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Ny leder av Høyesterett
Cold Case gruppe mot drapsgåter // Usunt karakterpress
Få jurister arbeidsledige // Advokat i Afghanistan
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som skal granske uløste drapssaker.

Jan Olav Frantsvold har en krevende
jobb i Politiets Utlendingsenhet.

26

Motleys lov

30

Justitiarius

42

Karakterpress

Advokat Kimberley Motley ble kjent
for sin innsats i Afghanistan.

Toril Marie Øie har overtatt
i Høyesterett.

Jusstudenter kjemper mot
negativt karakterpress.

Høyesterett har ikke utøvd mer makt
i det norske samfunnet på 100 år.
Jørn Øyrehagen Sunde, side 33
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Hvem fortjener
Rettssikkerhetsprisen 2016?
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Rettssikkerhetsprisens formål er å rette fokus mot rettssikkerhet
for alle og i alle deler av samfunnet. Den skal vise at rettssikkerhet
kontinuerlig må underbygges og utvikles som en forutsetning for
rettsstaten og demokratiet.
Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer,
en institusjon eller en organisasjon som i løpet av
foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i
sitt arbeid eller virke ved å:
• Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor
sitt virkeområde.
• Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet,
likeverd, menneskerettigheter og trygghet for
personlige krenkelser.
• Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
• Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere
beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.
Prisen er et stipend på kr 75 000,-. Den deles ut på
Rettssikkerhetskonferansen 27. september 2016.
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Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av:
• Hege Brækhus, professor dr. juris ved
Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
• Sven Ole Fagernæs, tidl. regjeringsadvokat og
sysselmann på Svalbard.
• Siv Hallgren, advokat/partner i Advokatfirmaet Elden DA.
• Guri Hjeltnes, dr. philos., direktør ved Senter for studier
av Holocaust og livssynsminoriteter, professor II ved
Handelhøyskolen BI.
• Knut Storberget, advokat, stortingsrepresentant,
tidl. justisminister.
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Forslag til kandidater sendes Juristforbundet,
att: Jan Lindgren på e-post jl@jus.no,
alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.
Forslagene må inneholde kandidatens navn,
kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Øvrige kriterier og mer informasjon på www.juristforbundet.no. Frist for nominering er 20. april 2016.

Rettssikkerhetens år 2016 | #rettssikkerhetensår
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Juristkontakt arbeider
etter r edaktørplakaten
og er en del av

Utgiver:

oril Marie Øie er Norges nye
høyesterettsjustitiarius
–
vi
gratulerer! Til Juristkontakt sier Øie at
hun er stolt og takknemlig over
utnevnelsen og gleder seg til å komme i
gang. Valget av ny høyesteretts
justitiarius fikk forholdsvis stor medie
oppmerksomhet og det var mange
velkvalifiserte kandidater. Professor
Jørn Øyrehagen Sunde peker på at dette
viser hvor viktig stillingen er og at
Høyesterett ikke har utøvd mer makt i
det norske samfunnet på hundre år.
I forkant var det mange analyser av de
forskjellige kandidatenes rettspolitiske
syn. Øie sier at hun ikke kan settes i en
bestemt bås men går til hver enkelt sak
med åpent sinn.

H

un varsler ikke nå noen revo
lusjonerende endringer i hvordan
domstolen drives, men vi har i denne
utgaven spurt Jørn Øyrehagen Sunde
om hvilke utfordringer han mener Øie
må ta tak i. Sunde, som har skrevet siste
bind i Høyesteretts historie, trekker
frem fire utfordringer for Høyesteretts
nye leder. Den første dreier seg om
hvordan Norge kan bidra til europeisk
rettsutvikling, ikke minst gjennom å
oversette egne dommer til engelsk. Den
andre er hvordan man kan få de store
økonomiske sakene ut av vold
giftssfæren og inn i egen saks
portefølge. Den tredje er at en stor
andel sivile saker i dag blir løst av
nemnder – Sunde mener Høyesterett
bevist må prioritere nemnd-saker i
silingsprosessen, slik at de i langt større
grad enn nå skaper anvendelige
prejudikat for denne typen sivile saker.
Og som en fjerde utfordring peker han
på at Øie og Høyesterett må bestemme
seg for hvilken domstol den vil være hvor aktivt Høyesterett vil utvikle norsk
rett. Får Høyesterett karakter av å være
en konstitusjonsdomstol, så må den ha
en konstitusjonsdomstols politiske
legitimitet, sier han.

J

ørn Øyrehagen Sundes bok om
Høyesteretts historie 1965-2015
inneholder en epilog som er skrevet
etter en samtale Sunde hadde med Øie.
Sunde forteller at han etter samtalen
innså hvor radikalt Høyesterett har
endret deg de siste 25 årene - det
gjelder også det norske samfunnet og
norsk statsrett. Endringene har gjort
domstolen til en sentral samfunnsaktør.
Hvordan Øie takler denne utfordringen
er avgjørende for hvordan hun blir
husket i forhold til sine to store
forgjengere, Smith og Schei, sier han.
Les mer om dette lenger bak i bladet.

T

oril Marie Øie roser sin forgjenger
Tore Schei og sier han overleverer et
Høyesterett i god stand. Høyesterett er
på tillitstoppen, har kompetente
dommere og medarbeidere og rask
saksbehandling. Dessuten er tilbake
meldingene gode når det gjelder
åpenhet. Tilbakemeldingene når det
gjelder selve prosessen med å finne ny
justitiarius har derimot ikke vært like
god. Prosessen har blitt kritisert for å
være for lukket for innsyn. Redaktør
foreningen og Verdens Gang fikk avslag
på sin begjæring om innsyn i rapporten
om søkerne, men Sivilombudsmannen,
ved
setteombudsmann
Øystein
Hermansen, skriver ifølge VG at «etter
mitt syn gir det liten mening at det er
mindre åpenhet knyttet til utnevning av
høyesterettsjustitiarius, sammenlignet
med ordinære dommerstillinger».

Ole-Martin Gangnes
redaktør
omg@jus.no

Skal finne drapsmenn
og gi pårørende svar
• Hun er juristen i ny gruppe som skal
løse gamle drapsgåter
• Cold Case-enhet jobber nå med
to uløste saker
Sammen med de syv ansatte på Seksjon for
alvorlige uoppklarte saker – Cold Case-gruppa
til Kripos - skal politiadvokat Tone Aase bidra til
å forsøke å gi de pårørende og etterlatte i uløste
drapssaker svar på hvem som drepte deres kjære.
Tekst og foto: Tore Letvik

