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– Ikke ta deg selv så alvorlig
Politiskuddene i Kristiansand // Juristforbundets president får ny jobb
Dommere med egen podkast // Lærer å bli tøffere forhandlere

Foto: Elin Høyland / Dagens Næringsliv

Fra rådmann til moromann

BYGG KOMPETANSE MED

E-KURS FRA JUS
Med e-kurs fra JUS får du videoforedrag med
tilhørende kursdokumentasjon. Vi tilbyr et stort
utvalg av e-kurs innenfor ulike rettsområder.
• Ingen reising
• Mindre planlegging
• Ingen tapte arbeidstimer
• Bygg kompetanse
• Få etterutdanningstimer
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
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Nytt barneombud

Inga Bejer Engh tror juristbakgrunnen kommer godt med.

14

Politiskudd

28

Veileder advokater

36

Fra juss til stand-up

40

Vil ha nytenking

Advokat Kirsten Vikesland Mæhle
vil ha ny vurdering av dødelige
politiskudd.

Høyesterett med veiledning
til advokatene.

Roy-Arne Johannessen har gjort
et morsomt yrkesskifte.

Studentleder Pascual Strømsnæs
ber fakultetene tenke nytt.

Automatisert saksbehandling er nå virkelighet
Bettina Øverås, side 11

FAGLIGE NYHETER!

NORGES LOVER 1687–2017
HOVEDUTGAVE

FERIELOVEN MED
KOMMENTARER, 2. UTGAVE

Norges Lover omfatter samtlige norske lover
som har alminnelig praktisk betydning.
Utf yllende registre og krysshenvisninger
bidrar til å gjøre boken brukervennlig.
Ajourført per januar 2018.

Trond Stang
Ferieloven har vært praktisert i ﬂere tiår,
men den byr fortsatt på mange og til dels
store utfordringer. Nye problemstillinger og
endringer oppstår også som følge av våre
EØS-forpliktelser.

Husk at du også kan bestille særtrykk av
enkeltlover. Våre særtrykk er de eneste på
markedet som inneholder både faglige og
historiske noter.
2018

2018

SIDETALL

4170

SIDETALL

170

PRIS

969,– INK.MVA.

PRIS

379,–

SELVBESTEMMELSE OG
TVANG I HELSE- OG
OMSORGSTJENESTEN

SIDETALL

302

PRIS

479,–

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

DISKRIMINERINGSVERN
I ARBEIDSLIVET – EN
HÅNDBOK
Likestillings- og diskrimineringsloven 2017

Bjørn Henning Østenstad,
Caroline Adolphsen, Eva Naur og
Henriette Sinding Aasen (red.)

2018

J

Brit Djupvik Semner

I ni artikler drøfte norske og danske
rettsforskere ulike sider ved problematikken
knyttet til situasjoner som oppstår i
skjæringspunktet mellom selvbestemmelse
og tvang i helse- og omsorgstjenesten.
Blant temaene som drøftes, er forholdet
til internasjonale menneskerettigheter,
forståelsen av ulike tvangsbegreper,
forsvarlighet, involvering av pårørende,
tvangsmedisinering i psykisk helsevern og
rettssikkerhet for barn.

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Dette er
en håndbok for ledere, organisasjoner og
tillitsvalgte der fokus er arbeidslivet. Vern
mot diskriminering pga kjønn, etnisitet,
religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell
orientering, alder mv. behandles.
Mai 2018
SIDETALL

ca. 280

PRIS

399,–

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

uristkontakt har i en serie fagartikler,
skrevet av Juristforbundets informa
sjonssjef, satt fokus på digitalisering og
fremtidens arbeidsmarked. Det forelig
ger en rekke rapporter om temaet og
tanken har vært å bringe utdrag av noe
av det som kan være mest aktuelt for
norske jurister. Artiklene anbefales for
den som vil ha en pedagogisk inngang
til temaet. I siste artikkel, lenger ut i
denne utgaven, handler det om behovet
for bredere og stadig ny kompetanse.
Det betyr at utdanningen fortsetter
parallelt med arbeidslivet gjennom
moduler som gir spesialisering og opp
datering. Og at en del lange utdannin
ger dermed kan bli mindre aktuelle i sin
nåværende form.

teknologi i saksbehandlingen. 22 UDIvedtak er fattet automatisk så langt,
men volumet skal opp. Og en robot har
på et halvt år utført arbeidsoppgaver
som tilsvarer 3,4 årsverk. Under et
møte om den nye teknologien, fortalte
UDI-direktør Frode Forfang at etaten
står foran store muligheter. Roboten
Ada er noe av det som har vakt opp
merksomhet. Hun utfører en rekke
rutinepregede arbeidsoppgaver. For
delene med Ada er mange. Det er
døgnåpent, det er skalerbart, det fri
gjør kapasitet for mennesker, det er
billig og det er raskt og nøyaktig, for
talte Martin Koldaas, som leder robot
prosjektet i UDI, på møtet du kan lese
om i denne utgaven.
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Teknisk produksjon:
07 Media – 07.no

et kalles den fjerde industrielle
revolusjon og ekspertene varsler
at vi de kommende årene kommer til å
jobbe radikalt annerledes. I Danmark er
vurderingen i en analyse fra DJØF at 15
prosent av juristoppgavene kan auto
matiseres. Og i Sverige tror hver tredje
advokat at arbeidsoppgavene deres er
erstattet med en digital tjeneste innen
fem år. Det kommer fram på bransje
nettstedet Legally yours, som har gjen
nomført undersøkelsen. Blant svenske
forretningsadvokater er det vanligere å
oppfatte de nåværende oppgavene
som truet. 40 prosent svarer ja på det
te. Utforming og gjennomgang av avta
ler, research, kontakt med domstolene
og informasjon til klienter er noen av
oppgavene advokatene tror blir over
tatt av maskiner.

Innsendt stoff til neste nummer
må være redaksjonen i hende
innen 20. august 2018.

H

For annonser
perolav@07.no
tlf.: 91 81 60 12

Følg oss på
Facebook

Ved adresseendring
Logg inn med ditt medlemsnummer
på juristforbundet.no for å endre.
Andre: send ny adresse til
medlem@juristforbundet.no
Abonnement
Kr 500,- pr. år (9 utgivelser)
Redaksjonen forbeholder seg
retten til å redigere eller
forkorte innlegg.
Forsidefoto:
Linda Nordvåg

Redaksjonen avsluttet
5. juni 2018.
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Fremtidens arbeidsmarked

IA – 2041
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er hjemme ligger den offentlige
forvaltningen langt framme i
utviklingen. Skatteetaten, Lånekassen
og NAV har kommet langt i digitalise
ring og automatisering. Også Utlen
dingsdirektoratet (UDI) har tatt i bruk

UDI ser man samtidig begrensninger.
Det kan være at informasjon som
innhentes er vanskelig å automatisere
eller at regelverket i dag ikke er lagt til
rette. Men dette jobber man med. I
Danmark skal nå alle nye lover være
digitaliseringsklare. Samtidig er det
også mange jurister som er skeptiske
til hvor mye digitale løsninger og kuns
tig intelligens kan brukes til å løse
arbeidsoppgavene. – Mitt arbeid, og
mange juristers arbeid, kan på ingen
måte erstattes av digitale tjenester.
Det juridiske arbeidet er et komplisert
og krevende arbeid, som vanligvis ikke
kan gi overordnede og enkle svar på
individuelle problemstillinger, skriver
en av advokatene i undersøkelsen
utført av Legally yours. – Å erstatte
det med digitale tjenester vil bare gi
flere tvister og dermed mer arbeid til
juristene, skriver advokaten

Ole-Martin Gangnes
redaktør
omg@juristkontakt.no

Enighet i lønnsoppgjøret

Unngikk
streik
Det var streikefare både
i staten og i Oslo kommune
i mai. Over 16 timer etter
fristen ble det enighet i lønns
oppgjøret i staten.
Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Vi er i mål. Vi vant en del nytt land,
selv om vi ikke vant så mye land som
vi kanskje ønsket i moderniseringen
og for
enk
lin
gen. Men vi tap
te ikke
noe, og det er og en seier. For det er
alltid en fare for å tape land som vi
tidligere har vunnet. Alle som har lest
statens første tilbud ser at en rekke
opparbeidede rettigheter og verdier,
som eksempelvis normalarbeidstid,
var sterkt ut
ford
ret. Og en en
de
lig
avtale må alltid måles opp mot første
tilbud. Samtidig er økonomien i avta
len ganske god. Så god at det kommer
til å være merkbart til høstens lønns
oppgjør, oppsummerer Sverre Brom
ander, leder av Juristforbundet-Stat,
etter at det ble enighet i lønnsoppgjø
ret i staten.
Det skjedde etter at meklingen
hadde gått over 16 timer på overtid.
Akademikerne hadde meldt et omfat
tende streikeuttak og stod i streikebe
redskap.
– Men vi har en stor utfordring i hva
vi kan forvente oss i fremtiden av real
lønnsutvikling innenfor de lokale lønns
oppgjør alene, basert på hva vi har sett
de siste årene. Nå synes det å være bred
enighet, slik jeg oppfatter det, om at det
er mange år siden staten har hatt et øns
6

ke om å ivareta reallønnsutviklingen
ved lokale lønnsforhandlinger alene.
Det virker rett og slett som det ikke er
innenfor staten som arbeidsgiver sin
strategi eller målsetting å opprettholde
en reallønnsutvikling hos sine arbeidsta
kere gjennom de lokale lønnsoppgjør.
Så det betyr at både fagforeninger og
arbeidstakere må begynne å tenke nytt
om hvordan man kan ivareta en forsvar
lig lønnsutvikling som statlig ansatt, sier
Bromander til Juristkontakt.
Han forteller at JuristforbundetStat de siste tre-fire årene har fremmet
krav om gjennomgående jurist- og
advokatstillingskoder i Hovedtariffav
talen.
– Det fikk vi dessverre ikke gjen
nomslag for denne gangen heller. Nå
er det jo ikke uvanlig at man ofte må
jobbe både to, tre og fire ganger så
lenge for å få gjennomslag for krav.
Dette arbeidet er en utholdenhetsøv
el
se, som kre
ver at man ten
ker og
arbeider langsiktig. Men at ikke staten
ser at de har en stor egeninteresse i å
presentere tydelig hvilke vurderinger
som er gjort av jurister og hvilke ved
tak som er fattet av jurister, har jeg
veldig vanskelig for å forstå. Det vil
være et kvalitetsstempel og en garanti.
Juristen er den som i forvaltningen av
regelverk og rettigheter ivaretar retts
sikkerhet, sikrer kvalitet i saksbehand
lingen og reduserer saksbehandlings
tid, sier han.

Forlanger opplæring

Bromander sier juristene nå forventer
at statlige arbeidsgivere får tilstrekke
lig opplæring i hva som ligger i deres
arbeidsgiveransvar – for at forenkling
og modernisering skal bli vellykket.

V
– Den nye avtalen er enkel
å forstå og bruke. Tillitsvalgte og
ledere har nå en avtale som vil hjelpe
dem å skape gode kompetansemiljøer
i staten, sier Anders Kvam, forhand
lingsleder i Akademikerne Stat
(Foto: Akademikerne)

– Det er nødvendig for at de skal
bli kompetente til å overta det ansva
ret de nå får og har fått. Vi har de to
siste årene sett at mange statlige
arbeidsgivere har vært umodne, upro
fesjonelle og uforberedte på at de nå
har overtatt helhetsansvaret for avløn
ning av sine ansatte. Her har de åpen
bart mye å lære av private arbeidsgi
vere. Når man får et helhetsansvar får
man et an
svar for alle. Og man får
selvfølgelig hele ansvaret. Det betyr at
det nå er lokal arbeidsgivers ansvar å
sør
ge for al
les lønnsutvikling og at
alle har en lønnsutvikling. De kan
ikke lenger lene seg på at det ivaretas
ved sentrale tillegg av Kommunal – og
Og
Moderniseringsdepartementet.
dette har KMD vært tydelig på at de
skal følge opp og følge nøye, sier han.
Anders Kvam, forhandlingsleder i
Akademikerne Stat, uttalte etter mek
lingen:
– Vi er fornøyd med at vi har fått
god økonomisk uttelling. I tillegg er vi
ge om et for
enk
let lønns
sy
blitt eni
stem.
Det avsettes 2,8 prosent til lokale
forhandlinger med virkning fra 1. mai
2018.
«Dette betyr reallønnsvekst for
Akademikernes medlemmer. All dis
ponibel økonomi går til lokale, kollek
tive forhandlinger. Forhandlingene må
finne sted innen 31. oktober», skriver
Akademikerne i en pressemelding.
– Lønnsforhandlinger på den en
kelte arbeidsplass gir ledere og tillits
valg
te mu
lig
het til å gi lønn et
ter
ansattes kompetanse og ansvar, og
etter arbeidsplassens behov, sier
Anders Kvam.
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Ville ramme bredt
Det var i mai også streikefare i Oslo
kommune. Der hadde det blitt sendt
ut streikevarsel om at 383 akademi
kere, over 70 av dem jurister, ville tas
ut i streik hvis meklingen ikke hadde
lykkes. Et viktig krav var endring av
lønnssystemet i Oslo kommune – slik
at det blir lokale lønnsforhandlinger
på den enkelte arbeidsplass. Enighet
ble oppnådd etter mekling.
– Vi har fått et godt grunnlag for å
jobbe videre for lokale forhandlinger,
sa Akademikerne etter å ha kommet
til enighet med Oslo kommune.
– Vi har i meklingen fått på plass
endringer som gir et godt grunnlag for
å jobbe videre for lokale forhandlin
ger. Vi har et klart mål om at våre
med
lem
mer skal gå over til et nytt
system, sier Erik Graff, forhandlings
leder for Akademikerne i Oslo kom
mune.

– Vi har fått på plass endringer som gir et
godt grunnlag for å jobbe videre for lokale
forhandlinger. Vi har et klart mål om at
våre medlemmer skal gå over til et nytt
system, sier Erik Graff, forhandlingsleder
for Akademikerne i Oslo kommune
(Foto: Akademikerne)

Endringene innebærer ifølge Aka
demikerne opprettelse av egne profe
sjonskoder for flertallet av deres med
lemmer. Dette vil gjøre det lettere for
Akademikerne å ivareta lønnsutvik
lingen for medlemmene og for kom

munens virksomhetsledere å benytte
kompetanse mer målrettet, heter det i
en pressemelding.
– Vi kommer ikke til å gi oss. I dag
er det noen få per
so
ner i Råd
hu
set
som bestemmer lønnen til nærmere
50 000 kommuneansatte i Oslo, uten
å kjenne til de ansatte eller arbeids
plassens behov. Dette må endres for
at Oslo kom
mu
ne skal fort
set
te å
være en attraktiv arbeidsgiver og
levere gode tjenester, sier Erik Graff.
I forkant av meklingen beskrev
Akademikerne
Oslo
kommunes
lønnssystem som rigid og ikke tilpas
set kommunens utfordringer.
«Resten av kommune-Norge,
sykehusene og staten har alle lokale
for
hand
lin
ger, og Oslo er nå det
eneste området der lønnen bestem
mes sentralt for Akademikernes med
lemmer», het det fra Akademikerne
da de gikk inn i meklingen.

Sentrale og lokale forhandlinger
I 2016 fikk Akademikerne en egen
tariffavtale med Staten – der det ble
gjennomslag for Akademikernes man
ge
åri
ge krav om at en stør
re del av
deres lønnspott skal forhandles lokalt.
– Vi hø
rer at noen er usik
re på
hvilken avtale – vår eller «den andre»
- som gir best uttelling. Akkurat det
spørsmålet er jeg overrasket over. For
det må være et en
kelt reg
ne
styk
ke.
Det avsettes en fast sum, i prosent, av
lønnsmassen til lokale lønnsforhand
linger. Slik vi har det i dag, går Akade
mikernes del av lønnsmassen i sin hel
het tilbake til Akademikerne, og skal
ikke deles på alle. Tidligere var det for
holdsvis lite av det beløpet som ble
avsatt av vår lønnsmasse som faktisk
kom tilbake til oss, sier Sverre Brom
ander, leder av Juristforbundet-Stat.
– 83 % ble tidligere fordelt på sen
tra
le for
hand
lin
ger, hvor det var en
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veldig skjev fordeling av lønnsmassen.
De som tjener mer enn cirka lønns
trinn 50, da det eksisterte, kom betrak

telig dårligere ut av den sentrale forde
lingen, sier han.

4,00 %

Lokal pott
17 %

3,00 %

2,00 %

Sentrale justeringer
13 %
Sentralt generelt tillegg
70 %

1,00 %

0,00 %

19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Slik ble lønn fordelt tidligere. Kakediagrammet viser tidligere fordeling mellom lokale og
sentrale justeringer. Den andre illustrasjonen viser Akademikernes beregning av hvor sen
trale justeringer primært treffer. – Vi ser at de på under cirka lønnstrinn 50 har et betydelig
større uttak av de sentrale justeringene enn de med noe høyere lønn. Dette er grunnen til at
Akademikerne mener våre medlemmer har kommet så dårlig ut, sier Sverre Bromander.

7

Blir nytt barneombud

– Fordel å ha bakgrunn som jurist
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– 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)

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. juli-rettssaken
– 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
8

Jeg har både
som statsadvokat og
dommer sett mange saker
der barn har hatt det veldig
vanskelig
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

oss. Det er heller ikke alt som lar seg
regulere rettslig, sa hun.
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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.
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– Dette har vært krevende
for begge parter
De tillitsvalgte og politi
mesteren i Vest politidistrikt
håper forliket om lederstillinger
er starten på et bedre
samarbeid.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Som omtalt på juristkontakt.no er en
begjæring om midlertidig forføyning i
Vest politidistrikt stoppet. Juristene
og politiledelsen sier de er enige om å
forlike av hensyn til arbeidsmiljøet i
Vest politidistrikt.
– Vi er glade for at vi har kommet
til en enighet om rettsprosessen i den
ne saken. Dette har vært krevende for
begge parter og vi ser at den har påvir
ket arbeidsmiljøet i enkelte deler av
organisasjonen. Håpet er at dette bi
drar til å få ro i det videre arbeidet
med å utvikle Vest politidistrikt og at
det
te er star
ten på et bed
re sam
ar
beid, sier politimester Kaare Songstad
og leder for Politijuristene i Vest poli
tidistrikt, Elisabeth Bru i en felles
uttalelse de har sendt ut etter forliket.
Begjæringen omhandlet tilset
tingsprosessene av 14 lederstillinger.
Tilsettingsprosessen i to av stillin
gene er stoppet som følge av forliket.
Disse stillingene skal kunngjøres på
nytt etter nye drøftinger.
For en tredje stilling ble partene
underveis i prosessen enige om den
skal lyses ut på nytt. Her ble utlys
ningsteksten trukket av arbeidsgiver i
et drøftingsmøte. Denne stillingen
skal lyses ut igjen etter drøftinger.
Forliket omtaler også en fjerde
lederstilling, men denne ble det ingen
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Elisabeth Bru er leder for Politijuristene i Vest politidistrikt. – Dette forliket fører oss ett
skritt videre, sier hun i en felles uttalelse med politimesteren (Foto: Bergens Tidende)

endringer på ettersom den allerede
var lyst ut uten krav om Politihøgsko
len, opplyses det om i uttalelsen.
Det betyr at 11 av de 14 lederstil
lingene fortsetter som planlagt, ifølge
den felles uttalelsen.

Varsling
Striden har handlet om at Politijuris
tene mener det er uholdbare ansettel
sesprosesser i Vest politidistrikt. Dess
uten har Akademikerne i Vest
politidistrikt sendt et varsel til Justisde
partementets varslingskanal om sam
me tema. De mener at kvalifikasjons
prin
sip
pet bry
tes og at det bru
kes

ulovlige stillingskoder i stillingsutlys
ninger – som på grunn av automatisk
særaldersgrense utelukker andre enn
dem med utdannelse fra Politihøgsko
len.
Når det gjelder varslingssaken, er
den fremdeles til behandling i Politi
direktoratet. Det er ifølge uttalelsen
ennå ikke tatt stilling tiI hvordan var
selet skal behandles.
– Som vi har sagt flere ganger; det
koster å stå i endring. Dette forliket
fø
rer oss ett skritt vi
de
re. Vi hå
per
dette blir førende for hvordan vi sam
men skal bygge fremtidens politi, sier
Songstad og Bru.
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UDI tar i bruk teknologi
i saksbehandlingen
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Martin Koldaas og Bettina Øverås forteller om gode resultater med ny teknologi. Automatisert saksbehandling og robotteknologi
kan gi store muligheter.

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
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I Utlendingsdirektoratet (UDI) satser
man både på roboter og automatiserte
datasystemer i saksbehandlingen. Tid
ligere i år vakte det oppsikt da Aften
posten omtale at det for første gang
var fattet et automatisert innvand
rings
ved
tak i Norge, og i slut
ten av
mai inviterte UDI til et frokostmøte
om den nye teknologien og mulighe
tene man ser for seg.
– Vi stor foran store muligheter.
grens
nin
ger. Det kan
Det er også be
være at informasjon som innhentes fra
utlandet er vanskelig å automatisere

eller at regelverket ikke er lagt til rette
for automatisering. Vi ser likevel på
flere områder der vi kan ta i bruk ny
teknologi. Det er blant annet et stort
potensiale i tolking og oversettelse.
Og når det gjelder kunstig intelligens
kan det bidra til å støtte manuell saks
behandling eller finne mønstre man
bør se nærmere på, fortalte UDI-di
rektør Frode Forfang på møtet.
I dag bruker UDI et datasystem
som klarer å foreta automatiserte ved
tak på enkelte områder dersom bes
temte kriterier er på plass.
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Vi står foran
store muligheter

– Automatisert saksbehandling er
nå virkelighet og ikke lenger bare en
visjon. Men vi er i startfasen. Dette er
noe som må jevnlig videreutvikles, sa
Bettina Øverås, seniorrådgiver i opp
holdsavdelingen i UDI.
– Datasystemet utfører nøyaktig
det samme som en saksbehandler
ville gjort. Vi bruker det i dag kun til
saker der det gis innvilgelse. Hvor
dan utviklingen blir videre vet vi
ikke. Noe kan bli delautomatisert og
noe er antakelig ikke egnet. Utvik
lingen forutsetter også at vi har de
dataene vi trenger og at det er sam
handling og felles løsninger mellom
etater.
Så lang er det fattet 22 automati
serte vedtak.
– Det er et beskjedent tall, men vi
har veldig fokus på kvalitet. Det er
ikke en veldig registrerbar gevinst
ennå, men vi får erfaring med syste
met og vi utvikler det stadig. Vi ser for
oss at vo
lu
met skal opp. Vi reg
ner
med at tallet vil stige jevnt og trutt.

