fer dig
hets ni vå. De som ikke kla rer å opp
fyl le sli ke krav kan da måt te ta job ber 
med la ve re fer dig hets krav og lønn enn 
før. I vers te fall blir de stå en de uten for 
ar beids li vet, skrev Haugland.

Ro bo te ne er løs nin gen, ikke pro ble met
Hy le ko ret vars ler mas se le dig het og 
stag na sjon. Men ro bo te ne kan gi oss det 
vi tren ger: høy ere pro duk ti vi tet og høy
ere inn tekt, skrev sjef øko nom Kje til 
Olsen i Nor dea Markets i DN i fjor.

Det kan kom me godt med. De 
nes te 30 åre ne vil det i OECDom rå
det og i Kina til sam men bli 300 mil li
o ner fle re pen sjo nis ter. I sam me pe ri
ode blir det 200 mil li o ner fær re i 
ar beids før al der. For å opp rett hol de 
veks ten og vel fer den er vi der for 
av hen gig av at de som fort satt er 
ar beids fø re, kla rer å pro du se re sta dig 
mer.

Det vir ker der for bak vendt å 
be kym re seg for en mu lig ro bot re vo lu
sjon. Rask ut vik ling in nen ro bot tek no
lo gi og kuns tig in tel li gens gir stort 
po ten si al for at ma ski ner tar over 
ar beids opp ga ver tid li ge re ut ført av men
nes ker. Det er ak ku rat det vi tren ger.

Au to ma ti se ring be tyr høy ere pro
duk ti vi tet og høy ere inn tek ter. Høy
ere inn tek ter vil gi høy ere et ter spør sel 
og nye job ber, også i and re sek to rer 
enn de som au to ma ti se res.

Ro bo te ne bør der for ikke ses på 
som en trus sel, men en løs ning. 
Ar beids kraft kan kom me til å bli man
gel va re. Vi tren ger smar te ro bo ter i 
ho pe tall og bør øns ke dem vel kom
men, skrev Kje til Olsen.

80 pro sent av byg ge søk na de ne  
kan be hand les av ro bo ter
I Norge i dag job ber om trent 1500 
kom mu na le saks be hand le re med 
be hand ling av byg ge søk na der. De sis te 

åre ne har an tal let byg ge søk na der på 
lands ba sis lig get på i un der kant av 
100 000 per år, vi ser tall fra Kom mu
nal og mo der ni se rings de par te men tet. 
Men nå er au to ma ti se rin gen på full 
fart inn i kom mu ne ne med Evry som 
sam ar beids part ner, skrev Line Kas per
sen i DN i fjor vår.

Geir Arne Olsen fra Evry hev der i 
ar tik ke len at bort imot 80 pro sent av 
søk na de ne kan be hand les av ro bot sy
ste mer. Det be tyr at saks be hand ler ne 
kan kon sen tre re seg om de res te ren de 
20 pro sent av søk na de ne, som av uli ke 
år sa ker kre ver at man i til legg må ha 
en ma nu ell be hand ling. En svak het 
ved ma nu ell be hand ling av byg ge sa
ker, er at det vil fore kom me for skjells
be hand ling. Det te unn gås når ro bo ter 
gjør vur de rin ge ne, me ner Olsen.

– Ro bo ter gir fle re ar beids plas ser
Fren de Forsikring an set ter fle re, selv 
om ro bo ter tar unna fle re og fle re 
opp ga ver, skrev DN i fjor. De an sat te 
er ikke red de for job be ne sine. Tvert 
imot er de gla de for å slip pe unna en 
del «pa pir flyt ting», hev der sel ska pet.

I 2013 tok Fren de Forsikring i 
bruk de før s te ro bo te ne, og fle re er på 
vei inn. Det be tyr at man ge ar beids
opp ga ver er blitt ef fek ti vi sert. Nå bru
kes ro bo ter for eks em pel til å be
hand le fak tu ra er, ut be ta le 
for sik rings yt el ser og be hand le opp si
gel ser. Men in gen an sat te mis ter job
ben. De sis te åre ne har sel ska pet hatt 
en vekst på 10–12 pro sent hvert år, 
noe som tvert imot har gitt mu lig he
ter for å opp be man ne. 

Ben Pring, som le der Cognizants 
Center for The Fu tu re of Work i USA, 
hev der over for DN at kuns tig in tel li
gens og ro bo ter kom mer til å ska pe en 
rek ke nye job ber. 

Du må imid ler tid selv ta an svar og 
skaf fe deg ny kunn skap som er mer 
re le vant i mor gen da gens ar beids liv, 
på pe ker Pring. I val get mel lom å 
kvit te seg med folk og an set te nye – 
el ler kon ti nu er lig opp da te re sine an
sat te slik at de får re le vant kunn skap, 
går han li ke vel for det sis te.



47JURISTKONTAKT   4 / 2018JURISTKONTAKT   4 / 2018

tid li ge re kre ve høye kva li fi ka sjo ner, 
en ten i form av høy ut dan nelse el ler 
et høyt prak tisk el ler krea tivt fer dig
hets ni vå. De som ikke kla rer å opp
fyl le sli ke krav kan da måt te ta job ber 
med la ve re fer dig hets krav og lønn enn 
før. I vers te fall blir de stå en de uten for 
ar beids li vet, skrev Haugland.

Ro bo te ne er løs nin gen, ikke pro ble met
Hy le ko ret vars ler mas se le dig het og 
stag na sjon. Men ro bo te ne kan gi oss det 
vi tren ger: høy ere pro duk ti vi tet og høy
ere inn tekt, skrev sjef øko nom Kje til 
Olsen i Nor dea Markets i DN i fjor.

Det kan kom me godt med. De 
nes te 30 åre ne vil det i OECDom rå
det og i Kina til sam men bli 300 mil li
o ner fle re pen sjo nis ter. I sam me pe ri
ode blir det 200 mil li o ner fær re i 
ar beids før al der. For å opp rett hol de 
veks ten og vel fer den er vi der for 
av hen gig av at de som fort satt er 
ar beids fø re, kla rer å pro du se re sta dig 
mer.

Det vir ker der for bak vendt å 
be kym re seg for en mu lig ro bot re vo lu
sjon. Rask ut vik ling in nen ro bot tek no
lo gi og kuns tig in tel li gens gir stort 
po ten si al for at ma ski ner tar over 
ar beids opp ga ver tid li ge re ut ført av men
nes ker. Det er ak ku rat det vi tren ger.

Au to ma ti se ring be tyr høy ere pro
duk ti vi tet og høy ere inn tek ter. Høy
ere inn tek ter vil gi høy ere et ter spør sel 
og nye job ber, også i and re sek to rer 
enn de som au to ma ti se res.

Ro bo te ne bør der for ikke ses på 
som en trus sel, men en løs ning. 
Ar beids kraft kan kom me til å bli man
gel va re. Vi tren ger smar te ro bo ter i 
ho pe tall og bør øns ke dem vel kom
men, skrev Kje til Olsen.

80 pro sent av byg ge søk na de ne  
kan be hand les av ro bo ter
I Norge i dag job ber om trent 1500 
kom mu na le saks be hand le re med 
be hand ling av byg ge søk na der. De sis te 

åre ne har an tal let byg ge søk na der på 
lands ba sis lig get på i un der kant av 
100 000 per år, vi ser tall fra Kom mu
nal og mo der ni se rings de par te men tet. 
Men nå er au to ma ti se rin gen på full 
fart inn i kom mu ne ne med Evry som 
sam ar beids part ner, skrev Line Kas per
sen i DN i fjor vår.

Geir Arne Olsen fra Evry hev der i 
ar tik ke len at bort imot 80 pro sent av 
søk na de ne kan be hand les av ro bot sy
ste mer. Det be tyr at saks be hand ler ne 
kan kon sen tre re seg om de res te ren de 
20 pro sent av søk na de ne, som av uli ke 
år sa ker kre ver at man i til legg må ha 
en ma nu ell be hand ling. En svak het 
ved ma nu ell be hand ling av byg ge sa
ker, er at det vil fore kom me for skjells
be hand ling. Det te unn gås når ro bo ter 
gjør vur de rin ge ne, me ner Olsen.

– Ro bo ter gir fle re ar beids plas ser
Fren de Forsikring an set ter fle re, selv 
om ro bo ter tar unna fle re og fle re 
opp ga ver, skrev DN i fjor. De an sat te 
er ikke red de for job be ne sine. Tvert 
imot er de gla de for å slip pe unna en 
del «pa pir flyt ting», hev der sel ska pet.

I 2013 tok Fren de Forsikring i 
bruk de før s te ro bo te ne, og fle re er på 
vei inn. Det be tyr at man ge ar beids
opp ga ver er blitt ef fek ti vi sert. Nå bru
kes ro bo ter for eks em pel til å be
hand le fak tu ra er, ut be ta le 
for sik rings yt el ser og be hand le opp si
gel ser. Men in gen an sat te mis ter job
ben. De sis te åre ne har sel ska pet hatt 
en vekst på 10–12 pro sent hvert år, 
noe som tvert imot har gitt mu lig he
ter for å opp be man ne. 

Ben Pring, som le der Cognizants 
Center for The Fu tu re of Work i USA, 
hev der over for DN at kuns tig in tel li
gens og ro bo ter kom mer til å ska pe en 
rek ke nye job ber. 

Du må imid ler tid selv ta an svar og 
skaf fe deg ny kunn skap som er mer 
re le vant i mor gen da gens ar beids liv, 
på pe ker Pring. I val get mel lom å 
kvit te seg med folk og an set te nye – 
el ler kon ti nu er lig opp da te re sine an
sat te slik at de får re le vant kunn skap, 
går han li ke vel for det sis te.

Lat ikke som frem ti den ikke kom mer
Man ge av oss in ter es se rer oss ikke så 
mye for det som kom mer om noen år. 
«Pro ble met med frem ti den er at den 
kom mer av seg selv. Ak ku rat som fot
sopp el ler mose i ple nen».

Slik for kla rer Anders Hei de Mor
ten sen, dansk kom men ta tor og kom
mu ni ka sjons råd gi ver, hvor for vi for
hol der oss så pas sivt til frem ti dens 
ar beids mar ked. Kom men ta ren fin nes 
på nett ste det til Ju rist for bun dets 
dans ke søs ter or ga ni sa sjon djoef.dk.

Mor ten sen tar ut gangs punkt i 
an ta kel sen om at 40 pro sent av alle 
job ber blir ut kon kur rert av ro bo ter – 
og spør hvor for sje fen din skul le si nei 
til en al go rit me som ald ri tar fe rie el ler 
drar hjem midt på da gen for å ta seg av 
et sykt barn?

Fore still deg en frem tid, skri ver 
Mor ten sen, hvor du har plikt til å ta 
et ter ut dan ning. Ikke rett. Du kan 
rett og slett ikke få an set tel ses kon
trakt, med lem skap i en fag for en ing 
el ler tje nes ter fra fol ke tryg den uten 
å skrive un der på at du hele ti den vil 
ut vik le deg. Det er dea len. Ar beids
gi ve ren din vil ha ga ran ti for at du 
opp rett hol der ver di en din, selv om 
job ben din hele ti den er un der 
om møb le ring.

Mor ten sen me ner at du har tre mu lig
he ter i mø tet med frem ti dens ar beids
mar ked:

Den før s te er å ikke gjø re noe som 
helst. I Jyl land i Dan mark fin nes det 
et gam melt ord tak som sier at ikke 
noe pro blem kan stå imot at man ven
der ryg gen til det.

Den and re er å la deg over man ne 
av den di gi ta le bulldozeren og den 
to ta le di gi ta le disrutionen. Da gjel der 
det å byt te yrke i tide, f.eks. bli sel ger 
av di gi ta le løs nin ger.

Den tred je er å be gyn ne med å til
eg ne deg noen av de kunn ska per og 
egen ska per som man ge me ner vi bli 
et ter spurt et ter den di gi ta le re vo lu sjo
nen. Krea ti vi tet og in no va sjons evne 
blir ofte nevnt. Em pa ti også. In tui tivt 
ikke noe dår lig for søk på en løs ning. 

Men kan du lære å bli krea tiv og in no
va tiv? Hvis du tror på det, så velg den 
tred je mu lig he ten. Da kan du tro lig 
hol de deg inne på ar beids mar ke det 
gjen nom livs lang et ter ut dan ning. Det 
tror i hvert fall Anders Hei de Mor ten
sen.

De før s te ar tik le ne om frem  - 
ti dens ar beids mar ked sto  
i Ju rist kon takt 1-3/2018.
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og pro fe sjo nell måte,  og  sam ti
dig være en sam len de fi gur for or ga ni
sa sjo nen og med lem me ne. Vi har ikke 
laget noen krav spe si fi ka sjon, men ser 
et ter en kan di dat med gode le der
egen ska per, po li tisk inn sikt og et 
sterkt en ga sje ment for for bun det, sa 
valg ko mi te ens le der Han ne Gil le bo
Blom til Ju rist kon takt i ja nu ar.   

Pre si dent ver vet skal fort satt være 
hund re pro sent fri kjøpt. Pre si den ten 
vel ges for fire år med mu lig het for 
gjen valg i to 2års pe ri oder. Alt så til 
sam men åtte år mak si malt.

Curt A. Lier blir advokat  
etter mange år som leder av 
Juristforbundet og ulike roller 
som tillitsvalgt.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Ju rist for bun dets pre si dent Curt A. 
Lier blir part ner i ad vo kat fir ma et 
Barne ad vo ka te ne DA, når han til høs
ten går av,  mel der Ju rist for bun det. 
Barne ad vo ka te ne er et ren dyr ket bar
ne retts mil jø i den nors ke ad vo kat
bran sjen.  