Vi har møtt Aase inne på Kripos på
Bryn i Oslo. Hun er den eneste juristen
blant de åtte Cold Case-ansatte og
føler naturlig på et forventningspress
fra pårørende, men også på ansvaret
ved å forsøke å løse uløste drapssaker
som har ligget som verkebyller i politidistrikter og lokalsamfunn i årevis.
– For oss og vårt arbeid er det hensynet til samfunnet og de etterlatte
som veier aller tyngst. Vi håper å
kunne gi de et svar. Og å kunne gjøre
et ordentlig stykke arbeid for dem.
Men det er viktig at de etterlatte og
pårørende vet at vi tross alt har oddsene mot oss. Sjansene for å oppklare
disse ofte gamle sakene er små fordi
drapssaker i Norge i utgangspunktet er
godt etterforsket av politiets flinkeste
etterforskere. Men vi tenker at det er
noen saker som fortjener at vi kikker
gjennom kortstokken én gang til fordi
de er så alvorlige og fordi det betyr så
mye for så mange å komme til bunns i
sakene, sier Aase som også peker på at
det er viktig for et fungerende rettssamfunn at de skyldige får sin straff.
Det var i mai i fjor Kripos mottok
et brev fra Politidirektoratet (POD)
om at det skulle opprettes en Cold
Case-gruppe ved Kripos. I august ble
lederen av gruppa, Espen Erdal,
utnevnt. Han har deltatt i utvelgelsen
av de øvrige ansatte på gruppa, og
først i februar i år var Cold Caseenheten komplett.
– Vi har søkt oss hit fordi vi tror det
er mulig å løse sakene. Det er vanskelig, men vi tror det er mulig og er
optimister, sier Aase.
Blant årsakene til at Cold Caseenheten kan ha større muligheter enn
ved tidligere etterforskning, er at det i
dag finnes nye metoder, både på teknisk side, og på analysesiden som ikke
er blitt brukt på disse sakene tidligere.
Blant annet har det de siste årene vært
en utvikling i hva som er mulig å finne
ut som følge av DNA-analyser av spor
fra åsteder, gjenstander og mulige
gjerningspersoner.
– I tillegg har vi det faktum at et
nytt fokus på en gammel sak kan gi
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nye tips. Bare opprettelsen av vår seksjon og fokuset det førte med seg har
gjort at vi har fått inn tips i andre
drapssaker, sier Aase.
Tipsene omhandlet også drapssaker som andre etterforskerenheter
jobber med, og Cold Case har videreformidlet tipsene dit.
– I tillegg til å få nye tips når det
blir kjent at vi begynner å se på gamle
drapssaker, kan gjerne tiden som har
gått siden drapet i seg selv gi grunnlag
for muligheter til ny informasjon. Det
kan ha oppstått nye relasjoner mellom
folk. Noen som var gift før er kanskje
skilt nå, og en som du hadde tillitsforhold til den gang er kanskje død. Slike
forhold kan føre til at opplysninger
som ikke tidligere har kommet fram i
saken, dukker opp når vi ser på den på
nytt, sier Aase.

For oss og vårt
arbeid er det hensynet
til samfunnet og de
etterlatte som veier
aller tyngst

Birgitte-saken
Drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs
på Skår i Kopervik 6. mai 1995 granskes nå av Cold Case-gruppa. Overfor
Juristkontakt kan politiadvokat Tone
Aase røpe at gruppa også har ytterligere en uløst sak til behandling.
– I motsetning til Birgitte Tengssaken er sak nummer to en sak som
ikke har vært så profilert i mediene, og
vi har av etterforskingshensyn valgt å
ikke identifisere hvilken sak det dreier
seg om, sier hun.
Formålet med enhetens opprettelse er å bidra til å oppklare flere
alvorlige uoppklarte saker. Cold Casegruppa har derfor faste ressurser.
Enhetens oppgave er å bistå politidistriktene i alvorlige uoppklarte saker

som enten er avsluttet eller der etterforskningen er trappet betydelig ned. I
helt spesielle tilfeller kan Kripos også
gis etterforskningsansvaret og det
påtalemessige ansvaret i en slik sak.
– Som jurist er jeg personellmessig
underlagt retts- og påtaleenheten her
på huset. Så sånn sett kan det bli noen
andre oppdrag også for meg, men det
er denne seksjonen jeg er tilknyttet,
sier Aase.
Hun hadde jobbet på seksjon for
organisert kriminalitet hos Kripos i ett
år da stillingen som jurist på Cold
Case-gruppa ble lyst ut i fjor vår. Før
det jobbet politiadvokaten i gamle
Follo politidistrikt i to år. Deretter
halvannet år som riksadvokatfullmektig og konstituert statsadvokat hos
Riksadvokaten, før hun var tilbake i
Follo i nok en toårsperiode.
Inntil februar måned hadde hun
arbeidsoppgaver ved Kripos´ seksjon
for organisert kriminalitet.
– Så det er egentlig nå vi starter
opp for alvor ved Seksjon for alvorlige
uoppklarte saker. Det er i hovedsak å
oppklare saker som er målet vårt. I
tillegg skal vi se etter læringspunkter
og for eksempel foreslå regelendringer,
sier Aase.
I utgangspunktet skal Cold Casegruppa bistå politidistriktene dersom
de anmoder om bistand i å etterforske
drapssaker som det ikke lenger pågår
etterforskning i, eller hvor etterforskningen har blitt trappet betydelig
ned.
– Derav begrepet Cold – eller kalde
– saker. Det blir ofte også gamle saker.
Og det er primært drapssaker, herunder mistenkelige dødsfall og saknetsaker som kan være drap, sier Aase.
Hvordan Cold Case-gruppa skal
jobbe fremgår av en rapport fra en
arbeidsgruppe. Den åpner for at grove
seksuallovbrudd, mordbrann og grove
rans-saker også kan være aktuelle Cold
Case-saker.
– Jeg tenker at de sakene i hvert fall
må være kjennetegnet ved at det er
veldig viktig for samfunnet og for de
pårørende å få svar før vi går inn i
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Politiet på åstedet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Snart 21 år etter er saken fortsatt ikke løst. (Foto: Erik Østberg/ NTB Scanpix)

,

disse, da det primært er uoppklarte
drapssaker vi skal jobbe med, sier
Aase, som forteller at det ikke bare er
for henne og hennes syv andre kolleger
å velge hvilke saker de skal jobbe med.
– Det kan være noen som tror at vi
bare kan gå og «fiske» saker, og at de
uoppklarte drapssakene på et måte er
«våre». Men slik er det ikke. Det er
politidistriktene, sjefene for politiets
særorgan, eller statsadvokatene som
må komme med en anmodning om
bistand. I særlige tilfeller kan vi tilby
bistand uten å ha blitt spurt.
Statsadvokatene kan be om vår bistand
i uoppklarte saker selv om et politidistrikt skulle være uenig i det, sier Aase.
Dette innebærer at pårørende og
bistandsadvokater i uoppklarte drapssaker som vil ha Cold Case til å se på saken
kan kontakte sitt aktuelle politidistrikt
og be det sende en bistandsanmodning
til den nye Kripos-gruppa eller rette en
henvendelse direkte til statsadvokaten.
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Skriver rapport
Selv om det er bestemt at Cold Casegruppa skal se på en sak, som Birgitte
Tengs-saken, så innebærer ikke det at
Aase og hennes kolleger på Seksjon
for alvorlige uoppklarte saker overtar
etterforskningen av saken.
– Utgangspunktet er at vi gjennomgår saken, noe som i virkeligheten innebærer blant annet å lese alle dokumentene, og å se på hvilke etterforskingsskritt
som er gjort, og foreta nødvendige
undersøkelser. Når vi har gjennomgått
saken lager vi en plan med forslag til hva
som bør etterforskes videre. Vår enhet
har ikke overtatt saken, og det er fortsatt
politidistriktet som har ansvaret for å
etterforske, sier Aase.
Som jurist på Cold Case-gruppa
blir hun en sterkt integrert del av
teamet.
– Jeg vil være med og gjennomgå
saken sammen med de andre på
teamet. Det er nok en litt annerledes