Roboten Ada
UDI har også tatt i bruk roboten Ada.
Den har vært i virksomhet siden okto
ber i fjor.
Martin Koldaas, som leder robot
prosjektet i UDI fortalte på møtet om

ke
li
ge hand
lin
ger, og den gjør det
svært hurtig sammenliknet med et
menneske. Døgnet rundt.
– Fordelene med Ada er mange.
Det er døgnåpent, det er skalerbart,
det frigjør kapasitet for mennesker,
det er billig og det er raskt og nøyak
tig. Ada gjør en rekke arbeidsoppgaver
i dag og har så lang utgjort 3,4 årsverk.
Og tallet stiger, sa Koldaas.

Teknologi i UDI
• Noen vedtak i UDI kan i dag gjøres av et automatisk saksbehandler
system dersom saken innfrir bestemte kriterier.
• Det er per mai fattet 22 vedtak av denne regelmotoren. Den brukes
ikke ved avslag og skjønn utøv es av mennesker.
• UDI har også en robot kalt Ada. Denne imiterer menneskelige
handlinger og utfører en rekke rutinepregede oppgaver døgnet
rundt.
• Ada har lagt ned 3,4 årsverk siden oktober i fjor.

Ønsker du å skifte til et bedre
administrasjonssystem?

m
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mange av de arbeidsoppgavene Ada
ut
fø
rer. Det drei
er seg så langt om
rundt 22 000 oppgaver innen registre
ring, utsendelser av vedtak, lagring av
lydfiler fra asylintervjuer og mye
annet.
Ada er egentlig ikke en robot men
teknologi som kalles robotisert pro
sessautomatisering. Det dreier seg om
et dataprogram som imiterer mennes

Datalex Software AS Skovveien 3 | 0257 Oslo | Orgnr. 993763276 | post@datalexsoftware.no | +47 47 47 18 14 | www.datalexsoftware.no
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Roser domstolsamarbeid på Helgeland

F.v. Kirsten Bleskestad, Tor Christian Carlsen, Dagfinn Grønvik, Wiggo Storhaug Larssen, Henrik Bull,
Marit Forsnes, Brit Ankill, Rolf Selfors og Ingjerd Thune.

I slutten av mai besøkte Dommerforeningen
tingrettene i Rana, Alstahaug og Brønnøy –
for å få innsyn i hvordan det fungerer å ha fel
les leder og dommere som veksler på å ar
beide ved de tre rettsstedene. Ingjerd Thune,
leder av Dommerforeningen, berømmer i
Helgelands Blad sorenskriver Rolf Selfors,
som har ledet tingrettene i Alstahaug og
Rana siden 2015. Brønnøy ble innlemmet i
ordningen i 2016. – Selfors er en foregangs
mann på området og har vært flink til å få i
stand et samarbeid mellom de tre domsto
lene. Det synes som om dommere, saksbe
handlere og fullmektiger er fornøyde, og at
ressursene utnyttes bedre, sier hun til Hel
gelands Blad. Hun sier at samarbeidsmodel
len kanskje også kan brukes andre steder.
– Samtidig koster det penger og tar tid å
sende dommerne rundt, og det er et politisk
spørsmål hvordan man vil bruke pengene.
Ønsker politikerne en desentralisert struktur,
må de bevilge penger til det. Det ser det ikke
ut til at de er villige til, sier Thune til avisen.

Hvem skal lede Juristforbundet-Stat?
I slutten av september er det årsmøte og
valg i Juristforbundet-Stat, medlemssek
sjonen i Juristforbundet for ansatte i statlig
sektor. En valgkomité, bestående av SteinArne Hammersland (leder), Kristin Elnæs
og Simen Egeberg, skal innstille kandidater
til styret som da skal velges. Det dreier seg
om leder og nestleder, 5 styremedlemmer
og 4 varamedlemmer. Til sammen 11 perso
ner skal velges på årsmøtet. – Styret skal
sammen drifte og utvikle seksjonene i den
kommende valgperiode på to år. Valgkomi
teen skal på årsmøtet fremlegge innstilling
som skal representere seksjonens med
lemsmasse både hva angår virksomheter,

geografi, erfaringsgrunnlag og kjønnsmes
sig balanse, sier Stein-Arne Hammersland
til Juristkontakt.

Strengere reaksjoner for utnyttelse av au pairer
Justis- og beredskapsdepartementet har
sendt på høring et lovforslag om at vertsfa
milier som utnytter au pairen skal kunne
ilegges varig karantene, slik at de ikke kan
få au pair igjen.
I dag kan det bare ilegges midlertidig
karantene dersom en vertsfamilie grovt
12

eller gjentatte ganger bryter vilkårene for
au pair-ord
nin
gen, el
ler der
som noen i
vertsfamilien har begått alvorlige handlin
ger mot au pairen. Lovforslaget, som nå
sendes på høring, innebærer at det i de
mest alvorlige tilfellene skal kunne ilegges
varig karantene.fansvaret er foreldet.
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Ønsker kandidater
til tillitsvalgtprisen

Det er (f.v.) Stein-Arne Hammersland, Kristin
Elnæs og Simen Egeberg som skal finne
kandidater til styret i Juristforbundet-Stat.

O

Prisen til årets tillitsvalgte i Jurist
forbundet skal deles ut under Jurist
kongressen i november og forbun
det ønsker nå forslag på kandidater.
– Juristforbundet ønsker å dele ut en
pris til en tillitsvalgt som i perioden
har utfylt rollen som tillitsvalgt på
en særlig god måte. Juristforbundet
ønsker med tillitsvalgtprisen å hed
re den innsatsen våre tillitsvalgte
gjør, og på denne måten sette fokus
på forbundets viktigste ressurs i
arbeidet med å bedre medlemme
nes lønns- og arbeidsvilkår og heve
juristers anseelse, heter det fra for
budet om prisen.
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Oslo Legal Walk i september
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)
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40 år si
den
Årets største og morsomste rettshjelpsdugnad går av stabelen onsdag 5. september, melder Juristforbundet. Da arrangerer
Juristforbundet for første gang Oslo Legal
Walk. Det er en vandring i Oslo sentrum, der
hele overskuddet går til ulike rettshjelptiltak. – Juristforbundet har hentet Legal
Walk til Norge for at våre medlemmer, jurister, 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.

(Juristforbundet anker dette inn
for departementet, men blir avvist)

30 år si
den

Vil utvide foreldelsesfristen i barneovergrepssaker
Justis- og beredskapsdepartementet fore
slår å utvide foreldelsesfristen ved over
grep mot barn. Dette er ett av forslagene til
endringer i straffeloven og andre lover som
nylig ble sendt på høring. I høringsnotatet
foreslås å utvide foreldelsesfristene for
overgrep mot barn og visse andre lovbrudd,
ettersom kortere foreldelsesfrister i den
nye straffeloven kan ha hatt uheldige kon

«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.»

sekvenser, skriver departementet i en
pressemelding og peker på at det ved slike
lovbrudd ofte kan være om tale om handlin
ger som fornærmede ikke ser seg i stand til
å fortelle om før det har gått noe tid. De
gjeldende foreldelsesfristene vil derfor
kunne gjøre det vanskelig å avdekke slike
handlinger før straffansvaret er foreldet.

«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)

Heidi Heggenes ny departementsråd
Heidi Heggenes (52) er utnevnt til departe
mentsråd i Justis- og beredskapsdepartemen
tet. Hun kommer fra stillingen som ekspedi
sjonssjef og leder av Administrativ og
konstitusjonell avdeling ved Statsministerens
kontor. Hun tar over etter departementsråd Tor Saglie. – Med
sin bakgrunn og erfaring, har Heggenes meget gode forutset
ninger for å beherske oppgavene som denne stillingen krever.
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Særlig hennes erfaring med beredskapsarbeid og krisehånd
tering vil komme departementet til gode. Jeg er trygg på at
Heggenes vil ivareta både langsiktige og strategiske oppga
ver og de mer operative enkeltsaker, sier justis-, beredskapsog innvandringsminister Tor Mikkel Wara i en pressemelding.
Heggenes tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i
Oslo i 1990.
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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

– Vi mener denne politivoldsaken er så
alvorlig at den må vurderes av en uav
hen
gig in
stans. Min vur
de
ring er at
både hendelsesforløpet og den jussen
som er anvendt, bør vurderes av Sivil
ombudsmannen, etter at Spesialenhe
ten og Riksadvokaten som en intern
klageinstans, henla den som intet
straffbart forhold anses bevist, sier
advokat Sulland, som har bred erfaring
fra tidligere politisaker, blant annet
som bistandsadvokat i Obiora-saken.
Sul
land er også opp
nevnt som
bistandsadvokat etter politiskuddene i
Kristiansand.
– Avgjørelsene fra Spesialenheten
og Riksadvokaten etterlater et inn
trykk av at det skal være lettere for
po
li
ti
et å bli fri
fun
net på grunn av
nødverge enn for vanlige folk, mens
det burde være omvendt siden poli
tiet skal være trenet i å takle drama
tiske situasjoner, sier han.
Det var en biljakt i Kristiansand i
2016 som endte med at en 35 år gam
mel, bevæpnet mann som hadde løs
net skudd mot en politipatrulje, selv
ble skutt av politiet. Han døde kort
tid senere av skuddskadene. Tilbake
sit
ter hans enke og de
res fire barn.
Med sorgen og med spørsmålene. Og
med en sterk kritikk av myndighetene.
Juristkontakt har besøkt familien, som
ikke bare mistet sin kjære far og ekte
mann, men også familiens hovedfor
sørger, og som – midt i det menneske
li
ge ta
pet – sli
ter øko
no
misk for å
beholde hus og hjem.

Ubesvarte spørsmål
Hun er 19 år. På armen står tatovert:
Pappa. Under står datoen 27-11-16.
Da
gen da hen
nes far ble skutt og
drept av politiet i Kristiansand. Både
Spesialenheten og Riksadvokaten har
fastslått at politiet handlet i lovlig
nødverge og avsluttet granskningen.
For myndighetene er det en henlagt
og «glemt» sak, men for de pårørende
er ta
pet livs
langt og de ube
svar
te
spørsmålene mange.
– Jeg skulle gjerne møtt de politi
tjenestemennene som skjøt og drepte
16

pappa. Politiet har aldri kommet hjem
til oss for å snakke med oss om det
som har skjedd, sier datteren.
– Vi opplevde å bli overlatt til oss
selv etter at vår kjære pappa og ekte
felle ble skutt. Det har ikke vært noen
omsorg fra det offentlige eller noe
apparat som har gitt noe reelt tilbud
for å hjelpe oss å takle livet etter tra
gedien, sier datteren og mannens enke
(41).
Det er natt til søndag 27. novem
ber 2016. En bil kjører fra Vennesla
mot Kristiansand. I bilen sitter en 35
år gammel firebarnsfar. Han er beru
set og har sin hagle i setet ved siden av
seg. Få timer senere våkner det norske
samfunnet opp til nyhetene om at en
mann har løsnet skudd mot politiet og
at mannen er skutt og drept av poli
tiet.

Politiet burde vel
være såpass godt trent
at de, som profesjonelle
mennesker, skulle kunne
klare å håndtere personer
i mental ubalanse uten
å måtte ta liv
Mannen som omtales på nyhetene
er far til den da 17 år gamle jenta og
ektefellen til hennes mor.
Juristkontakt møter de to i deres
hjem i Vennesla utenfor Kristiansand.
De var her den skjebnesvangre natten.
Ekteparet hadde besøk av venner og
hyg
get seg. Sent på kvel
den reis
te
gjestene. Rett før ekteparet skulle leg
ge seg, oppsto en uenighet mellom de
to som 41-åringen beskriver som
bagatellmessig.
– Etter hvert gikk mannen min ut
i bilen og satte seg der, sier enken og
for
tel
ler at hun tenk
te at han ville
kjøre seg en tur for å tenke seg om, og
så komme tilbake igjen. Det hun ikke
visste var at han hadde tatt med seg

hagla som han hadde for å jakte fugl
og småvilt.
– Hadde jeg sett at han tok med seg
våpen så ville jeg ha stanset ham, sier
hun.
Hun forteller at fordi hun trodde
han bare ville kjøre seg en liten tur på
de øde vei
ene i nær
he
ten av de
res
hjem for så å returnere, la hun seg til å
sove, intetanende om at mannen fort
satte med kurs mot Kristiansand.
Av hensyn til de minste barna øns
ker hun ikke å stå fram med navn, og
hel
ler ikke at nav
net på hen
nes
avdøde ektefelle skal brukes.

– Ikke seg selv
Enken beskriver sin mann som hardt
arbeidende og glad i barna, som for
uten 19-åringen, består av to tvillinger
på 11 år og yngste datteren som nå er
tre år gammel.
– Jeg forsvarer overhodet ikke hans
handlinger, men samtidig vet jeg at han
ikke var seg selv den natten. Ingen av oss
kjenner den personen som gjorde dette,
sier enken som forteller at ett av spørs
målene som kverner rundt i hodet er
hvorfor mannen gjorde som han gjorde.
Enken beskriver en familiefar som
hadde jobbet svært lange arbeidsdager
i en lang periode. Både enken og dat
teren sitter igjen med flere ubesvarte
spørsmål. De ønsker å vite mer om
hva som skjedde den kvelden.
Det var politiet som brakte nyhe
ten om at mannen var skutt
– Vi lå og sov. Politiet hadde tatt
seg inn gjennom verandadøra. Jeg våk
net av at politifolk sto og lyste med
lommelykt utenfor min soveromsdør.
De sa det hadde vært en skyteepisode
mellom pappa og politiet og at han
var på sykehuset, sier datteren som
bare var 17 år den gang.
Snart ble det klart at 35-åringen
ikke hadde overlevd. Enken savner
svar på hvorfor politiet skjøt de døde
lige skuddene.
– Jeg kan fortsatt ikke forstå at det
måtte være nødvendig for politiet å
dre
pe ham. De kun
ne skutt ham i
bena, uskadeliggjort ham uten å drepe

JURISTKONTAKT 4 / 2018

h
l

k

g
m
t
m

l
m
v

m
i

n
t
t
3
d
s

f
k

s
k
b
t
n
o
e
r

S

F
k
b
P
b
s
p
t
p
O

J

l

g
r

e
å
s
å



g
s



r

s

,

m
r

e

ham, så vi kunne fått ham hjem igjen i
live en dag.
Hun tror at han må ha vært i psy
kisk ubalanse denne natten.
– Politiet burde vel være såpass
godt trent at de, som pro
fe
sjo
nel
le
mennesker, skulle kunne klare å hånd
tere personer i mental ubalanse uten å
måtte ta liv, sier firebarnsmoren.
Hun reagerer sterkt på det fami
lien opplevde som manglende infor
masjon fra politiet etter at tragedien
var et faktum.
– Vi måtte finne ut alt gjennom
media de første ukene. Vi ble aldri
informert om nye opplysninger.
Under Spesialenhetens etterforsk
ning av saken kom det frem at politi
tjenestemennene som skjøt, i tillegg
til frykt for egne liv, også fryktet at
35-åringen skulle klare å kjøre fra ste
det og at andre da ville kunne bli ut
satt for risiko.
– De kunne ha hindret bilen i å
forlate stedet ved å skyte istykker dek
kene, sier hun.
Enken sto med ett alene som for
sørger. Hun har kjempet hardt for å
kunne klare å ha nok økonomi til å
beholde hus og hjem i den vanskelige
tiden. Å bære en økonomisk belast
ning ved å klage saken inn for Sivil
ombudsmannen eller å selv betale for
et eventuelt sivilt søksmål, er utenfor
rekkevidde forteller hun.

Skyting

t
å
i
e

Firebarnsfaren skjøt mot politiet og
kjør
te vi
de
re. Han stan
set til slutt
bilen i nærheten av en bensinstasjon.
Politipatruljen som tidligere var
beskutt av ham kom dit og oppfattet
situasjonen som så truende at de to
polititjenestemennene begynte å sky
te. 35-åringen løsnet aldri skudd mot
politipatruljen på dette stedet.
Obduksjon viste at han ble truffet i
høyre side av ryggen.
Enken mener det er for enkelt av
myndighetene å godkjenne politiets
bruk av våpen mot ektemannen.
– Jeg lurer på om det kan være
greit at politiet skyter en mann i ryg

8
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– Vi opplevde å bli overlatt til oss selv etter at vår kjære pappa og ektefelle ble skutt,
sier enken og datteren.

gen, og at de kan opptre slik som er
kommet fram i ettertid. Å skyte 17
skudd i det som vir
ker å være full
panikk, uten å ha oversikt, og uten å gi
ham en mulighet til å overgi seg, sier
hun.
Enken forteller om en vanskelig
tid. Hun har følt på et enormt ansvar,
ikke minst for å ivareta sine barn.
– Vi snakker om en situasjon som
er et stort traume for barna. Det har
vært veldig tøft, og jeg føler at jeg ikke
har fått mulighet til å sørge. Det har
vært viktigere og mer nødvendig å

forsøke å forsikre meg om at barna
kommer minst mulig skadet ut av det
te. Det er først nå jeg føler at jeg kan
begynne å bearbeide sorgen etter min
kjære, snille mann som jeg var så glad
i. Han var barnas beste venn, omsorgs
full, pliktoppfyllende, kjærlig, positiv
og hjelpsom, sier hun.

– Siste utvei
Juristkontakt har oversendt kritikken
fra familien til Agder politidistrikt, og
visepolitimester Arne Sundvoll, gir
følgende kommentar:

17

Det var på Gartnerløkka i Kristiansand 35-åringen
ble skutt av politiet. Han døde senere på sykehuset.
(Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix)

«Vi har stor for
stå
el
se for den
vanskelige situasjonen familien er satt
i etter det tragiske utfallet av hendel
sen på Gartnerløkka. Å bruke våpen
slik det ble gjort denne natta er aldri
ønskelig, og er politiets siste utvei.
Saken er etterforsket av Spesialenhe
ten og videre håndtert av riksadvoka
ten, og det forholder Agder politidis
trikt seg til. Når det gjelder oppfølging
av den nærmeste familie i etterkant,
så ble det tidlig avklart at dette skulle
håndteres av Spesialenheten og ikke
av Agder politidistrikt», skriver Sund
voll i en epost, og viser til Spesialen
heten for ytterligere kommentarer.
Juristkontakt har også rettet en
forespørsel til Agder politidistrikt om
hvorvidt de to tjenestemennene som
avfyrte skudd har synspunkter de øns
ker å fremme i saken, og fått følgende
svar fra Agder politidistrikts stab for
kommunikasjon:
«Patruljens leder har vært i kontakt
med de to tjenestemennene som var
in
vol
vert i sa
ken på Gartnernøkka.
Ingen av dem ønsket å la seg intervjue.
Heller ikke på senere tidspunkt eller av
andre medier i forhold til denne saken.»
Juristkontakt har sendt artiklene,
med familiens og advokatenes uttalel
ser, til Spesialenheten. Lederen for
Spesialenheten for politisaker, Jan
Egil Presthus, svarer at han ikke anser
at artiklene inneholder opplysninger
18

som krever kommentar fra Spesialen
heten.
«Spesialenhetens vedtak i saken
kan leses på enhetens hjemmeside.
Spesialenheten hadde under etter

forsk
nin
gen to mø
ter med de på
fø
rende, og det ble i samsvar med reg
lene i straffeprosessloven oppnevnt
bistandsadvokat», skriver Presthus i
en epost til Juristkontakt.

I følge Spesialenheten var det dette som skjedde
natt til søndag 27. november 2016:
• Politiet får melding om at en bil • 35-åringen kjører derfra, og poli
tiet følger etter. Han kjører til
fører (35-åringen) har vist fram et
Gartnerløkka, like utenfor Kristi
våpen, er redd for seg selv, og har
ansand sentrum. Ved en
sagt noe grusomt vil skje. Politiet
Shell-stasjon på Gartnerløkka ser
lokaliserer bilen og legger seg på
en politibetjent at 35-åringen sit
hjul. 35-åringen stanser etter
ter utenfor bilen med våpenet og
hvert, men kjører så videre.
at han har anleggstilling.
35-åringen stanser deretter igjen,
og går ut av bilen. Politipatruljen • Patruljebilen tar dekning bak
noen busker i en rundkjøring på
oppfatter at han tar ut en gjen
stedet. Politiet avfyrer skudd
stand som ligner et våpen.
mot 35-åringen. Patrulje melder
• En patruljebil kjører til stedet
på sambandet at skudd er blitt
og ser at 35-åringen kjører inn
avfyrt og at sjåføren har satt seg
på en Esso-stasjon. De følger
i bilen igjen. Politibetjentene
etter og observerer i neste øye
skyter ytterligere skudd etter
blikk at mannen inntar anleggs
bilen som stanser etter 250
tilling med våpenet og sikter
meter.
mot dem. Patruljen er i ferd
• Døren på bilen går opp og
med å kjøre litt lenger vekk og
35-åringen faller ut. Livet står
hører at patruljebilen blir truffet
ikke til å redde og 35-åringen dør
av det som senere viser seg å
på sykehuset av skuddskaden.
være et hagleskudd.
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Må søke rettshjelp etter lovens
unntaksbestemmelser
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F.v. advokatene Kirsten Vikesland Mæhle, Frode Sulland og Aurora Geelmuyden.

Sammen med advokat Kirsten
Vikesland Mæhle og advokat
fullmektig Aurora Geelmuyden
forbereder nå advokat Sulland,
på vegne av enken og hennes
barn, å søke om å få innvilget
fritt rettsråd fra fylkesmannen.
Tekst: Tore Letvik
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Regjeringen har i revidert statsbudsjett
kuttet bevilgningen til fri rettshjelp
med 87 million
 er kroner. Dette er et
resultat av at inntektsgrensen, som
bestemmer hvem som kvalifiserer for
fri rettshjelp, ikke er blitt justert siden
2009. I den samme perioden har blant
annet veksten i trygdeoppgjørene gjort
at mange som tidligere var omfattet av
ordningen faller utenfor. Blant disse er
personer som mottar uføretrygd.
Dermed kvalifiserer heller ikke
enken i politivoldsaken i Kristiansand til

fri rettshjelp og er avhengig av en sær
ordning i lovverket for å kunne innrøm
mes økonomisk bistand til å fremme sin
sak for Sivilombudsmannen.
– Vi går nå i gang med å søke fri
rettshjelp, eller fritt rettsråd, på vegne
av enken etter unntaksbestemmelsene
i rettshjelpsordningen, sier Sulland.
Dersom familien får innvilget fritt
rettsråd fra fylkesmannen vil det bli
opp til Sivilombudsmannen å vurdere
om familiens kritikk av politiet er
berettiget eller ikke.