– Jeg har vært pre si dent i seks år, 
og kun ne i prin sip pet vært valgt for to 
år til. Men jeg sy nes at åtte år er lang 
tid. Jeg har vært til lits valgt i 12 år på 
hel tid, og jeg blir ikke yng re. Skul le 
jeg gjø re noe an net, så var ti den nå. 
Og så fikk jeg en spen nen de mu lig het 
jeg valg te å slå til på, sier Curt A. 
Lier til Rett24. 

I Barne ad vo ka te ne skal han jobbe 
med ad vo kat Thea W. Tot land, ad vo
kat Trude Trøn nes, ad vo kat full mek tig 
Ka ro li ne Klar eng Dale, ad vo kat Fridt
jof P. Gun der sen og ad vo kat Linn 
Doornich.  

Curt A. Li ers et ter føl ger som pre
si dent i Ju rist for bun det skal vel ges 
un der for bun dets lands mø te 2. – 3. 
no vem ber. 

Valg ko mi te en i Ju rist for bun det 
skal le ve re sin inn stil ling in nen 25. 
juni. Iføl ge Ju rist for bun det med del te 
Lier al le re de for noen må ne der si den 

at han ikke tar gjen valg som pre si dent 
på lands mø tet. 

Ny pre si dent
Valg ko mi te en til ho ved sty ret har som 
opp ga ve å finne kan di da ter til pre si
dent, vi se pre si dent, to di rek te valg te 
med lem mer av ho ved sty ret og et fel
les va ra med lem. De øv ri ge fem sty re
med lem me ne vel ges av sek sjo ne ne 
selv. 

– Pre si dent rol len skal re pre sen te re 
Ju rist for bun det  utad som en vik tig 
sam funns ak tør  på en  til lits vek ken de 

Samfunnsgevinsten av varsling 
som avdekkingsmekanisme kan 
være på mellom en halv milliard 
og 12 milliarder kroner pr år. Har 
vi råd til å la være?, spør leder 
av Varslingsutvalget.     

Av Anne Cathrine Frøstrup, Kartverkssjef  
og leder av Varslingsutvalget

Vars lings ut val get ble ned satt i stats råd 
11. no vem ber 2016. Vi av le ver te vår 
NOU 2018:6 «Vars ling – ver di er og 
vern» den 15. mars 2018.  De mest 
syn li ge end rings for slage ne er opp ret
tel se av vars lings om bud, egen vars
lings lov og at det bør opp ret tes en 
vars lings nemnd. Imid ler tid er en rek

– Ut val gets opp ford ring er at det gri pes tak i den mu lig he ten og an led nin gen som Vars lings ut val gets ut red ning gir til  
å til ret te leg ge for bed re vars lings pro ses ser, skri ver Anne Cath rine Frø strup (Foto: Jan Ri chard Kjel strup) 

Varslingsutvalgets forslag

Har vi råd til å la være?Ny jobb for Curt A. Lier

Juristforbundets president  
går av til høsten

 – Jeg har vært president i seks år, og kunne i prinsippet vært valgt for to år til.  
Men jeg synes at åtte år er lang tid, sier Curt A. Lier. (Foto: Juristforbundet)
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et ter en kan di dat med gode le der
egen ska per, po li tisk inn sikt og et 
sterkt en ga sje ment for for bun det, sa 
valg ko mi te ens le der Han ne Gil le bo
Blom til Ju rist kon takt i ja nu ar.   

Pre si dent ver vet skal fort satt være 
hund re pro sent fri kjøpt. Pre si den ten 
vel ges for fire år med mu lig het for 
gjen valg i to 2års pe ri oder. Alt så til 
sam men åtte år mak si malt.

and re grup per som har en nær til knyt
ning til virk som he ten de ar bei der i, 
uten at de er an satt der, jf. aml § 22. 
Det te vil for eks em pel kun ne gjel de 
ren hol de re, vakt tje nes te el ler kan ti ne
an sat te, som i man ge til fel le ar bei der 
skul der ved skul der med fast an sat te i 
be drif ten, men som er an satt i en 
an nen virk som het. Også dis se kan 
opp da ge kri tikk ver di ge for hold, og 
kan være ut satt for gjen gjel del se ved 
vars ling. 

Da inn lei de ar beids ta ke re ble 
in klu dert i vars lings reg le ne, var det 
be grun net med at de inn lei de ut fø rer 
ar beid i inn leie virk som he ten, un der 
den nes le del se og kon troll, og kan 
ut set tes for man ge ty per gjen gjel del se 
på lin je med and re an sat te. Ved en tre
pri se står ar beids ta ker ne un der egen 
ar beids gi vers le del se og kon troll, også 

ke and re for slag som også hø rer 
hjem me i den ne fag li ge kon teks ten: 

Hen vis ning til grunn lo ven § 100 om  
yt rings fri het inn i ar beids mil jø lo ven 
Ar beids ta ke res yt rings fri het er grunn
lov fes tet, på sam me måte som alle 
inn byg ge res yt rings fri het. For å ty de
lig gjø re det te, fore slår ut val get at det 
bør hen vi ses til Grunn lo ven § 100 i 
vars lings reg le ne i ar beids mil jø lo ven. 

Hvem skal om fat tes av  
vars ler ver net et ter ar beids mil jø lo ven  
– sær lig om en tre pri se 
Ut val get har drøf tet om nye grup per, 
«nye ty per ar beids ta ke re», bør om fat
tes av vars ler ver net. Ut val get har sær
lig sett på de som gjen nom en tre pri se 
ar bei der i en an nen virk som het enn 
der de har sitt an set tel ses for hold, og 

Samfunnsgevinsten av varsling 
som avdekkingsmekanisme kan 
være på mellom en halv milliard 
og 12 milliarder kroner pr år. Har 
vi råd til å la være?, spør leder 
av Varslingsutvalget.     

Av Anne Cathrine Frøstrup, Kartverkssjef  
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Varslingsutvalgets forslag
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Juristforbundets president  
går av til høsten

 – Jeg har vært president i seks år, og kunne i prinsippet vært valgt for to år til.  
Men jeg synes at åtte år er lang tid, sier Curt A. Lier. (Foto: Juristforbundet)
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lel se, el ler for å av ver ge ska de, kan det 
hel ler ikke kre ves at man har vars let in
ternt først. Det sam me vil gjel de der som 
det er grunn til å tro at in tern vars ling vil 
føre til gjen gjel del se. Det te er for søkt iva
re tatt i ut val gets lov skis se. 

Vars lings lov 
Ut val get fore slår imid ler tid som 
be skre vet at reg le ne om vars ling i 
ar beids for hold fort satt for blir i 
ar beids mil jø lo ven. Ut val get fore slår at 
det i til legg skal ved tas en egen vars
lings lov. Vars lings lo ven bør i før s te 
om gang ha reg ler om Vars ler om bud 
og Vars ler nemnd, se nær me re om dis
se for slage ne ne den for. 

Ut val get me ner at egen lov vil ha 
en god sig nal ef fekt. Re gel verks end rin
ger kan – der som de tref fer tids ån den 
– bi dra til kul tur ut vik ling. Det te er 
også ut val gets øns ke. Det te kan let te re 
opp nås når re gel verks end rin ger kom
bi ne res med and re ty per til tak. 

Vars lings om bud 
Ut val get fore slår at det opp ret tes et 
Vars lings om bud. 

Ar beids til sy net gjør et vik tig ar
beid for å føl ge opp tips og vars ler om 
kri tikk ver di ge for hold i ar beids li vet. 
Det te bør ved va re og for ster kes. 
Ut val get me ner det i til legg er be hov 
for et sær skilt om bud som skal gi råd, 
støt te og bi stand til vars le re i kon kre te 
sa ker. Vars le ren skal ha et sted å hen
ven de seg. Vars lings om bu det skal også 
kun ne bi stå den omvarslede, ar beids
gi ve re og and re i pro ses sen, her un der 
kun ne bi dra til at de som tren ger det 
kan få bi stand til psy ko so si a le ut ford
rin ger. Vars lings om bu det skal i til legg 
være et of fent lig om bud som frem mer 
kunn skap og kom pe tan se om vars ling 
i sam fun net – en slags «vars lings in sti
tut tets vakt bik kje». I vis se til fel ler bør 
Vars lings om bu det kun ne ini tie re 
grans king. 

Grans king 
Der Vars lings om bu det blir kjent med 
svært al vor li ge vars lings sa ker av stor 
sam funns mes sig be tyd ning, bør 

lese. Man ge vil kår er «gjemt» i for ar
bei de ne. Der for bør lo ven bli kla re re 
og enk le re. De sen tra le be gre pe ne, 
«kri tikk ver di ge for hold» og «for svar lig 
frem gangs måte», bør klar gjø res. Sam
ti dig fore slår ut val get – i sam svar med 
gjel den de rett – at det bør frem
kom me av lov teks ten at mis nøye kun 
med eget ar beids for hold i seg selv 
ikke er grunn lag for vars ling. Det har i 
ut gangs punk tet ikke al men in ter es se. 

Vars ling skal fort satt være for svar lig 
I dag er det et krav i aml at ar beids ta
kers frem gangs måte ved vars lin gen 
skal være «for svar lig». For svar lig be tyr 
både at den som vars ler er i god tro 
om inn hol det i vars let, at for hol det 
har en viss al men in ter es se, og at 
frem gangs måten er for svar lig, der som 
man skal ha det sær li ge ver net mot 
gjen gjel del se. Ut val get me ner at vars
ling fort satt skal frem set tes på for svar
lig måte. Vars lin gen skal for trinns vis 
først skje in ternt. Det te er man gel fullt 
for mu lert i lo ven i dag, og ut val get har 
der for laget skis ser til ny lov tekst hvor 
kri te ri e ne frem går di rek te av lo ven. 

Bør det være krav om  
«for svar lig» i lov teks ten? 
Ut val get har imid ler tid ikke blitt eni ge 
når det gjel der om «for svar lig» fort satt 
eks pli sitt bør stå i lov teks ten. Fler tal let 
me ner at det te ikke be hø ver å stå i 
lo ven for di de and re kra ve ne sam let sett 
vil til si at vars lin gen vil bli for svar lig, og 
vi ser til for slaget er i sam svar med gjel
den de rett. Mind re tal let me ner at det te 
fort satt bør stå i lov teks ten som en 
over byg ning, som en sik ker hets ven til, 
for de kon kre ti ser te kri te ri e ne. 

Vars ling til me di e ne 
Vars ling skal som nevnt fort satt være for
svar lig frem satt. I be skri vel se av den ide
el le vars lings pro sess leg ges det til grunn 
at man skal for sø ke in tern vars ling først. 
Der som det te ikke fø rer frem, el ler det 
er grunn til å tro at det te ikke vil føre 
frem, så kan man selv sagt gå ut of fent lig. 
Der som det er grunn til å hand le raskt, 
en ten på grunn av fare for be vis for spil

når de ut fø rer ar beid for en an nen 
virk som het. Også dis se ar beids ta ker ne 
er uan sett ver net av ar beids mil jø lo
ven, in klu dert reg le ne om vars ling, 
der de er an satt. De har selv sagt også 
ver net i den al min ne li ge yt rings fri het. 

Ut val get ser at det te spørs må let 
kre ver grun di ge re ut red ning enn det vi 
had de mu lig het til. Her kom mer man 
blant an net inn på kon trakts retts li ge 
spørs mål mel lom inn leie virk som het og 
ut leie virk som het. Ut val get un der stre
ker imid ler tid at spørs må let bør vur de
res nær me re, og at det er vik tig at vi er i 
stand til å møte ut ford rin ger med nye 
ar beids livs for hold. Både myn dig he ter 
og par ter på beg ge si der bør ha in ter
es se av lov til tak som bi drar til at fle re 
vars ler om og bi drar til at kri tikk ver
di ge for hold av dek kes og opp hø rer. 
Ut val get ser også be ho vet for vern for 
også and re grup per et ter hvert som det 
tra di sjo nel le ar beids liv kan skifte 
ka rak ter, men me ner at også det te byr 
på kom pli ser te av vei nin ger som vi ikke 
kun ne gå de tal jert inn i. 

Imid ler tid fore slår vi at grup per 
som i dag om fat tes av aml § 16 skal 
være ver net når de ut fø rer ar beid. det te 
gjel der sko le ele ver, ver ne plik ti ge, inn
sat te, pa si en ter i hel se og att fø rings in
sti tu sjo ner og del ta ke re i ar beids mar
keds til tak. Dis se er å anse som 
ar beids ta ke re som er ver net av HMS
reg le ne i aml når de ut fø rer ar beid som 
går inn un der lo ven. Det kan for eks em
pel være en inn satt som job ber i gart
ne ri el ler verk sted un der so nin gen. Det 
er na tur lig at dis se også får den sær skil te 
be skyt tel se som vars lings reg le ne gir når 
de ut fø rer ar beid for virk som he ten. 

Ut val get har ut fra at man dat var 
av gren set til ar beids for hold, ikke tatt 
stil ling til om pa si en ter, på rø ren de, 
ele ver og and re bør ha rett til å vars le. 
Men det er in tet til hin der for at den 
en kel te virk som het kan ha sy ste mer 
som åp ner for det te, slik f.eks. Oslo 
kom mu ne har etab lert. 

Kla re re reg ler 
Reg le ne i ar beids mil jø lo ven har blitt 
kri ti sert for di reg le ne er van ske li ge å 
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om bu det ha en sær lig kom pe tan se til 
å kun ne ta ini tia tiv til uav hen gi ge 
un der sø kel ser. En slik løs ning bør kun 
bru kes i sær li ge til fel ler og være en 
sik ker hets ven til der or di næ re struk tu
rer ikke sy nes å iva re ta tungt vei en de 
sam funns in ter es ser. Det an be fa les at 
det te spørs må let ut re des vi de re. 

Vars lings nemnd 
I dag hø rer sa ker om gjen gjel del se 
som føl ge av vars ling hjem me i dom
sto le ne. De kom mer ofte opp knyt tet 
til opp si gel se, og hvor det på be ro pes 
av ar beids ta ker at opp si gel sen er ulov
lig gjen gjel del se som føl ge av vars ling. 