måte å jobbe på som påtaleansvarlig
da jeg vil være tett på, og gjennomgå
saken på linje med de andre. Vi er jo så
vidt startet men jeg ser for meg at vi
sammen vil diskutere og analysere oss
fram til tenkelige etterforskingsskritt i
saken, og jeg vil jo ha et spesielt ansvar
for å se på de juridiske mulighetene
som ligger i dette. Som å vurdere de
juridiske mulighetene for å innhente
informasjon i saken og for eksempel
foreldelse. Selv om foreldelse er lett å
forholde seg i enkelte tilfeller, som i
drapssaker, kan det være andre saker
hvor det ikke åpenbart er drap, men
andre ting som har skjedd. Det er jo
politidistriktet som har påtaleansvaret
for etterforskningen, men som jurist
på Cold Case-gruppa kan jeg gi konsultativ bistand til den som er påtaleansvarlig om distriktet ønsker det.
– Så dere gjør nå undersøkelser i
Birgitte-saken, før dere skriver en rapport med anbefalinger til etterfor-
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Her er Cold Case-gruppa samlet, f.v.: politijurist Tone Aase, taktisk etterforsker Erik Solheim, psykologspesialist Clas Fredric
Andersen, leder Espen Erdal, taktisk etterforsker Anita Ellefsen, kriminalanalytiker Anette Seip, taktisk etterforsker Torbjørn
Aasbø og kriminalteknisk etterforsker Vidar Bekk.

skingsskritt. Rapporten overleveres til
Sør-Vest politidistrikt til etterforsking.
Hva gjør Cold Case da, etter å ha
overlevert rapporten?
– Generelt sett, for alle saker, er
saksgangen den at vi får inn en anmodning, vurderer saksdokumenter og
annen dokumentasjon, samt foretar
nødvendige undersøkelser. Så skriver vi
en rapport som kan gå ut på forskjellige
ting. For det første kan vi foreslå at en
sak ikke er verdt å etterforske mer. At vi
anbefaler i rapporten at man ikke gjør
noe mer med den. Eller vi kan lage en
liste – en plan – i rapporten som politidistriktet følger opp selv, i samarbeid
med oss eller med bistand fra Kripos,
dersom de ønsker det. Eller unntakstilfellet – at politidistriktet spør oss om å
overta hele saken, både etterforskingog påtaleansvaret, slik at vi fullfører
etterforskningen, sier Aase.
Kripos kan i særlige tilfeller også
gis etterforskingsansvaret og det påtalemessige ansvaret.
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Tiden som har gått
siden drapet kan
i seg selv gi grunnlag
for muligheter
– Det er mer unntaksvis, men det
kan sikkert være hensiktsmessig i en
del saker hvis vi i utgangspunktet har
foreslått en ganske omfattende etterforskning. Da er det i så fall riksadvokaten som treffer beslutning om overføring til Kripos. Og da, hvis det skjer,
så vil ansvaret på statsadvokatnivå
flyttes til det Nasjonale statsadvokatembetet som har ansvar for de sakene
som Kripos etterforsker selv, sier Aase.
Hun peker imidlertid på at hovedformålet med Cold Case-gruppa er at
det skal kunne gå gjennom flere saker
uten å overta etterforskningen av dem.
– Det gjør at vi vil kunne komme
med forslag i flere saker, og overlate til

politidistriktene å følge opp. På den
måten kan man utnytte ressursene i
gruppa best mulig.

Annet blikk
Espen Erdal er leder av gruppen og har
jobbet i mange år som drapsetterforsker, og i granskingsenheten i PWC i
flere år, før han begynte på Cold Caseseksjonen. I tillegg består gruppen av
tre taktiske etterforskere med lang
erfaring fra drapssaker, en kriminaltekniker som har mer enn ni års erfaring
på Kripos, og en kriminalanalytiker,
som også har jobbet i flere år på Kripos.
Gruppa har også ansatt en psykologspesialist som seniorrådgiver, Clas
Fredric Andersen, som kom fra
Vestfold politidistrikt. Andersen har
spilt en vesentlig rolle i den seneste
utviklingen i etterforskningen av drapet på Kristin Juel Johannessen, utenfor Larvik.
– Han har vist et stort engasjement
for de uoppklarte sakene og er en av
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de spennende nyvinningene i yrkessammensetningen på Cold Casegruppa som lyste ut en seniorrådstilling som skulle åpne for muligheter
for å ta inn et annet blikk enn politiblikket. Å ha en psykolog på teamet
tenker vi også kan hjelpe oss å forstå
handlingsmønstre hos gjerningspersoner. Hvordan de forskjellige aktørene i
en sak har oppført seg. Det er jo mye
psykologi i sakene også. Og han kan
sikkert også øke vår kompetanse om,
hvordan hukommelsen påvirkes og
liknende, sier Aase.
Ved å ha en egnet psykolog på
teamet håper Cold Case-gruppa også
å kunne få innspill på hvordan man
skal unngå å kjøre seg fast i ett spor.
– Det er alltid en fare for at det kan
oppstå problemer med gruppetenkning
internt i en etterforskningsgruppe. Det
finnes eksempler, som i Thomas Quicksaken og Monika-saken som nok var
den utløsende faktoren for at vår Cold

Det er alltid en
fare for at det kan
oppstå problemer med
gruppetenkning internt i en
etterforskningsgruppe
Case-gruppe kom på plass. En psykolog
på teamet kan kanskje lære oss til å bli
flinkere til å se alternativer, og vi kan bli
mer oppmerksomme på hvilke psykologiske prosesser som oppstår i en slik
gruppe og hvordan vi aktivt kan motvirke at det kan skje, sier Aase.
Cold Case-gruppa har allerede
vært i Haugesund i forbindelse med
Birgitte-saken.
– Vi har hatt kontakt med de pårørende for å gjøre dem kjent med at vi
skal se på saken på nytt. De ble gjort
oppmerksomme på det i forkant. Det

Nøtteskallserien
– juridiske innføringsbøker

Nøtteskallserien består av 12
kortfattede og lettleste juridiske
innføringsbøker. Serien utvides
stadig med nye titler – følg med!
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er viktig for oss å sørge for at vi har en
god dialog med dem. Og at de skal få
informasjon av oss – når de trenger det
– så langt vi kan gi det.
– Når overleverer dere rapporten i
Birgitte-saken til politiet i Rogaland?
– Vi har så vidt startet og det er
foreløpig altfor tidlig å si. Det må vi
komme tilbake senere i år.
– Har du noe å si til gjerningspersonene i de sakene dere går inn i?
– Vi ønsker jo at folk skal melde
seg. Og om ikke gjerningspersonene
melder seg så vil vi generelt at alle som
vet noe, og som kan sitte på opplysninger, skal melde seg. Til det har vi
epostadresse: tips.coldcase@politiet.no
og tipstelefonnummer til vår gruppe:
458 78 112.