19

Handlingsalternativer
Sentralt i en klage til Sivilombuds
mannen vil være de handlingsalter
nativer politiet hadde, og om disse
ble benyttet eller forsøkt benyttet,
før politimennene skjøt og drepte
35-åringen.
– Vår oppfatning er at det var en
rekke mindre skadegjørende tiltak
som burde vært forsøkt før man gikk
til det skritt å skyte for å drepe. I
den avgjørende situasjonen var
35-åringen på vei bort. Det var en
rundkjøring, altså en fysisk hindring,
mellom 35-åringen og polititjenes
temennene som de kunne søkt dek
ning bak, i til
legg til at de kun
ne
brukt politibilen som dekning. De
var også ut
rus
tet med full be
skyt
telse, mens avdøde stod ubeskyttet
foran bilen sin, sier advokat Kirsten
Vikesland Mæhle
Hun påpeker også at ingen skudd
ble avfyrt mot politiet i rundkjørin
gen
– Politiet startet skytingen mot
avdøde uten å rope at han skulle legge
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– Vår oppfatning er at det var en rekke
mindre skadegjørende tiltak som burde
vært forsøkt, sier Kirsten Vikesland
Mæhle.

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

fra seg våpenet eller avfyre varsels
skudd, og de ga ham dermed heller
ingen mulighet til å overgi seg, sier
Vikesland Mæhle, som deltok i rekon

struksjonen i Kristiansand sammen
med Frode Sulland, i forbindelse med
Spesialenhetens etterforskning av
hendelsen.
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Skutt med ekspanderende ammunisjon
35-åringen i Kristiansand er
den andre personen som er
skutt og drept med ekspande
rende ammunisjon av politiet
i Norge siden den omdiskuterte
ammunisjonen ble tatt i bruk
for fire år siden.

Tekst: Tore Letvik

I juni 2014 sa regjeringen, og davæ
rende justisminister Anders Anundsen,
ja til å innføre bruk av ekspanderende
20

ammunisjon for politiet i Norge. I sep
tem
ber 2015 ble en mann skutt og
drept av politiet med slik ammunisjon
i Ottestad i Hedmark. Det var da før
s
te gang si
den 2006 en per
son ble
drept som følge av politiskudd i Norge.
Mannen ble bekreftet død på stedet.
En politimann ble truffet av skudd fra
nen, men uten å få livs
tru
en
de
man
skader.
I man
ge år på
gikk en opp
he
tet
diskusjon i Norge om hvorvidt norsk
politi skulle få anledning til å gå over
til å bruke ekspanderende ammuni
sjon eller ikke. Prosjektilet utvider seg
i krop
pen et
ter treff, og gjør stør
re
skade enn såkalt helmantlet ammuni
sjon som norsk politi brukte tidligere.

Helmantlet ammunisjon fragmente
res i liten grad etter å ha truffet et
menneske. Haag-konvensjonen forbyr
ekspanderende ammunisjon til mili
tært bruk i krig på grunn av de store
skadene prosjektilene påfører men
nesker. Inntil juni 2014 var bruk av
ekspanderende ammunisjon kun lov
til bruk under jakt storviltjakt her i
landet.
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Flerdelt begrunnelse
Begrunnelsen for å innføre bruk av
ekspanderende ammunisjon var fler
delt. Justisdepartementet pekte på at
det er større fare for at helmantlede
prosjektiler går gjennom den perso
nen som politiet skyter på og da kan
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ramme uskyldig tredjeperson. Et pro
sjektil som ekspanderer har mindre
sannsynlighet for å gå gjennom. Et til
leggs
ar
gu
ment som ble brukt er at
nyere utvikling av slik ammunisjon
gjør at prosjektilet ikke fragmenteres
så mye som tidligere. Myndighetene
har også argumentert med at politiet
trolig ikke vil ha behov for å skyte så
mange skudd, da hvert prosjektil gjør
mer skade på personen som blir truf
fet. Da tidligere justisminister Anders
Anundsen annonserte at norsk politi
gikk over til ekspanderende ammuni
sjon, sa han:
– Den nye ammunisjonen tillates
fordi den vesentlig reduserer faren for
ska
de på and
re enn den po
li
ti
et vil
ramme i de svært få tilfellene politiet
må avfyre skudd, sa Anundsen til Poli
tiforum.
– Skadefølgen av den nye ammu
nisjonen blir normalt noe større for
den som blir truffet. Det vil kunne
bidra til at politiet kan nøytralisere en
trussel med færre skudd, sa den davæ
rende justisministeren.

Mange skudd
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Spesialenhetens etterforskning av
politimennene som brukte sine våpen
mot 35-åringen i Kristiansand viste at
de i alt skjøt 17 skudd. Det ble skutt
på under 50 meters hold med MP5
maskinpistol med såkalt «short stopammunisjon», som er betegnelsen for
ekspanderende ammunisjon. Bare ett
av skuddene var direkte treff i krop
pen, i høyre side av ryggen og påførte
skaden som gjorde at 35-åringen
døde.
Politibetjenten som Spesialenhe
ten mener avfyrte det dødbringende
skud
det, sa i sin for
kla
ring at han
mente at han så at mannen fikk et lite
«støkk» av en av de første 4-6 skud
dene han løsnet og at han da tenkte at
han hadde truffet, og at han stanset å
skyte. Men at han fortsatte å skyte da
35-år
in
gen kom seg inn i bi
len og
kjør
te av gårde. Det vis
te seg at
35-åringen da var truffet av det døde
lige skuddet, og han segnet om i bilen
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– Nødverge oppfylt

Politiet bruker nå ekspanderende
ammunisjon i sine skytevåpen.

etter å ha kjørt 250 meter. Han døde
senere på sykehuset.
I løpet av tidsrommet politiet
skjøt mot 35-år
in
gen og bi
len, pas
serte en person i bakgrunnen. Ved
kommende hørte prosjektiler treffe i
nærheten av seg, men ble ikke truffet.
Han var mørkt kledd, og polititjenes
temennene har fortalt at de ikke så
ham.
I sin etterforskning av de to politi
tjenestemennene bemerker Spesial
enheten antall skudd, og skriver i sitt
påtalevedtak:
«Spesialenheten anser det sær
egent for saken at det ble avfyrt man
ge skudd på kort tid.»

«Selv om det ikke foreligger en sikker
opplysning om antallet skudd som ble
avfyrt mens X stod utenfor bilen, ans
es på det rene at skuddtakten har vært
rask og at A derfor i begrenset grad
kan ha hatt mulighet til å se og vur
de
re virk
nin
gen av skudd som var
avfyrt og overveie nødvendigheten av
videre beskytning. As egen forklaring
må forstås slik at han følte sterk frykt
og at han fortsatte å skyte så lenge X
fremstod som en trussel», skriver Spe
sialenheten.
Og videre:
«Så lenge vilkårene for å handle i nød
verge vurderes oppfylt, ser Spesialen
heten ikke at det i den strafferettslige
bedømmelsen av As opptreden kan
tillegges vekt at det ble avfyrt flere
skudd som ikke traff Xs overkropp,
men som bommet, streifet ham eller
traff våpenet. Spesialenheten har, selv
om antallet skudd som ble avfyrt må
an
s
es høyt, ikke fun
net at det er
grunnlag for å anføre at politibetjent
As forsvarshandling i situasjonen gikk
åpenbart ut over hva som var forsvar
lig Jf. straf
fe
lo
ven § 18 før
s
te ledd
bokstav c).»

Vil sikre forsvarlig maktbruk overfor ustabile personer
Den 29. mars 2017 avga det såkalte
«Bevæpningsutvalget» sin rapport
«Politi og bevæpning», NOU 2017:
9. Utvalgets hovedoppgave var å
vurdere om politiet i Norge bør ha
en permanent bevæpning eller
ikke, noe flertallet gikk imot, men
utvalget ga også andre konkrete
anbefalinger. En av dem var å anbe
fale at politiet sikrer kompetanse
på forsvarlig bruk av makt overfor
personer i psykisk ubalanse.
«Utvalget anbefaler at politiet
har kunnskap og ferdigheter som

gir trygghet i håndteringen av psy
kisk usta
bi
le per
so
ner, slik at det
sikres forholdsmessighet i makt
bruk. I samarbeid med fagmiljøer i
helsetjenesten bør det utredes om,
og eventuelt hvordan, utdanning
og vedlikeholdstrening i politiet
kan styrkes på dette området. Det
bør også utarbeides egne analyser
av politiets bruk av makt i oppdrag
som involverer psykisk syke eller
ustabile personer», skriver utvalget
i rapporten.
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– Uakseptabelt kutt
i fri rettshjelp
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.
22

– 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
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

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.
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Juristforbundet peker på verdien av
juridisk kompetanse under Arendalsuka
Med advokat på slep til NAV

Hvordan forsvare et «monster»?

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?

Hvordan klarer en advokat å påta seg forsvaret
av en som er siktet for alvorlige volds- eller
sedelighetsforbrytelser?

Advokat Gro Sandvold, Advokat Sandvold AS

Advokat Ida Andenæs, Advokatfirmaet Elden DA

Tirsdag 14. august 2018 kl. 14.00, Lille Andevinge, Arendal

Tirsdag 14. august 2018 kl. 15.00, Lille Andevinge, Arendal

Ta smarte valg!

Nabokrangler er ikke lovløse

Nettvett og personlig økonomi for
ungdomsskoleelever
(hovedprogrammet til Arendalsuka UNG).

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

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.

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

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

www.juristforbundet.no

@Juristforbundet

@Juristforbundet
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Legitime meninger om
menneskerettighetene bør
ikke forbeholdes et særlig
lærd presteskap eller elite
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F.v. Asle Toje, Marius Emberland og Ole Gjems-Onstad diskuterte blant annet debattklimaet
på menneskerettighetsfeltet under boklanseringen.

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

24

– Jeg håper vi kan åpne opp diskusjo
nen og utvide hva som kan drøftes,
sier Ole Gjems-Onstad om ny bok.
Ole Gjems-Onstad, professor ved
Institutt for retts
vi
ten
skap på Han
dels
høy
sko
len BI, er ute med boka
«Menneskerettigheter – en verden
uten helvete», der han tar et kritisk
blikk på hvordan rettighetene har
utviklet seg, menneskerettighetsbeve
gelsen og juristenes rolle.
Menneskerettsorganisasjoner
og
aktivister inflaterer og trivialiserer
menneskerettighetene – og menneske
rettighetsbrudd er i Norge for ofte blitt

en tom frase, skriver han. Boka tar opp
problemstillinger som overpolitisering
der alt blir menneskerettigheter, abso
lutte fortolkninger der rettigheter ikke
balanseres opp mot hverandre og ret
tigheter uten tanke på budsjettbe
grensninger.
Den tar også for seg debattklimaet
innen menneskerettighetsjuss.
– Disse diskusjonene blir fort vel
dig intense og emosjonelle. Jeg håper
vi kan åpne opp diskusjonen og utvide
hva som kan drøftes, sa Gjems-On
stad da boka ble presentert under et
frokostmøte 9. mai.
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I boka skriver han: «I en debatt om
menneskerettigheter kan det bli eks
tra intenst ut fra en slags kvasi-religiøs
holdning. I mange deler av verden fyl
ler menneskerettighetene et religiøst
vakuum. I Norge kan de også inngå i
en misjonstradisjon der et moralsk
selvbevisst lite folk i nord skal frelse
mer primitive land inn i et etisk riktig
perspektiv. Alternative synspunkter
som undergraver den selvbevissthet
misjonen forutsetter, kan derfor irri
tere ekstra mye».
– Jeg mener vi i debatt om dette
må kunne enes om at vi er enige om
prinsippene i menneskerettighetene
– selv om vi ikke alltid er enig i tolknin
gen, sa Gjems-Onstad ved lanseringen.

– Religiøst anstrøk
«Menneskerettighetene bør ikke få et
religiøst anstrøk som pretenderer å
være altomfattende og allvitende.
Legitime meninger om menneskeret
tighetene bør ikke forbeholdes et sær
lig lærd «presteskap» eller elite», heter
det i boka.
Han etterlyser mer kritisk debatt
om temaet.
– I norsk menneskerettighetslitte
ratur er det vanskelig å finne noen kri
tiske perspektiver. Det finnes derimot
i internasjonal litteratur om emnet.
Jeg tror man fra menneskerettighets
miljøet ville tjent saken bedre ved å
være litt mer nyansert og mer kritisk,
spesielt i forhold til FN.
I boka tar han for seg flere dom
mer og tolkninger av rettigheter og
han kom
mer også med for
slag til
alternative tilnærminger og hva han
mener kan gjøres annerledes.
Til lanseringen var også Asle Toje,
medlem av Nobelkomiteen, og Marius
Emberland fra Regjeringsadvokaten
invitert for å kommentere boka. Toje
mente temaet i boka treffer godt i et
internasjonalt perspektiv.
– Boka er i spydspissen på det som
er en internasjonal diskusjon om men
neskerettigheter. Boka er ikke en antimenneskerettighetsbok, men også
dette feltet må utsettes for kritikk. I
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Menneskerettsorganisasjoner og
aktivister inflaterer og trivialiserer
menneskerettighetene – og menneske
rettighetsbrudd er i Norge for ofte blitt
en tom frase, fremholder professor Ole
Gjems-Onstad i en ny bok (Foto: BI)

domstolene utøves det makt på dette
området som må granskes og kritise
res på linje med annen makt.
– Det er en vik
tig de
batt for
di
menneskerettighetene har malt seg
inn i et hjørne. Det har vært en tanke
om at menneskerettighetene er uni
verselle, udelelige og gjensidige. Men
menneskerettighetene er ikke univer
selle og rettigheter kommer i konflikt
med hverandre, sa Toje.
Også han mener rettighetene eser
ut og det går inflasjon i dem.
– Dette er et problem som ikke
kommer til å løse seg selv. Vi ser at
dommerne i realiteten blir lovgivere.
De som tolker lovtekstene tar seg til
rette og flere eksempler viser at dom
mere i internasjonale domstoler gri
per inn i det som burde være politiske
pro
ses
ser. Det kan bru
kes som et
brekkjern for en viss politisk oppfat
ning.

Ønsker bedre forskning
Toje bruker innvandringsdebatt i Dan
mark som eksempel.
– Da daværende statsminister i
Danmark, Anders Fogh Rasmussen, i

2001 strammet inn regelverket på
innvandringsområdet sa landets men
neskerettighetsmiljø at det som ble
satt i verk ikke var lovlig. Betyr det at
Danmark har brutt menneskerettig
hetene siden 2001? Vi ser at mange i
dette systemet eller i denne bevegel
sen ikke ønsker debatt om menneske
rettighetene, men i stedet antyder at
de som mener noe annet har moralske
eller intellektuelle mangler, sa Toje.
Marius Emberland, som har
ansvar for menneskerettigheter hos
Regjeringsadvokaten, ville ikke stille
seg bak mange av analysene og for
slagene i boka, men var enig i at de
batt er nødvendig.
– Det er ofte vanskelig å enes om
ker om når man sier
hva man snak
menneskerettigheter, fordi rettighe
tene kommer til utrykk i tekster som
er overordnet formulert. Og selv om
man som jurister er enig om spillereg
lene for tolkning av tekster kommer
man likevel til ganske ulike resultater
påvirket av politiske eller filosofiske
hold
nin
ger. I en slik de
batt snak
ker
man enten forbi hverandre eller ikke
med hverandre i det hele tatt. Det er
et felt der man finner islett av sterke
politiske og ideologiske føringer.
Når det gjelder forskning på dette
fel
tet, men
te han at forsk
nin
gen og
«menneskerettsbevegelsen» er nært
forbundet.
– Hovedinntrykket er at forsker og
forskningsobjekt er veldig enige og
har samme utgangspunkt. Det er van
skelig å finne juridisk litteratur på det
te området som er spørrende. Jeg opp
le
ver hel
ler ikke at man
ge går
menneskerettighetsbevegelsen etter i
søm
me
ne. Det er hel
ler ikke mye
forskning på dommenes bruk av nor
mene i menneskerettighetene selv om
det ligger dommermakt i utlegning av
menneskerettighetene. Her må akade
mia gå i seg selv og se på om det er
tydelig kritisk distanse mellom forsk
ning og forsk
nings
ob
jekt. Hvis ikke,
blir det ikke særlig vitenskapelig, sa
Emberland.
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Varslerne i Fredrikstad utsatt for gjengjeldelse

Juristen som varslet vil kreve erstatning
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

PricewaterhouseCoopers (PwC) har
skrevet rapporten om den ene av vars
lerne, mens advokatfirmaet Simonsen
Vogt Wiig gjennomførte granskingen
av kom
mu
nens hånd
te
ring av de to
øvrige varslerne, hvorav den ene, «Ma
rit», er jurist. Hun ønsker å være ano
nym. I Ju
rist
kon
takt for ett år si
den
advarte hun andre mot å varsle, etter å
ha gjort sine erfaringer som varsler.
«Marit», som jobbet som jurist i
kommunen, varslet for første gang i
2012 om det hun mente var feil bruk
av den så
kal
te anleggsbidragsmodel
len ved utbygginger. Senere skulle et
skattekrav mot kommunen fra Skatt
Øst bekrefte at varselet hadde sub
stans. Nå bekrefter granskingsrappor
ten også at hun ble utsatt for gjengjel
delse.
På spørsmål fra Juristkontakt på
epost om hvorvidt rapporten vil føre
til noen opp
føl
ging fra hen
nes side,
svarer hun:
– Jeg kommer til å følge opp med
et erstatningskrav. Hvorvidt det er
26

Jurist varslet i Fredrikstad

Advarer mot konsekvensen
av å varsle
– 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

Dette sier en av de tre varslere i en
omfattende varslersak som har satt
sitt sterke preg på Fredrikstad kom
mune i flere år. Alle tre varslerne har
sluttet i kommunen som følge av det
de selv forteller å ha opplevd etter å
ha varslet.
«Marit», som jobbet som jurist i
kommunen, varslet for første gang i
2012 om det hun mente var feil
bruk av den såkalte anleggsbidrags
modellen ved utbygginger. Senere
skulle et skattekrav mot kommunen
fra Skatt Øst vise at varselet hadde
substans.
Hun er en av dem som har fått føle
hva det koster å varsle. På tross av myn
dighetene og skiftende regjeringer gang
på gang har understreket betydningen

av å verne varslere mot represalier, og
selv om temaet stadig har vært på dags
orden i den offentlige debatt, opplever
mange varslere å ikke bli tatt på alvor,
og å bli utstøtt etter at de har sagt fra
om kritikkverdige forhold.
Juristkontakt har møtt juristen
som oppdaget forhold hun ikke kun
ne tie om i sin daværende jobb i
Fredrikstad. Hun er en kvinne i
40årene.
– Jeg må anta at de jeg varslet om i
Fredrikstad vet hvem jeg er, men jeg
vil beholde anonymiteten min utover
dette, sier Marit.
Da hun oppdaget at kommunen
brukte anleggsbidragsmodellen for
utbygginger på en måte hun mente
var feil – ved at utbyggerne urett

messig fikk beholde moms som
skulle vært innbetalt, varslet hun
sine daværende øverste ledere om
dette.
– Jeg sa fra at kommunen ville risi
kere å komme i en posisjon hvor den
ble skyldig innbetaling av moms, for
teller Marit.
Hun fikk støtte av sin nærmeste
leder, men heller ikke hun skal ha
opplevd å bli tatt på alvor da hun tok
saken høyere opp i systemet. Marits
leder varslet derfor også, og er den
andre av de tre varslerne i den omfat
tende saken. Den tredje varsleren sa i
fra om andre forhold og sluttet på
grunn av det hun opplevde som gjen
gjeldelse for varslinger.
– Jeg trodde innholdet og alvoret i
varselet mitt ville bli tatt fatt i, men
isteden ble jeg innkalt til et svært ube
hagelig møte hvor det gikk klart fram
at det jeg varslet om ikke ble tatt seri
øst, sier Marit.
Saken ble meldt oppover i systemet
via varslerens nærmeste leder, som også
varslet om kommunens praktisering av
anleggsbidragsmodellen, som en del av
det hun anså som systemsvikt.

Langvarig varslersak
Allerede tidlig i 2012 begynte varsle
ren å stille spørsmål ved kommens
praktisering av anleggsbidragsmodel
len som praktiseres i flere kommuner,
og som i utgangspunktet er akseptert
av skattemyndighetene. I anleggsbi
dragsmodellen får utbyggere tilbake
den momsen de har betalt. Et viktig
prinsipp ved bruk av anleggsbidrags
modellen er imidlertid at kommunen
selv skal være reell byggherre for den
kommunaltekniske
infrastrukturen
(vei, vann og avløp), og slik skal det
ikke ha vært i Fredrikstad.
Dersom kommunen hadde vært
byggherre selv, kunne den inngående
avgiften på kostnader til vann og
avløpsanlegg vært fradragsført, mens
merverdiavgiften på veianlegg kunne
kreves kompensert. Som byggherre
skulle kommunen hatt ansvar for HMS,
overordnet ansvar for risiko, og ha vært
reell oppdragsgiver for entreprenørens
og dennes formelle kontraktspart og
den formelle tiltakshaver overfor plan
og bygningsmyndighetene.
Marit er i dag klar på at hun adva
rer andre mot konsekvensene av å

varsle, samtidig som hun har innsett at
hun måtte følge sin egen stemme da
hun valgte å varsle.
– Som jurist kunne jeg ikke sitte
stille å se på noe som åpenbart var
galt, og jeg varslet derfor flere ganger,
sier Marit som opplevde at hennes
nærmeste sjef, som også var varsler,
sluttet.
– Da sto jeg selv ganske alene. Det
ble hvisket rundt i gangene, jeg følte
meg baksnakket og frosset ut, og for
sto at det var til mitt beste at jeg kom
meg vekk, sier Marit til Juristkontakt.
Hun begynte da å søke juriststillinger
andre steder, og fikk jobb i en annen
kommune.
– 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, sier Marit som
tenker med gru på om hun skulle vært
i en posisjon hvor hun ikke hadde
utdanning og kompetanse som var
attraktiv for andre arbeidsgivere.
– Å være varsler uten mulighet til
å komme seg vekk ville om mulig
vært enda mer forferdelig, sier Marit
som underveis har fått støtte, råd og

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

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)
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– 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
behov for å følge det opp gjennom en
prosess for å bli imøtekommet i en
erstatningssak beror på kommunens
vilje til å vise at de har forstått alvoret
i det som fremkommer i rapporten.
– SVW har kon
klu
dert med at
arbeidsgivers opptreden samlet sett
utgjør et brudd på forbudet mot gjen
gjeldelse. Videre konkluderer de med
at jeg ikke ble utsatt for mobbing eller
tra
kas
se
ring som en føl
ge av og en
reaksjon på varslingene.