I ut val get er det uli ke syns punk ter 
på hvor dan dom sto le ne har vist seg 
eg net som tvisteløser i vars lings sa ker. 
Fler tal let me ner at dom sto le ne i stor 
grad er van ske lig til gjen ge li ge, de er 
kost ba re og det er stor ri si ko for bun det 
med saks an legg. Fler tal let me ner at det 
er be hov for et lav ters kel til bud, en 
enk le re måte å løse dis se sa ke ne på. 

Fler tal let me ner der for det bør 
opp ret tes en egen Vars lings nemnd. 
Nemn da skal ta stand punkt til om det 
har fun net sted gjen gjel del se el ler 
brudd på ar beids gi vers ak ti vi tets plikt, 
og skal også ha kom pe tan se til å til
kjen ne er stat ning og opp reis ning til 
vars le ren. Vars lings nemn da skal ikke 
be hand le stil lings verns sa ker. Dom sto
le ne skal fort satt be hand le dis se sa
ke ne. 

Mind re tal let me ner at da gens løs
ning hvor sa ker om ulov lig gjen gjel
del se og even tu ell er stat ning hø rer 
hjem me i de al min ne li ge dom sto le ne 
bør vi de re fø res. 

Bed re for stå el se for  
de psy ko so si a le pro ses ser 
Ut val get har er fart at i mel lom men nes
ke li ge re la sjo ner som gjel der kon flikt
fyl te el ler lang va ri ge pro ses ser er reg ler i 
seg selv lite eg net. Ar beids li vet og dom
sto ler og and re in vol ver te bør der for 
styr ke sin kom pe tan se både når det gjel
der re gel verk og de psy ko so si a le for hold 
i vars lings sa ker. Her en klar opp ford ring 
til Ju rist kon takts le se re, sær lig dom
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lel se, el ler for å av ver ge ska de, kan det 
hel ler ikke kre ves at man har vars let in
ternt først. Det sam me vil gjel de der som 
det er grunn til å tro at in tern vars ling vil 
føre til gjen gjel del se. Det te er for søkt iva
re tatt i ut val gets lov skis se. 

Vars lings lov 
Ut val get fore slår imid ler tid som 
be skre vet at reg le ne om vars ling i 
ar beids for hold fort satt for blir i 
ar beids mil jø lo ven. Ut val get fore slår at 
det i til legg skal ved tas en egen vars
lings lov. Vars lings lo ven bør i før s te 
om gang ha reg ler om Vars ler om bud 
og Vars ler nemnd, se nær me re om dis
se for slage ne ne den for. 

Ut val get me ner at egen lov vil ha 
en god sig nal ef fekt. Re gel verks end rin
ger kan – der som de tref fer tids ån den 
– bi dra til kul tur ut vik ling. Det te er 
også ut val gets øns ke. Det te kan let te re 
opp nås når re gel verks end rin ger kom
bi ne res med and re ty per til tak. 

Vars lings om bud 
Ut val get fore slår at det opp ret tes et 
Vars lings om bud. 

Ar beids til sy net gjør et vik tig ar
beid for å føl ge opp tips og vars ler om 
kri tikk ver di ge for hold i ar beids li vet. 
Det te bør ved va re og for ster kes. 
Ut val get me ner det i til legg er be hov 
for et sær skilt om bud som skal gi råd, 
støt te og bi stand til vars le re i kon kre te 
sa ker. Vars le ren skal ha et sted å hen
ven de seg. Vars lings om bu det skal også 
kun ne bi stå den omvarslede, ar beids
gi ve re og and re i pro ses sen, her un der 
kun ne bi dra til at de som tren ger det 
kan få bi stand til psy ko so si a le ut ford
rin ger. Vars lings om bu det skal i til legg 
være et of fent lig om bud som frem mer 
kunn skap og kom pe tan se om vars ling 
i sam fun net – en slags «vars lings in sti
tut tets vakt bik kje». I vis se til fel ler bør 
Vars lings om bu det kun ne ini tie re 
grans king. 

Grans king 
Der Vars lings om bu det blir kjent med 
svært al vor li ge vars lings sa ker av stor 
sam funns mes sig be tyd ning, bør 

get fore slår der for at ak ti vi tets plik ten 
skal ut lø ses når det er vars let i tråd med 
virk som he tens vars lings ru ti ner. I til legg 
fore slås en «sik ker hets ven til» – uav hen
gig av må ten det vars les på, hvor ak ti vi
tets plik ten inn trer når ar beids gi ver «har 
grunn til å tro» at det fore lig ger et var
sel. 

Ano nym vars ling – kon fi den sia li tet  
om vars le rens iden ti tet 
I dag er det slik at det er opp til den en
kel te virk som het om man øns ker å ha 
reg ler for ano nym vars ling, dvs. at den 
som vars ler skal kun ne hol de sin iden ti
tet skjult. Man ge virk som he ter har til
ret te lagt for det, blant an net ved at man 
vars ler til en eks tern vars lings mot ta ker 
som så brin ger inn hol det av var se let vi
de re til virk som he ten. Di gi ta le løs nin
ger kan til ret te leg ge for det sam me. 
Ut val get fore slår den ne re gel vi de re ført, 
dvs. at det må vur de res av den en kel te 
virk som het når man la ger vars lings ru ti
ner, men det fore slås ikke en klar plikt 
til å sik re det te. Det fin nes også ulem per 
knyt tet til ano nym vars ling. Man ge 
me ner for eks em pel at det te kan gjø re 
ters ke len for å vars le for lav. 

Det vil fort satt være slik at der som 
man vars ler en til syns myn dig het, så 
har man krav på kon fi den sia li tet om 
man øns ker det. Krav om kon fi den sia
li tet for både vars ler og den det vars les 
om kan for øv rig føl ge blant an net av 
for valt nings lo ven og per son vern lov
giv nin gen. 

Be vis byr de reg le ne 
Et ter da gens reg ler i aml § 2 A2 før
s te ledd er det i dag en re gel om delt 
be vis byr de. Det vil si at sel ve be vis
vur de rin gen om det har fun net sted 
gjen gjel del se er todelt. For det før s te 
må ar beids ta ker leg ge frem «opp lys
nin ger som gir grunn til å tro» at gjen
gjel del se har skjedd. Det er ikke 
strenge krav i dag. Der et ter går an sva
ret for be vis fø rin gen over til ar beids
gi ver, som må sann syn lig gjø re at re ak
sjo nen ikke var gjen gjel del se i strid 
med lo ven. Ut val get pe ker på at det er 
vik tig å øke kunn skaps ni vå et blant 

me re: Sett dere inn i kunn ska pen om 
hva som kan skje med en an satt som er 
ut satt for ulov lig gjen gjel del se for di 
man har vars let om et kri tikk ver dig for
hold! Ut val get an be fa ler der for at det 
pa ral lelt ut ar bei des en na sjo nal vars
lings vei le der, ba sert på et sam ar beid 
mel lom par te ne i ar beids li vet. 
Ak ti vi tets plikt 
Ar beids gi ver har en ge ne rell om sorgs
plikt for sine an sat te. Iht aml § 31, jf § 
21 og in tern kon troll for skrif ten § 5, er 
ar beids gi ver på lagt et ge ne relt an svar 
for å vur de re ri si ko fak to rer som kan 
på vir ke ar beids ta kers fy sis ke og psy
kis ke hel se og vel ferd. I til legg har 
ar beids gi ver plikt et ter aml § 43 til å 
verne ar beids ta ke re mot psy kis ke 
be last nin ger. Det be tyr at ar beids gi ver 
har en ge ne rell plikt til å ta var sel på 
al vor og å be skyt te vars le ren. Gjen gjel
del ses for bu det i aml § 2A blir der med 
en sær re gu le ring av ar beids gi vers al min
ne li ge plikt et ter § 43 tred je ledd til å 
fo re byg ge og hånd te re kon flikt. 

Ut val get me ner at det er be hov for å 
pre si se re den ne ak ti vi tets plik ten for 
ar beids gi ver i vars lings si tua sjo ner. Det 
kan føre til at sa ker be hand les ras ke re og 
bed re, og re du se re ri si ko for ne ga ti ve 
sank sjo ner. Ak ti vi tets plik ten bør be stå av 
to ele men ter: Om sorg for vars le ren(om
sorgs plikt) og en hand le plikt til å ta tak i 
på stan den om at det fore lig ger et kri tikk
ver dig for hold. Det te er i sam svar med 
an be fa ling fra Eu ro pa rå det. Ut val get har 
laget en skis se til lov tekst som sær skilt 
skal om fat te dis se to for hold. 

Når er et var sel frem satt /  
form krav til vars ling? 
Det er dess ver re si tua sjo ner hvor en 
ar beids ta ker me ner å ha sagt ifra, men 
hvor ar beids gi ver sier at man ikke har 
for stått at det fore lig ger en vars ling. Det 
er be hov for en viss no to ri tet med hen
syn til om en an satt har av gitt et var sel. 
Det te har be tyd ning for når ak ti vi tets
plik ten ut lø ses. Sam ti dig er det slik at 
det er ikke alle ar beids ta ke re som øns
ker å bru ke vars ling som in sti tutt. Som 
ho ved re gel vil de in ter ne vars lings ru ti
ne ne ha reg ler som sik rer det te. Ut val

om bu det ha en sær lig kom pe tan se til 
å kun ne ta ini tia tiv til uav hen gi ge 
un der sø kel ser. En slik løs ning bør kun 
bru kes i sær li ge til fel ler og være en 
sik ker hets ven til der or di næ re struk tu
rer ikke sy nes å iva re ta tungt vei en de 
sam funns in ter es ser. Det an be fa les at 
det te spørs må let ut re des vi de re. 

Vars lings nemnd 
I dag hø rer sa ker om gjen gjel del se 
som føl ge av vars ling hjem me i dom
sto le ne. De kom mer ofte opp knyt tet 
til opp si gel se, og hvor det på be ro pes 
av ar beids ta ker at opp si gel sen er ulov
lig gjen gjel del se som føl ge av vars ling. 

I ut val get er det uli ke syns punk ter 
på hvor dan dom sto le ne har vist seg 
eg net som tvisteløser i vars lings sa ker. 
Fler tal let me ner at dom sto le ne i stor 
grad er van ske lig til gjen ge li ge, de er 
kost ba re og det er stor ri si ko for bun det 
med saks an legg. Fler tal let me ner at det 
er be hov for et lav ters kel til bud, en 
enk le re måte å løse dis se sa ke ne på. 

Fler tal let me ner der for det bør 
opp ret tes en egen Vars lings nemnd. 
Nemn da skal ta stand punkt til om det 
har fun net sted gjen gjel del se el ler 
brudd på ar beids gi vers ak ti vi tets plikt, 
og skal også ha kom pe tan se til å til
kjen ne er stat ning og opp reis ning til 
vars le ren. Vars lings nemn da skal ikke 
be hand le stil lings verns sa ker. Dom sto
le ne skal fort satt be hand le dis se sa
ke ne. 

Mind re tal let me ner at da gens løs
ning hvor sa ker om ulov lig gjen gjel
del se og even tu ell er stat ning hø rer 
hjem me i de al min ne li ge dom sto le ne 
bør vi de re fø res. 

Bed re for stå el se for  
de psy ko so si a le pro ses ser 
Ut val get har er fart at i mel lom men nes
ke li ge re la sjo ner som gjel der kon flikt
fyl te el ler lang va ri ge pro ses ser er reg ler i 
seg selv lite eg net. Ar beids li vet og dom
sto ler og and re in vol ver te bør der for 
styr ke sin kom pe tan se både når det gjel
der re gel verk og de psy ko so si a le for hold 
i vars lings sa ker. Her en klar opp ford ring 
til Ju rist kon takts le se re, sær lig dom

Fagartikkel
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aml kap 19 jf § 19 – 1. fjer de ledd. Ut fra 
til bli vel sen av da gens reg ler må an tas at 
straff for over tre del se av for bu det mot 
gjen gjel del se ikke ble an sett som den 
mest ak tu el le re ak sjon. Ut val get er enig i 
at straff ikke er det mest eg ne de til tak i 
vars lings sa ker, men bør bare bru kes i sær
li ge til fel le. Per spek ti vet i en hver virk
som het bør være kon ti nu er lig for bed ring 
frem for økt bruk av straff. Ut val get har 
der for ikke fore slått end rin ger her. 

Vei en vi de re 
Ut val get har lagt frem skis ser til lov
teks ter. Dis se kan og bør be ar bei des, 
av hen gig av re sul ta ter et ter hø ring og 
po li tisk vur de ring. 

Ut val gets opp ford ring er at det gri
pes tak i den mu lig he ten og an led nin
gen som Vars lings ut val gets ut red ning 
gir til å til ret te leg ge for bed re vars lings
pro ses ser i Norge. Det vil bi dra til at kri
tikk ver di ge for hold av dek kes og opp hø
rer. De som vars ler vil kun ne gjø re det te 
uten å fryk te gjen gjel del se og kan skje 
bli skvi set ut av ar beids li vet for all tid, og 
også den omvarsledes ret tig he ter vil 
kun ne iva re tas på en bed re måte. Virk
som he te ne vil ha gle de av det te. Rett 
nok vil til ta ke ne ha sin pris. Sam let es ti
mat er pr år 100 – 300 mill kr. Sam ti dig 
vi ser den sam funns øko no mis ke ana ly
sen en sam funns ge vinst av vars ling som 
av dek kings me ka nis me på mel lom en 
halv mil li ard og 12 mil li ar der kro ner pr 
år. Har vi råd til å la være?