Menneskerettigheter i et nøtteskall
Vibeke Blaker Strand, Kjetil Mujezinović Larsen

Vår
populære
serie

Arbeidsrett i et nøtteskall
Marion Holthe Hirst, Sven Ivar Lønneid
EØS-rett i et nøtteskall
Odd Stemsrud
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Juss-Buss får nei til å drive rettpolitisk
arbeid for statsstøtte
I tildelingsbrevet som redegjør for
statsstøtten til Juss-Buss har
Justisdepartementet tatt inn en
setning som slår fast at tilskuddet
ikke kan brukes til aktiviteter som
rettspolitisk arbeid. Juss-Buss
raser og hevder justisministeren
struper deres ytringsfrihet.
«Justisdepartementet v/justisminister
Anders Anundsen krever plutselig at JussBuss skal holde kjeft om politikken hans
om de vil fortsette å motta tilskudd», skriver Juss-Buss leder Hanne Hareid
Skårberg i magasinet Natt og Dag.
Hareide Skårberg er daglig leder i
Juss-Buss og viser til tildelingsbrevet fra
Justisdepartementet den 18. februar hvor
det blant annet står følgende:
«Det er ikke anledning til å benytte tilskuddet til aktiviteter som faller utenfor
formålet for denne tilskuddsordningen,
for eksempel rettspolitisk arbeid.»
– Rettspolitisk arbeid betyr å skrive
høringsuttalelser, å debattere saker i
media eller å drive påvirkningsarbeid
overfor politikere. Kravet er en direkte
føring fra Justisdepartementet v/ justisminister Anders Anundsen. Jeg reagerer
sterkt på det nye kravet, uttaler Hareide
Skårberg til Natt og Dag.

– I fjor stod det ingen ting om det å
drive med rettspolitisk arbeid. Da stod det
bare det vanlige, at vi må skrive årsrapport
og at vi må levere inn regnskap over pengene vi har brukt, sier Hareid Skårberg i et
intervju med Universitas.

Hanne Hareid Skårberg

Hvert år mottar Juss-Buss millionbeløp i
statlig støtte til sin virksomhet. Hareide
Skårberg peker på at så godt som all
støtte de mottar kommer fra
Justisdepartementet.
– Anundsen sender nå et drøyt signal
om at vi skal slutte å snakke på vegne av
klientene våre. Har egentlig Anundsen lov
til å strupe ytringsfriheten vår på denne
måten?, spør hun. – Juss-Buss har ingen
planer om å slutte å arbeide rettspolitisk
selv om brevet fraråder oss det. De kan
kreve tilbake så mye støtte de vil, men vi
kommer ikke til å slutte å bruke tid på å
ytre oss i det offentlige rom. Vi får heller
jobbe enda mer gratis om vi må, sier Hareid
Skårberg til Natt og Dag.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp)
svarer på kritikken og sier at grunnen til at
Justisdepartementet ikke lenger er villig
til å støtte det politiske arbeidet JussBuss gjør er at tilskuddet utelukkende er
ment for å tilby gratis rettshjelp.
– Tilskuddsordningen skal gå til å
skaffe effektiv rettshjelp. Det blir en forskjellsbehandling av de ulike rettshjelpstiltakene dersom noen bruker pengene
på rettspolitikk og rettshjelp, mens andre
bare rettshjelp, sier Brein-Karlsen til
Universitas.
Saken har imidlertid utløst følgende
skriftlige spørsmål til Anundsen fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) den
19. februar: «Mener statsråden at organisasjoner som mottar støtte fra
Justisdepartementet ikke skal delta i det
offentlige ordskiftet og gi sine vurderinger og råd gjennom høringsinstituttet?».
Da svarprosessen tar noe tid, hadde justisministeren ennå ikke fått tid til å svare
på spørsmålet da Juristkontakt gikk i
trykken.

15 millioner til Stine Sofies stiftelse

Ada Sofie Austegard
(Foto: Thomas Haugersveen)
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Stortinget bevilger støtte til oppstarten av
Stine Sofie Stiftelses nye senter for voldsutsatte barn i Grimstad, melder Fædrelands
vennen. 19. mai skal Stine Sofies Stiftelse starte
det nye senteret på Østerhus i Grimstad.
Senteret vil kunne ta i mot 500 voldsutsatte
barn og deres omsorgspersoner eller søsken.
Datoen markerer 16-årsdagen for drapene på
Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal
Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand. – Senteret
skal være et kurssenter for mestring og livsglede for barn og unge som har vært utsatt for

vold eller seksuelle overgrep, eller har vært
vitne til vold, sa stiftelsens leder Ada Sofie
Austegard til NTB, da planene ble kjent.
Senteret skal ikke drive behandling, men har
som mål å oppnå en terapeutisk effekt gjennom
mestringsopplevelser. Det faglige innholdet blir
utformet av professor i psykologi Willy Tore
Mørch og forsker Ragnhild Bjørnebekk ved
Politihøgskolen. Rundt 100.000 barn utsettes
årlig for vold eller overgrep eller er vitne til vold
i Norge, og det er antakelig store mørketall,
ifølge tall fra Justisdepartementet.
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Mister viktige nyanser ved tolking til tegnspråk
I kjølvannet av Fritz Moen-saken har det
kommet flere forskningsprosjekter som
handler om funksjonshemmedes rettssikkerhet, melder forskning.no. I en ny utgave av
tidsskriftet Scandinavian Journal of Disability
Research, presenteres denne forskningen.
Patrick Kermit ved NTNU og Terje Olsen ved

Nordlandsforskning har i sitt bidrag tatt for
seg hva som skjer når døve og hørselshemmede møter rettsapparatet. – Språket i jussen er utviklet fordi det er nødvendig å ha
nyanser. Men når tolken skal oversette til
tegnspråk, som ikke har disse begrepene,
skjer det lett misforståelser, sier Olsen.

Paal Bergs lovutkast elektronisk tilgjengelig
Paal Bergs lovutkast fra 1912 er nå elektronisk tilgjengelig
på www.arbeidsrett.no. – I et 200 års perspektiv utgjør
tjenestemannsloven av 15. februar 1918 nr. 1 en viktig milepel. Dagens tjenestemannsrett hviler på de grunnleggende trekk som ble lagt til grunn den gang, jf. nå tjenestemannsloven av 4. mars 1983 nr. 3. Tidligere, før 1918, var
tjenestemennenes rettsstilling til dels uklar, og bygget til
dels på analogier fra embetsmennenes rettsstilling etter
Grunnloven. I dette perspektiv representerer tjenestePaal Berg (Foto: Wardenær,
mannsloven av 1918 en viktig avklaring, sier professor
Thorleif / Oslo Museum)
emeritus Henning Jakhelln. Loven bygger i stor grad på det
lovutkast som ble utarbeidet av Paal Berg [den gang byrettsassessor, senere høyesterettsjustitiarius]. – Hans utkast har aldri vært trykt, og har vært meget vanskelig tilgjengelig.
Med økonomisk støtte fra departementet er utkastet skrevet over til elektronisk tekst, og
det er nå i fulltekst tilgjengelig på www.arbeidsrett.no, forteller Jakhelln.

Norske jurister ber Regjeringen vurdere statsklage mot Tyrkia
Norge har ikke levert statsklage på 34 år,
men nå ber en samlet norsk juriststand
Regjeringen om å vurdere å levere en
statsklage mot Tyrkia til Den europeiske
menneskerettsdomstol. Årsaken er at
dommere blir systematisk forfulgt i
Tyrkia, skriver norske jurister i et brev til
utenriksminister Børge Brende. Brevet er
undertegnet av Dommerforeningen,
Juristforbundet, Den Norske Advokat
forening og den norske avdelingen av Den
internasjonale juristkommisjon.