– Hoderystende
Hun er svært kritisk til granskingen og
sier den ikke har klart å oppnå den til
strekkelige tillitten til henne som
varsler – og at rapporten lider av svak

heter og mangler. Hun mener blant
annet det er feil å konkludere med at
hun ikke er mobbet eller trakassert.
– Det er åpenbart at saken er så
hoderystende at konklusjonen ikke
kun
ne bli en an
nen. Rap
por
ten er
imid
ler
tid feil på den må
ten at det
«samlet sett utgjør et brudd». Her er
det enkeltepisoder som er så rystende
at de burde vært viet ekstra oppmerk
somhet og gjengjeldelsen har skjedd i
flere ledd. Jeg mener også at det er feil
å konkludere med at jeg ikke er mob
bet eller trakassert.
Hun sier prosessen og saken har
vært ekstremt krevende.
– Konklusjonen må være at det er
livsfarlig å varsle og at de ansvarlige
får lov til å fortsette som tidligere. Å
bruke 2,7 millioner til en gransking er
bortkastede penger. Det viktigste er å
satse på å ha kompetanse i kommu
nens øverste ledelse og også kompe
tanse om arbeidsmiljøloven, sier hun.
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Fikk tilbud om 200.000 kr i varslersak i Sandefjord
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.

Tenden advokatfirma gransket
saken, og «frifant» kommunen og råd
mannen i sin rapport.
Til tross for dette fortalte nåvæ
rende konstituert rådmann til Sande
fjords Blad nylig at han selv har gitt
varsleren en uforbeholden unnskyld
ning og besluttet å betale oppreis
ningserstatning, og har skrevet en inn
stilling til formannskapet, som
behandlet saken i det Juristkontakt
gikk i trykken.

Her når du flest jurister
– gjennom vårt jobbmarked når du jurister
i privat og offentlig sektor
Ved digital publisering får du denne eksponeringen:
• www.juristkontakt.no
• www.juristforbundet.no
• Nyhetsbrev hver 14. dag til over 20 000 medlemmer.

ANNONSEANSVARLIG

Per-Olav Leth – 07 Media
+47 918 16 012
perolav@07.no
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Varsleren som også sto fram offentlig,
jobbet tidligere som kommuneadvo
kat i kommunen. Hun varslet 5. feb
ruar 2017 om kritikkverdige forhold
rettet mot kommunens daværende
øverste administrative leder, rådman
nen, som da var en kvinne, under en
prosess med kommunesammenslåing.
Kommuneadvokaten
opplevde
det som om hun ble for
søkt holdt
utenfor i sammenslåingsprosessen.
Hun mente rådmannen bevisst
ikke fulgte opp kommuneadvokatens
innplassering i den nye organisasjo
nen, slik politikerne vedtok i Felles
nemnda i 2016.
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Over

20 000

medlemmer
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Høyesterett gir veiledning
til advokater
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

Høyesteretts nye veiledning for advo
kater er nå tilgjengelig på domstolens
nettside. Den tar for seg anke, saksfor
beredelse og prosedyre for Høyesterett
– og også informasjon om krav og for
ventninger som stilles til advokatenes
muntlige innlegg.
Blant annet er kravene til bestått
prøvesak presisert og tydeliggjort.
«Advokaten må gi en instruktiv
innføring i hva saken gjelder og peke
på og redegjøre for kjernespørsmå
lene» og «advokaten må påvise hva
han eller hun får ut av de rettskilder
som trek
kes frem», he
ter det blant
annet i den delen som tar for seg hva
som skal til for å bestå en prøvesak.
Når det gjelder prosedyre, har vei
lederen elleve sider med praktiske
råd. Tale – og fremføringsteknikk er
blant temaene.
«Bundet opplesning fra et manu
skript bør unn
gås» og «ta na
tur
li
ge
kunstpauser og marker forskjell på
opplesning fra utdragene og egen
argumentasjon» er blant prosedyrerå
dene.
«Argumentasjonen skal være sak
lig og nøktern, men prosederende i sin
form», heter det også.

Nye kontaktpunkter
Om behandlingen av rettsstoffet, er et
av prosedyrerådene at advokatene
28

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)

skal tenke på at dommen skal bli et
prejudikat.
«Sa
ken som er til prø
ving, er
gjerne tillatt fremmet fordi løsningen
kan gi veiledning i lignende saker. En
viktig oppgave for advokatene vil der
for ofte være å påvise at den rettsrege
len det argumenteres for, vil gi en god
løsning også i andre saker. Innholdet i
rettsregelen må komme tydelig frem.
Dersom man argumenterer for at det
ut
vik
ling, må det
te
bør skje en retts
komme klart frem og underbygges
godt», heter det.
led
nin
gen ble lan
sert i et
Da vei
pressemøte i Høyesterett, fortalte høy
esterettsjustitiarius Toril Marie Øie at

det også etableres nye kontaktpunkter
mellom Høyesterett og prosedyread
vokater gjennom et Advokatforum og
utvidet kurstilbud.
Advokatforumet skal ha sitt første
møte i november og tema for møtet
blir ankesiling. Da vil det være noen
forberedte innlegg og diskusjon et
terpå. Foreløpig ser man for seg ett
slikt møte i året ble det opplyst.
Når det gjelder kus, skal det fra
neste år arrangeres straffesakskurs i
tillegg til de kursene som i lang tid har
vært arrangert av Juristenes Utdan
ningssenter og Høyesterett om sivile
saker. Nytt er også at kursene er tenkt
holdt i Høyesterett Hus.
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Avtaler
på nett

Menneskerettigheter

Ytringsfrihet

Barns
rettssikkerhet

Justismord

Rettssikkerhetskonferansen 2018
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

Gratis
adgang
og åpent
for alle

• 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)
Påmelding innen 14. september på www.juristforbundet.no

Juristforbundet
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Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
i samtale med Ragnar Lindefjeld i en
av podkastene. (Foto DA)

J

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 kollega som svarer
på spørsmålene du hadde, sier dom
merne Ola Berg Lande og Ragnar Lin
defjeld til Domstoladministrasjonens
informasjonsmagasin, Rett på Sak.
De to har laget pod
kast for å
styrke kompetansen hos dommere og
andre som kan være interesserte i hva
dommerne gjør. De beskriver også
«Dommerpodden» som et sup
ple
ment til Lovdara.
– De ulike episodene vi har laget
så langt, tar for seg konkrete problem
stillinger man må forholde seg til som
dommer. Vi vil også ta for oss noen
mer generelle tema som rettssikker
het, forklarer Lande og Lindefjeld,
som begge er dommere i Oslo ting
rett.
De forteller videre om hva pod
kastene vil ta for seg:
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– De fleste episodene vil handle
om dommerhåndverket. Og de store
og små utfordringene som vi møter i
retten. To eksempler er episodene om
prosessledelse i straffesaker og forliks
initiativ i sivile saker, sier de to som
forteller at de innimellom likevel vil
løfte blikket og lage episoder om litt
større temaer.
– Vi har for eksempel laget en epi
sode om dommeren i den offentlige
samtalen. Her diskuterer vi ytringsfri
het for dommere. Selv om dommere
naturligvis har ytringsfrihet, brukes
den lite i samfunnsdebatten. Hvorfor
er det slik? Bør de bruke den mer?
De har også med seg to gjester for
å diskutere temaet, Anine Kierulf som
er fagdirektør for Norges nasjonale
institusjon for menneskerettigheter
og Kjetil Kolsrud som driver nettste
det Rett24.
– I en annen episode snakker vi
om rettsliggjøring med regjeringsad
vokat Fredrik Sejersted. Rettsliggjø
ring be
tyr at sta
dig fle
re om
rå
der i
samfunnet underlegges lover som
håndheves av domstolene. Vi diskute
rer hvorfor det er blitt sånn? Hvilken
betydning har det for domstolene?
Både i hverdagen og på et mer over
ordnet plan?

Månedlige episoder
Dommerne sier at Podkasten primært
er ret
tet mot dom
me
re, men at de
også håper at advokater og folk som

Ola Berg Lande er en av dommerne bak
dommerpodden (Foto DA)

vil vite mer om hva dommere gjør, vil
finne den interessant.
Første episode om «dommerens
forliksinitiativ under hovedforhand
ling» ligger ute nå. Planen er å publi
sere en ny episode månedlig i tiden
som kommer.
Informasjon om «Dommerpodden»
og videointervju med dommerne fin
nes på Domstoladministrasjonens
Facebookside, under videoer, eller i
ap
per som SoundCloud på Iphone
eller android.
Ved si
den av «Dommerpodden»
lages også podkasten «Rett på sak» fra
dom
sto
le
ne i Norge. Her lig
ger det
blant annet episoder om Eirik Jensen
og Gjermund Cappelen-saken og dis
kusjoner rundt hva som er straffbart i
#Metoo-kampanjen.
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Lærer tillitsvalgte
å bli tøffere forhandlere

W

Sverre Bromander (t.v.) inviterte VictorBjørn Nielsen til å holde foredrag under
seminaret som skal lære Juristforbundets
tillitsvalgte til å bli tøffere forhandlere.

– 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 leder av Juristforbundet Stat,
Sverre Bromander, til Juristkontakt i
forbindelse med et seminar for topp
tillitsvalgte i forbundet.
Seminaret, som er en del av Jurist
forbundets nye topptillitsvalgtpro
gram, hadde Victor-Bjørn Nielsen
som foredragsholder. Han har femten
års erfaring som forhandlingssjef i
Politiets Fellesforbund og driver nå
sitt eget selskap.
32

– Det er helt avgjørende å stille
godt forberedt i forhandlinger, sier
Nielsen og viser til at hans erfaring er
at arbeidsgiversiden har blitt tøffere.
– Da må også arbeidstakersiden
være forberedt. Hvis ikke vil vi få en
veldig ubalanse mellom partene, sier
han.
«De tillitsvalgte i Juristforbundet
skal lære mer om det å ikke inn
gå
avtaler», het det i invitasjonen til
seminaret, som blant annet fokuserte
på hvilket forhandlingsrom som ska
pes når de tillitsvalgte sier nei og hvil
ket mu
lig
hets
rom som åp
ner seg i
tidsrommet mellom uenighetsproto
koll og tvistebehandling.
– Vi skal lære våre tillitsvalgte å si
nei. De skal bli tøffere forhandlere.
Det betyr ikke at de skal bli mindre
samarbeidsvillige eller samhandlings

orienterte. Men de skal være trygge på
og komfortable med å si: «Nei takk,
dette er ikke noen avtale for oss. Vi
lever bedre uten denne avtalen.» Det
skal aldri lenger være slik at arbeidsgi
ver vet at de ender opp med en avtale
når de møter våre tillitsvalgte i for
handlinger,
Juristforbundet-Stats
leder, Sverre Bromander.
– Vi har noen medlemsforeninger
som har mye erfaring med det å gå i
brudd, og vi har noen medlemsforen
inger som ikke har noen erfaring med
det å gå i brudd. Vi har formelt sett
alltid hatt retten til å si nei, og nå rus
ter vi opp våre tillitsvalgte til at vi gjør
vi den retten reell, sier Bromander.
Han forteller at seminaret følges
opp til høsten – da det blant annet
skal trenes gjennom simulerte for
handlingssituasjoner.
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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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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
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WWF tapte saken og må betale over
450.000 i sakskostnader, ifølge dom
men som falt i Oslo tingrett 18.mai.
Da Juristkontakt gikk i trykken vur
der
te WWF fort
satt å anke til lag
mannsretten.
– Det var en skuffelse. Men aller
mest skuffet har ulv i Norge grunn til
å være, sa WWFs generalsekretær
Bård Vegar Solhjell til NTB umiddel
bart etter at dom var falt.
– Denne vinteren har vi skutt mer
ulv enn noe år tidligere så lenge vi har
hatt naturmangfoldloven. Vi frykter
det
te kan svek
ke be
stan
den og for
valtningen av den i Norge, sa Solhjell
som fortalte at organisasjonen nå skal

sette seg grundig inn i dommen før de
vurderer en eventuell anke.
Grunneieres inntekter fra jaktret
tigheter var en av faktorene departe
mentet la vekt på da vedtak om lisens
jakt på ulv ble opprettholdt.
– Grunneiernes inntekter på salg
av jaktrettigheter kunne gå ned der
som det be
fant seg man
ge ul
ver i
området. Dette og var en av faktorene
vi la vekt på da vi opprettholdt vedtak
om lisensjakt på ulvene, fortalte leder
for Naturforvaltningsavdelingen i Kli
ma- og miljødepartementet, Lene
Lyngby, da hun vitnet i Oslo tingrett.
28 ulv ble skutt i vinter, av en kvo
te på totalt 45. De to flokkene Julussa
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og Osdalen, som delvis levde i ulveso
nen, er borte. Disse revirene ligger i
kommunene Elverum, Åmot og Ren
da
len. Også en inn
vand
ret ulv som
kunne tilført den innavlsbefengte sør
skandinaviske bestanden friske gener,
er skutt. Et
ter vin
te
rens jakt er det
anslagsvis 45 helnorske dyr igjen.

Å gå med løs hund
Da viltnemdenes vedtak om lisensjakt
på ulv ble påklaget og til slutt havnet
på Lene Lyng
bys bord i Kli
ma- og
miljødepartementet, måtte departe
mentet gjøre flere ulike vurderinger
før det konkluderte. Opprinnelig var
det vedtak om uttak av ulv i tre revi
rer.
– Vi fant imidlertid bare rettslig
grunnlag for uttak av ulv i to revirer
og la stor vekt på Stortingets syn, som
er et viktig utgangspunkt for oss. Vi
vurderte ulike forhold, deriblant
lokalbefolkningens frykt for ulv i
området, og det faktum at det ikke
ville være mulig å slippe jakthunder
løs der. Noe som ville kunne føre til at
utførelse av jakt på vilt kunne gå ned,
med de økonomiske konsekvensene
det ville få for grunneierne, sa Lyngby.
Oslo tingrett gir departementet
støtte i at det var riktig å ta hensyn til
vanlige jegeres mulighet til å gå med
løs hund utenfor ulvesonen, og skriver
blant annet i dommen:
«Retten viser til forklaring fra
Ketil Skogen, forsker på Norsk insti
tutt for naturforskning. Han forklarte
at ne
ga
ti
ve hold
nin
ger til ulv i stor
grad er knyttet til jaktinteresser. Det å
gå på jakt med løs hund er en lang
norsk tradisjon som er uforenelig med
forekomst av ulv. Jegere som går med
løs hund velger derfor andre jaktom
råder og de som tjener penger på jakt i
områder med forekomst av ulv, har
reduserte inntekter som følge av det
te», heter det i dommen.
Tingretten støtter blant annet sta
tens syn om at det er en of
fent
lig
interesse av vesentlig betydning å sik
re at det i liten grad forekommer ulv
utenfor ulvesonen.
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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).

«Retten mener hensynet til forut
sigbarhet, konfliktdemping og tillit til
forvaltningen må være legitime hen
syn å til
leg
ge vekt selv om en slik
praksis langt på vei innebærer at ulv
kan felles utelukkende fordi de befin
ner seg utenfor ulvesonen, skriver
tingrettsdommer Lili Noelle Sverd
rup, blant annet, i dommen.

Samlet penger
Klima- og miljøminister Ola Elve
stuen (V) sier han registrerer at staten
har fått medhold.

– Men vi må sette oss inn i hva
dommen faktisk sier for å få en avkla
ring på om og hvilken betydning den
kan ha for forvaltningen, sier han til
NTB.
Han tror ikke denne dommen er
nok til å skape ro i den betente ulve
debatten.
– Det trengs mer enn en rettsav
gjørelse for å få en roligere debatt.
Man trenger mer tid og flere beslut
ninger, sier han.
Da WWF gikk til sak, satt Elve
stuen fortsatt i opposisjon. Han var
selv kritisk til vedtakene om lisensjakt
som hans forgjenger Vidar Helgesens
(H) fattet i desember.
Opprinnelig ble det besluttet å
felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen
2017–2018. Departementet redu
serte antallet til totalt 42, hvorav 28
er felt. Organisasjonen mener antallet
det ble gitt tillatelse til å skyte, er for
høyt, og at jakta dermed truer bestan
dens overlevelse.
– Ulv er kritisk truet i Norge. Det
er enormt med innavl. Det er et pro
blem, og vi må føre en for
valt
ning
som gir en bedring av genetikken. Vi
skal ha levedyktige bestander av rov
dyr i Norge, sier Elvestuen nå. Han
opplyser at han vil videreutvikle sam
arbeidet med Sverige.
Norges Bondelag, som støttet sta
ten i saken, er fornøyd med dommen
og mener den støtter opp om prinsip
pet om at det er Stortinget og ikke
rettsapparatet som skal ha siste ord i
ulveforvaltningen. WWF er dømt til å
betale sakskostnader både til departe
mentet og partshjelperne Utmarks
kommunenes sammenslutning, Nor
ges Bondelag, NORSKOG og Norges
Skogeierforbund. Til sammen er det
snakk om 454.430 kroner.
– Det er en risiko når man går inn i
en sånn sak. Vi synes det er et veldig
høyt beløp, sier Solhjell.
Organisasjonen har samlet inn
penger til rettssaken, og Solhjell kon
staterer at gavene kommer godt med.
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Bli med på Juristdagen
– årets store dugnad
Lørdag 15. september 2018 fra klokken 11 til 14 står
engasjerte jurister og advokater på stands i mange
byer for å svare på juridiske spørsmål.
Følgende byer deltar hittil på Juristdagen 2018:
Alta
Bergen
Fredrikstad
Høylandet
Hamar
Harstad

Hol
Kongsberg
Larvik
Oslo (Grønlands torg)
Sandefjord
Sandnes

Sortland
Stord
Tromsø
Molde

Vil du stå
på stand?
Send en e-post til:
juristdagen@
juristforbundet.no

Les mer på www.juristforbundet.no/juristdagen
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Juristen som ble
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 standupkomiker, men røper at han han trolig
kommer tilbake til juss-yrket.
Tekst: Tore Letvik
Foto: Linda Nordvåg
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standup-komiker
Lesere tipset Juristkontakt om juris
ten som blant annet har vært rådmann
i Torsken kommune. Når vi tar kon
takt forteller han at han valgte å følge
drømmen og takket for seg i siste jobb
som senterleder fordi han vil priori
tere mer tid som alenepappa med sine
barn, og får til det bedre ved å kombi
nere familielivet med scenekunst.
Han har nå blåst liv i Nordnorsk Sce
nekompani og får allerede livsglade
nordlendinger til å slå latterdøren på
vid gap.
– Drar du noen historier fra jus
mil
jø
et når du står på sce
nen som
stand-up-komiker?
– Det må jeg innrømme at jeg gjør
ganske ofte. For det første så er juris
ter en gruppe som fortjener å bli litt
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latterliggjort. Vi er langt på vei vin
ner
ne. God ut
dan
ning og god jobb,
stort sett alle sammen. Og vi er i alle
fall smarte nok til å gjennomføre jus
studiet. Da får vi tåle litt tyn. En gang
ble jeg imitert som rådmann av den
lokale revyen i Torsken. 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
samfunn, så er det en rådmann. Skal
ikke jeg tåle en spøk, hvem skal da
tåle det?
– Som komiker har jeg noen etiske
regler, og ett av dem er at jeg gjerne
sparker oppover. Så sitter du over meg
på næringskjeden, så blir du sannsyn
ligvis sparket litt. Og det får du tåle.

– Hvor og når var du ferdig utdan
net jurist?
– Jeg ble utdannet jurist ved det
juridiske fakultetet i Tromsø i 2002. I
studietiden var jeg så heldig å få jobb
på Jusshjelpa i Nord-Norge, først som
saksbehandler og senere som daglig
leder.
– Min første jobb var i Forbruker
rådet i Troms, som i dag heter Forbru
ker
rå
det i Troms og Finnmark. Her
jobbet jeg som saksbehandler. Jeg var
så heldig å bli tilbydd jobb før eks
amenspapirene mine var kommet,
men selvsagt under forutsetning av at
jeg bestod. På Forbrukerrådet jobbet
det også tidligere ansatte ved Juss
hjel
pa i Nord-Norge, så det var en
flott plass å komme til.
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Juridisk avdeling
– Fikk du behov for jusutdannelsen
som rådmann?
– Jeg har faktisk hatt bruk for jus
utdanningen min i alle mine jobber.
Det er jo litt klisje å si at jussen er som
poteten, den kan brukes til alt. Men
den kan nesten brukes til alt. Som råd
mann må man forholde seg til lover
og regler. I den lille kommunen jeg var
rådmann i, Torsken kommune på
yttersiden av Senja, bodde det 883
innbyggere da jeg bodde der. En dag
fikk vi et brev til kommunen. På bre
vet stod det: «Til juridisk avdeling i
Torsken kommune». En av damene på
pos
ten kom inn til meg, og spur
te
«hvem skal jeg levere dette til?». Jeg så
meg rundt, vel vitende om at jeg var
eneste juristen i kommune, og sa: «jeg
tror jeg bare kan ta det».
– Så er det en annen side med det
å være jurist. Jeg er sosialisert på jus
studiet, jeg er opplært i juridisk
me
to
de og har der
for en be
stemt
måte å tilnærme meg problemer på.
Dette er noe som enkelte jurister inn
ser og andre ikke. For min del vet jeg
at man blir preget av en viss tenke
måte, en bestemt måte å angripe et
problem på. Dette henger ved meg.
– En venn av meg som er advokat i
Tromsø fortalte meg forresten en artig
historie om dette. Han satt i badstuen
etter svømmetrening. Sammen med
han sitter en kamerat på badstuben
ken, som er lege. Inn kommer det en
tredje person, men i det han kommer
inn, så ligger det litt vann på gulvet og
han glir på vannet og må ta seg for, tar
borti badstuovnen og brenner seg.
Legen reagerer lynraskt, og sier at han

må lø
pet ut og hol
de ar
men un
der
kaldt vann for å kjøpe ned brannsåret.
Min venn advokaten innrømmer at
det han først tenkte på, var om kom
munen kunne ha et objektivt erstat
ningsansvar for vannsøl som andre
badegjester har etterlatt seg. Det er en
morsom historie, men illustrerer litt
hvordan jurister tenker. Du blir sosia
lisert, du lærer et visst språk, du lærer
en måte å resonnere på. Der innrøm
mer jeg glatt at jeg er jurist. Så får
man prøve å i det minst å være lyt
tende til andre miljøer.

Mange jurister kan
lære seg at de kan jekke
seg ned et par hakk

Jurister kan lære
– Er det ting du kan dra nytte av fra
jusstudiene – eller etter å ha jobbet
som jurist – i ditt yrke som stand-upkomiker og scenekunstner?
– Ja, det er det helt klart! Jeg har jo
startet et selskap, som heter Nordnorsk
scenekompani. Det er fint å ha kunne
ledet dette selv, og skrive vedtektene i
selskapet selv. Så det er mange praktiske
fordeler ved det å være jurist. Også bru
ker jeg mye historier fra jussens verden.
Og det fungerer overraskende godt,
også blant ikke-jurister.
– Jeg tror jurister kan lære mye av
standup også. Standup handler mye
om livet. Og jus er også livet. Og i
mange tilfeller er det veldig livet.