Økt mu lig het til er stat ning  
og opp reis ning, og høy ere be løp 
Ut val get me ner at ad gan gen til å få 
opp reis ning og er stat ning et ter gjen
gjel del se i strid med lo ven bør styr kes. 
Ut val get me ner det bør bli ob jek tivt 
an svar også for øko no misk tap, slik det 
er i dag når det gjel der er stat ning for 
ikkeøko no misk tap (opp reis ning). 
Ved brudd på om sorgs plik ten, den 
de len av ak ti vi tets plik ten som gjel der 
om sorgs for vars le ren, fore slår fler tal let 
at det inn fø res en ut tryk ke lig re gel om 
krav på er stat ning et ter van li ge reg ler. I 
prak sis be tyr det at uakt som over tre
del se kan føre til krav om er stat ning og 
opp reis ning. I til legg me ner ut val get at 
er stat nings be lø pe ne bør he ves. Ut val
get har lært hvor smer te fullt det kan 
være og hvil ke tap man kan lide som 
vars ler. Det er nød ven dig å ha ni vå er 
som in ne bæ rer re ell kom pen sa sjon for 
de ulem per og tap som sank sjo ner som 
føl ge av vars ling kan med fø re. 

Bruk av over tre del ses ge by rer og straff 
Forsk ning fra FAFO vi ser at der det er 
ru ti ner, er det ofte bed re kli ma for 
vars ling. Ut val get me ner der for at 
Ar beids til sy net i stør re grad bør vur
de re å ileg ge over tre del ses ge byr der
som virk som he ten ikke har ut ar bei det 
ru ti ner. Ut val get fore slår en plikt til å 
ha jevn lig eva lue ring av ru ti ne ne i 
sam ar beid med til lits valg te. 

Over tre del se av ar beids mil jø lo ven 
ka pi tel 2 A kan straf fes med hjem mel i 

an net i dom sto le ne for å kun ne se 
gjen gjel del se i et bre de re per spek tiv, 
og fore slår dis se reg le ne som ble inn
ført for å styr ke ar beids ta kers stil ling, 
vi de re ført. 

Fri retts hjelp 
Ut val get me ner at det er gode grun ner 
for at Vars lings om bu det el ler an nen 
re le vant myn dig het bør ha hjem mel 
til å an be fa le at det inn vil ges fri retts
hjelp for sa ker som kom mer for dom
sto le ne. Det te bør ut re des nær me re. 

In sen ti ver ved vars ling 
Be løn nings ord nin ge ne til vars le re, 
sær lig i USA, er kob let til av dek king 
av al vor lig øko no misk kri mi na li tet og 
myn dig he te nes øko no mis ke ge vinst 
ved at vars ling av slø rer den ne type 
kri mi na li tet. Det er usik kert om, og 
even tu elt hvil ken ef fekt øko no mis ke 
til tak som pen ge be løn ning el ler kom
pen sa sjons ord nin ger vil ha på nors ke 
ar beids ta ke res til bøye lig het til å 
vars le, sett i lys av fag lit te ra tur og 
an nen kunn skap. Vars ling i Norge gjel
der også i stor grad and re kri tikk ver
di ge for hold enn øko no misk kri mi na
li tet. Det er vik tig også å hed re 
vars le re på and re må ter enn ved øko
no mis ke in sen ti ver. 

Ut val get har på den ne bak grunn 
ikke fun net grunn til å fore slå rene 
øko no mis ke til tak som be løn ning for 
å vars le el ler an nen form for øko no
misk kom pen sa sjon. 
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bli skvi set ut av ar beids li vet for all tid, og 
også den omvarsledes ret tig he ter vil 
kun ne iva re tas på en bed re måte. Virk
som he te ne vil ha gle de av det te. Rett 
nok vil til ta ke ne ha sin pris. Sam let es ti
mat er pr år 100 – 300 mill kr. Sam ti dig 
vi ser den sam funns øko no mis ke ana ly
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«Det er jo ikke det som er me ning 
med en opp kla ring og det er be kym
rings fullt. Jeg for ven ter at re gje rin gen 
nå går i dia log med de som er bru ke re 
og de som lo ven er ret tet mot og ment 
å skul le be skyt te for å av dek ke hva 
som må til for å få det te ty de li ge re.» 

«Stats rå den svar te meg at man 
skul le «fo ku se re på opp læ ring og in for
ma sjon til ver ge ne og ver ge or ga ni sa
sjo ne ne for å sik re at per so nens øns ke 
og vil je kom mer i for grun nen.» Jeg 
me ner den tol kin gen som fore lig ger 
vir ker lite av kla ren de og der for vil 
være til li ten hjelp. Nå bør stats rå den 
ta kon takt med NFU og and re or ga ni
sa sjo ner for å finne ut hva som er bør 
gjø res. De men nes ke ne som tren ger 
av kla ring på det te fel tet kan ikke vente 
len ger», skri ver Hen rik sen.

Storingsrepresentant Kari 
Henriksen etterlyser tydeligere 
regler for medbestemmelse 
i vergemålsaker.

Tekst: Tore Letvik

Ju rist kon takt sat te i for ri ge ut ga ve 
fo kus på psy kisk ut vik lings hem me des 
ret tig he ter og tap av med be stem
mel se over egne liv. Norsk Forbund 
for Funk sjons hem me de (NFU) me ner 
man ge er klæ res «ikke sam tyk ke kom
pe ten te» på svik ten de grunn lag. Kari 
Hen rik sen (Ap) i Stortingets fa mi lie 
og kul tur ko mi te har en ga sjert seg i 
den ne pro ble ma tik ken gjen nom fle re 
år. Nå ber hun re gje rin gen ryd de opp.

Jus tis de par te men tets lov av de ling 
avga i mars må ned i år en lov tolk ning 
av ver ge måls lo vens pa ra gra fer 20 og 
33 om sam tyk ke kom pe tan se. Hen sik
ten med lov tolk nin gen var blant an net 
å teg ne opp gren se ne for når en per
son kan fra tas med be stem mel se i eget 
liv som føl ge av å ha blitt er klært «ikke 
sam tyk ke kom pe tent». Ver ken NFU 
el ler Hen rik sen me ner lov tolk nin gen 
vir ker av kla ren de.

– Li ten re spekt
Al le re de i no vem ber 2015 tok Hen rik
sen opp pro blem stil lin gen med da væ
ren de jus tis og be red skaps mi nis ter 
Anders Anundsen. Si den har lite 
skjedd.

I en epost til Ju rist kon takt 
skri ver stor tings re pre sen tan ten 
at hun me ner den nye tolk
nings ut ta lel sen hel ler ikke bi
drar til å av kla re hvor dan lov
ver ket skal prak ti se res. 

«Det te har tatt alt for lang 
tid. Folk der ute har ven tet på en 
av kla ring, og de har ven tet i tre 
år. Det me ner jeg er å vise li ten 
re spekt over for hva det te be tyr for 
men nes kers liv, og som kan opp le ves 

som og være over grep der som lov ver
ket ikke bru kes rik tig. Tol kin gen 
me ner jeg av kla rer lite. Jeg er ikke 
ju rist, men når man må for kla re en lov
be stem mel se med så inn vik let språk og 
så man ge hen vis nin ger og be gre per 
som van ner ut, i ste det for å ty de lig
gjø re, me ner jeg det ikke er godt nok.» 

Hen rik sen sier hun har re gist rert at 
NFU me ner den ska per fle re uklar he ter. 

Tillitsvalgte jurister skal bli 
bedre til å kommunisere med 
omverdenen. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Vi må kun ne kom mu ni se re med alle 
men nes ker vi mø ter i ut øv el sen av til
lits ver vet. Det hand ler om å snakke et 
språk alle for står, sier Sver re Brom an
der, le der av Ju rist for bun det–Stat.  

Han me ner ju ris ter ofte får for lite 
øv el se og opp læ ring i å kom mu ni se re 
godt. Der for in vi ter te han i mai til lits
valg te til et se mi nar om te ma et – som 
en del av det nye topptillitsvalgtpro
grammet i Ju rist for bun det. 

– Ta le kuns ten ble i stor grad 
grunn lagt og ut vik let av an tik kens 
ju ris ter. Men ju ris ter får dess ver re alt
for lite øv el se og opp læ ring i det i dag. 
Å være en dyk tig kom mu ni ka tor er 
ofte for skjel len mel lom å ha rett og å 
få rett. Det er av gjø ren de at våre til
lits valg te er dyk ti ge til å kom mu ni se re 
for å iva re ta med lem me nes in ter es ser 
best mu lig, sier Brom an der. 

– Det hand ler om å kun ne for
mid le, en ga sje re, over be vi se, over ta le 
og få gjen nom slag. Da er ev nen til å 
kom mu ni se re et av våre til lits valg tes 
vik tig ste verk tøy. 

Ber regjeringen rydde opp
– Vi må ikke bare  
kunne kommunisere  
med andre jurister

– Nå bør statsråden ta kontakt med NFU 
og andre organisasjoner for å finne ut hva 

som er bør gjøres. De menneskene som 
trenger avklaring på dette feltet kan ikke 

vente lenger, sier storingsrepresentant 
Kari Henriksen.

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

I forrige utgave av Juristkontakt ble det satt fokus på rettsikkerheten for 
utviklingshemmede.
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«Det er jo ikke det som er me ning 
med en opp kla ring og det er be kym
rings fullt. Jeg for ven ter at re gje rin gen 
nå går i dia log med de som er bru ke re 
og de som lo ven er ret tet mot og ment 
å skul le be skyt te for å av dek ke hva 
som må til for å få det te ty de li ge re.» 

«Stats rå den svar te meg at man 
skul le «fo ku se re på opp læ ring og in for
ma sjon til ver ge ne og ver ge or ga ni sa
sjo ne ne for å sik re at per so nens øns ke 
og vil je kom mer i for grun nen.» Jeg 
me ner den tol kin gen som fore lig ger 
vir ker lite av kla ren de og der for vil 
være til li ten hjelp. Nå bør stats rå den 
ta kon takt med NFU og and re or ga ni
sa sjo ner for å finne ut hva som er bør 
gjø res. De men nes ke ne som tren ger 
av kla ring på det te fel tet kan ikke vente 
len ger», skri ver Hen rik sen.

Tillitsvalgte jurister skal bli 
bedre til å kommunisere med 
omverdenen. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Vi må kun ne kom mu ni se re med alle 
men nes ker vi mø ter i ut øv el sen av til
lits ver vet. Det hand ler om å snakke et 
språk alle for står, sier Sver re Brom an
der, le der av Ju rist for bun det–Stat.  

Han me ner ju ris ter ofte får for lite 
øv el se og opp læ ring i å kom mu ni se re 
godt. Der for in vi ter te han i mai til lits
valg te til et se mi nar om te ma et – som 
en del av det nye topptillitsvalgtpro
grammet i Ju rist for bun det. 

– Ta le kuns ten ble i stor grad 
grunn lagt og ut vik let av an tik kens 
ju ris ter. Men ju ris ter får dess ver re alt
for lite øv el se og opp læ ring i det i dag. 
Å være en dyk tig kom mu ni ka tor er 
ofte for skjel len mel lom å ha rett og å 
få rett. Det er av gjø ren de at våre til
lits valg te er dyk ti ge til å kom mu ni se re 
for å iva re ta med lem me nes in ter es ser 
best mu lig, sier Brom an der. 

– Det hand ler om å kun ne for
mid le, en ga sje re, over be vi se, over ta le 
og få gjen nom slag. Da er ev nen til å 
kom mu ni se re et av våre til lits valg tes 
vik tig ste verk tøy. 

Språk alle for står
Det har len ge vært en de batt om ju ris
ters stam me språk og språk lig be visst
het. Brom an der me ner også de til lits
valg te ju ris te ne må være mer be visst 
på kom mu ni ka sjon. 

– Det hand ler om ev nen til å ana
ly se re hvem vi kom mu ni se rer med 
og hva som er rett kom mu ni ka sjon 
for mål grup pen. Vi må ikke bare 
kun ne kom mu ni se re med and re 
ju ris ter, men med alle men nes ker vi 

mø ter i ut øv el sen av til lits ver vet. Det 
hand ler om å snakke et språk alle for
står. Ikke minst det språket de vi øns
ker å få gjen nom slag hos snak ker, 
på pe ker Brom an der. 

Se mi na ret som ble ar ran gert 22. 
mai hen vend te seg til til lits valg te som 
vil bli bed re til å hol de en pre sen ta
sjon, et inn legg, et fore drag el ler en 
tale. Det be stod av en teo re tisk del og 
prak tis ke øv el ser i grup pe og i ple
num.

– Vi må ikke bare  
kunne kommunisere  
med andre jurister

– Nå bør statsråden ta kontakt med NFU 
og andre organisasjoner for å finne ut hva 

som er bør gjøres. De menneskene som 
trenger avklaring på dette feltet kan ikke 

vente lenger, sier storingsrepresentant 
Kari Henriksen.

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

De tillitsvalgte juristene må være 
mer bevisst på kommunikasjon 
mener Sverre Bromander, leder  
av JuristforbundetStat  
(Foto: OleMartin Gangnes)
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Curt A. Lier mener
Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

Onsdag 5. september får du sjan
sen til å være med på årets stør

ste og morsomste rettshjelpsdugnad. 
Da arrangerer nemlig Juristforbundet 
for første gang Oslo Legal Walk. 
Dette er en felles marsj i Oslo sen
trum, der hele overskuddet går til 
ulike rettshjelptiltak. 

Oslo Legal Walk er åpen for alle, 
både to og flerbente. Alle Juristfor
bundets medlemmer oppfordres na
turligvis til å bli med, og de kan 
gjerne ta med familie, slekt og venner. 
Hele overskuddet fra Oslo Legal 
Walk går til de frivillige rettshjelptil
takene Jussbuss, Gatejuristen, Juridisk 
rådgivning for kvinner og Barnas Ju
rist. Deltakeravgiften er 300 kroner.