– Det er svært uvanlig at dommere blir
satt i fengsel for sine avgjørelser i retten, slik
det har skjedd i Tyrkia nylig, sier Ingjerd
Thune, leder av Dommerforeningen.
Tyrkiske myndigheter har slått hardt til mot
medier, politi og rettsvesen etter anklager
om korrupsjon som gjelder presidenten og
hans krets. Journalister og politifolk som
arbeidet med korrupsjonssaken har blitt
arrestert. Da dommerne Metin Özcelik og
Mustafa Baser beordret en redaktør og
flere politifolk løslatt i én av disse sakene,
ble de selv pågrepet og fengslet.

ser tilbake
40 år siden
«Det bygges for tiden en ny hoved
politistasjon i Oslo. Bygningen er
plassert i parkarealet vest for det
fredede Botsfengselet.»
(Og Botsfengselet skal bygges
om til varetektsfengsel)

30 år siden
«En opptelling viser at Norges
Juristforbund har en kvinneandel
på 18,1 % av de yrkesaktive
medlemmer.»
(Lavest kvinneandel har
Statsadvokatenes forening)

20 år siden
«Skal vi opprettholde vår identitet
som bærere av en norsk retts
tradisjon må vi klargjøre for oss
selv hva som er godt og hva som
er svakt.»
(Overlever norsk juridisk metode
et integrert Europa?, spør professor
Kai Krüger)

10 år siden
«Privat etterforskning i Vinmono
polet og i Redningsselskapet har
satt fart i debatten om arbeids
givers innsyn i ansattes e-post.»
(Datatilsynet etterlyser kjøreregler)

Når over 40 advokat
selskaper velger oss…
…kan du være trygg på at vi leverer kvalitet.
Amesto Translations er Norges største leverandør av translatørtjenester.

,
Kontakt oss på: Tlf: +47 922 03 214 · Adr: Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
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Der arbeidsledighet
har rammet hardest
Fra 2014 og fram til nå har 320 større bedrifter i Rogaland
sendt ut varsler til 22.000 m
 edarbeidere om at de mister
jobben enten ved at de blir permittert eller sagt opp.
Arbeidsledigheten i fylket er nå 4,9 prosent. Endringen
har vært dramatisk i regionen som i mange år har vært
preget av investeringer og vekst. Sommeren 2008 ble
det målt en ledighet på 1 prosent i det samme området.
Tekst: Tore Letvik

•

•

J
f
s
m
k
o
R
t

s
b
b
p
d
e
d
o
J

N
a
j
n

o
u

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
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• 22.000 ansatte permittert eller sagt opp
på under to år i Rogaland
• Få jurister har mistet jobben
Juristkontakt besøkte NAV i Rogaland
for å ta tempen på en region av landet
som er på manges lepper, og som på
mange måter er blitt symbolet på
konsekvensene av det kraftige fallet i
oljeprisene. Vi møter NAV-direktør i
Rogaland, Truls Nordahl, i NAVs kontorer i Stavanger.
– Økningen i arbeidsledigheten
startet egentlig sommeren 2014. Da
begynte vi å se at bedriftene her
begynte å si opp folk og så smått gå til
permitteringer. Vi har vent oss til at
det av og til skjer justeringer i form av
en nedgang i investeringsnivået og at
det blir litt økt ledighet før det tar seg
opp
igjen,
sier
Nordahl
til
Juristkontakt.
Sommer og høst 2014 trodde
Nordahl og NAV-ledelsen i Rogaland
at de nok en gang var vitne til en slik
justering og at det ville bedre seg etter
noen måneder.
– Denne gangen fikk vi imidlertid
også fallet i oljeprisen, og det fallet har
uten tvil vært mye kraftigere enn mange

har trodd. Det har forsterket den negative utviklingen på jobbmarkedet. Det
er klart det er kraftig og alvorlig når så
mange bedrifter har sendt ut varsler til
22.000 medarbeidere om at de blir
permittert eller sagt opp fordi det skjer i
et relativt lite geografisk område. Så selv
om vi ikke har verdens høyeste ledighetsprosent ennå, så har veksten i ledigheten vært kraftig, sier Nordahl.
Og ledigheten i fylket varierer
svært mye.
– I Stavanger har vi en arbeidsledighet på fem prosent, og da holder vi
utenfor de som går på tiltak. I nabokommunen Sandnes er ledigheten på
5,8 prosent mens den er på 6,3 i
Haugesund. Det varierer dermed fra
noen kommuner som er ekstremt
berørt, til noen som er ganske uberørt
av situasjonen, sier Nordahl.
– Du har tidligere oppfordret folk
som blir rammet av permitteringer og
oppsigelser til å flytte på seg?
– Ja, hvis du ser på de årene som
har gått så er det jo ingen tvil om at

veksten i dette fylket har kommet som
følge av at folk har vært villige til å
flytte til Rogaland for å jobbe, og vi
tror det kan være en god idé å i hvert
fall ukependle en periode, hvis man
får seg jobb et sted utenfor regionen.
Dette fordi vi mener det er veldig
viktig å ikke få store hull i CV-en, og
da tror vi at ukependling kan være en
fin måte å sikre at du kommer høyt
opp på lista når veksten kommer
tilbake igjen i fylket. Og vi er ganske
sikre på at arbeidsgiverne vil legge stor
vekt på at du har holdt deg i så høy
aktivitet som mulig. Det er jo en måte
å vedlikeholde kompetansen sin på,
sier Nordahl.

Tydelig svikt
Rådgiver på statistikk og analyse i NAV
Rogaland, Gustav Svane, og kommunikasjonsrådgiver Astrid Nodland, peker
også på at nedgangen som er kommet
nå må sees i lys av at Rogaland har hatt
svært høy sysselsetting over mange år.

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

telefon: 33 48 43 00 • helpdesk@advisor.no • www.advisor.no
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NAV-direktør Truls Nordahl i Rogaland.

– Vi hadde den laveste ledigheten i
landet fra 2006 og fram til andre
halvdel av 2014. Når vi vet at ledigheten var helt nede i én prosent sommeren 2008, blir svikten i sysselsettingen
veldig tydelig når det skjer over en så
kort periode og så mange mister jobben på så kort tid, sier Svane og
Nodland som kan fortelle at det er de
tre yrkesgruppene bygg og anlegg,
ingeniør og ikt-fag, og industriarbeid,
som har hatt størst økning i arbeidsledigheten det siste året.
Varsler om oppsigelser og permitteringer gir NAV verdifull informasjon
om utviklingen i arbeidsmarkedet. I
følge Svane og Nodland kan det være
mørketall i denne statistikken.
– Bedrifter med færre enn 10
ansatte trenger ikke varsle oss om
permitteringer og oppsigelser, og det
gjør at tallene kan være noe høyere,
spesielt innen byggefirmaer, sier de to.
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Advokat Ragnhild Bø Raugland i Juristforbundet.

Juristene er ofte
blant de siste
som må gå
Totalt var 12.621 registrert helt
ledige i Rogaland i januar. Fordelt på
yrkespraksis er det flest ledige i bygg
og anlegg med 2366 personer, mens
det i akademiske yrker i januar var 178
helt arbeidsledige.