Noen som skil
ler seg, gjen
nom
går
kanskje sitt livs største krise. Så jussen
speiler jo livet på alle måter. Jeg tror
veldig på at forholdet mellom komikk
og tragedie ikke er lineært, men sirku
lært. Så humor og sorg møter hver
andre et sted, som i en sirkel.
– Stand
up er en munt
lig kunst
form. Man står på sce
nen. Det har
man som jurist behov for ikke bare i
en rettssal, men også i mange andre
sammenhenger. Også tror jeg at man
ge jurister 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.
Kanskje blir du et bedre menneske av
det, fremfor at du skal skjule din egen
usikkerhet bak faglig kunnskap.
– Hva er det beste ved å stå på sce
nen?
– Åh. Alt! Jeg skal innrømme en
ting, som har tatt meg mange år å inn
rømme: jeg elsker applaus. Når noen
sier til meg: «så flink du er», så sier jeg
lett beskjedent «takk …». Men egent
lig står det en 5 år gammel Roy-Arne
inni meg og jubler og hopper av glede.
Og så er det risiko. Jeg vil være god.
Jeg vil få folk til å le. Jeg bruker en del
tid på for
be
re
del
ser, men så er det
noe med å stå der. Det er vanskelig å
beskrive, det må prøves.
– Nå blir det standup fremover en
stund. Så tror jeg at jeg kommer til
bake til juristyrket. For jeg er jo jurist,
og føler meg som en jurist. Jeg har
bare tatt litt ferie fra det en liten peri
ode, og koser meg i sola. Men jeg føler
ikke at jeg er ferdig med juss-siden av
meg, for å si det sånn. Jeg kommer til
bake.

Neste Juristkontakt kommer 5. september.

Annonsefrist 24. august
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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Forsikring til medlemspris
Som medlem av Juristforbundet får du svært gunstige
betingelser på forsikring. Du får blant annet:
Liv- og uføreforsikring til markedsledende vilkår og priser
Innbo-, reise- og personforsikringer (kollektive forsikringer)
med gode vilkår til stabilt lave priser
Minimum 20 % rabatt på individuelle skadeforsikringer
(for eksempel bil-, hus- og hytteforsikring)

Bruk
medlemsfordelene
dine

Rådgiving når du trenger det
Profesjonell bistand ved eventuell tvist om skadeoppgjør

Telefon: 23 11 33 11 | forsikring@juristforbundet.no | www.juristforbundet.no/forsikring
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– Behandler symptomet og ikke årsaken
Antallet jusstudenter som
forsøker å forbedre
eksamenskarakterene er
høyt. Nå kan det bli strammet
inn på mulighetene.
Tekst: Ole-Martin Gangnes

De juridiske fakultetene i Oslo,
Bergen og Tromsø har fått et brev fra
sine rektorer der man oppfordrer til å
samarbeide om nye eksamensformer
og andre tiltak for å dempe karakter
press på jus
stu
di
et – og til
tak som
øker gjennomstrømningen på studiet,
melder Khrono.
De er særlig opptatt av at dagens
gjentak, flere forsøk for å forbedre
eksamenskarakterene, er høy blant
jusstudentene. Bekymringen handler
om ressursbruken ved fakultetene,
men også «et større samfunnsøkono
misk bilde». Studiedekanene ved de
juridiske fakultetene deler bekymrin
gen, mel
der Khrono og opp
ly
ser at
under 20 prosent av jusstudentene i
Oslo fullfører på normert tid.
I et brev skriver dekanene blant
annet at de juridiske profesjonsstudi
ene ligger høyt med hensyn til antall
gjentak.
«Det er heller ikke grunn til å leg
ge skjul på at det er høye kostnader
knyttet til eksamensavviklingen. Det
må derfor være en felles ambisjon at
antall gjentak av eksamener på jusstu
diet reduseres og at studentene i størst
mulig grad gjennomfører på normert
tid», skriver dekanene.
Pascual Strømsnæs, leder av Jurist
forbundet-Student, sier det i utgangs
punktet må være opp til universite
te
ne selv å lage stu
die
løp og
retningslinjer som passer deres mål og
visjoner, men at det bak endringer må
40

Pascual Strømsnæs, leder av
Juristforbundet-Student, ønsker seg
et bredt nasjonalt forum for nytenking
og vurdering av vurderingsformer
og studieløp (Foto: Tore Letvik)

ligge en kvalifisert og godt gjennom
tenkt grunn.
– Jeg mener at det ikke er begrun
net godt nok at en slik re
duk
sjon
skulle bidra til å redusere negativ kon
kurranse blant studentene eller det
såkalte karakterpresset, sier han til
Juristkontakt.

– Komplekst
– Som leder for JSU i Bergen, Sausan
Hussein, nylig uttalte: her synes det
som om man for
sø
ker å be
hand
le
symptomet og ikke årsaken. Om man
skulle tenke seg en virkelighet hvor
man fikk èn enkelt mulighet til å ta en
eksamen og den ene karakteren stod
til evig tid, så ville muligens flere full
føre til normert tid. Men over 60 % av
studentene i Juristforbundets kandi
datundersøkelse opplyser at det er
negativt konkurransemiljø hva angår
karakterer, og cirka 80 % av de samme
studentene opplyser at gode karakter
har svært stor betydning for om man

får jobb. Det løses ikke av en slik end
ring, sier han.
– Dersom man ønsker å redusere
graden av kandidater som ikke fullfø
rer på normert tid må man undersøke
nettopp dette konkret. Selve karakter
presset er et problem, eller mer pre
sist et symp
tom, på noe som er
vesentlig mer komplekst, sier Strøms
næs.
Lederne av de juridiske studentut
valgene ved fakultetene uttrykker i
Khrono skepsis og motstand mot for
slag til nye eksamensregler.
– Jeg deltok nylig på et møte med
studidekan og professor ved juridisk
fakultet UiO Erling Hjelmeng og le
derne for alle studentorganisasjonene
der. Det som slår meg etter å ha lyttet
på alle de gode innspillene er at vi alle
er enige om at «noe er galt» og at vi
alle retter pekefingeren mot minst èn
annen part. Vi studenter peker gjerne
både på universitetene og på arbeids
giverne, arbeidsgiverne peker univer
sitetene og universitetene peker på
både arbeidsgiverne og studentene.
Han synes det er positivt at ledel
sen ved de juridiske fakultetene har
tatt initiativ til å møtes for å diskutere
og utveksle erfaringer.
– Alle som har eierskap til situa
sjonen kan gjøre dette enda bedre. I
stedet for å bruke lupe på hverandre,
så bør vi bruke speil og gå inn i oss
selv. Der
et
ter må vi åpent snakke
sammen i en setting hvor alle likever
dig kan bidra, sier han.
– Jeg vil utfordre de juridiske
fakultetene, studentforeningene og
representanter for arbeidsgivere i
både privat og offentlig sektor om å
bidra til et nasjonalt forum for nyten
king og vurdering av vurderingsfor
mer, studieløp, praksis, psykososialt
arbeidsmiljø og individuell oppfølging
av studenter. Vi i Juristforbundet
– Student fasiliterer gjerne en slik
møteplass, sier Strømsnæs.
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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.

www.juristkongress.no
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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.
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Tekst: Tore Letvik

Prosedyrene er over og Høyesterett
har tatt sakene opp til doms. Utfallet
vil innebære liv eller død for de to fir
bente, og kan bli viktig for hvordan
hundeatferd skal bedømmes i framti
den.
Advokatfirmaet Thommessen var
sterkt representert i hundesakene som
begynte i Høyesterett tirsdag 22. mai
og som ble avsluttet torsdag 24. mai.
Advokat Andreas Meidell represen
terte hundeeieren og hunden Bob,
mens advokat Stephen Knudtzon
representerte dyrevernorganisasjonen
NOAH, som er partshjelper for Bob.
Hun
den Ram
bo og dens eier var
representert ved advokat Knut Jul
lumstrø. Sentralt i sakene er hvor ters
kelen skal gå for når man kan anse at
en hund har angrepet og hva som skal
til for å fastslå at en hund har påført
en person en skade som – i lovens for
stand – kan gi grunnlag for vedtak om
avlivning.
– Begrepet angrep er ikke definert
i loven, samtidig som det må være en
nedre grense for begrepet skade. Men
hvor denne grensen går er heller ikke
klar, og på disse områdene er det nød
ven
dig med en retts
lig av
kla
ring, sa
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Advokat Andreas Meidell (t.v.) diskuterer med regjeringsadvokat Torje Sunde.
(Foto: Tore Letvik)

Meidell i Høyesterett da han prose
derte Bobs sak.
Ifølge avlivingsvedtaket og lag
mannsrettens dom, oppførte hunden
Bob seg truende mot flere forbipasse
rende på Grønland i Oslo, der han sto
fast
bun
det. En jen
te ble på
ført blå
merker og riftskader, og en mann fikk
bitemerker i buksa, ifølge Borgarting
lagmannsrett.
Bob har gjennomgått tester hvor
folk har kon
klu
dert med at han
fag
ikke er aggressiv og farlig. Dette ble
imid
ler
tid ikke lagt vekt på av lag
mannsretten.

Advokat Knut Jullumstrø fra
advokathus et Helgeland prosederte
saken for Rambo og hans kvinnel ig e
eier. Jullums trø pros ederte på at
lagm annsr ettens konklus jon om at
det er sann
s yn
lig at Ram
bo bi
ter
igjen er svakt fun
dert. Det var i
2015 hundeeier en og hennes sønn
var ute med Rambo da de møtte på
en mann og det opps to en situasjon
der Ram
bo nap
pet til ar
men til
mannen. Hundeieren mener dette
skjed
de for
di Ram
bo ble skremt,
mens mannen selv har forklart TV
2 at hunden gikk til angrep. Man
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nen anmeldte hund eeieren og
krevde hunden avliv et. Hund eeie
ren fikk hunden testet av fagfolk,
som mente hund en ikke var farlig
og ikke bur
de av
li
v es. Hun vant
fram i Alstah aug tingrett, men
Hål og al and lagmannsrett ga politiet
medh old i vedtak om avliv ing.
I begge hundesakene prosederer
advokatene på at avliving i disse tilfel
lene er et uforholdsmessig tiltak.

– Folks sikkerhet
Advokat Torje Sunde fra Regjerings
advokaten prosederte saken for staten
i Høyesterett.
Han sa blant annet at terskelen for
avlivningsvedtak for hunder som har
angrepet eller skadet, bør være lav.
– Formålet med avlivingsregelen
er å verne folks sikkerhet og følelse
av trygghet i samfunnet, og hunder
som har ska
det men
nes
ker vil ofte

være et uakseptabelt risikoelement i
samfunnet. Avlivingsvurderingen må
ta utgangspunkt i det som har skjedd,
og politiet skal ikke bruke tid og res
surser på innhenting av sakkyndig
vurderinger av hundens psyke, sa
Sunde.
Han sa terskelen bør ligge høyt for
å få medhold for en påstand om at
politiets avlivingsvedtak er et ufor
holdsmessig tiltak i slike tilfeller.

Krever rett til å representere hunder
Dyrevernorganisasjonen NOAH
krever å få rettslig klageinter
esse i saker hvor politiet vedtar
avlivning av hunder med hjem
mel i hundeloven, og mener den
også bør kunne representere
hunder i saker hvor eierne ikke
opptrer til dyrets beste.
Tekst: Tore Letvik

I flere år klaget organisasjonen på
avlivningsvedtak til Politidirektoratet
(POD) uten å få svar. Nå har POD
lovet en snarlig avklaring.
– Vi har allerede blitt innrømmet
rettslig klageinteresse i saker som gjelder
avlivingsvedtak overfor ville dyr, og våre
klager på avliving, av for eksempel ulv,
behandles fortløpende. Nå forventer vi å
få rettslig klageinteresse også i saker som
gjelder avliving av hunder etter hjemmel
i hundeloven, sier leder av NOAH, Siri
Martinsen, til Juristkontakt.
Martinsen var tilstede i Høyeste
rett da NOAH var partshjelper i søks
målet mot Staten for avlivningsvedta
ket mot hunden Bob. Til Juristkontakt
sier hun at organisasjonen har tatt
spørsmålet om rettslig klageinteresse
overfor avlivingsvedtak overfor hun
der opp med Politidirektoratet.
I brev fra NOAH til Politidirekto
ratet skriver organisasjonen de har
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Leder i NOAH, Siri Martinsen (t.v.) og
ledersekretær i NOAH, Silje Junge, her
tilstede i Høyesterett under hunderetts
sakene. Nå venter de på svar fra Politidi
rektoratet om NOAH vil bli innrømmet
rettslig klageinteresse i saker som gjel
der avlivningsvedtak med hjemmel i
hundeloven. (Foto: Tore Letvik)

klaget skriftlig til POD på flere vedtak
fattet av politiet om avliving, men at
de ikke har mottatt tilbakemeldinger
fra POD på klagene. Organisasjonen
skriver at de i telefonsamtale med en
sek
sjons
sjef ble for
klart at POD
mener at NOAH ikke har rettslig kla
geinteresse i saker som politiet avgjør
med hjemmel i hundeloven.
Men dyrevernorganisasjonen skri
ver at de mener de har rettslig klagein
teresse i slike saker, og viser til at organi
sasjoners adgang til å klage på vedtak
som faller inn under organisasjonens
formål eller virkefelt er vesentlig utvi

det de sis
te tiårene. NOAH vi
ser til
både rettsavgjørelser, forvaltningsprak
sis og ombudsmannspraksis. Organisa
sjonen viser også til den nye tvisteloven
«der klageretten er ytterligere utvidet
ved at det ble tatt inn som en egen sær
regel. § 1-4.Søksmålsadgang for organi
sasjoner mv.», og at «Foreninger og stif
telser kan reise søksmål i eget navn om
forhold som det ligger innenfor organi
sasjonens formål og naturlige virkeom
råde å ivareta, når vilkårene ellers i § 1-3
er oppfylt.»

På dyrets vegne
«I sammenhenger hvor det begås kri
minalitet mot dyr, er NOAH allerede
«part» i saken og anmelder på dyrets
vegne – også selv om dyret har en eier. I
mange tilfeller er det nettopp eier som
har forbrutt seg mot dyret, og dyret er
dermed avhengig av noen som repre
senterer deres interesser og tar initiativ
til an
mel
del
se. NOAH fyl
ler en slik
rolle», skriver organisasjonen.
Etter at NOAH purret, beklaget i
april Politidirektoratet lang saksbe
handlingstid og forklarer det med stor
arbeidsmengde og langvarig sykefra
vær.
«Direktoratet har for tiden ca. 6
måneders behandlingstid i enkeltsa
ker og dessverre enda lengre behand
lingstid i utredningssaker. Nærvæ
rende sak er tatt opp til behandling og
henvendelsen vil søkes besvart i løpet
av mai», skriver direktoratet
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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.

Behov for mer, bredere
og stadig ny kompetanse
Det blir stadig viktigere med kunnskap, men mindre viktig med
lange utdanninger og eksamener. I stedet vil man ta en grunnutdanning. Så begynner man å jobbe, parallelt med at man
fortsetter utdanningen gjennom moduler som gir spesialisering
og oppdatering – gjennom hele arbeidslivet.
Disse påstandene kommer i tidsskrif
tet Karriär, fra Sofia Hylander i Jusek,
Juristforbundets svenske søsterorgani
sasjon. Hun tror IT-bransjen vil være
først ute med det
te, si
den de
res
utdanning trolig vil være utdatert alle
rede når de kommende medarbei
derne er nyutdannet. Samtidig må
stadig flere i andre utdanningsgrupper
lære seg mye mer om IT.
Jurister må lære å kommunisere
Digitaliseringen har medført at jurist
yrket er på vei mot en grunnleggende
endring. Rettskildene blir digitalisert,
og enklere rettsutredninger blir utført
av roboter i stedet for mennesker.
Utdanningen av jurister må tilpasses
denne utviklingen.
Eleonor Kristoffersson, professor i
skatterett ved Örebro Universitet,
44

uttalte nylig dette på en konferanse
ved universitetet og i tidsskriftet
Karriär. Hun hev
der at ev
nen til å
kommunisere kommer til å spille en
nøkkelrolle, ikke minst å kunne kom
munisere med andre yrkesgrupper,
f.eks. IT-teknikere.
I tillegg bør det være selvsagt at
jusstudenter kommer i kontakt med
legal tech/rettsteknologi allerede
under utdanningen for å være rustet
til fremtidens arbeidsmarked. Kristof
fersson mener også at juristutdannin
gen bør bli bre
de
re for å ska
pe en
større tverrvitenskapelig forståelse
hos studentene, f.eks. innenfor utvik
lingen av nettet og elektronisk handel.
Her trekker hun frem delingsøkono
mi
en som eks
em
pel, et gan
ske nytt
område som reiser en rekke juridiske
spørsmål.

Hun tror, som en rekke andre eks
perter, at en del juristyrker vil bestå,
mens andre vil bli automatisert vekk.
IT-støtte vil overta mye av den juri
diske utredningen, men vi får behov
for å forstå omverdenen bedre. Det
kan bli vanskeligere i finne sammen
hengen mellom rettsdata og virkelig
heten.
Likevel er Kristoffersson optimis
tisk og fastslår at dagens jusstudenter
er godt rustet for arbeidslivet, selv om
hun ser et klart utviklingspotensial i
utdanningen. I dag er fokus rettet mot
juridisk metode og leting etter retts
kilder, men det trengs oppdatering av
disse fagområdene for å gi kommende
jurister konkurransekraft og endrigs
evne på arbeidsmarkedet. Helt sen
tralt blir evne og vilje til å lære nytt og
lære på nytt.
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Utdanningen må oppdateres
Behovet for tilpasning av utdanning
til ar
beids
li
vet kom
mer også frem i
NIFUs rapport fra i fjor, der kompe
tanseutnyttelsen blant mastere fra
2014 ble målt. To av tre respondenter
mener at studiet burde lagt mer vekt
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på praktisk kompetanse, mens nær
halvparten mener studiet burde ha
vektlagt yrkes- og fagspesifikke ferdig
heter mer. 44 prosent mener nytenk
ning og nyskapning burde vært vekt
lagt mer, mens fire av ti mener det
samme om å formidle fagkunnskaper
muntlig.
Samfunns- og arbeidsliv trenger
alle typer kompetanse, ikke bare de
mest yrkesrettede utdanningene, fast
slår NIFU-rapporten. Ferdigheter som
er anvendelige i ulike sammenhenger,
er vik
ti
ge. Eks
emp
ler er evne til
nytenkning og nyskapning, refleksjon
og kritisk tenkning, løsning av oppga
ver gjennom samarbeid og evne til å
formidle fagkunnskaper muntlig.
Jurister er blant dem som peker
på at slike ferdigheter burde vært
vektlagt mer under studiet. Rettsvi
tenskap er likevel blant fagene som i
undersøkelsen beskrives som mest
relevant for stillingene respondentene
sitter i.
Kunnskap, ferdigheter og holdninger
Rek
tor
Lars
Strannegård
ved
Handelhögskolan i Stockholm var inne
på noe av det samme i et foredrag under
Arendalsuka i fjor. Han trakk frem dype
fagkunnskaper, analytiske egenskaper
og evne til tolkning, kontekstforståelse
og empati, evne til å tolke ulike kulturer
som kjernekompetanser i fremtidens
arbeidsmarked. Dessuten vektla han at
problemformulering blir like viktig som
problemløsning.
På det samme seminaret under
streket Svein Oppegaard, direktør for
politikk i NHO, at man må se på hele
kompetansen hos medarbeiderne –
kunnskap, ferdigheter og holdninger.
BI-rektor Inge Jan Henjesand vektla at
tverrfaglighet er den akademiske tren
den. Det blir stadig vanligere interna
sjonal å ta bachelor og master på ulike
fagområder.
Middels fare for automatisering
Det statlige kompetansebehovsutval
get la frem sin rapport for Kunnskaps
departementet tidligere i år og vektla,
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langt fra uven
tet, be
ho
vet for økt
kompetanse innenfor digitalisering
for de fleste yrker og fagområder. Den
sier også at etterspørselen etter perso
ner med høyere utdanning trolig vil
avhenge av graden av automatisering i
samfunnet. Norske bedrifter har dess
uten et in
sen
tiv til å an
set
te høyt
utdannede medarbeidere fordi de for
holdsvis små lønnsforskjellene gjør at
de i mindre grad må heve lønnen ved
økt kompetanse.
Ut
val
get har også sett på hvil
ke
yrker som er utsatt for automatisering.
Lav beregnet sannsynlighet for automa
tisering har bl.a. spesialister i pedago
gikk, psykologer, spesialsykepleiere,
sivilingeniører innen kjemi, geistlige og
grunnskolelærere. Yrkesgrupper med
høy sannsynlighet for automatisering
inkluderer telefon- og nettselgere, regn
skapsførere, butikkmedarbeidere og
kontormedarbeidere.
Jurister ligger altså hverken på
topp eller i bunnen av listen. Rappor
ten trekker dessuten frem flaskehalser
som bremser automatiseringsgraden,
knyttet til at kjerneoppgaver krever
koordinerte og raske bevegelser, krea
tivitet og sosial intelligens.