Marsjen arrangeres etter ordinær 
arbeidstid, med fleksibelt starttids
punkt. Start og mål for den ca. 8 km 
lange løypa blir Universitetsplassen. 
Her blir det musikk og annen under
holdning. Det legges opp til drikke

dene til tiltakene svært uforutsigbare 
og gjør dem stadig usikre på om de 
kan opprettholde driften. 

Juristforbundet har i flere år sam
arbeidet med disse tiltakene og har 
erfart hvor samfunnsnyttig og viktig 
deres arbeid er. Jeg kan nevne at Ga
tejuristen i 2017 behandlet 3817 sa
ker på vegne av rusmisbrukere og 
bostedsløse som ellers kanskje ikke 
ville fått juridisk bistand. JURK be
handlet faktisk hele 4966 saker i 
2016 på vegne av kvinner som har 
behov for fri rettshjelp. Jeg er full av 
beundring for unge mennesker som 
bruker sin tid på å arbeide for utsatte 
grupper når de kunne ha valgt å prio
ritere egen karriere.

 

Juristforbundet håper Oslo Legal 
Walk blir en skikkelig folkefest. 

Her kan vi vise Oslo at vi mener det 
som står i Juristforbundets prinsip
program: «Alle må sikres nødvendig 
juridisk rådgivning, uavhengig av øko
nomisk evne og geografisk tilhørighet. 
Advokatbistand, rettshjelp og juridisk 
veiledning skal være tilgjengelig for 
alle som har behov for det.»

For å kunne gjennomføre Oslo Le
gal Walk er Juristforbundet avhengig 
av gode samarbeidspartene, slik arran
gørene i London har. Det er allerede 
klart at Det juridiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo og Danske Bank 
vil være med som samarbeidspartnere 
for Oslo Legal Walk. Vi håper på 
mange flere. 

Bli med meg å gå Oslo Legal Walk 
5. september, høstens desidert 
vakreste eventyr. Sammen skal vi vise 
at vi som jobber med rettssikkerhet i 
det daglige, også tar ansvaret for dette 
personlig. Husk; det er lov å gå!

stasjoner underveis og et hyggelig 
treff på Frokostkjelleren etter endt 
vandring, en skikkelig sensommerfest 
hvor det selges mat og drikke.

Ideen til Legal Walk kommer fra 
London, der The London Legal 

Support Trust siden 2005 har arran
gert The London Legal Walk for å 
samle inn penger til rettshjelp. Det 
arrangeres også Legal Walk i flere an
dre byer i England og Australia. Nå 
har turen kommet til Oslo. Håpet er 
at andre norske byer kan komme til 
etter hvert.

21. mai i år satte arrangementet 
ny rekord med 13 000 deltakere for
delt på 750 lag, i tillegg til de mange 
enkeltvandrerne. Blant mange kjente 
deltakere var den engelske høyeste
rettsjustitiarius og riksadvokaten. Det 
innsamlede beløpet er ennå ikke fer
dig talt, men i fjor nådde man 
800 000 pund. Alle de store advokat
firmaene var representert og mar
kedsførte seg med tskjorter med fir
manavnet på, blant disse londonkon
toret til et stort norsk advokatfirma.

Rettshjelptiltakene som vi skal 
samle inn penger til, driftes i all 

hovedsak av frivillige advokater, juris
ter og jusstudenter. Tiltakene gir gra
tis råd, veiledning og juridisk bistand 
til klientgrupper som ikke har lett til

gang til slike tjenester på annet vis. 
På den måten forebygger de 

overgrep og reparerer 
lovbrudd på en for 

samfunnet svært 
kostnadseffektiv 
måte. Likevel 
er de offent
lige tilskud

Det er lov å gå!

Doktorgrader
Universitetet i Oslo
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Det er lov å gå!

Doktorgrader Juristkontakt presenterer doktorgrader  
i samarbeid med de juridiske fakultetene

freds plik ten grunn leg gen de sett er i 
både ar beids tager si dens og ar beids gi
ver si dens in ter es se.

Hva om fat tes av freds plik ten?
Ho ved for må let med av hand lin gen er å 
un der sø ke gren sen mel lom ak sjo ner 
som fal ler in nen for og uten for freds
plik ten. In ne bæ rer freds plik ten at det 
ald ri kan ak sjo ne res i ta riff pe ri oden? 
Sva ret på det er klart nei. Ut gangs punk
tet i norsk rett har vært – og er – at 
freds plik ten er re la tiv. Det vil si at for
bu det er be gren set til retts tvis ter og for
hold som di rek te el ler in di rek te er re gu
lert i ta riff av ta len. En ak sjon som er 
ret tet mot noe an net, er der imot til la te
lig. Ana ly sen vi ser imid ler tid at retts
tvist be gre pet er vidt rek ken de og at hva 
som skal an s es som ta riff re gu lert, er 
struk ket langt. Det skal der for mye til 
for at noe kan an s es som ure gu lert.

Det er i prak sis tre ak tu el le gren se
drag nings ka te go ri er. Sym pa ti ak sjo ner 
(sym pa ti streik), po li tisk streik og in di vi
du ell opp tre den fra ar beids tage re el ler 
ar beids gi ve re er ikke i strid med freds
plik ten. Eks em pel på det sis te er der fle
re ar beids tage re sier opp stil lin ge ne for 
å be gyn ne hos en an nen ar beids gi ver, 
el ler hvor fle re ar beids tage re nek ter å 
ut fø re et ar beid de me ner er far lig. 
Hvor dan gren se drag nin gen skal gjø res, 
er sam men satt. Ut gangs punk tet er at 
det er for må let som er av gjø ren de. Men 
av hand lin gen vi ser at for måls vur de rin
gen, som i prin sip pet er en be vis vur de
rin gen, har uli ke ele men ter og vil va ri
e re av hen gig av hva som er det an før te 
for må let. I av hand lin gen iden ti fi se res 
re le van te mo men ter, og det drøf tes 
hvor vidt – og i til fel le hvor dan – ak sjo
nens virk nin ger kan si noe om for må let.

Av hand lin gen vi ser dess uten at 
det ikke bare er det sub jek ti ve som er 
av gjø ren de. I retts prak sis er det også 
ut vik let ob jek ti ve vil kår. Det te gjel der 
sær lig ved gren se drag nin gen mot po li
tisk streik. Selv om en slik ak sjon ikke 
er ret tet mot det som er ta riff re gu lert, 
og der med i ut gangs punk tet har et 
le gi timt for mål, kan ak sjo nen være i 
strid med freds plik ten hvis det ikke er 
en «ri me lig grad av for holds mes sig
het» mel lom strei kens va rig het og 
virk nin ger. I av hand lin gen pro ble ma
ti se res hva som er det pre si se retts li ge 
grunn laget for sli ke ob jek ti ve vil kår. 
Det kon klu de res med at vil kå re ne 
ikke kan ut le des av lo vens freds plikt, 
men at de bare har grunn lag i ta riff av
ta lens freds plikt. Opp fat nin gen om at 
det i al min ne lig het er sam men fall 
mel lom freds plik ten et ter de to retts
grunn lage ne, må der for ny an se res. 

Mas ter i retts vi ten skap Alexander Næss 
Skjønberg ved Institutt for pri vat rett for svar te 
sin av hand ling for gra den Ph.d: «Freds plikt i 
tarifforhold» 30. jan. 2018

Kampmidler som streik, lockout 
og boikott er anerkjent som 
legitime midler i forhandlinger 
om arbeids- og lønnsvilkår 
mellom arbeidsgivere og 
arbeidstagere. 

Slik har det vært si den or ga ni sa sjons og 
ta riff av ta le ut vik lin gen tok til i sis te halv
del av 1800tal let. Når par te ne inn går 
ta riff av ta le, er imid ler tid ho ved re ge len at 
det ikke er til latt med ar beids kamp; det 
gjel der freds plikt. Av hand lin gens tema er 
den ne freds plik tens grunn lag, be grun
nel se og rek ke vid de.

Freds plik tens grunn lag og be grun nel se
I norsk rett har freds plik ten grunn lag i 
både lov (ar beids tvist lo ven og tje nes
te tvist lo ven) og ta riff av ta le. Ta riff av
ta le grunn laget er eld st; freds plikt 
ut le des av ta riff av ta len som en al min
ne lig kon trakts for ut set ning. Den ne 
ta riff av ta le ba ser te freds plik ten har en 
his to risk for ank ring i av ta le løs nin ger 
som ble etab lert mel lom LO og Norsk 
Ar beids gi ver for en ing (N.A.F., nå 
NHO) al le re de i 1902. Men som 
av hand lin gen vi ser, har de nors ke 
fredspliktnormene ikke blitt til i et va
kuum. Det er også en klar for bin del
ses lin je til teo ri dis ku sjo ner i uten
landsk, først og fremst tysk, rett.

Freds plik ten kan be grun nes på fle
re må ter. I av hand lin gen be to nes nød
ven dig he ten av en slik plikt for at 
ta riff av ta len – i tråd med dens for mål 
– skal kun ne fun ge re som er re gu le
rings in stru ment i de in di vi du el le 
ar beids for hol de ne. Det po eng te res at 

Alexander Næss Skjønberg

Fredsplikt i tarifforhold

Universitetet i Oslo

Alexander Næss Skjønberg  
(Foto: Kyrre Lien)
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Han ne Eie Sud land
se ni or råd gi ver

Rachna Rohatgi Khan 
advokat

Din økonomi

For det and re så er vi men nes ker 
be ty de lig mye red de re for å tape enn 
vi er gla de for å vin ne. Der for byr det 
oss imot å «tape» el ler set te bort pen
ger vi kun ne brukt på noe gøy i dag, 
for å po ten si elt tje ne pen ger på det te i 
en fjern frem tid.

For det tred je er hjer nen vår er ikke 
spe si elt god på å pri ori te re lang sik ti ge, 
ab strak te mål, fram for til freds stil lel se 
av be ho ve ne vi har her og nå. Det har 
nok noen evo lu sjo næ re for de ler, men 
det blir et pro blem når du skal spa re til 
pen sjons til væ rel sen. Det vil ald ri fø les 
pres se ren de og da har de fles te av oss 
en ten dens til å ut set te det.

Å mot ar bei de dis se na tur li ge ten
den se ne har vært en så van ske lig nøtt 
å knekke, at han som ser ut til del vis å 
ha klart det, i fjor høst fikk No bel pri
sen i øko no mi. Ri chard Thaler er 
ad ferds psy ko log og har fors ket på 
men nes kers man gel på selv kon troll. 
Han har fun net frem til at vel dig man
ge – uan sett hvor op pe gå en de de er 
el ler hvor lang ut dan nelse de har – 
spa rer usy ste ma tisk og in ves te rer til
fel dig. Folk tren ger hjelp, og det er 
of fent li ge og pri va te in sti tu sjo ners 
opp ga ve å dul te dem i rik tig ret ning, 
iføl ge Thaler. 

Som Hes sel berg er inne på, har 
folk en in ne bygd aver sjon mot å tape. 
Der for vil de ikke kutte i bud sjet te ne 
sine for å spa re til noe i frem ti den, når 
de i ste det kan bru ke det på noe gøy i 
dag. Selv om spa rin gen po ten si elt kan 
gi ge vinst. 

Thalers løs ning er der for å få folk 
til å inn gå en av ta le der de fra og med 
nes te lønns øk ning set ter av en del av 
løn nen til pen sjon. Slik vil de ald ri 
opp le ve en re duk sjon i det dag li ge 
bud sjet tet, men li ke vel kom me i gang 
med spa rin gen. Løs nin gen han har 
valgt å kalle «Spar mer i mor gen» har 
vist seg å være uhy re ef fek tiv. Det 
vik tig ste er å gjø re noe

Jeg opp ford rer til å føl ge Thalers 
mo dell. Men gjer ne spa re mer al le
re de i dag. Om du ikke vil vente til 
nes te lønns øk ning, er det også en 
mu lig het å set te opp et fast trekk som 
går ut av kon to en sam me da gen som 
løn nen går inn al le re de nå. Det er i 
ut gangs punk tet bare en av gjø rel se du 
må ta en gang, så slip per du å ten ke 
noe mer på det. 

Også Hes sel berg fore slår å set te en 
klar ram me for spa rin gen. Sett en dead
li ne for deg selv. In nen den da to en skal 
du ha satt i gang med en spa re løs ning. 
Al ter na tivt kan du trig ge tapsaversjo
nen og set te en straff for seg selv. Kan
skje kan du gi 500 kro ner til en venn 
som skal gi pen ge ne vi de re til en or ga ni
sa sjon du ikke li ker, om du ikke kla rer å 
lande noe i tide? Finn den bes te løs nin
gen for deg og din øko no mi

Jeg an be fa ler å boo ke et møte med 
en råd gi ver – en ten via te le fon el ler fy
sisk – slik at dere kan finne frem til en 
løs ning som pas ser ak ku rat deg og din 
øko no mi. Ge ne relt an be fa ler vi stort 
sett å spa re i fonds el ler pen sjons pro
duk ter om du skal spa re lang sik tig. Da 
tå ler du mer ri si ko. Å ha pen ge ne stå
en de på kon to gir vel dig lav av kast ning, 
og mye av ge vins ten spi ses opp av 
in fla sjon, så det kan nær mest bli et 
taps pro sjekt. I høst lan ser te myn dig he
te ne både Ak sje spa re kon to og in di vi
du ell pen sjons spa ring (IPS), som nett
opp skal gjø re det enk le re å spa re for 
frem ti den. 

Det du må ten ke på når du vel ger 
er hvor len ge du er klar for å bin de 
pen ge ne, og hvor høy ri si ko du er vil
lig til å ta på in ves te rin ge ne dine. For 
man ge med høyt lån vil det også lønne 
seg å be ta le ned de ler av lå net først. 
Noen løs nin ger kre ver at du bin der 
pen ge ne dine len ge, men ak ku rat når 
det gjel der pen sjons spa ring er det 
kan skje en for del at du ikke kan bru ke 
å pen ge ne før?