Jurister rammes sent
På forespørsel fra Juristkontakt utførte
NAV Rogaland en undersøkelse av
hvor mange av disse som er jurister.
Undersøkelsen viste at det er 10 jurister i Rogaland registrert som arbeidsledige.
Fagsjef for juridiske tjenester i
Juristforbundet, advokat Ragnhild Bø

Raugland har erfaring med at jurister
gjerne kan være blant de siste som blir
overtallige i nedbemanningsprosesser.
– Dette har jeg sett i tidligere perioder hvor bedrifter har hatt fokus på
innsparing. Juristene er ofte blant de
siste som må gå. Selv om det kan være
signaler og håp om en utflating av
ledigheten nå, kan vi ikke se bort fra at
også flere jurister kan rammes, sier Bø
Raugland til Juristkontakt.
Bø Raugland dekker de fleste av
fagsporene innen arbeidsretten, og har
mangeårig erfaring innen mekling,
forhandling og rådgivning.
– Det vi også har sett fra tidligere
prosesser er at de fleste jurister er godt
tilpasningsdyktige, og gjerne raskt finner seg nytt arbeid. Vi har også sett at
det er et godt råd for jurister som blir
ledige å satse på å være mobile når de
ser etter ny jobb, sier Bø Raugland.
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Kan du leve det livet du
gjør i dag med halv lønn?
Hvis du blir varig arbeidsufør må du regne med at inntekten din reduseres
kraftig – resten av livet. Juristforbundets kollektive uførekapitalforsikring
har som formål å sikre deg og din familie økonomisk hvis du eller din
ektefelle/samboer/partner skulle bli varig arbeidsufør.

e
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Juristforbundets uførekapitalforsikring er svært prisgunstig
sammenlignet med individuelle livs- og uføreforsikringer.
Prisen for tilsvarende forsikringer er ofte minst 5 ganger høyere.

t

Dette er din viktigste forsikring!

e
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Telefon: 23 11 33 11
E-post: forsikring@juristforbundet.no
www.juristforbundet.no/forsikring

Ta kontakt
– tegn din
forsikring
i dag!

De gjennomfører Norges asylpolitikk

– Menneskeskjebnene r
men regelverket må f

De setter politikernes instrukser og utlendingsmyndighetenes
vedtak ut i livet og har stadig oftere samfunnets øyne rettet mot
seg og sitt arbeid. Den store veksten i antall asylsøkere til Norge
satte Politiets Utlendingsenhet (PU) og dens juridiske avdeling på
en hard prøve. Juristkontakt har avlagt avdelingen et besøk for å få
et innblikk i det presset og ansvaret PU-juristene jobber under.
Tekst og foto: Tore Letvik

e rører oss,
å følges

F.v. Jan Olav Frantsvold, Anne Grethe
Hemmings og Rolf Odner i møte
på PUs juridiske avdeling på
Tøyen i Oslo.

Det formelig stormet rundt avgjørelser fattet av juristene i Politiets
Utlendingsenhet når situasjonen var
på mest opphetede under flyktningstrømmen over Storskog i fjor
høst og i de første ukene av 2016.
Enkeltindividets rettssikkerhet skulle
ivaretas samtidig som det lå et vedvarende politisk press på PU om å løse
situasjonen.
– Jeg skal innrømme at det til tider
knaket i sammenføyningene i vårt
system og at det var en tøff tid for oss
alle. Det ble litt sånn «Storskog minutt
for minutt» en periode og alle medier
fulgte med. Men jeg føler at vi besto
«prøven» selv om situasjonen utfordret også vår måte å tenke på i forhold
til at vi må ha et minimum av saksbehandling for å avklare hvem menneskene er før vi fatter vedtak, sier politiinspektør og leder av PU´s juridiske
avdeling, Jan Olav Frantsvold til
Juristkontakt.
Frantsvold tar i mot oss i PU´s
hovedbygg på Tøyen i Oslo.
Politiinspektøren begynte som leder av
juridisk avdeling i PU juni 2012. Før
det var han nestleder i Politijuristene i
noen år fram til 2008, da han tok over
som leder etter Curt A. Lier. Et lederverv han hadde fram til han begynte i
Politiets Utlendingsenhet i 2012.
Enheten har vært gjenstand for en
rivende utvikling de siste årene.
– Det var rundt 350 ansatte i PU da
jeg begynte her. I dag begynner det
totale antall ansatte å nærme seg 1000
personer. Til tider har det vært 50 –
100 ansettelser av gangen. Den politiske viljen til å satse på vårt felt er stor
og har vært spesielt stor under nåværende regjering, sier avdelingslederen
som viser oss rundt i mottaksavdelingen hos PU.
I ett av rommene, som i fjor høst
ble brukt som mottakslokale for barnefamilier, oppholdt det seg 50 asylsøkere i noen hektiske septemberdager.
På veggen henger en flatskjerm. Over
skjermen flimrer tegnefilmer på
Disney Channel for å gi de minste en
mulighet til å få tankene vekk fra

20

hverdagen som flyktninger i et fremmed land.
Siden Frantsvold ble sjef for PU´s
juridiske avdeling i 2012 har den vokst
fra 10 ansatte, hvorav 8 var jurister, til
en avdeling som i dag teller 21 ansatte.
17 av disse er jurister. De har avdelingsmøte én gang i uka hvor løpende
saker drøftes, arbeidsoppgaver fordeles og planer legges.

Det var rundt
350 ansatte i PU da jeg
begynte her. I dag begynner
det totale antall ansatte å
nærme seg 1000 personer

Samfunnssikkerhet
– Vi er en ganske sunn miks av mennesker. Noen har bakgrunn fra politi
eller påtalemyndighet. Andre har
bakgrunn fra utlendingsmyndighetene. Å ha ansatte med stor
systemkunnskap om straffeprosess og
bruk av straff kombinert med ansatte
som har utlendingsrettslig bakgrunn
gjør at vi klarer å håndtere dette feltet
ganske bra, sier Frantsvold.
Han kan fortelle at PU´s oppgaver
har blitt mer omfattende de siste
årene.
– I utgangspunktet er PU et relativt
ungt politiorgan. Det er bare 12 år
siden vi ble opprettet, for å registrere
utlendinger som søker asyl. I tillegg
skal vi identifisere asylsøkerne slik at
norske myndigheter skal ha en formening om hvem som er her, og kunne si
litt om hva slags mennesker dette er
gjennom å få et bilde av forhistorien
deres. Registreringen gjør vi for at
utlendingsmyndighetene skal vite nok
til å kunne avgjøre om de oppfyller
kravene til å få bli i Norge eller ikke,
sier Frantsvold.
Han peker på at PU nå også i
økende grad avklarer forhold knyttet
til samfunnssikkerhet.