Konkurrere med roboter om kompetanse
Sørg for å ha de egenskapene som er
vanskelige for roboter å lære seg. Har
du en god kombinasjon av tekniske,
kreative og sosiale evner, ligger du
godt an til å be
hol
de job
ben. Slik
lyder det enkle, men vanskelige rådet
fra den svenske Oxford-professoren
Carl Benedikt Frey i et intervju med
Business Insider, gjengitt i DN.
Frey er ekspert på kunstig intelli
gens og har basert på egen forskning
lenge spådd at omkring halvparten av
amerikanske jobber er truet av roboti
sering. Han tror det vil bli jobber nok
til de fles
te også i frem
ti
den, men
man
ge må ta til takke med mindre
interessante jobber og lavere lønn. På
den annen side lover han behov for
mennesker som kan stille opp med so
sial intelligens, kreative evner og evner
til å styre komplekse strukturer.
Professor emeritus Terje Kristoffer
Lien ved NTNU har forsket på auto
matisering i 40 år og sa til DN i fjor at
han ikke bekymrer seg for rapporten
fra Frey eller lignende funn: – Det vil
alltid dukke opp nye jobber så lenge
folk finner på nye ting.
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Hva gjør vi nå?
Skal vi gå rundt å være redd for
at robotene tar jobben vår?
Eller ropes det «ulv» i altfor
stor grad? Ulike spesialister
uttaler seg med alt fra lyseste
optimisme til mørkeste pessi
misme. Men de er enige om at
det kommer endringer, bare
ikke hvor store og hvor raskt.
Så hva gjør vi?
Vi kan jo begynne med det konkrete,
størrelsen på arbeidsmarkedet for
jurister: 27 000 juristjobber i 2030 lød
spådommen fra Statistisk sentralbyrå
(SSB) i en rapport høsten 2016, mot
19 000 jobber på dette tidspunktet.
Allerede den gangen mente SSB at
vi hadde en begrenset overproduksjon
av jurister i forholdet til arbeidsmarke
dets behov. Denne overproduksjonen
vil, ifølge rapporten, tredobles innen
2035. Dette betyr altså en noe større
konkurranse om jobbene blant jurister.
– De fleste som ønsker jobb, blir sysselsatt
Slett ikke alle tror at den teknologiske
utviklingen vil gi stor arbeidsløshet.
Blant optimistene er Nils Martin Stø
len, forskningssjef ved SSB.
– Her må vi la fornuften styre og
se bakover i tid. Vi har hatt en sterk
teknologisk utvikling helt siden
begynnelsen av det forrige århundret,
og mange av nyvinningene har ført til
at eksisterende jobber har forsvunnet.
Ar
beids
kraft er i stør
re grad flyt
tet
over til tjenesteytende næringer, og
det har vært en betydelig vekst i den
samlede sysselsettingen. I tillegg har
stadig flere kvinner inntatt yrkeslivet,
og likevel har vi klart å holde arbeids
ledigheten nede. Mønster i historien
viser at stadig nye jobber dukker opp,
sier Stølen til bladet Samfunnsviteren.
46

– Vi kan fortsatt regne med store
omstillingsbehov. På sikt tror jeg like
vel at vi vil lande på en ny form der de
fleste som ønsker jobb, blir sysselsatt,
men etterspørselen vil vris i en mer
kunnskapsintensiv retning, tror Stø
len.
Massearbeidsledighet neste?
En annen optimist, om enn betinget,
er sjef
øko
nom Kjers
ti Haugland i
DNB Markets: Robotene gjør oss nep
pe overflødige denne gangen heller,
men ikke undervurder utfordringene
som venter. Historien har vist oss at
oppsving i produktivitet kan komme
lenge etter teknologiske gjennom
brudd, skrev hun i DN i fjor høst.
For det første: En digital revolu
sjon vil føre til reduserte produksjons
kostnader og priser, som vil øke for
brukernes etterspørsel og dermed
legge grunnlag for flere arbeidsplasser.
Samtidig vil høyere produktivitets
vekst løfte lønnstagernes inntekter og
deres etterspørsel etter et bredere
spekter av varer og tjenester – og fri
tid. Færre rutineoppgaver vil gi yrkes
grupper tid til andre typer oppgaver,
for eksempel knyttet til analyse, kom
munikasjon og strategi. Menneskelig
kontakt vil nok fortsatt være å fore
trekke i helse- og omsorgsyrker. Med
avlastning og støtte fra maskiner, vil
arbeiderne bli mer effektive i sitt ar
beid med å stille diagnoser og stelle
eldre og syke.
For det andre: Den digitale revo
lusjonen er en sentral del av løsningen
på store budsjettutfordringer som føl
ge av en sterk økning av pensjoner og
helse- og omsorgsrelaterte utgifter.
Får man til en omfattende effektivise
ring av offentlig forvaltning blir beho
vet for skatteøkninger og utgiftskutt
mye mindre i tiårene som kommer.
Det er likevel grunn til ikke å av
feie pessimistenes advarsel. Fremti
dens jobber vil i enda større grad enn

tidligere kreve høye kvalifikasjoner,
enten i form av høy utdannelse eller
et høyt praktisk eller kreativt ferdig
hetsnivå. De som ikke klarer å opp
fylle slike krav kan da måtte ta jobber
med lavere ferdighetskrav og lønn enn
før. I verste fall blir de stående utenfor
arbeidslivet, skrev Haugland.
Robotene er løsningen, ikke problemet
Hylekoret varsler masseledighet og
stagnasjon. Men robotene kan gi oss det
vi trenger: høyere produktivitet og høy
ere inntekt, skrev sjeføkonom Kjetil
Olsen i Nordea Markets i DN i fjor.
Det kan kom
me godt med. De
neste 30 årene vil det i OECD-områ
det og i Kina til sammen bli 300 milli
oner flere pensjonister. I samme peri
ode blir det 200 mil
li
o
ner fær
re i
arbeidsfør alder. For å opprettholde
veks
ten og vel
fer
den er vi der
for
av
hen
gig av at de som fort
satt er
arbeidsføre, klarer å produsere stadig
mer.
Det vir
ker der
for bak
vendt å
bekymre seg for en mulig robotrevolu
sjon. Rask utvikling innen robottekno
logi og kunstig intelligens gir stort
potensial for at maskiner tar over
arbeidsoppgaver tidligere utført av men
nesker. Det er akkurat det vi trenger.
Automatisering betyr høyere pro
duktivitet og høyere inntekter. Høy
ere inntekter vil gi høyere etterspørsel
og nye jobber, også i andre sektorer
enn de som automatiseres.
Robotene bør derfor ikke ses på
som en trus
sel, men en løs
ning.
Arbeidskraft kan komme til å bli man
gelvare. Vi trenger smarte roboter i
hopetall og bør ønske dem velkom
men, skrev Kjetil Olsen.
80 prosent av byggesøknadene
kan behandles av roboter
I Norge i dag jobber omtrent 1500
kommunale saksbehandlere med
behandling av byggesøknader. De siste
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årene har antallet byggesøknader på
landsbasis ligget på i underkant av
100 000 per år, viser tall fra Kommu
nal- og moderniseringsdepartementet.
Men nå er automatiseringen på full
fart inn i kommunene med Evry som
samarbeidspartner, skrev Line Kasper
sen i DN i fjor vår.
Geir Arne Olsen fra Evry hevder i
artikkelen at bortimot 80 prosent av
søknadene kan behandles av robotsy
stemer. Det betyr at saksbehandlerne
kan konsentrere seg om de resterende
20 prosent av søknadene, som av ulike
årsaker krever at man i tillegg må ha
en manuell behandling. En svakhet
ved manuell behandling av byggesa
ker, er at det vil forekomme forskjells
behandling. Dette unngås når roboter
gjør vurderingene, mener Olsen.

0
d
e

– Roboter gir flere arbeidsplasser
Frende Forsikring ansetter flere, selv
om ro
bo
ter tar unna fle
re og fle
re
oppgaver, skrev DN i fjor. De ansatte
er ikke redde for jobbene sine. Tvert
imot er de glade for å slippe unna en
del «papirflytting», hevder selskapet.
I 2013 tok Fren
de Forsikring i
bruk de første robotene, og flere er på
vei inn. Det betyr at mange arbeids
oppgaver er blitt effektivisert. Nå bru
kes ro
bo
ter for eks
em
pel til å be
fakturaer,
utbetale
handle
forsikringsytelser og behandle oppsi
gelser. Men ingen ansatte mister job
ben. De siste årene har selskapet hatt
en vekst på 10–12 prosent hvert år,
noe som tvert imot har gitt mulighe
ter for å oppbemanne.
Ben Pring, som leder Cognizants
Center for The Future of Work i USA,
hevder overfor DN at kunstig intelli
gens og roboter kommer til å skape en
rekke nye jobber.
Du må imidlertid selv ta ansvar og
skaffe deg ny kunnskap som er mer
relevant i morgendagens arbeidsliv,
på
pe
ker Pring. I val
get mel
lom å
kvitte seg med folk og ansette nye –
eller kontinuerlig oppdatere sine an
satte slik at de får relevant kunnskap,
går han likevel for det siste.
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Lat ikke som fremtiden ikke kommer
Mange av oss interesserer oss ikke så
mye for det som kommer om noen år.
«Problemet med fremtiden er at den
kommer av seg selv. Akkurat som fot
sopp eller mose i plenen».
Slik forklarer Anders Heide Mor
tensen, dansk kommentator og kom
munikasjonsrådgiver, hvorfor vi for
hol
der oss så pas
sivt til frem
ti
dens
arbeidsmarked. Kommentaren finnes
på nettstedet til Juristforbundets
danske søsterorganisasjon djoef.dk.
Mortensen tar utgangspunkt i
an
ta
kel
sen om at 40 pro
sent av alle
jobber blir utkonkurrert av roboter –
og spør hvorfor sjefen din skulle si nei
til en algoritme som aldri tar ferie eller
drar hjem midt på dagen for å ta seg av
et sykt barn?
Forestill deg en fremtid, skriver
Mortensen, hvor du har plikt til å ta
etterutdanning. Ikke rett. Du kan
rett og slett ikke få ansettelseskon
trakt, medlemskap i en fagforening
eller tjenester fra folketrygden uten
å skrive under på at du hele tiden vil
utvikle deg. Det er dealen. Arbeids
giveren din vil ha garanti for at du
opprettholder verdien din, selv om
job
ben din hele ti
den er un
der
ommøblering.

Mortensen mener at du har tre mulig
heter i møtet med fremtidens arbeids
marked:
Den første er å ikke gjøre noe som
helst. I Jylland i Danmark finnes det
et gammelt ordtak som sier at ikke
noe problem kan stå imot at man ven
der ryggen til det.
Den andre er å la deg overmanne
av den di
gi
ta
le bulldozeren og den
totale digitale disrutionen. Da gjelder
det å bytte yrke i tide, f.eks. bli selger
av digitale løsninger.
Den tredje er å begynne med å til
egne deg noen av de kunnskaper og
egenskaper som mange mener vi bli
etterspurt etter den digitale revolusjo
nen. Kreativitet og innovasjonsevne
blir ofte nevnt. Empati også. Intuitivt
ikke noe dårlig forsøk på en løsning.
Men kan du lære å bli kreativ og inno
vativ? Hvis du tror på det, så velg den
tredje muligheten. Da kan du trolig
holde deg inne på arbeidsmarkedet
gjennom livslang etterutdanning. Det
tror i hvert fall Anders Heide Morten
sen.
De første artiklene om fremtidens arbeidsmarked sto
i Juristkontakt 1-3/2018.
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Ny jobb for Curt A. Lier

Juristforbundets president
går av til høsten

H

Curt A. Lier blir advokat
etter mange år som leder av
Juristforbundet og ulike roller
som tillitsvalgt.
Tekst: Ole-Martin Gangnes

Juristforbundets president Curt A.
Lier blir partner i advokatfirmaet
Barneadvokatene DA, når han til høs
ten går av, melder Juristforbundet.
Barneadvokatene er et rendyrket bar
nerettsmiljø i den norske advokat
bransjen.
– 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. Jeg har vært tillitsvalgt i 12 år på
heltid, og jeg blir ikke yngre. Skulle
jeg gjøre noe annet, så var tiden nå.
Og så fikk jeg en spennende mulighet
jeg valg
te å slå til på, sier Curt A.
Lier til Rett24.
I Barneadvokatene skal han jobbe
med advokat Thea W. Totland, advo
kat Trude Trønnes, advokatfullmektig
Karoline Klareng Dale, advokat Fridt
jof P. Gun
der
sen og ad
vo
kat Linn
Doornich.
Curt A. Liers etterfølger som pre
sident i Juristforbundet skal velges
under forbundets landsmøte 2. – 3.
november.
Valgkomiteen i Juristforbundet
skal levere sin innstilling innen 25.
juni. Ifølge Juristforbundet meddelte
Lier allerede for noen måneder siden
48
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– 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)

at han ikke tar gjenvalg som president
på landsmøtet.

Ny president
Valgkomiteen til hovedstyret har som
oppgave å finne kandidater til presi
dent, visepresident, to direkte valgte
medlemmer av hovedstyret og et fel
les varamedlem. De øvrige fem styre
medlemmene velges av seksjonene
selv.
– Presidentrollen skal representere
Juristforbundet utad som en viktig
samfunnsaktør på en tillitsvekkende

og profesjonell måte, og samti
dig være en samlende figur for organi
sasjonen og medlemmene. Vi har ikke
laget noen kravspesifikasjon, men ser
et
ter en kan
di
dat med gode le
der
egenskaper, politisk innsikt og et
sterkt engasjement for forbundet, sa
valgkomiteens leder Hanne GilleboBlom til Juristkontakt i januar.
Presidentvervet skal fortsatt være
hundre prosent frikjøpt. Presidenten
ges for fire år med mu
lig
het for
vel
gjenvalg i to 2-års perioder. Altså til
sammen åtte år maksimalt.
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Varslingsutvalgets forslag

Har vi råd til å la være?

– Utvalgets oppfordring er at det gripes tak i den muligheten og anledningen som Varslingsutvalgets utredning gir til
å tilrettelegge for bedre varslingsprosesser, skriver Anne Cathrine Frøstrup (Foto: Jan Richard Kjelstrup)

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.

ke and
re for
slag som også hø
rer
hjemme i denne faglige konteksten:

Av Anne Cathrine Frøstrup, Kartverkssjef
og leder av Varslingsutvalget

Henvisning til grunnloven § 100 om
ytringsfrihet inn i arbeidsmiljøloven
Arbeidstakeres ytringsfrihet er grunn
lov
fes
tet, på sam
me måte som alle
innbyggeres ytringsfrihet. For å tyde
liggjøre dette, foreslår utvalget at det
bør henvises til Grunnloven § 100 i
varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Varslingsutvalget ble nedsatt i statsråd
11. november 2016. Vi avleverte vår
NOU 2018:6 «Varsling – verdier og
vern» den 15. mars 2018. De mest
synlige endringsforslagene er oppret
telse av varslingsombud, egen vars
lings
lov og at det bør opp
ret
tes en
varslingsnemnd. Imidlertid er en rek

Hvem skal omfattes av
varslervernet etter arbeidsmiljøloven
– særlig om entreprise
Utvalget har drøftet om nye grupper,
«nye typer arbeidstakere», bør omfat
tes av varslervernet. Utvalget har sær
lig sett på de som gjennom entreprise
arbeider i en annen virksomhet enn
der de har sitt ansettelsesforhold, og
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andre grupper som har en nær tilknyt
ning til virksomheten de arbeider i,
uten at de er ansatt der, jf. aml § 2-2.
Dette vil for eksempel kunne gjelde
renholdere, vakttjeneste eller kantine
ansatte, som i mange tilfelle arbeider
skulder ved skulder med fast ansatte i
be
drif
ten, men som er an
satt i en
annen virksomhet. Også disse kan
oppdage kritikkverdige forhold, og
kan være utsatt for gjengjeldelse ved
varsling.
Da innleide arbeidstakere ble
inkludert i varslingsreglene, var det
begrunnet med at de innleide utfører
arbeid i innleievirksomheten, under
den
nes le
del
se og kon
troll, og kan
utsettes for mange typer gjengjeldelse
på linje med andre ansatte. Ved entre
prise står arbeidstakerne under egen
arbeidsgivers ledelse og kontroll, også
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når de ut
fø
rer ar
beid for en an
nen
virksomhet. Også disse arbeidstakerne
er uansett vernet av arbeidsmiljølo
ven, inkludert reglene om varsling,
der de er ansatt. De har selvsagt også
vernet i den alminnelige ytringsfrihet.
Utvalget ser at dette spørsmålet
krever grundigere utredning enn det vi
hadde mulighet til. Her kommer man
blant annet inn på kontraktsrettslige
spørsmål mellom innleievirksomhet og
utleievirksomhet. Utvalget understre
ker imidlertid at spørsmålet bør vurde
res nærmere, og at det er viktig at vi er i
stand til å møte utfordringer med nye
arbeidslivsforhold. Både myndigheter
og parter på begge sider bør ha inter
esse av lovtiltak som bidrar til at flere
varsler om og bidrar til at kritikkver
dige forhold avdekkes og opphører.
Utvalget ser også behovet for vern for
også andre grupper etter hvert som det
tradisjonelle arbeidsliv kan skifte
karakter, men mener at også dette byr
på kompliserte avveininger som vi ikke
kunne gå detaljert inn i.
Imidlertid foreslår vi at grupper
som i dag omfattes av aml § 1-6 skal
være vernet når de utfører arbeid. dette
gjelder skoleelever, vernepliktige, inn
satte, pasienter i helse- og attføringsin
stitusjoner og deltakere i arbeidsmar
keds
til
tak. Dis
se er å anse som
arbeidstakere som er vernet av HMSreglene i aml når de utfører arbeid som
går inn under loven. Det kan for eksem
pel være en innsatt som jobber i gart
neri eller verksted under soningen. Det
er naturlig at disse også får den særskilte
beskyttelse som varslingsreglene gir når
de utfører arbeid for virksomheten.
Utvalget har ut fra at mandat var
avgrenset til arbeidsforhold, ikke tatt
stilling til om pasienter, pårørende,
elever og andre bør ha rett til å varsle.
Men det er intet til hinder for at den
enkelte virksomhet kan ha systemer
som åpner for dette, slik f.eks. Oslo
kommune har etablert.
Klarere regler
Reglene i arbeidsmiljøloven har blitt
kritisert fordi reglene er vanskelige å
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lese. Mange vilkår er «gjemt» i forar
beidene. Derfor bør loven bli klarere
og enklere. De sentrale begrepene,
«kritikkverdige forhold» og «forsvarlig
fremgangsmåte», bør klargjøres. Sam
tidig foreslår utvalget – i samsvar med
gjel
den
de rett – at det bør frem
komme av lovteksten at misnøye kun
med eget ar
beids
for
hold i seg selv
ikke er grunnlag for varsling. Det har i
utgangspunktet ikke almen interesse.
Varsling skal fortsatt være forsvarlig
I dag er det et krav i aml at arbeidsta
kers fremgangsmåte ved varslingen
skal være «forsvarlig». Forsvarlig betyr
både at den som varsler er i god tro
om innholdet i varslet, at forholdet
har en viss al
men in
ter
es
se, og at
fremgangsmåten er forsvarlig, dersom
man skal ha det særlige vernet mot
gjengjeldelse. Utvalget mener at vars
ling fortsatt skal fremsettes på forsvar
lig måte. Varslingen skal fortrinnsvis
først skje internt. Dette er mangelfullt
formulert i loven i dag, og utvalget har
derfor laget skisser til ny lovtekst hvor
kriteriene fremgår direkte av loven.
Bør det være krav om
«forsvarlig» i lovteksten?
Utvalget har imidlertid ikke blitt enige
når det gjelder om «forsvarlig» fortsatt
eksplisitt bør stå i lovteksten. Flertallet
me
ner at det
te ikke be
hø
ver å stå i
loven fordi de andre kravene samlet sett
vil tilsi at varslingen vil bli forsvarlig, og
viser til forslaget er i samsvar med gjel
dende rett. Mindretallet mener at dette
fort
satt bør stå i lov
teks
ten som en
overbygning, som en sikkerhetsventil,
for de konkretiserte kriteriene.
Varsling til mediene
Varsling skal som nevnt fortsatt være for
svarlig fremsatt. I beskrivelse av den ide
elle varslingsprosess legges det til grunn
at man skal forsøke intern varsling først.
Dersom dette ikke fører frem, eller det
er grunn til å tro at dette ikke vil føre
frem, så kan man selvsagt gå ut offentlig.
Dersom det er grunn til å handle raskt,
enten på grunn av fare for bevisforspil

lelse, eller for å avverge skade, kan det
heller ikke kreves at man har varslet in
ternt først. Det samme vil gjelde dersom
det er grunn til å tro at intern varsling vil
føre til gjengjeldelse. Dette er forsøkt iva
retatt i utvalgets lovskisse.
Varslingslov
Utvalget foreslår imidlertid som
beskrevet at reglene om varsling i
arbeidsforhold fortsatt forblir i
arbeidsmiljøloven. Utvalget foreslår at
det i tillegg skal vedtas en egen vars
lingslov. Varslingsloven bør i første
omgang ha regler om Varslerombud
og Varslernemnd, se nærmere om dis
se forslagene nedenfor.
Utvalget mener at egen lov vil ha
en god signaleffekt. Regelverksendrin
ger kan – dersom de treffer tidsånden
– bidra til kulturutvikling. Dette er
også utvalgets ønske. Dette kan lettere
oppnås når regelverksendringer kom
bineres med andre typer tiltak.
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Varslingsombud
Utvalget foreslår at det opprettes et
Varslingsombud.
Arbeidstilsynet gjør et viktig ar
beid for å følge opp tips og varsler om
kritikkverdige forhold i arbeidslivet.
Dette bør vedvare og forsterkes.
Utvalget mener det i tillegg er behov
for et særskilt ombud som skal gi råd,
støtte og bistand til varslere i konkrete
saker. Varsleren skal ha et sted å hen
vende seg. Varslingsombudet skal også
kunne bistå den omvarslede, arbeids
givere og andre i prosessen, herunder
kunne bidra til at de som trenger det
kan få bistand til psykososiale utford
ringer. Varslingsombudet skal i tillegg
være et offentlig ombud som fremmer
kunnskap og kompetanse om varsling
i samfunnet – en slags «varslingsinsti
tuttets vaktbikkje». I visse tilfeller bør
Varslingsombudet kunne initiere
gransking.
Gransking
Der Varslingsombudet blir kjent med
svært alvorlige varslingssaker av stor
samfunnsmessig
betydning,
bør
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ombudet ha en særlig kompetanse til
å kunne ta initiativ til uavhengige
undersøkelser. En slik løsning bør kun
brukes i særlige tilfeller og være en
sikkerhetsventil der ordinære struktu
rer ikke synes å ivareta tungtveiende
samfunnsinteresser. Det anbefales at
dette spørsmålet utredes videre.
Varslingsnemnd
I dag hører saker om gjengjeldelse
som følge av varsling hjemme i dom
stolene. De kommer ofte opp knyttet
til oppsigelse, og hvor det påberopes
av arbeidstaker at oppsigelsen er ulov
lig gjengjeldelse som følge av varsling.
I utvalget er det ulike synspunkter
på hvor
dan dom
sto
le
ne har vist seg
egnet som tvisteløser i varslingssaker.
Flertallet mener at domstolene i stor
grad er vanskelig tilgjengelige, de er
kostbare og det er stor risiko forbundet
med saksanlegg. Flertallet mener at det
er behov for et lavterskeltilbud, en
enklere måte å løse disse sakene på.
Flertallet mener derfor det bør
opprettes en egen Varslingsnemnd.
Nemnda skal ta standpunkt til om det
har funnet sted gjengjeldelse eller
brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt,
og skal også ha kompetanse til å til
kjenne erstatning og oppreisning til
varsleren. Varslingsnemnda skal ikke
behandle stillingsvernssaker. Domsto
lene skal fortsatt behandle disse sa
kene.
Mindretallet mener at dagens løs
ning hvor saker om ulovlig gjengjel
delse og eventuell erstatning hører
hjemme i de alminnelige domstolene
bør videreføres.
Bedre forståelse for
de psykososiale prosesser
Utvalget har erfart at i mellommennes
kelige relasjoner som gjelder konflikt
fylte eller langvarige prosesser er regler i
seg selv lite egnet. Arbeidslivet og dom
stoler og andre involverte bør derfor
styrke sin kompetanse både når det gjel
der regelverk og de psykososiale forhold
i varslingssaker. Her en klar oppfordring
til Juristkontakts lesere, særlig dom
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mere: Sett dere inn i kunnskapen om
hva som kan skje med en ansatt som er
utsatt for ulovlig gjengjeldelse fordi
man har varslet om et kritikkverdig for
hold! Utvalget anbefaler derfor at det
parallelt utarbeides en nasjonal vars
lingsveileder, basert på et samarbeid
mellom partene i arbeidslivet.
Aktivitetsplikt
Arbeidsgiver har en generell omsorgs
plikt for sine ansatte. Iht aml § 3-1, jf §
2-1 og internkontrollforskriften § 5, er
arbeidsgiver pålagt et generelt ansvar
for å vurdere risikofaktorer som kan
påvirke arbeidstakers fysiske og psy
kis
ke hel
se og vel
ferd. I til
legg har
arbeidsgiver plikt etter aml § 4-3 til å
verne arbeidstakere mot psykiske
belastninger. Det betyr at arbeidsgiver
har en generell plikt til å ta varsel på
alvor og å beskytte varsleren. Gjengjel
delsesforbudet i aml § 2-A blir dermed
en særregulering av arbeidsgivers almin
nelige plikt etter § 4-3 tredje ledd til å
forebygge og håndtere konflikt.
Utvalget mener at det er behov for å
presisere denne aktivitetsplikten for
arbeidsgiver i varslingssituasjoner. Det
kan føre til at saker behandles raskere og
bedre, og redusere risiko for negative
sanksjoner. Aktivitetsplikten bør bestå av
to elementer: Omsorg for varsleren(om
sorgsplikt) og en handleplikt til å ta tak i
påstanden om at det foreligger et kritikk
verdig forhold. Dette er i samsvar med
anbefaling fra Europarådet. Utvalget har
laget en skisse til lovtekst som særskilt
skal omfatte disse to forhold.
Når er et varsel fremsatt /
formkrav til varsling?
Det er dessverre situasjoner hvor en
arbeidstaker mener å ha sagt ifra, men
hvor arbeidsgiver sier at man ikke har
forstått at det foreligger en varsling. Det
er behov for en viss notoritet med hen
syn til om en ansatt har avgitt et varsel.
Dette har betydning for når aktivitets
plikten utløses. Samtidig er det slik at
det er ikke alle arbeidstakere som øns
ker å bruke varsling som institutt. Som
hovedregel vil de interne varslingsruti
nene ha regler som sikrer dette. Utval