Hjernen vår er ikke spesielt god 
til å prioritere langsiktig 
sparing. Det gjør dessverre ikke 
temaet mindre viktig. Her er 
tips for å overvinne naturen.  

Av Anne Motzfeldt, 
forbrukerøkonom 
i Danske Bank

Pen sjon og lang sik tig spa ring er van ske
lig – det er man ge mu lig he ter og det er 
po ten si elt mye å set te seg inn i. Men du 
kan ikke len ger lene deg på er fa rin gen 
til tid li ge re ge ne ra sjo ner. Si tua sjo nen er 
en helt an nen nå. Og det er in gen tvil 
om at det er vik tig å be gyn ne å spa re nå, 
om du skal ha en ok øko no misk til væ
rel se som pen sjo nist. 

Men så var det det å vel ge en spa re
løs ning da. Dess ver re er det slik at jo fle
re valg mu lig he ter vi får, des to fær re av 
oss vil kla re å ta en av gjø rel se og fak tisk 
set te i gang med spa rin gen, skal vi tro 
psy ko log JanOle Hes sel berg. Han tror 
man ge nett opp vet hvor vik tig det er 
med spa ring, men rett og slett blir sit
ten de fast i valg si tua sjo nen, usik re på 
hvil ken spa re løs ning de skal gå for. 

Det er ikke bare an tall spa re mu
lig he ter som gjør pen sjon så van ske lig 
for oss. Også tre and re fak to rer fra 
na tu rens side ar bei der mot oss, for kla
rer Hes sel berg: 

For det før s te har vi en ten dens til 
å være over op ti mis tis ke på egne veg
ne. Det er alle and re som vil ram mes 
av dår li ge øko no mis ke vil kår når de 
blir gam le. Jeg vil kla re meg fint, har vi 
en ten dens til å tro. Dess ver re stem
mer ikke all tid det. 

Derfor er sparing så vanskelig
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Arbeidslivet Råd fra Juristforbundets eksperter

Han ne Eie Sud land
se ni or råd gi ver

Rachna Rohatgi Khan 
advokat

Høy es te rett avsa ny lig en dom 
(HR-2018-880-A) ved rø ren de gyl dig-
he ten av en opp si gel se ved ned be-
man ning. Av gjø rel sen gir vei led ning 
for om fan get av ar beids gi ve rens plikt 
til å til by «an net pas sen de ar beid» 
ved stør re opp- og ned be man nin ger 
jf. ar beids mil jø lo ven (aml) § 15-7. 

Fak tum
Prezioso Lin je bygg AS (Lin je bygg) er delt i 
tre ho ved av de lin ger. Lin je bygg ble i 2014 
ram met av ol je pris fal let og måt te som føl ge 
av det te fore ta om fat ten de ned be man nin ger. 
Det ble fore tatt opp si gel ser i 2014, 2015 og 
vå ren 2016. 

I ja nu ar 2016 inn gikk Lin je bygg en ny og 
ut vi det kon trakt med Stat oil, som in ne bar 
be hov for opp be man ning i en sær skilt av de
ling.

 En an satt med le der stil ling i en av de ling, 
ble sam men med 16 and re le de re, sagt opp 
vå ren 2016. Han ble sam ti dig til budt en stil
ling som fag ar bei der i an nen av de ling. Den ne 
stil lin gen var ikke en le der stil ling og løn nen 
var la ve re. Til bu det ble ikke ak sep tert. Han 
hev det at end rings opp si gel sen var usak lig og 
tok ut stev ning mot ar beids gi ve ren.

Vur de ring
Spørs må let for Høy es te rett var føl gen de:

«Var Lin je byggs plikt et ter ar beids mil jø
lo ven § 157 and re ledd før s te punk tum til å 
til by A «an net pas sen de ar beid i virk som he
ten» bare knyt tet til den kon kre te si tua sjo
nen på det tids punk tet A ble sagt opp fra sin 
stil ling i av de ling IMD, el ler skul le til buds
plik ten også vært sett i sam men heng med 
den for ut gå en de opp be man nin gen i av de ling 
ISS?»

Høy es te rett vis te inn led nings vis til at 
plik ten til å til by dem som el lers står i fare 
for å bli sagt opp «an net pas sen de ar beid» er, 
sam men med for trinns ret ten ved ny an set tel
ser jf. aml § 142, en vik tig del av stil lings ver
net ved ned be man nin ger.

Det føl ger av aml § 157 and re ledd før
s te punk tum at en opp si gel se ikke er sak lig 
hvis ar beids gi ve ren unn la ter å til by en «an
nen pas sen de stil ling», som er til gjen ge lig i 
virk som he ten. Ar beids gi vers plik ter og 
be grens nin ger knyt ter seg til sak lig hets vur
de rin gen. Vur de rings te ma et er an ner le des 
enn ved or di næ re ny an set tel ser hvor ar beids
gi ver står fri e re. For ar beids ta ke re som står i 
en ned be man nings si tua sjon, med fare for å 
mis te job ben, kan det være av stor be tyd ning 
om han/hun må kon kur re re på like vil kår 
med de and re sø ker ne til en ny opp ret tet stil
ling, el ler om ret tig he te ne for en al le re de an
satt ar beids ta ker skal vur de res ut fra om det 
er et «an net pas sen de ar beid».

Når det gjel der for stå el sen av ut tryk ket 
«virk som het» i aml § 157 and re ledd, før s te 
punk tum, vis te Høy es te rett til at den kla re 
ho ved re ge len er at ar beids ta ker ret tig he te ne 
er knyt tet til hele virk som he ten. Ho ved re ge
len kan fra vi kes for ut satt sak lig grunn lag for 
det. Når det gjel der spørs må let om hvem 
som skal sies opp fast slå Høy es te rett at selv 
om det i en ned be man nings pro sess ak sep te
res en snev re re ut valgs krets enn hele virk
som he ten, vil det som ho ved re gel ikke være 
grunn lag for å be gren se plik ten til å til by «an
net pas sen de ar beid» kun til den ak tu el le 
av de lin gen hvor ned be man nin gen skjer. Her 
plik ter ar beids gi ver å vur de re om de kan til
by en le dig stil ling til de over tal li ge, med 
ut gangs punkt i hele virk som he ten.

Tids rom met for av gjø rel sen
Det sis te retts li ge spørs må let Høy es te rett 
tok stil ling til var på hvil ket tids punkt i en 
om stil lings pro sess ar beids gi ver må vur de re 
om virk som he ten har «an net pas sen de ar

Oppsigelse på grunn  
av nedbemanningJeg opp ford rer til å føl ge Thalers 

mo dell. Men gjer ne spa re mer al le
re de i dag. Om du ikke vil vente til 
nes te lønns øk ning, er det også en 
mu lig het å set te opp et fast trekk som 
går ut av kon to en sam me da gen som 
løn nen går inn al le re de nå. Det er i 
ut gangs punk tet bare en av gjø rel se du 
må ta en gang, så slip per du å ten ke 
noe mer på det. 

Også Hes sel berg fore slår å set te en 
klar ram me for spa rin gen. Sett en dead
li ne for deg selv. In nen den da to en skal 
du ha satt i gang med en spa re løs ning. 
Al ter na tivt kan du trig ge tapsaversjo
nen og set te en straff for seg selv. Kan
skje kan du gi 500 kro ner til en venn 
som skal gi pen ge ne vi de re til en or ga ni
sa sjon du ikke li ker, om du ikke kla rer å 
lande noe i tide? Finn den bes te løs nin
gen for deg og din øko no mi

Jeg an be fa ler å boo ke et møte med 
en råd gi ver – en ten via te le fon el ler fy
sisk – slik at dere kan finne frem til en 
løs ning som pas ser ak ku rat deg og din 
øko no mi. Ge ne relt an be fa ler vi stort 
sett å spa re i fonds el ler pen sjons pro
duk ter om du skal spa re lang sik tig. Da 
tå ler du mer ri si ko. Å ha pen ge ne stå
en de på kon to gir vel dig lav av kast ning, 
og mye av ge vins ten spi ses opp av 
in fla sjon, så det kan nær mest bli et 
taps pro sjekt. I høst lan ser te myn dig he
te ne både Ak sje spa re kon to og in di vi
du ell pen sjons spa ring (IPS), som nett
opp skal gjø re det enk le re å spa re for 
frem ti den. 

Det du må ten ke på når du vel ger 
er hvor len ge du er klar for å bin de 
pen ge ne, og hvor høy ri si ko du er vil
lig til å ta på in ves te rin ge ne dine. For 
man ge med høyt lån vil det også lønne 
seg å be ta le ned de ler av lå net først. 
Noen løs nin ger kre ver at du bin der 
pen ge ne dine len ge, men ak ku rat når 
det gjel der pen sjons spa ring er det 
kan skje en for del at du ikke kan bru ke 
å pen ge ne før?

Derfor er sparing så vanskelig
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Hvem kan vel ges til ver ne om bud?
Alle med ar bei de re er valg ba re til 
rol len som ver ne om bud, men det 
skal «vel ges blant ar beids ta ke re som 
har er fa ring og inn sikt i virk som he
tens ar beids for hold», jf. for skrif ten § 
32. I til legg bør den som vel ges ha 
job bet i virk som he ten de to sis te 
åre ne, for di man et ter hvert får en 
bre de re kjenn skap til virk som he ten, 
som er hen sikts mes sig å ha i en slik 
rol le. Ar beids mil jø ut val get el ler fag
for en in ge ne be stem mer hvor man ge 
ver ne om rå der det skal være i virk
som he ten. De må vur de re an tall 
ver ne om rå der og stør rel sen på 
om rå de ne ut fra virk som he tens stør
rel se, ar bei dets art og ar beids for hol
de ne for øv rig. Hvis det er fle re ver
ne om rå der, skal det vel ges 
ver ne om bud for hvert om rå de. Det 
skal da også vel ges et ho ved ver ne
om bud.

Alle an sat te i virk som he ten har 
stem me rett når det skal vel ges ver ne
om bud, bort sett fra den øver ste dag
li ge le de ren.

Arbeidslivet

beid» å til by de som ri si ke rer å bli 
opp sagt. Høy es te rett vis te til ord ly
den i aml § 157 and re ledd, før s te 
punk tum, hvor til buds plik ten knyt ter 
seg til den tids pe ri oden virk som he ten 
vur de rer om an sat te må sies opp. Vur
de rin gen kan ikke uten vi de re knyt tes 
til den eks ak te da to en for opp si gel sen. 
«An net pas sen de ar beid» i virk som he
ten må vur de res før det kon klu de res 
med en opp si gel se. En slik vur de ring 
vil kun ne ta noe tid, blant an net for di 

den må om fat te hele virk som he ten, 
og ikke bare i den av de lin gen opp si
gel se skal skje. 

Høy es te rett la til grunn at virk
som he ten, mens de opp be man net i en 
av de ling, var kjent med at de måt te si 
opp an sat te i en an nen av de ling. 
Be slut nin gen om å ned be man ne var 
tatt før ny an set tel se ne ble gjen nom
ført. Høy es te rett la der for til grunn at 
virk som he ten ikke had de sak lig grunn 
til å be hand le de to pro ses se ne ad skilt. 

Ar beids gi ver skul le ha vur dert «an net 
pas sen de ar beid» i hele virk som he ten 
før de sa opp den an sat te jf. aml § 
157 and re ledd før s te punk tum. 

Ju rist for bun det me ner dom men 
er rik tig og i tråd med al min ne li ge 
sak lig hets nor mer i ar beids ret ten.

Ved spørs mål om opp si gel se og/
el ler ned be man ning kan du kon tak te 
Ju rist for bun det for bi stand.

Et ver ne om bud er en med ar bei-
der som er valgt for å iva re ta 
ar beids tager nes in ter es ser når 
det gjel der hel se, mil jø og sik-
ker het (HMS). Det gjel der både 
den fy sis ke sik ker he ten og det 
psy ko so si a le mil jø et. Reg le ne 
om ver ne om bud fin nes i 
ar beids mil jø lo ven ka pit tel 6 og 
«For skrift om or ga ni se ring, 
le del se og med virk ning.»

Alle virk som he ter som om fat tes av 
ar beids mil jø lo ven skal som ho ved re
gel ha ver ne om bud. Hvis en virk som
het har fær re enn ti med ar bei de re, 
kan ar beids gi ve ren og ar beids ta ker ne 
av ta le en an nen ord ning enn ver ne
om bud, og de kan også av ta le at det 
ikke skal være ver ne om bud i virk som
he ten.

Hvil ke opp ga ver har et ver ne om bud?
Det er ar beids gi ve ren som er an svar lig 
for at ar beids mil jø et er for svar lig og i 
sam svar med ar beids mil jø lo vens 

Ver ne om bud
be stem mel ser. Det føl ger av ar beids gi
ve rens sty rings rett, som in ne bæ rer 
ret ten til å or ga ni se re, lede, kon trol
le re og for de le ar bei det. An sat te skal 
som ut gangs punkt for hol de seg til 
le del sen hvis han el ler hun har 
be merk nin ger, inn ven din ger el ler 
be kym rin ger knyt tet til ar beids mil
jø et. Som en føl ge av det te skal ver ne
om bu det kun ne kon tak tes hvis 
ar beids gi ve ren ikke tar tak i en 
ar beids mil jø ut ford ring in nen ri me lig 
tid et ter at det er meldt or di nær tje
nes te vei.