– De siste årene er det blitt mye
tydeligere at vi har ansvaret for å gjøre
vurderinger av om asylsøkernes status og
bakgrunn gjør at de kan representere
noen fare for det norske samfunnet.
Identitet, kriminalitet og samfunnssikkerhet er tre viktige temaer for PU.
Avklaring av identitet er maktpåliggende
for å kunne vite hvem menneskene er,
både i forhold til de som skal bli en del av
vårt samfunn i framtiden, men også dersom de skal til et annet land. Man må
også vite hvor de kommer fra og hvem de
er for å kunne returnere folk. Vi undersøker om de har gjort noe straffbart i andre
land eller i Norge, og vurderer om de kan
utgjøre noen fare for samfunnssikkerheten her i landet, sier Frantsvold som
mener det for folk flest er lett å gå seg
bort i forhold til PU´s rolle.
– Mange ser nok på oss som symbolet på at – nå må du ut av Norge – og
det er vi jo, fordi det er vi som sender
dem ut. Men det er ikke vi som avgjør
om folk skal få bli eller ikke. Vår spesielle rolle er at vi først avklarer identitet, registrerer og undersøker bakgrunn, før Utlendingsdirektoratet og
Utlendingsnemnda avgjør om de får
bli her eller ikke. Hvis de får avslag på
søknad om asyl får vi på nytt ansvaret
for disse menneskene ved at vi skal
effektuere avslaget eller returnere
dem til et annet land, sier Frantsvold.

Sterkere politipreg
PU er en del av politiet men samtidig
ansett for å være en del av forvaltningsmyndighetene.
– Utlendingsfeltet er forvaltningsrettslig, så vi driver med en form for
utlendingsprosess, hvor det er egne
regler for bruk av fengsling, pågripelse,
undersøkelser og slikt. Inngrep som
likner på ransakning finnes i et eget
spor i utlendingsloven, sier Frantsvold
som mener PU de siste årene har fått
et stadig sterkere preg av å være en del
av politiet.
– Det har skjedd en dreining i den
retningen etter at Kristin Kvigne ble sjef
for PU. Hun har ønsket å sette et slikt
preg på organisasjonen og har lykkes bra
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vi så raskt behovet for å ha jurister der.
I løpet av noen ganske få uker kom det
5000 asylsøkere til Storskog, totalt
5.500 i hele 2015. Uten å ha egne folk
på stedet tror jeg nok min nattesøvn
ville vært betraktelig dårligere, sier
Fransvold som vil rose samarbeidet
med stedlig politi.
– Vi har hatt en veldig god dialog
med politimesteren i Finnmark. PU´s
jurister har inngått som en del av
arbeidet i politidistriktet. Når det var
PU-arbeid å gjøre, så gjorde de det.
Hvis det var behov for å jobbe med
straffesakene til politimesteren i
Finnmark, så hjalp de til med det når
de hadde tid. Dette har vært et godt
eksempel på offentlig samhandling,
sier Frantsvold som var glad han selv
tok turen til Finnmark.

.
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82 ble pågrepet
Jan Olav Frantsvold leder juridisk avdeling i PU.

med det. Ikke minst ved at vi prioriterer
hardere på at mennesker som er straffet
skal håndteres raskt. Så mange som én
av tre som sendes ut av Norge er tidligere
straffet. Gjennom denne prioriteringen
har også vår samhandling med resten av
politiet blitt styrket de siste årene. Vi har
et politidirektorat som er opptatt av det
samme, og det gjør nok også sitt til at vår
identitet som en del av politiet har blitt
mye sterkere. Det er stor enighet i Norge
om at utlendinger som er straffet ikke
hører hjemme her selv om det er utfordringer også her. Det finnes straffede
mennesker som har barn og straffede
mennesker som har røtter i lokalsamfunn. Enkeltskjebnene er som regel alltid engasjerende.
Frantsvold mener hendelsene i
Storskog, som ligger like utenfor
Kirkenes, fikk et særpreg – ikke bare
på grunn av det store antallet flyktninger – men også ved at flyktningene
brukte grensepasseringsstedet til
Russland, som er Norges eneste landbaserte Schengen-grense.
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– Å returnere asylsøkere ut av
Schengen og tilbake til Russland ble
nok veldig symboltungt og jeg tror det
var lett å identifisere oss som de som
hadde bestemt at mennesker ikke
skulle få være i Norge, selv om det var
politiske prosesser som avgjorde det.
Det er både spennende og ikke minst
givende å jobbe på et felt som er fylt
av oppmerksomhet, og det er klart at
det ligger en stor utfordring i å prøve å
innfri politiske ambisjoner i et fagfelt
som er så følsomt, sier Frantsvold som
sendte jurister fra sin avdeling til
Kirkenes, for å få nærhet og førstehåndskjennskap til hendelsene.
I oktober måned reiste han selv dit
for å få et overblikk over situasjonen.
– Hvordan var hverdagen din da
det kokte som verst på det mest hektiske rundt flyktningsituasjonen på
Storskog? Ble det noe søvn på deg?
– Jada. Avdelingen er preget av
veldig flinke folk. Det er høyt kompetente mennesker. I oktober var vel de
høyeste ankomstene over Storskog og

– Det ga et inntrykk som sitter dypt.
Den helt spesielle atmosfæren på
selve grensepunktet Storskog hvor det
store antall asylsøkere kom over fra
Russland. Kirkenes, som ikke bare bar
preg av å være i sentrum av begivenhetene, men også er en by hvor russiske
turister eller besøkende utgjør en del
av gatebildet, og hvor det er skiltet på
russisk i tillegg til norsk. Vi ble ganske
fort klar over at det var noe særegent
ved gruppen av utlendinger som kom
over Storskog. Det mest vanlige er at
asylsøkere ikke har med seg dokumenter. Ikke fordi de ikke har dokumenter,
men fordi de ikke har de med seg.
Absolutt alle som kom over Storskog
hadde pass og andre dokumenter. Det
gjorde at det var enklere å avklare
deres identitet enn vi er vant med fra
asylsøkere som kommer inn over
grensen andre steder i Norge, sier
Frantsvold.
Etter noen uker hadde myndighetene fått etablert et ankomstsenter i
Kirkenes. På ankomstsenteret var det
en periode innkvartert 82 personer.
Russland hadde sagt ja til å la Norge
returnere dem.
– Vår jobb i den prosessen var å få
effektuert vedtakene fra UDI – nær
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Politimester Ellen Katrine Hætta i Kirkenes på Storskog grensestasjon november
i fjor. (Foto: Terje Mortensen, VG)

sagt en marsjordre om at nå skal disse
returneres til Russland – hvor de kom
fra, sier Frantsvold som på et tidspunkt
besluttet at alle 82 skulle pågripes.
Blant dem var noen barnefamilier.
Pågripelsene av flyktninger utløste
sterke reaksjoner og kritikk mot PU.
– Siden PU er en del av politiet og
har tvangsmidler, kan vi pågripe folk og
fremme krav for domstolene om å sette
personer i forvaring, som det heter i
utlendingssporet. Det er et tvangsmiddel som det er knyttet mye juss til og en
god del av vårt arbeid går med nettopp
til å vurdere grunnlaget for bruk av
tvangsmidler. På et tidspunkt ble det
offentlig kjent at formålet med å innkvartere dem i ankomstsenteret var for
å planlegge retur av dem til Russland.
Dette ble også kjent for 82 som bodde
der, og de ville ikke dra og heller ikke
hjelpe til slik at vi fikk de tilbake til
Russland, sier Frantsvold.
Det ble også klart at mange innbyggere i lokalsamfunnet hadde stor
sympati med de 82, og ikke syntes de
skulle returneres til Russland. Til å
begynne med gjorde mangel på transportmidler, kulde og lange avstander
det umulig for flyktningene å komme
seg vekk.
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Ankomstsenteret ligger rett ved siden
av flyplassen i Kirkenes – et stykke fra
sentrum – og normalt er det ikke
enkelt å komme seg derfra. Det var
også kaldt ute og en del faktorer som
gjorde at det ikke var lett å bevege seg
fritt. Rettslig sett var det enkelt å
bevege seg fritt, men praktisk vanskelig.
– Det var først når noen klarte å få
seg transport til en kirke, og at folk
begynte å komme i privatbiler og tilby
skyss til asylsøkerne, at situasjonen ble
veldig uhåndterlig for oss, noe som
utløse et behov for å pågripe alle og å
sette opp vakt for å begrense bevegelsesfriheten. Det er ikke vanskelig å
forstå at det vekker reaksjoner, spesielt
ikke når man ser familier og barn, og
alle tenker jo at dette er mennesker
som sikkert hadde hatt det bedre i
Norge enn i Russland. Det er politiske
prosesser vi blir stående som ansiktet
på, sier Frantsvold.