get foreslår derfor at aktivitetsplikten
skal utløses når det er varslet i tråd med
virksomhetens varslingsrutiner. I tillegg
foreslås en «sikkerhetsventil» – uavhen
gig av måten det varsles på, hvor aktivi
tetsplikten inntrer når arbeidsgiver «har
grunn til å tro» at det foreligger et var
sel.
Anonym varsling – konfidensialitet
om varslerens identitet
I dag er det slik at det er opp til den en
kelte virksomhet om man ønsker å ha
regler for anonym varsling, dvs. at den
som varsler skal kunne holde sin identi
tet skjult. Mange virksomheter har til
rettelagt for det, blant annet ved at man
varsler til en ekstern varslingsmottaker
som så bringer innholdet av varselet vi
dere til virksomheten. Digitale løsnin
ger kan tilrettelegge for det samme.
Utvalget foreslår denne regel videreført,
dvs. at det må vurderes av den enkelte
virksomhet når man lager varslingsruti
ner, men det foreslås ikke en klar plikt
til å sikre dette. Det finnes også ulemper
knyttet til anonym varsling. Mange
mener for eksempel at dette kan gjøre
terskelen for å varsle for lav.
Det vil fortsatt være slik at dersom
man varsler en tilsynsmyndighet, så
har man krav på konfidensialitet om
man ønsker det. Krav om konfidensia
litet for både varsler og den det varsles
om kan for øvrig følge blant annet av
forvaltningsloven og personvernlov
givningen.
Bevisbyrdereglene
Etter dagens regler i aml § 2 A-2 før
ste ledd er det i dag en regel om delt
bevisbyrde. Det vil si at selve bevis
vurderingen om det har funnet sted
gjengjeldelse er to-delt. For det første
må arbeidstaker legge frem «opplys
ninger som gir grunn til å tro» at gjen
gjel
del
se har skjedd. Det er ikke
strenge krav i dag. Deretter går ansva
ret for bevisføringen over til arbeids
giver, som må sannsynliggjøre at reak
sjo
nen ikke var gjen
gjel
del
se i strid
med loven. Utvalget peker på at det er
viktig å øke kunnskapsnivået blant
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an
net i dom
sto
le
ne for å kun
ne se
gjengjeldelse i et bredere perspektiv,
og foreslår disse reglene som ble inn
ført for å styrke arbeidstakers stilling,
videreført.
Fri rettshjelp
Utvalget mener at det er gode grunner
for at Varslingsombudet eller annen
relevant myndighet bør ha hjemmel
til å anbefale at det innvilges fri retts
hjelp for saker som kommer for dom
stolene. Dette bør utredes nærmere.
Insentiver ved varsling
Belønningsordningene til varslere,
særlig i USA, er koblet til avdekking
av alvorlig økonomisk kriminalitet og
myndighetenes økonomiske gevinst
ved at vars
ling av
slø
rer den
ne type
kriminalitet. Det er usikkert om, og
eventuelt hvilken effekt økonomiske
tiltak som pengebelønning eller kom
pensasjonsordninger vil ha på norske
arbeidstakeres tilbøyelighet til å
vars
le, sett i lys av fag
lit
te
ra
tur og
annen kunnskap. Varsling i Norge gjel
der også i stor grad andre kritikkver
dige forhold enn økonomisk krimina
li
tet. Det er vik
tig også å hed
re
varslere på andre måter enn ved øko
nomiske insentiver.
Utvalget har på denne bakgrunn
ikke funnet grunn til å foreslå rene
økonomiske tiltak som belønning for
å varsle eller annen form for økono
misk kompensasjon.

Økt mulighet til erstatning
og oppreisning, og høyere beløp
Ut
val
get me
ner at ad
gan
gen til å få
oppreisning og erstatning etter gjen
gjeldelse i strid med loven bør styrkes.
Utvalget mener det bør bli objektivt
ansvar også for økonomisk tap, slik det
er i dag når det gjelder erstatning for
ikke-økonomisk tap (oppreisning).
Ved brudd på om
sorgs
plik
ten, den
delen av aktivitetsplikten som gjelder
omsorgs for varsleren, foreslår flertallet
at det innføres en uttrykkelig regel om
krav på erstatning etter vanlige regler. I
praksis betyr det at uaktsom overtre
delse kan føre til krav om erstatning og
oppreisning. I tillegg mener utvalget at
erstatningsbeløpene bør heves. Utval
get har lært hvor smertefullt det kan
være og hvilke tap man kan lide som
varsler. Det er nødvendig å ha nivåer
som innebærer reell kompensasjon for
de ulemper og tap som sanksjoner som
følge av varsling kan medføre.
Bruk av overtredelsesgebyrer og straff
Forskning fra FAFO viser at der det er
ru
ti
ner, er det ofte bed
re kli
ma for
varsling. Utvalget mener derfor at
Arbeidstilsynet i større grad bør vur
dere å ilegge overtredelsesgebyr der
som virksomheten ikke har utarbeidet
rutiner. Utvalget foreslår en plikt til å
ha jevnlig evaluering av rutinene i
samarbeid med tillitsvalgte.
Overtredelse av arbeidsmiljøloven
kapitel 2 A kan straffes med hjemmel i

aml kap 19 jf § 19 – 1. fjerde ledd. Ut fra
tilblivelsen av dagens regler må antas at
straff for overtredelse av forbudet mot
gjen
gjel
del
se ikke ble an
sett som den
mest aktuelle reaksjon. Utvalget er enig i
at straff ikke er det mest egnede tiltak i
varslingssaker, men bør bare brukes i sær
lige tilfelle. Perspektivet i enhver virk
somhet bør være kontinuerlig forbedring
fremfor økt bruk av straff. Utvalget har
derfor ikke foreslått endringer her.
Veien videre
Utvalget har lagt frem skisser til lov
tekster. Disse kan og bør bearbeides,
avhengig av resultater etter høring og
politisk vurdering.
Utvalgets oppfordring er at det gri
pes tak i den muligheten og anlednin
gen som Varslingsutvalgets utredning
gir til å tilrettelegge for bedre varslings
prosesser i Norge. Det vil bidra til at kri
tikkverdige forhold avdekkes og opphø
rer. De som varsler vil kunne gjøre dette
uten å frykte gjengjeldelse og kanskje
bli skviset ut av arbeidslivet for alltid, og
også den omvarsledes ret
tig
he
ter vil
kunne ivaretas på en bedre måte. Virk
somhetene vil ha glede av dette. Rett
nok vil tiltakene ha sin pris. Samlet esti
mat er pr år 100 – 300 mill kr. Samtidig
viser den samfunnsøkonomiske analy
sen en samfunnsgevinst av varsling som
avdekkingsmekanisme på mellom en
halv milliard og 12 milliarder kroner pr
år. Har vi råd til å la være?

Neste Juristkontakt kommer 5. september.

Annonsefrist 24. august
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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Hovedtariffavtalen og lokale
forhandlinger i staten
Kurs for tillitsvalgte
Målgruppe:

Tillitsvalgte i statlig sektor

Fra:
Til:
Kursnummer:

Tirsdag 28. august 2018 kl. 11.00
Torsdag 30. august 2018 kl. 14.00
2018653

Fra:
Til:
Kursnummer:

Onsdag 12. september 2018 kl. 11.00
Fredag 14. september 2018 kl. 14.00
2018654

Sted:

Støtvig Hotel, Larkollen (begge kursene)

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket
som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.
Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å
kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.
Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:

Påmeldingsfrist: 25. juni 2018

•
•
•
•

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

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

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

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

Kurs for tillitsvalgte 1 stk - Hovedtariffavtalen - Annonse JUKO nr 4.indd 1

22.05.18 11.36

Ber regjeringen rydde opp
Storingsrepresentant Kari
Henriksen etterlyser tydeligere
regler for medbestemmelse
i vergemålsaker.
Gir mer enn 400 juridiske råd hvert år

– Enormt behov for
juridisk hjelp blant
utviklingshemmede

Tekst: Tore Letvik

Juristkontakt satte i forrige utgave
fokus på psykisk utviklingshemmedes
rettigheter og tap av medbestem
melse over egne liv. Norsk Forbund
for Funksjonshemmede (NFU) mener
mange erklæres «ikke samtykkekom
petente» på sviktende grunnlag. Kari
Henriksen (Ap) i Stortingets familieog kulturkomite har engasjert seg i
denne problematikken gjennom flere
år. Nå ber hun regjeringen rydde opp.
Justisdepartementets lovavdeling
avga i mars måned i år en lovtolkning
av vergemålslovens paragrafer 20 og
33 om samtykkekompetanse. Hensik
ten med lovtolkningen var blant annet
å tegne opp grensene for når en per
son kan fratas medbestemmelse i eget
liv som følge av å ha blitt erklært «ikke
samtykkekompetent». Verken NFU
eller Henriksen mener lovtolkningen
virker avklarende.

– Liten respekt
Allerede i november 2015 tok Henrik
sen opp problemstillingen med davæ
rende justis- og beredskapsminister
Anders Anundsen. Si
den har lite
skjedd.
I en epost til Ju
rist
kon
takt
skriver stortingsrepresentanten
at hun me
ner den nye tolk
ningsuttalelsen heller ikke bi
drar til å avklare hvordan lov
verket skal praktiseres.
«Dette har tatt alt for lang
tid. Folk der ute har ventet på en
avklaring, og de har ventet i tre
år. Det mener jeg er å vise liten
respekt overfor hva dette betyr for
menneskers liv, og som kan oppleves
54

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.

som og være overgrep dersom lovver
ket ikke brukes riktig. Tolkingen
me
ner jeg av
kla
rer lite. Jeg er ikke
jurist, men når man må forklare en lov
bestemmelse med så innviklet språk og
så mange henvisninger og begreper
som vanner ut, i stedet for å tydelig
gjøre, mener jeg det ikke er godt nok.»
Henriksen sier hun har registrert at
NFU mener den skaper flere uklarheter.

«Det er jo ikke det som er mening
med en oppklaring og det er bekym
ringsfullt. Jeg forventer at regjeringen
nå går i dialog med de som er brukere
og de som loven er rettet mot og ment
å skulle beskytte for å avdekke hva
som må til for å få dette tydeligere.»
«Stats
rå
den svar
te meg at man
skulle «fokusere på opplæring og infor
masjon til vergene og vergeorganisa
sjonene for å sikre at personens ønske
og vil
je kom
mer i for
grun
nen.» Jeg
mener den tolkingen som foreligger
virker lite avklarende og derfor vil
være til liten hjelp. Nå bør statsråden
ta kontakt med NFU og andre organi
sasjoner for å finne ut hva som er bør
gjøres. De menneskene som trenger
avklaring på dette feltet kan ikke vente
lenger», skriver Henriksen.

– 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.
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– Vi må ikke bare
kunne kommunisere
med andre jurister
Tillitsvalgte jurister skal bli
bedre til å kommunisere med
omverdenen.
Tekst: Ole-Martin Gangnes

– Vi må kunne kommunisere med alle
mennesker vi møter i utøvelsen av til
litsvervet. Det handler om å snakke et
språk alle forstår, sier Sverre Broman
der, leder av Juristforbundet–Stat.
Han mener jurister ofte får for lite
øvelse og opplæring i å kommunisere
godt. Derfor inviterte han i mai tillits
valgte til et seminar om temaet – som
en del av det nye topptillitsvalgtpro
grammet i Juristforbundet.
– Ta
le
kuns
ten ble i stor grad
grunnlagt og utviklet av antikkens
jurister. Men jurister får dessverre alt
for lite øvelse og opplæring i det i dag.
Å være en dyktig kommunikator er
ofte forskjellen mellom å ha rett og å
få rett. Det er avgjørende at våre til
litsvalgte er dyktige til å kommunisere
for å ivareta medlemmenes interesser
best mulig, sier Bromander.
– Det hand
ler om å kun
ne for
midle, engasjere, overbevise, overtale
og få gjennomslag. Da er evnen til å
kommunisere et av våre tillitsvalgtes
viktigste verktøy.
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De tillitsvalgte juristene må være
mer bevisst på kommunikasjon
mener Sverre Bromander, leder
av Juristforbundet-Stat
(Foto: Ole-Martin Gangnes)

Språk alle forstår
Det har lenge vært en debatt om juris
ters stammespråk og språklig bevisst
het. Bromander mener også de tillits
valgte juristene må være mer bevisst
på kommunikasjon.
– Det handler om evnen til å ana
lysere hvem vi kommuniserer med
og hva som er rett kommunikasjon
for mål
grup
pen. Vi må ikke bare
kunne kommunisere med andre
jurister, men med alle mennesker vi

møter i utøvelsen av tillitsvervet. Det
handler om å snakke et språk alle for
står. Ikke minst det språket de vi øns
ker å få gjen
nom
slag hos snak
ker,
påpeker Bromander.
Seminaret som ble arrangert 22.
mai henvendte seg til tillitsvalgte som
vil bli bedre til å holde en presenta
sjon, et innlegg, et foredrag eller en
tale. Det bestod av en teoretisk del og
prak
tis
ke øv
el
ser i grup
pe og i ple
num.
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Curt A. Lier mener

D

Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

Det er lov å gå!
O

nsdag 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

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

I

deen 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 t-skjorter med fir
manavnet på, blant disse londonkon
toret til et stort norsk advokatfirma.

R

ettshjelptiltakene 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
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U
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.

J

uristforbundet 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!
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Doktorgrader

Juristkontakt presenterer doktorgrader
i samarbeid med de juridiske fakultetene

Universitetet i Oslo

Alexander Næss Skjønberg

Fredsplikt i tarifforhold
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 siden organisasjons- og
tariffavtaleutviklingen tok til i siste halv
del av 1800-tallet. Når partene inngår
tariffavtale, er imidlertid hovedregelen at
det ikke er tillatt med arbeidskamp; det
gjelder fredsplikt. Avhandlingens tema er
denne fredspliktens grunnlag, begrun
nelse og rekkevidde.
Fredspliktens grunnlag og begrunnelse
I norsk rett har fredsplikten grunnlag i
både lov (arbeidstvistloven og tjenes
tetvistloven) og tariffavtale. Tariffav
talegrunnlaget er eldst; fredsplikt
utledes av tariffavtalen som en almin
nelig kontraktsforutsetning. Denne
tariffavtalebaserte fredsplikten har en
historisk forankring i avtaleløsninger
som ble etablert mellom LO og Norsk
Arbeidsgiverforening (N.A.F., nå
NHO) al
le
re
de i 1902. Men som
avhandlingen viser, har de norske
fredspliktnormene ikke blitt til i et va
kuum. Det er også en klar forbindel
seslinje til teoridiskusjoner i uten
landsk, først og fremst tysk, rett.
Fredsplikten kan begrunnes på fle
re måter. I avhandlingen betones nød
ven
dig
he
ten av en slik plikt for at
tariffavtalen – i tråd med dens formål
– skal kunne fungere som er regule
ringsinstrument i de individuelle
arbeidsforholdene. Det poengteres at
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fredsplikten grunnleggende sett er i
både arbeidstagersidens og arbeidsgi
versidens interesse.
Hva omfattes av fredsplikten?
Hovedformålet med avhandlingen er å
undersøke grensen mellom aksjoner
som fal
ler in
nen
for og uten
for freds
plikten. Innebærer fredsplikten at det
aldri kan aksjoneres i tariffperioden?
Svaret på det er klart nei. Utgangspunk
tet i norsk rett har vært – og er – at
fredsplikten er relativ. Det vil si at for
budet er begrenset til rettstvister og for
hold som direkte eller indirekte er regu
lert i ta
riff
av
ta
len. En ak
sjon som er
rettet mot noe annet, er derimot tillate
lig. Analysen viser imidlertid at retts
tvistbegrepet er vidtrekkende og at hva
som skal anses som tariffregulert, er
strukket langt. Det skal derfor mye til
for at noe kan anse s som uregulert.
Det er i praksis tre aktuelle grense
dragningskategorier. Sympatiaksjoner
(sympatistreik), politisk streik og indivi
duell opptreden fra arbeidstagere eller
arbeidsgivere er ikke i strid med freds
plikten. Eksempel på det siste er der fle
re arbeidstagere sier opp stillingene for
å begynne hos en annen arbeidsgiver,
eller hvor flere arbeidstagere nekter å
ut
fø
re et ar
beid de me
ner er far
lig.
Hvordan grensedragningen skal gjøres,
er sammensatt. Utgangspunktet er at
det er formålet som er avgjørende. Men
avhandlingen viser at formålsvurderin
gen, som i prinsippet er en bevisvurde
ringen, har ulike elementer og vil vari
ere avhengig av hva som er det anførte
formålet. I avhandlingen identifiseres
relevante momenter, og det drøftes
hvorvidt – og i tilfelle hvordan – aksjo
nens virkninger kan si noe om formålet.

Alexander Næss Skjønberg
(Foto: Kyrre Lien)

Avhandlingen viser dessuten at
det ikke bare er det subjektive som er
avgjørende. I rettspraksis er det også
utviklet objektive vilkår. Dette gjelder
særlig ved grensedragningen mot poli
tisk streik. Selv om en slik aksjon ikke
er rettet mot det som er tariffregulert,
og der
med i ut
gangs
punk
tet har et
legitimt formål, kan aksjonen være i
strid med fredsplikten hvis det ikke er
en «rimelig grad av forholdsmessig
het» mellom streikens varighet og
virkninger. I avhandlingen problema
tiseres hva som er det presise rettslige
grunnlaget for slike objektive vilkår.
Det konkluderes med at vilkårene
ikke kan utledes av lovens fredsplikt,
men at de bare har grunnlag i tariffav
talens fredsplikt. Oppfatningen om at
det i alminnelighet er sammenfall
mellom fredsplikten etter de to retts
grunnlagene, må derfor nyanseres.
Master i rettsvitenskap Alexander Næss
Skjønberg ved Institutt for privatrett forsvarte
sin avhandling for graden Ph.d: «Fredsplikt i
tarifforhold» 30. jan. 2018
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Din økonomi
Derfor er sparing så vanskelig
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

Pensjon og langsiktig sparing er vanske
lig – det er mange muligheter og det er
potensielt mye å sette seg inn i. Men du
kan ikke lenger lene deg på erfaringen
til tidligere generasjoner. Situasjonen er
en helt annen nå. Og det er ingen tvil
om at det er viktig å begynne å spare nå,
om du skal ha en ok økonomisk tilvæ
relse som pensjonist.
Men så var det det å velge en spare
løsning da. Dessverre er det slik at jo fle
re valgmuligheter vi får, desto færre av
oss vil klare å ta en avgjørelse og faktisk
sette i gang med sparingen, skal vi tro
psykolog Jan-Ole Hesselberg. Han tror
mange nettopp vet hvor viktig det er
med sparing, men rett og slett blir sit
tende fast i valgsituasjonen, usikre på
hvilken spareløsning de skal gå for.
Det er ikke bare antall sparemu
ligheter som gjør pensjon så vanskelig
for oss. Også tre and
re fak
to
rer fra
naturens side arbeider mot oss, forkla
rer Hesselberg:
For det første har vi en tendens til
å være overoptimistiske på egne veg
ne. Det er alle andre som vil rammes
av dårlige økonomiske vilkår når de
blir gamle. Jeg vil klare meg fint, har vi
en tendens til å tro. Dessverre stem
mer ikke alltid det.
58