Opp ga ve ne til ver ne om bu det går 
blant an net ut på å påse at ar beids ta
ker ne

ikke ut set tes for fare og at nød
ven dig sik ker hets ut styr er til gjen ge lig

gis nød ven dig opp læ ring og tre
ning til å ut fø re ar beids opp ga ve ne og 
at ar bei det kan ut fø res på en for svar
lig måte

En sær skilt opp ga ve som et ter 
ar beids mil jø lo ven lig ger til rol len som 
ver ne om bud, er at han el ler hun kan 
stan se ar bei det i en virk som het hvis 
det er umid del bar fare for ar beids ta
ker nes liv el ler hel se. I til legg er det 
ver ne om bu dets opp ga ve å påse at 
mel din ger om ar beids ulyk ker, som 

har ført til døds fall el ler al vor lig ska de, 
blir sendt til Ar beids til sy net og po li
ti et.

Det kan være hen sikts mes sig å ha 
et lo kalt reg le ment om ver ne om buds
rol len. Der kan det kon kre ti se res ru ti
ner som er hen sikts mes si ge og til pas
set for den ak tu el le virk som he ten 
med tan ke på blant an net stør rel se og 
hvil ke ty per opp ga ver den har. Det vil 
være stor for skjell på be ho ve ne i en 
virk som het i for valt nin gen og på en 
ol je platt form. Uan sett er det vik tig 
for både ver ne om bu det og le del sen å 
ha re gel mes si ge møte are na er for å 
snakke om HMS, i til legg til å ha fel
les mø ter med med ar bei der ne. Ver ne
om bu de ne del tar i mø ter om med be
stem mel se, hvor også til lits valg te er 
med. I pe ri oder hvor det er hek tisk og 
dår lig tid kan HMSar bei det lett bli 
ned pri ori tert. Det er gjer ne da det er 
vik tig å ha fo kus på det, og ver ne om
bu det kan hjelpe le del sen med å set te 
te ma et på dags or den.

Ver ne om bu det skal gis tid til å 
ut fø re opp ga ve ne som lig ger til rol len. 
I til legg er ar beids gi ve ren plik tig til å 
sør ge for at ver ne om bu det får til strek
ke lig opp læ ring for å kun ne ut fø re 
ver vet på en for svar lig måte.

Her når du flest jurister
– gjennom vårt jobbmarked når du jurister
i privat og offentlig sektor
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Råd og bistand  
fra Juristforbundet
Juristforbundet tilbyr sine  
medlemmer juridisk råd givning  
og bistand innenfor arbeids-
rettslige spørsmål. Kommer  
du som medlem i en vanskelig 
situasjon på arbeids plassen,  
er det bare å  kontakte  
Juristforbundets advokater. 

Kontakt
Sentralbord: 40 00 24 25
Epost: advokat@juristforbundet.no

at rol le ne som ver ne om bud og til lits
valgt ikke in ne has av sam me per son.

Mid ler ti dig an sat te kan også vel
ges til ver ne om bud. Det kan imid ler
tid opp stå ut ford ren de si tua sjo ner 
som det kan være van ske lig for en 
uten fast an set tel se å stå i, for eks em
pel om stil lings pro ses ser. Hvis det er 
mye mis nøye blant med ar bei der ne i 
en sånn pro sess, og ver ne om bu det må 
hånd te re mye av det te opp mot le del
sen, kan han el ler hun føle seg ut satt i 
sin egen stil ling.

Har du spørs mål knyt tet til rol len 
som ver ne om bud, vil du kun ne få råd 
og hjelp hos sek re ta ri a tet i Ju rist for
bun det.

Ut ford rin ger og av grens nin ger
Å in ne ha rol len som ver ne om bud er 
ikke all tid upro ble ma tisk. Ver ne om
bu det skal ikke være en kla ge mur for 
med ar bei der ne el ler en av las ter for 
ar beids gi ver. Vi de re er det er vik tig at 
ver ne om bu det set ter gren ser hvis han 
el ler hun på leg ges opp ga ver som ikke 
lig ger til rol len. Le der ne kan ikke 
de le ge re le der an svar og opp ga ver til 
ver ne om bud, el ler and re opp ga ver 
som de le ge res på HMSom rå det skal 
være ut tryk ke lig av talt.

Skil let mel lom ver ne om bu det og 
til lits valg te kan også være van ske lig. 
En til lits valgt er valgt av sin fag for en
ing for å iva re ta med lem me nes ge ne
rel le og in di vi du el le ar beids og lønns
vil kår. Et ver ne om bud skal iva re ta alle 
ar beids tager nes in ter es ser på ar beids
mil jø om rå det. Det er mu lig å in ne ha 
beg ge rol le ne sam ti dig, men det kan 
gjø re det van ske lig for både den ak tu
el le per so nen, de øv ri ge med ar bei
der ne og le del sen å se hvil ken rol le 
han el ler hun til en hver tid re pre sen
te rer. Ju rist for bun det an be fa ler der for 

Hvem kan vel ges til ver ne om bud?
Alle med ar bei de re er valg ba re til 
rol len som ver ne om bud, men det 
skal «vel ges blant ar beids ta ke re som 
har er fa ring og inn sikt i virk som he
tens ar beids for hold», jf. for skrif ten § 
32. I til legg bør den som vel ges ha 
job bet i virk som he ten de to sis te 
åre ne, for di man et ter hvert får en 
bre de re kjenn skap til virk som he ten, 
som er hen sikts mes sig å ha i en slik 
rol le. Ar beids mil jø ut val get el ler fag
for en in ge ne be stem mer hvor man ge 
ver ne om rå der det skal være i virk
som he ten. De må vur de re an tall 
ver ne om rå der og stør rel sen på 
om rå de ne ut fra virk som he tens stør
rel se, ar bei dets art og ar beids for hol
de ne for øv rig. Hvis det er fle re ver
ne om rå der, skal det vel ges 
ver ne om bud for hvert om rå de. Det 
skal da også vel ges et ho ved ver ne
om bud.

Alle an sat te i virk som he ten har 
stem me rett når det skal vel ges ver ne
om bud, bort sett fra den øver ste dag
li ge le de ren.

Ar beids gi ver skul le ha vur dert «an net 
pas sen de ar beid» i hele virk som he ten 
før de sa opp den an sat te jf. aml § 
157 and re ledd før s te punk tum. 

Ju rist for bun det me ner dom men 
er rik tig og i tråd med al min ne li ge 
sak lig hets nor mer i ar beids ret ten.

Ved spørs mål om opp si gel se og/
el ler ned be man ning kan du kon tak te 
Ju rist for bun det for bi stand.

Ver ne om bud
har ført til døds fall el ler al vor lig ska de, 
blir sendt til Ar beids til sy net og po li
ti et.

Det kan være hen sikts mes sig å ha 
et lo kalt reg le ment om ver ne om buds
rol len. Der kan det kon kre ti se res ru ti
ner som er hen sikts mes si ge og til pas
set for den ak tu el le virk som he ten 
med tan ke på blant an net stør rel se og 
hvil ke ty per opp ga ver den har. Det vil 
være stor for skjell på be ho ve ne i en 
virk som het i for valt nin gen og på en 
ol je platt form. Uan sett er det vik tig 
for både ver ne om bu det og le del sen å 
ha re gel mes si ge møte are na er for å 
snakke om HMS, i til legg til å ha fel
les mø ter med med ar bei der ne. Ver ne
om bu de ne del tar i mø ter om med be
stem mel se, hvor også til lits valg te er 
med. I pe ri oder hvor det er hek tisk og 
dår lig tid kan HMSar bei det lett bli 
ned pri ori tert. Det er gjer ne da det er 
vik tig å ha fo kus på det, og ver ne om
bu det kan hjelpe le del sen med å set te 
te ma et på dags or den.

Ver ne om bu det skal gis tid til å 
ut fø re opp ga ve ne som lig ger til rol len. 
I til legg er ar beids gi ve ren plik tig til å 
sør ge for at ver ne om bu det får til strek
ke lig opp læ ring for å kun ne ut fø re 
ver vet på en for svar lig måte.

Her når du flest jurister
– gjennom vårt jobbmarked når du jurister
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Meninger | Fag | Debatt
Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn. 
Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller 
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv. 
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes. 

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

Når det gjel der spørs må let om hvor
vidt res sur se ne i Ju rist for bun det 
skjev for de les, slik at pri vat an sat te 
ju ris ter kom mer dår li ge re ut enn 
of fent lig an sat te ju ris ter, ble også det
te dis ku tert på re pre sen tant skaps mø
tet i 2016. På bak grunn av dis ku sjo
nen ble det be slut tet at det skul le 
fore tas en res surs for de lings kart leg ging 
som skal leg ges frem for lands mø tet i 
2018. Ho ved sty ret ved tok å gi det te 
opp dra get til Agen da Kaup ang som 
le ver te sin rap port i ap ril i år. 

Den ne gjen nom gan gen vis te ikke 
over ras ken de at det er en viss skjev
for de ling hva an går hvor mye res sur
ser den en kel te sek sjon blir til delt. 
Små sek sjo ner som Kom mu ne og Stu
dent får for holds mes sig mer pen ger 
enn de sto re sek sjo ne ne Stat og Pri vat. 
Det te er helt i tråd med hva re pre sen
tant ska pet ved tok en stem mig i 2016. 

Der imot vis te det seg like klart at 
det ikke er noen skjev for de ling mel
lom Stat og Pri vat. Det fin nes så le des 
in gen grunn til å hev de at Ju rist for
bun dets ar beid med ta riff og kol lek
ti ve lønns for hand lin ger skjer på 
be kost ning av med lem me ne i pri vat 
sek tor. 

I et re la tivt stort fag for bund som Nor
ges Ju rist for bund vil det fra tid til 
an nen være be hov for re for mer. Det 

hvor or ga ni se rin gen av for bun det har 
vært gjen stand for sta dig de batt og 
end rin ger har vært fore tatt. I til legg har 
det vært ned satt ikke mind re enn tre 
or ga ni sa sjons ut valg (OU) i min tid 
som til lits valgt. Diss le ver te sine inn
stil lin ger i 2000, 2010 og 2016. Alle 
har vært re pre sen ta tivt sam men satt, og 
de res for slag har vært be hand let av 
re pre sen tant ska pet. 

Det hit til sis te OU, som le ver te sin 
inn stil ling vå ren 2016, gjen nom gikk 
for bun dets or ga ni se ring grun dig. De 
hen tet inn en rek ke for slag til end rin
ger fra hele or ga ni sa sjo nen. Dis se ble 
vur dert og be hand let før ut val gets 
inn stil ling/rap port ble lagt frem. Den
ne ble så be hand let av ho ved sty ret, 
som på bak grunn av rap por ten frem la 
for slag om ved tekts end rin ger. Både 
ho ved sty rets for slag til end rin ger og 
sel ve OUrap por ten ble be hand let på 
re pre sen tant skaps mø tet høs ten 2016, 
der Jørn Hammer var tilstede. Her ble 
det bl.a. ved tatt at vi fra 2018 skal 
hol de lands mø ter iste den for re pre sen
tant skaps mø ter, der det vil møte fle re 
re pre sen tan ter for hver sek sjon enn 
tid li ge re. Det ble også vur dert om det 
var be hov for at fle re til lits valg te som 
kun ne fylle ver vet på hel tid, men det
te øns ket ikke re pre sen tant ska pet. 
Det ble vur dert som for kost bart, samt 
at med lems nyt ten ville være usik ker. 

bun dets le der. Jeg har der for god 
kjenn skap til for bun dets or ga ni se ring 
og bak grun nen for den ne. Ju rist for
bun det har selv føl ge lig vært i jevn og 
kon ti nu er lig ut vik ling i hele den ne 
pe ri oden. Det har vært holdt re pre sen
tant skaps mø ter minst hvert an net år, 

   Av Curt A. Lier, president i Juristforbundet

Behov for reform?

Organisering av Juristforbundet

I mainummeret av Juristkontakt 
er inntatt et innlegg fra Jørn 
Hammer, som både er leder av 
Juristforbundet – Privat og 
medlem av forbundets 
hovedstyre. Her tar han til orde 
for reformer i Juristforbundet.

Han fore slår bl.a. at sek sjons le der ne 
skal fylle sitt verv på hel tid og få tit tel 
for bunds le der Stat, for bunds le der Pri
vat osv. Vi de re ser han for seg at med
lem skap i for bun det gra de res i to klas
ser: Én som in ne bæ rer at man kun er 
til slut tet pro fe sjons de len, og én som 
fo ku se rer på kol lek ti ve ar beids retts
li ge in ter es ser. 

Hans be grun nel se for for slaget er at 
be hov og in ter es ser er for skjel li ge i de 
uli ke sek sjo ne ne. Et un der lig gen de pre
miss syn tes også å være at han for ut set
ter at res sur se ne i dag for de les skjevt 
mel lom de en kel te sek sjo ne ne. Det te 
me ner han ty de lig vis gir seg ut slag i at 
man bru ker ufor holds mes sig mye res
sur ser på ar beid med ta riff og kol lek ti ve 
lønns for hand lin ger, noe han hev der pri
vat an sat te ju ris ter ikke har gle de av. 

Jeg har vært til lits valgt i Ju rist for bun
det i 18 år, de sis te åtte åre ne som for

– Ressursene i forbundet fordeles helt 
i tråd med det som er besluttet av 
forbundets øverste organ, og med god 
balanse mellom medlemmene i offentlig 
og privat sektor, skriver Curt A. Lier.
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med lem me ne i of fent lig og pri vat sek
tor. Det er der for ikke be hov for nye 
re for mer på nå væ ren de tids punkt. 

De som even tu elt er uenig med 
meg i det te, har mu lig het til å frem me 
for slag til end rin ger av ved tek te ne på 
lands mø tet til høs ten.

er imid ler tid kun to år si den vi gjor de 
oss fer dig med for ri ge OUgjen nom
gang, og or ga ni sa sjo nen fun ge rer et ter 
mitt syn godt. Agen da Kaup angs gjen
nom gang vi ser vi de re at res sur se ne i 
for bun det for de les helt i tråd med det 
som er be slut tet av for bun dets øver ste 
or gan, og med god ba lan se mel lom 

Når det gjel der spørs må let om hvor
vidt res sur se ne i Ju rist for bun det 
skjev for de les, slik at pri vat an sat te 
ju ris ter kom mer dår li ge re ut enn 
of fent lig an sat te ju ris ter, ble også det
te dis ku tert på re pre sen tant skaps mø
tet i 2016. På bak grunn av dis ku sjo
nen ble det be slut tet at det skul le 
fore tas en res surs for de lings kart leg ging 
som skal leg ges frem for lands mø tet i 
2018. Ho ved sty ret ved tok å gi det te 
opp dra get til Agen da Kaup ang som 
le ver te sin rap port i ap ril i år. 