For det andre så er vi mennesker
betydelig mye reddere for å tape enn
vi er glade for å vinne. Derfor byr det
oss imot å «tape» eller sette bort pen
ger vi kunne brukt på noe gøy i dag,
for å potensielt tjene penger på dette i
en fjern fremtid.
For det tredje er hjernen vår er ikke
spesielt god på å prioritere langsiktige,
abstrakte mål, framfor tilfredsstillelse
av behovene vi har her og nå. Det har
nok noen evolusjonære fordeler, men
det blir et problem når du skal spare til
pensjonstilværelsen. Det vil aldri føles
presserende og da har de fleste av oss
en tendens til å utsette det.
Å motarbeide disse naturlige ten
densene har vært en så vanskelig nøtt
å knekke, at han som ser ut til delvis å
ha klart det, i fjor høst fikk Nobelpri
no
mi. Ri
chard Thaler er
sen i øko
adferdspsykolog og har forsket på
menneskers mangel på selvkontroll.
Han har funnet frem til at veldig man
ge – uansett hvor oppegående de er
ler hvor lang ut
dan
nelse de har –
el
sparer usystematisk og investerer til
fel
dig. Folk tren
ger hjelp, og det er
offentlige og private institusjoners
oppgave å dulte dem i riktig retning,
ifølge Thaler.
Som Hes
sel
berg er inne på, har
folk en innebygd aversjon mot å tape.
Derfor vil de ikke kutte i budsjettene
sine for å spare til noe i fremtiden, når
de i stedet kan bruke det på noe gøy i
dag. Selv om sparingen potensielt kan
gi gevinst.
Thalers løsning er derfor å få folk
til å inngå en avtale der de fra og med
neste lønnsøkning setter av en del av
løn
nen til pen
sjon. Slik vil de ald
ri
oppleve en reduksjon i det daglige
budsjettet, men likevel komme i gang
med sparingen. Løsningen han har
valgt å kalle «Spar mer i morgen» har
vist seg å være uhy
re ef
fek
tiv. Det
viktigste er å gjøre noe

Jeg oppfordrer til å følge Thalers
mo
dell. Men gjer
ne spa
re mer al
le
rede i dag. Om du ikke vil vente til
nes
te lønns
øk
ning, er det også en
mulighet å sette opp et fast trekk som
går ut av kontoen samme dagen som
lønnen går inn allerede nå. Det er i
utgangspunktet bare en avgjørelse du
må ta en gang, så slipper du å tenke
noe mer på det.
Også Hesselberg foreslår å sette en
klar ramme for sparingen. Sett en dead
line for deg selv. Innen den datoen skal
du ha satt i gang med en spareløsning.
Alternativt kan du trigge tapsaversjo
nen og sette en straff for seg selv. Kan
skje kan du gi 500 kroner til en venn
som skal gi pengene videre til en organi
sasjon du ikke liker, om du ikke klarer å
lande noe i tide? Finn den beste løsnin
gen for deg og din økonomi
Jeg anbefaler å booke et møte med
en rådgiver – enten via telefon eller fy
sisk – slik at dere kan finne frem til en
løsning som passer akkurat deg og din
økonomi. Generelt anbefaler vi stort
sett å spare i fonds- eller pensjonspro
dukter om du skal spare langsiktig. Da
tåler du mer risiko. Å ha pengene stå
ende på konto gir veldig lav avkastning,
og mye av ge
vins
ten spi
ses opp av
in
fla
sjon, så det kan nær
mest bli et
tapsprosjekt. I høst lanserte myndighe
tene både Aksjesparekonto og indivi
duell pensjonssparing (IPS), som nett
opp skal gjøre det enklere å spare for
fremtiden.
Det du må tenke på når du velger
er hvor lenge du er klar for å binde
pengene, og hvor høy risiko du er vil
lig til å ta på investeringene dine. For
mange med høyt lån vil det også lønne
seg å betale ned deler av lånet først.
Noen løs
nin
ger kre
ver at du bin
der
pengene dine lenge, men akkurat når
det gjelder pensjonssparing er det
kanskje en fordel at du ikke kan bruke
å pengene før?
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Arbeidslivet

Oppsigelse på grunn
av nedbemanning
Rachna Rohatgi Khan
advokat

Hanne Eie Sudland
seniorrådgiver
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Høyesterett avsa nylig en dom
(HR-2018-880-A) vedrørende gyldig
heten av en oppsigelse ved nedbe
manning. Avgjørelsen gir veiledning
for omfanget av arbeidsgiverens plikt
til å tilby «annet passende arbeid»
ved større opp- og nedbemanninger
jf. arbeidsmiljøloven (aml) § 15-7.

Faktum
Prezioso Linjebygg AS (Linjebygg) er delt i
tre hovedavdelinger. Linjebygg ble i 2014
rammet av oljeprisfallet og måtte som følge
av dette foreta omfattende nedbemanninger.
Det ble foretatt oppsigelser i 2014, 2015 og
våren 2016.
I januar 2016 inngikk Linjebygg en ny og
utvidet kontrakt med Statoil, som innebar
behov for oppbemanning i en særskilt avde
ling.
En ansatt med lederstilling i en avdeling,
ble sammen med 16 andre ledere, sagt opp
våren 2016. Han ble samtidig tilbudt en stil
ling som fagarbeider i annen avdeling. Denne
stillingen var ikke en lederstilling og lønnen
var lavere. Tilbudet ble ikke akseptert. Han
hevdet at endringsoppsigelsen var usaklig og
tok ut stevning mot arbeidsgiveren.
Vurdering
Spørsmålet for Høyesterett var følgende:
«Var Linjebyggs plikt etter arbeidsmiljø
loven § 15-7 andre ledd første punktum til å
tilby A «annet passende arbeid i virksomhe
ten» bare knyttet til den konkrete situasjo
nen på det tidspunktet A ble sagt opp fra sin
stilling i avdeling IMD, eller skulle tilbuds
plikten også vært sett i sammenheng med
den forutgående oppbemanningen i avdeling
ISS?»
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Råd fra Juristforbundets eksperter
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Høyesterett viste innledningsvis til at
plikten til å tilby dem som ellers står i fare
for å bli sagt opp «annet passende arbeid» er,
sammen med fortrinnsretten ved nyansettel
ser jf. aml § 14-2, en viktig del av stillingsver
net ved nedbemanninger.
Det følger av aml § 15-7 andre ledd før
ste punktum at en oppsigelse ikke er saklig
hvis arbeidsgiveren unnlater å tilby en «an
nen passende stilling», som er tilgjengelig i
virksomheten. Arbeidsgivers plikter og
begrensninger knytter seg til saklighetsvur
deringen. Vurderingstemaet er annerledes
enn ved ordinære nyansettelser hvor arbeids
giver står friere. For arbeidstakere som står i
en nedbemanningssituasjon, med fare for å
miste jobben, kan det være av stor betydning
om han/hun må kon
kur
re
re på like vil
kår
med de andre søkerne til en nyopprettet stil
ling, eller om rettighetene for en allerede an
satt arbeidstaker skal vurderes ut fra om det
er et «annet passende arbeid».
Når det gjelder forståelsen av uttrykket
«virksomhet» i aml § 15-7 andre ledd, første
punktum, viste Høyesterett til at den klare
hovedregelen er at arbeidstakerrettighetene
er knyttet til hele virksomheten. Hovedrege
len kan fravikes forutsatt saklig grunnlag for
det. Når det gjel
der spørs
må
let om hvem
som skal sies opp fastslå Høyesterett at selv
om det i en nedbemanningsprosess aksepte
res en snevrere utvalgskrets enn hele virk
somheten, vil det som hovedregel ikke være
grunnlag for å begrense plikten til å tilby «an
net passende arbeid» kun til den aktuelle
avdelingen hvor nedbemanningen skjer. Her
plikter arbeidsgiver å vurdere om de kan til
by en le
dig stil
ling til de over
tal
li
ge, med
utgangspunkt i hele virksomheten.
Tidsrommet for avgjørelsen
Det siste rettslige spørsmålet Høyesterett
tok stilling til var på hvilket tidspunkt i en
omstillingsprosess arbeidsgiver må vurdere
om virksomheten har «annet passende ar
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beid» å til
by de som ri
si
ke
rer å bli
oppsagt. Høyesterett viste til ordly
den i aml § 15-7 andre ledd, første
punktum, hvor tilbudsplikten knytter
seg til den tidsperioden virksomheten
vurderer om ansatte må sies opp. Vur
deringen kan ikke uten videre knyttes
til den eksakte datoen for oppsigelsen.
«Annet passende arbeid» i virksomhe
ten må vurderes før det konkluderes
med en oppsigelse. En slik vurdering
vil kunne ta noe tid, blant annet fordi

den må omfatte hele virksomheten,
og ikke bare i den avdelingen oppsi
gelse skal skje.
Høy
es
te
rett la til grunn at virk
somheten, mens de oppbemannet i en
avdeling, var kjent med at de måtte si
opp ansatte i en annen avdeling.
Beslutningen om å nedbemanne var
tatt før nyansettelsene ble gjennom
ført. Høyesterett la derfor til grunn at
virksomheten ikke hadde saklig grunn
til å behandle de to prosessene adskilt.

Arbeidsgiver skulle ha vurdert «annet
passende arbeid» i hele virksomheten
før de sa opp den ansatte jf. aml §
15-7 andre ledd første punktum.
Juristforbundet mener dommen
er rik
tig og i tråd med al
min
ne
li
ge
saklighetsnormer i arbeidsretten.
Ved spørsmål om oppsigelse og/
eller nedbemanning kan du kontakte
Juristforbundet for bistand.

bestemmelser. Det følger av arbeidsgi
verens styringsrett, som innebærer
retten til å organisere, lede, kontrol
lere og fordele arbeidet. Ansatte skal
som utgangspunkt forholde seg til
le
del
sen hvis han el
ler hun har
bemerkninger, innvendinger eller
bekymringer knyttet til arbeidsmil
jøet. Som en følge av dette skal verne
ombudet kunne kontaktes hvis
ar
beids
gi
ve
ren ikke tar tak i en
arbeidsmiljøutfordring innen rimelig
tid etter at det er meldt ordinær tje
nestevei.
Oppgavene til verneombudet går
blant annet ut på å påse at arbeidsta
kerne
ikke utsettes for fare og at nød
vendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig
gis nødvendig opplæring og tre
ning til å utføre arbeidsoppgavene og
at arbeidet kan utføres på en forsvar
lig måte
En særskilt oppgave som etter
arbeidsmiljøloven ligger til rollen som
verneombud, er at han eller hun kan
stanse arbeidet i en virksomhet hvis
det er umiddelbar fare for arbeidsta
kernes liv eller helse. I tillegg er det
verneombudets oppgave å påse at
meldinger om arbeidsulykker, som

har ført til dødsfall eller alvorlig skade,
blir sendt til Arbeidstilsynet og poli
tiet.
Det kan være hensiktsmessig å ha
et lokalt reglement om verneombuds
rollen. Der kan det konkretiseres ruti
ner som er hensiktsmessige og tilpas
set for den aktuelle virksomheten
med tanke på blant annet størrelse og
hvilke typer oppgaver den har. Det vil
være stor forskjell på behovene i en
virksomhet i forvaltningen og på en
oljeplattform. Uansett er det viktig
for både verneombudet og ledelsen å
ha regelmessige møtearenaer for å
snakke om HMS, i tillegg til å ha fel
lesmøter med medarbeiderne. Verne
ombudene deltar i møter om medbe
stemmelse, hvor også tillitsvalgte er
med. I perioder hvor det er hektisk og
dårlig tid kan HMS-arbeidet lett bli
nedprioritert. Det er gjerne da det er
viktig å ha fokus på det, og verneom
budet kan hjelpe ledelsen med å sette
temaet på dagsorden.
Ver
ne
om
bu
det skal gis tid til å
utføre oppgavene som ligger til rollen.
I tillegg er arbeidsgiveren pliktig til å
sørge for at verneombudet får tilstrek
kelig opplæring for å kunne utføre
vervet på en forsvarlig måte.

Verneombud
Et verneombud er en medarbei
der som er valgt for å ivareta
arbeidstagernes interesser når
det gjelder helse, miljø og sik
kerhet (HMS). Det gjelder både
den fysiske sikkerheten og det
psykososiale miljøet. Reglene
om verneombud finnes i
arbeidsmiljøloven kapittel 6 og
«Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning.»

Alle virksomheter som omfattes av
arbeidsmiljøloven skal som hovedre
gel ha verneombud. Hvis en virksom
het har færre enn ti medarbeidere,
kan arbeidsgiveren og arbeidstakerne
avtale en annen ordning enn verne
ombud, og de kan også avtale at det
ikke skal være verneombud i virksom
heten.
Hvilke oppgaver har et verneombud?
Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig
for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i
samsvar med arbeidsmiljølovens
60
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Råd og bistand
fra Juristforbundet

Hvem kan velges til verneombud?
Alle medarbeidere er valgbare til
rollen som verneombud, men det
skal «velges blant arbeidstakere som
har erfaring og innsikt i virksomhe
tens arbeidsforhold», jf. forskriften §
3-2. I tillegg bør den som velges ha
jobbet i virksomheten de to siste
årene, fordi man etter hvert får en
bredere kjennskap til virksomheten,
som er hensiktsmessig å ha i en slik
rolle. Arbeidsmiljøutvalget eller fag
foreningene bestemmer hvor mange
verneområder det skal være i virk
somheten. De må vurdere antall
verneområder og størrelsen på
områdene ut fra virksomhetens stør
relse, arbeidets art og arbeidsforhol
dene for øvrig. Hvis det er flere ver
neområder,
skal
det
velges
verneombud for hvert område. Det
skal da også velges et hovedverne
ombud.
Alle ansatte i virksomheten har
stemmerett når det skal velges verne
ombud, bortsett fra den øverste dag
lige lederen.

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

at rollene som verneombud og tillits
valgt ikke innehas av samme person.
Midlertidig ansatte kan også vel
ges til verneombud. Det kan imidler
tid oppstå utfordrende situasjoner
som det kan være van
ske
lig for en
uten fast ansettelse å stå i, for eksem
pel omstillingsprosesser. Hvis det er
mye misnøye blant medarbeiderne i
en sånn prosess, og verneombudet må
håndtere mye av dette opp mot ledel
sen, kan han eller hun føle seg utsatt i
sin egen stilling.
Har du spørsmål knyttet til rollen
som verneombud, vil du kunne få råd
og hjelp hos sekretariatet i Juristfor
bundet.

Her når du flest jurister
– gjennom vårt jobbmarked når du jurister
i privat og offentlig sektor
JURISTFORBUNDETS JOBBMARKED. NETT OG PAPIR
• www.juristkontakt.no
• www.juristforbundet.no
• nyhetsbrev hver 14. dag til over 20 000 medlemmer
• 9 utgivelser av fagbladet Juristkontakt pr år
• Adressert distribusjon med Posten Norge AS til over 20 000 medlemmer

å
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Utfordringer og avgrensninger
Å inneha rollen som verneombud er
ikke alltid uproblematisk. Verneom
budet skal ikke være en klagemur for
medarbeiderne eller en avlaster for
arbeidsgiver. Videre er det er viktig at
verneombudet setter grenser hvis han
eller hun pålegges oppgaver som ikke
lig
ger til rol
len. Le
der
ne kan ikke
delegere lederansvar og -oppgaver til
verneombud, eller andre oppgaver
som delegeres på HMS-området skal
være uttrykkelig avtalt.
Skillet mellom verneombudet og
tillitsvalgte kan også være vanskelig.
En tillitsvalgt er valgt av sin fagforen
ing for å ivareta medlemmenes gene
relle og individuelle arbeids- og lønns
vilkår. Et verneombud skal ivareta alle
arbeidstagernes interesser på arbeids
miljøområdet. Det er mulig å inneha
begge rollene samtidig, men det kan
gjøre det vanskelig for både den aktu
elle personen, de øvrige medarbei
derne og ledelsen å se hvilken rolle
han eller hun til enhver tid represen
terer. Juristforbundet anbefaler derfor

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

ANNONSEANSVARLIG

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

20 000

medlemmer
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Her finner du både de juridiske fagartiklene og meningsytringer / debatt om jus, politikk og samfunn.
Juristkontakt oppfordrer alle lesere til å delta. Enten du ønsker å dele en fagartikkel med andre eller
du har en mening å ytre. Både små og store temaer er interessante. Send gjerne med et foto av deg selv.
Juristkontakt tar forbehold om at svært lange innlegg må forkortes.
Innlegg sendes med e-post til omg@juristkontakt.no

Organisering av Juristforbundet

Behov for reform?
A
 v Curt A. Lier, president i 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 foreslår bl.a. at seksjonslederne
skal fylle sitt verv på heltid og få tittel
forbundsleder Stat, forbundsleder Pri
vat osv. Videre ser han for seg at med
lemskap i forbundet graderes i to klas
ser: Én som innebærer at man kun er
tilsluttet profesjonsdelen, og én som
fokuserer på kollektive arbeidsretts
lige interesser.
Hans begrunnelse for forslaget er at
behov og interesser er forskjellige i de
ulike seksjonene. Et underliggende pre
miss syntes også å være at han forutset
ter at ressursene i dag fordeles skjevt
mellom de enkelte seksjonene. Dette
mener han tydeligvis gir seg utslag i at
man bruker uforholdsmessig mye res
surser på arbeid med tariff og kollektive
lønnsforhandlinger, noe han hevder pri
vatansatte jurister ikke har glede av.
Jeg har vært tillitsvalgt i Juristforbun
det i 18 år, de siste åtte årene som for
62

– 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.

bun
dets le
der. Jeg har der
for god
kjennskap til forbundets organisering
og bakgrunnen for denne. Juristfor
bundet har selvfølgelig vært i jevn og
kontinuerlig utvikling i hele denne
perioden. Det har vært holdt represen
tantskapsmøter minst hvert annet år,

hvor organiseringen av forbundet har
vært gjen
stand for sta
dig de
batt og
endringer har vært foretatt. I tillegg har
det vært nedsatt ikke mindre enn tre
organisasjonsutvalg (OU) i min tid
som tillitsvalgt. Diss leverte sine inn
stillinger i 2000, 2010 og 2016. Alle
har vært representativt sammensatt, og
de
res for
slag har vært be
hand
let av
representantskapet.
Det hittil siste OU, som leverte sin
innstilling våren 2016, gjennomgikk
forbundets organisering grundig. De
hentet inn en rekke forslag til endrin
ger fra hele organisasjonen. Disse ble
vurdert og behandlet før utvalgets
innstilling/rapport ble lagt frem. Den
ne ble så behandlet av hovedstyret,
som på bakgrunn av rapporten fremla
forslag om vedtektsendringer. Både
hovedstyrets forslag til endringer og
selve OU-rapporten ble behandlet på
representantskapsmøtet høsten 2016,
der Jørn Hammer var tilstede. Her ble
det bl.a. ved
tatt at vi fra 2018 skal
holde landsmøter istedenfor represen
tantskapsmøter, der det vil møte flere
representanter for hver seksjon enn
tidligere. Det ble også vurdert om det
var behov for at flere tillitsvalgte som
kunne fylle vervet på heltid, men det
te ønsket ikke representantskapet.
Det ble vurdert som for kostbart, samt
at medlemsnytten ville være usikker.
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Den nye justisminister kan ikke
gripe inn i Torgersensaken, men han
kan ta opp de diskusjonene om syste
mets funksjonsmåte som saken roper

på. Stillingsansvaret for tilsatte i retts
vesenet er å beskytte rettsstaten. Det
er både et overgrep mot uriktig døm
te personer og en klar tjenestefeil å

bruke statens ressurser for å verne
eget renommé. Wara har grunn til å
sjekke om det kanskje nettopp er det
som har skjedd.

Organiseringen av Juristforbundet

Behov for reformer
Av Jørn H. Hammer, styreleder seksjon Privat i Juristforbundet

Når det gjelder spørsmålet om hvor
vidt ressursene i Juristforbundet
skjevfordeles, slik at privatansatte
jurister kommer dårligere ut enn
offentlig ansatte jurister, ble også det
te diskutert på representantskapsmø
tet i 2016. På bakgrunn av diskusjo
slut
tet at det skul
le
nen ble det be
foretas en ressursfordelingskartlegging
som skal legges frem for landsmøtet i
2018. Hovedstyret vedtok å gi dette
oppdraget til Agenda Kaupang som
leverte sin rapport i april i år.
Denne gjennomgangen viste ikke
overraskende at det er en viss skjev
fordeling hva angår hvor mye ressur
ser den en
kel
te sek
sjon blir til
delt.
Små seksjoner som Kommune og Stu
dent får forholdsmessig mer penger
enn de store seksjonene Stat og Privat.
Dette er helt i tråd med hva represen
tantskapet vedtok enstemmig i 2016.
Derimot viste det seg like klart at
det ikke er noen skjevfordeling mel
lom Stat og Privat. Det finnes således
ingen grunn til å hevde at Juristfor
bundets arbeid med tariff og kollek
tive lønnsforhandlinger skjer på
bekostning av medlemmene i privat
sektor.
I et relativt stort fagforbund som Nor
ges Ju
rist
for
bund vil det fra tid til
annen være behov for reformer. Det
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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

– Juristforbundet bør omorganiseres
slik at man tilbyr alle jurister
medlemskap på to valgfrie
tilknytningsnivåer, mener Jørn H.
Hammer (Foto: 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

JURISTKONTAKT 3 / 2018

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
Forbundsleder 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.
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Det var i forrige utgave av Juristkontakt Jørn H. Hammer ønsket omorganisering av
Juristforbundet. Nå svarer president Curt A. Lier.

er imidlertid kun to år siden vi gjorde
oss ferdig med forrige OU-gjennom
gang, og organisasjonen fungerer etter
mitt syn godt. Agenda Kaupangs gjen
nomgang viser videre at ressursene i
forbundet fordeles helt i tråd med det
som er besluttet av forbundets øverste
or
gan, og med god ba
lan
se mel
lom

medlemmene i offentlig og privat sek
tor. Det er derfor ikke behov for nye
reformer på nåværende tidspunkt.
De som eventuelt er uenig med
meg i dette, har mulighet til å fremme
forslag til endringer av vedtektene på
landsmøtet til høsten.
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Regjeringsadvokaten

Ledige stillingar som advokat/advokatfullmektig
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.

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.

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

Jobbmarkedet

– for hele jusNorge

VI SØKER ADVOKAT
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

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
Bøyum-Folkeseth
(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

Nytt om navn
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 Familieog 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 SørøstNorge (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

Kontak
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Hovedstyret

Medlemsguide

President

Ny stilling eller adresse?

Curt A. Lier
cl@juristforbundet.no

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

Visepresident

Forsikring – medlemstilbud

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

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

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

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

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

Generalsekretær
Magne Skram Hegerberg
msh@juristforbundet.no

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

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

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator
www.juristforbundet.no/lonnskalkulator

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

Jobbmarkedet
www.juristkontakt.no/stillinger

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

Juristforbundet | sentralbord: 40 00 24 25 | www.juristforbundet.no | post@juristforbundet.no
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
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Juristforbundet
Kristian Augusts gt 9
0164 Oslo
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Universitetsplassen | 5. september | kl. 16.00
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Oslo Legal Walk

Det er lov
å gå.
Juristforbundet

Det er lov å gå. arrangerer årets største og morsomste
rettshjelpsdugnad.
Legal Walk er en marsj i Oslo sentrum, der
Det er lov å gå.
overskuddet
går til Jussbuss, Gatejuristen, JURK og Barnas Jurist.
www.juristforbundet.no/legalwalk

www.juristforbundet.no/legalwalk

De 300 første
påmeldte får en overraskelse ved oppmøte.
www.juristforbundet.no/legalwalk
Billetter og donasjoner på ticketmaster.no.