Den ne gjen nom gan gen vis te ikke 
over ras ken de at det er en viss skjev
for de ling hva an går hvor mye res sur
ser den en kel te sek sjon blir til delt. 
Små sek sjo ner som Kom mu ne og Stu
dent får for holds mes sig mer pen ger 
enn de sto re sek sjo ne ne Stat og Pri vat. 
Det te er helt i tråd med hva re pre sen
tant ska pet ved tok en stem mig i 2016. 

Der imot vis te det seg like klart at 
det ikke er noen skjev for de ling mel
lom Stat og Pri vat. Det fin nes så le des 
in gen grunn til å hev de at Ju rist for
bun dets ar beid med ta riff og kol lek
ti ve lønns for hand lin ger skjer på 
be kost ning av med lem me ne i pri vat 
sek tor. 

I et re la tivt stort fag for bund som Nor
ges Ju rist for bund vil det fra tid til 
an nen være be hov for re for mer. Det 

hvor or ga ni se rin gen av for bun det har 
vært gjen stand for sta dig de batt og 
end rin ger har vært fore tatt. I til legg har 
det vært ned satt ikke mind re enn tre 
or ga ni sa sjons ut valg (OU) i min tid 
som til lits valgt. Diss le ver te sine inn
stil lin ger i 2000, 2010 og 2016. Alle 
har vært re pre sen ta tivt sam men satt, og 
de res for slag har vært be hand let av 
re pre sen tant ska pet. 

Det hit til sis te OU, som le ver te sin 
inn stil ling vå ren 2016, gjen nom gikk 
for bun dets or ga ni se ring grun dig. De 
hen tet inn en rek ke for slag til end rin
ger fra hele or ga ni sa sjo nen. Dis se ble 
vur dert og be hand let før ut val gets 
inn stil ling/rap port ble lagt frem. Den
ne ble så be hand let av ho ved sty ret, 
som på bak grunn av rap por ten frem la 
for slag om ved tekts end rin ger. Både 
ho ved sty rets for slag til end rin ger og 
sel ve OUrap por ten ble be hand let på 
re pre sen tant skaps mø tet høs ten 2016, 
der Jørn Hammer var tilstede. Her ble 
det bl.a. ved tatt at vi fra 2018 skal 
hol de lands mø ter iste den for re pre sen
tant skaps mø ter, der det vil møte fle re 
re pre sen tan ter for hver sek sjon enn 
tid li ge re. Det ble også vur dert om det 
var be hov for at fle re til lits valg te som 
kun ne fylle ver vet på hel tid, men det
te øns ket ikke re pre sen tant ska pet. 
Det ble vur dert som for kost bart, samt 
at med lems nyt ten ville være usik ker. 

Behov for reform?

Det var i forrige utgave av Juristkontakt Jørn H. Hammer ønsket omorganisering av 
Juristforbundet. Nå svarer president Curt A. Lier.
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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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Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokaten har ledig nokre faste stillingar 
og nokre vikariat som advokat/advokatfullmektig.
Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for  
departementa i rettssaker og gir råd til forvaltninga i  
rettslege spørsmål. Embetet har i dag 45 advokatar  
og kan by på eit godt miljø fagleg og sosialt.   
Arbeidet er juridisk variert og omfattar både   
offentlegrettslege og privatrettslege spørsmål.  
Arbeidsoppgåvene er utfordrande, sjølvstendige  
og gjev brei røynsle i prosedyre. 

Det blir stilt svært høge faglege krav til søkjarane. 
Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar 
og evna til å fungera i rolla som prosessfullmektig 
for staten. Arbeidet fører med seg ein del  
reiseverksemd.

Vi oppmodar kvinner og nyutdanna om å søkje.  

Ledige stillingar som advokat/advokatfullmektig
Årets kandidatar kan òg søkje.

Vi gjer merksam på at informasjon om søkjaren kan 
bli gjort offentleg sjølv om søkjaren ber om å ikkje 
bli ført på søkjarlista.

For tida er advokatfullmektigane løna i ltr. 58-74, 
advokatane i ltr. 68-79 og advokatane med møterett 
for Høgsterett i ltr. 91-96.

Ved behov for nærare opplysningar kan   
advokat Jørgen Vangsnes eller    
advokat Ingrid Skog Hauge kontaktas på   
telefon 22 99 02 00. 

Sjå òg www.regjeringsadvokaten.no.

Søknader sendes innan 17. august 2018   
elektronisk via jobbnorge.no, id 153683. 



Jobbmarkedet
Vårt stilling ledig-marked:

• Fagbladet «Juristkontakt».
• www.juristforbundet.no
• www.juristkontakt.no
• Regelmessig nyhetsbrev til 21 000 medlemmer

– for hele jus-Norge

Her bestiller du stillingsannonsen

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

– for hele jusNorgeJobbmarkedet

Jobbmarkedet
Vårt stilling ledig-marked:

• Fagbladet «Juristkontakt».
• www.juristforbundet.no
• www.juristkontakt.no
• Regelmessig nyhetsbrev til 21 000 medlemmer

– for hele jus-Norge

Her bestiller du stillingsannonsen

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

– for hele jusNorgeJobbmarkedet

Jobbmarkedet
Vårt stilling ledig-marked:

• Fagbladet «Juristkontakt».
• www.juristforbundet.no
• www.juristkontakt.no
• Regelmessig nyhetsbrev til 21 000 medlemmer

– for hele jus-Norge

Her bestiller du stillingsannonsen

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

– for hele jusNorgeJobbmarkedet

Kvales avdeling for tvisteløsning og prosedyre ønsker å utvide laget med ytterligere en advokat.  
Vi søker etter en person med prosesserfaring fra stilling som dommerfullmektig, utreder eller 
ansatt advokat. 

Søkere må ha interesse for utredning av rettslige problemstillinger knyttet til rettsprosesser.  
Det er en fordel, men ingen forutsetning, at den vi ansetter tar selvstendig ansvar for rettssaker 
og prosedyre i retten.

For mer informasjon se www.kvale.no

VI SØKER ADVOKAT

Førsteamanuensis/ 
førstelektor/ 
høgskolelektor  
i rettsvitenskap

Ved avdeling for økonomi og samfunns
vitenskap er det ledig fast stilling 
i rettsvitenskap.

For nærmere opplysninger:
• studieleder Odd Anders 

BøyumFolkeseth  
(odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no,  
71 21 42 37) 

• dekan Ottar Ohren  
(ottar.ohren@himolde.no,  
71 21 42 25). 

Se også www.himolde.no.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no 
innen 20.06.18.

Jobbnorge-ID: 152545

Neste Juristkontakt  
kommer 5. september. 

Annonsefrist  
24. august

Ring: 918 16 012  

eller e-post: perolav@07.no



Ansettelser og utnevnelser
Anette Engum, personvernombud, 

Bærum kommune
Anita Bergh Ankarstrand, 

seniorrådgiver/advokat, 
Helsedirektoratet – Oslo

Barbro Paulsen, advokatfullmektig, 
Legal24 Advokatfirma AS

Birthe Lill Christiansen, 
seniorrådgiver, Diskrimi-
neringsnemda – Sekretariatet

Camilla Opaker, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet BAX AS

Cecilie Catharina Lien Utstumo, 
dommerfullmektig, Nordmøre 
tingrett

Cecilie Sjursen, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Seland Orwall da

Christine Due Sivertsen, 
administrasjonssjef, Stiftelsen 
Nansen Senter for Miljø og 
Fjernmåling (NERSC)

Eirik Grude Kristoffersen, juridisk 
rådgiver, Compendia AS

Guro Angell Steffensen, 
politifullmektig, Finnmark 
politidistrikt

Hanna Norum Motzfeldt, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Sverdrup DA

Hanna Olsen Bodsberg, 
ambassadesekretær/nestleder, 
Den Norske ambassaden i Lisboa

Hanne Marte Olset, advokat/
innovation manager, Sparebank 1 
Forsikring AS

Hanne Synnøve Torkelsen, advokat/
partner, Advokatfirmaet SGB 
Storløkken AS

Henning Lerkerød Rasmussen, QRM 
advisor, Aibel AS

Ingrid N. Leipsland, advokat, 
Innovasjon Norge

Jenny Sellæg, fylkesnemndsleder, 
Fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker i Nordland

Jonas Løvdal, senior advisor, 
Akademikerne

Julie Gjems Løitegaard, seniorrådgiver, 
Oslo kommune – Plan- og 
bygningsetaten

Julie Holm, rådgiver, Konfliktrådet i 
Sør-Trøndelag

Karianne Moen Hjeldnes, skattejurist, 
Skatt Midt-Norge

Karin Maria Svånå, advokatfullmektig, 
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Kjell Are Strøm, politiadvokat, Sør-Øst 
politidistrikt – Drammen

Kristin Bjørlo Moe, advokatfullmektig, 
Kluge Advokatfirma AS, Bergen

Kristin Feed, politiadvokat, Oslo 
politidistrikt – Stovner

Kristina Nordmo, jurist, NAV Familie- 
og pensjonsytelser Oslo 1

Kristine Håkonsen Arteid, 
advokatfullmektig, Advokatfirmaet 
Fari

Lena Skjold Rafoss, politiadvokat, 
Oslo politidistrikt – Stovner

Maja T. Amundsen, skattejurist, Skatt 
Nord – Hammerfest

Mari Holst Langseth, seniorrådgiver, 
Statens helsetilsyn

Maria Hauglund Johnsen, jurist, 
Norwegian Claims Link AS

Maria Simonsen, skattejurist, Skatt 
Nord – Hammerfest

Marianne Brockmann Bugge, partner, 
RSM Advokatfirma AS

Pia Charlotte Krag, 
byggesaksbehandler/jurist, Asker 
kommune

Rudolf M. Christoffersen, 
statsadvokat, Hordaland, Sogn og 
Fjordane statsadvokatembeter

Sandra Mathilde Høglund, 
dommerfullmektig, Fredrikstad 
tingrett

Silje Karine Nordtveit, advokat, Haver 
Advokatfirma AS

Siw Elise Kvamsdal, politiadvokat 2, 
Sør-Øst politidistrikt – Sandefjord

Steinar Backe, tingrettsdommer, Oslo 
tingrett

Tea Sletto Øverseth, politiadvokat,  
Øst politidistrikt – Follo

Thea Helen Eriksen Rølsåsen, faglig 
prosjektleder, Interkommunalt 
Arkiv Møre og Romsdal IKS (IKA)

Therese Mørch, advokat, 
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Torill Cecilie Mehus, 
advokatfullmektig, Advokathuset 
Helgeland DA

Yngve Folven Bergesen, rådmann, 
Vindafjord kommune

Ørjan Renland, rådgiver, Fylkesmannen 
i Troms

Øystein Torgersen, avdelingsleder, 
NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg

Øyvind Grødal, advokat, Drammen 
kommune – Kommuneadvokaten I 
Drammensregionen

Nye medlemmer i Juristforbundet
Birgitte Jourdan Andersen, 

næringpolitisk rådgiver, Energi 
Norge

Ebbe Abildgaard Sørensen, 
innkjøpsrådgiver, Oslo kommune 
– Utviklings- og kompetanseetaten

Kine Herland, rådgiver, Arbeidstilsynet 
Vestlandet

Line Brenne Dreier, politifullmektig, 
Trøndelag politidistrikt

Tina Lind Havdahl, jurist, OKEA AS

Nye studentmedlemmer  
i Juristforbundet
Anne Marie Sundby, Universitetet i 

Bergen
Bjørn Hellik Høimyr, Universitetet i 

Tromsø
Ellen Kristine Usland, Universitetet i 

Bergen
Johannes Ørn Thorsteinsson, 

Universitetet i Bergen
Julie Tveit Pettersen, Universitetet i 

Bergen
Kristina Vågnes, Universitetet i Bergen
Rakhman, Alkhazurovitsj 

Rasukhanov, Universitetet i Bergen
Silje Karlson, Høgskolen i Sørøst-

Norge (HSN) – Campus Ringerike
Torodd Aastorp, Universitetet i Bergen
Trygve Nikolai Bjerke, Universitetet i 

Bergen
Ulrikke Hybel Korup, Universitetet i 

Bergen
Victoria Olsen Tharmalingam, 

Universitetet i Tromsø
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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 
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Juristkontakt
www.juristkontakt.no
Redaksjonen: 
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Jobbmarkedet
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susanne.eliassen@hel.oslo.kommune.no 

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

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

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

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg  
msh@juristforbundet.no

Ny stilling eller adresse?
www.juristforbundet.no (Min side)
medlem@juristforbundet.no | sentralbord: 40 00 24 25

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

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

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

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator 

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

Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

Juristenes Utdanningssenter
www.jus.no | sentralbord: 40 00 26 62
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Returadresse:  
Juristforbundet 
Kristian Augusts gt 9 
0164 Oslo

Oslo Legal Walk

Juristforbundet arrangerer årets største og morsomste 
rettshjelpsdugnad. Legal Walk er en marsj i Oslo sentrum, der 
overskuddet går til Jussbuss, Gatejuristen, JURK og Barnas Jurist. 

De 300 første påmeldte får en overraskelse ved oppmøte.  
Billetter og donasjoner på ticketmaster.no.

Det er lov å gå.

www.juristforbundet.no/legalwalk

Universitetsplassen | 5. september | kl. 16.00
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