Skiftende meninger
Han peker på at meninger og holdninger skifter fort i det politiske liv og
blant folk flest.
– For ganske nøyaktig ett år siden
var PU, i likhet med Politidirektoratet,

i Kontroll,- og konstitusjonskomiteen
på Stortinget og ble utfordret på
hvordan vi hadde håndtert den såkalte
asylbarnsaken. Ett av temaene var: hva
gjør vi med mennesker – og familier
spesielt – som har vært lenge i Norge
fordi man ikke har effektuert vedtak
om utsendelse? Det offentlige Norge
var da opptatt av at vi var for ivrige i å
sende ut familier. I november 2015 sto
det politiske flertallet for at vi så fort
som råd var skulle få sendt flest mulig
av de som kom over Storskog hjem
igjen. Det kom forslag både om å ta i
bruk charterflyvninger og direkte
retur, sier Frantsvold.
Han forteller videre at situasjonen
nå er at Norge har fått en avklaring
med russiske myndigheter om at man
må følge de mer etablerte rutinene.
– Det foreligger en returavtale
mellom Norge og Russland fra 2008,
og dette er et tema som vår avdeling er
involvert i.
– Pågripelsene på Storskog varte
bare i et par dager, men var eksempel
på at dere må fatte vedtak som kan
være upopulære, og som utløser kritikk. Går kritikken inn på dere personlig?
– Det er helt umulig ikke å la seg
påvirke av enkeltskjebner. Selv om det
kan høres ut som en floskel så er det vår
oppgave å være profesjonelle. Vi må
håndtere menneskene ut fra de saklige
vurderingene som er gjort myndighetene. Men det er ikke alltid enkelt, og vår
avdeling snakker vi høyt om slike ting
for å være forberedt på hva man kan
møte. Og vi møter jo menneskeskjebnene daglig, ikke minst gjennom vår
bruk av tvangsmidler, sier Frantsvold.
I fjor begjærte PU fengslig forvaring 1000 ganger.
– Det betyr at det ved 1000 anledninger sto en politiadvokat fra PU i
tingretten og begrunnet så saklig som
mulig hvorfor det er nødvendig å
bruke fengslig forvaring på mennesker
som åpenbart er i en situasjon hvor de
føler desperasjon. Det er lett å bli
berørt. Ikke minst i de få tilfellene
hvor disse situasjonene også omfatter
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barn og familier med barn. Det er
ansatte her som har barn selv og det er
jo ikke vanskelig å identifisere seg med
det å rømme til et bedre sted for seg og
sine, sier avdelingslederen.
Han mener det er en trøst å vite at
Norge har systemer som det er grunn
til å stole på.
– Jeg tror nok vi har en stor grad av
systemforståelse. At man må slå seg til
ro og akseptere at vi har et velfungerende system hvor rettssikkerheten
ivaretas. Som jurist er man jo trent i
den måten å tenke på, sier Frantsvold
også peker på at det er en god del
mennesker som returnerer frivillig.
– Vi må også tenke på alle de menneskene som får et avslag, som innfinner seg med det og reiser hjem. De får
svært
sjeldent
oppmerksomhet.
Hvordan ville det vært om det å nekte
å reise ville bety at man da bare kan
bli, uten at det får noen konsekvenser?
Realiteten er at man egentlig kan
droppe å ha en innvandringsmyndighet i det hele tatt dersom man ikke
effektuerer avslagene, sier Frantsvold.
I overkant av 7800 mennesker ble
returnert fra Norge i 2015 etter å ha
fått avslag på sine asylsøknader. Mens
det i gjennomsnitt i årene før 2015
kom årlig 10.000 – 15.000 asylsøkere
til Norge kom det hele 33.000 i fjor.
– Det kom med andre ord tre ganger så mange som vi er bygget for å
håndtere og ingen av oss trodde vi
skulle klare å håndtere alle returer når
vi fikk den store økningen på høsten.
Og når tilstrømmingen av asylsøkere
var på det høyeste, i oktober måned,
var vi fristet til å tenke at vi nok ble
nødt til å droppe uttransporteringene,
at vi ikke ville få tid. Men så kom
Stortinget med en tilleggsbevilgning
og med hjelp fra politidistriktene fikk
vi gjort alt sammen. Men det ble et
eksempel på at det kan være utfordrende at vi har de to hovedoppgavene
som går parallelt. Alle mennesker skal
registreres og håndteres – samtidig
skal vi sørge for at noen hele tiden
sendes tilbake, sier Frantsvold.
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Identitet,
kriminalitet
og samfunnssikkerhet
er tre viktige temaer
for PU
Overnattet ute
For PU er eksemplene mange på at det
er vanskelig, eller nesten umulig, å
fatte vedtak eller å ta avgjørelser som
gjør alle til lags. Som da flyktningestrømmen nådde hovedstaden i noen
hektiske uker i september og oktober i
fjor. Bilder av utslitte flyktninger som
overnattet på gaten utenfor PU på
Tøyen i Oslo førte til krass kritikk fra
engasjerte enkeltpersoner og interesseorganisasjoner.
– Vi klarte ikke å få registrert raskt
nok og tatt oss av alle og var selvfølgelig ikke fornøyd med en situasjon hvor
det var asylsøkere uten husrom som
måtte overnatte på gaten. Derfor inngikk UDI en avtale med et hotell i
nærheten slik at vi fikk innkvartert
dem der i påvente av registrering og
videre transport til mottak. Det førte i
sin tur til kritikk fra andre hold om at
asylsøkere som kom til Norge ble innkvartert på hotell, og kunne leve i
luksus, sier Frantsvold.
– Når du står i dette og kritikken
skifter fra det ene til det andre – kritikk
for at flyktninger må ligge ute, og så
for at de får bo på hotell – som leder av
juridisk avdeling tar du jo en del avgjørelser som blir rammet av kritikken. Er
det frustrerende eller ser du det som
naturlige skiftninger i en slik situasjon?
– Jeg har ikke noe enkelt svar på
det. Men en god del av kritikken opplever jeg nok som for vår del ganske
nøytral støy. Jeg oppfatter det som
nøytralt fordi det er et betimelig politisk ordskifte. Sånn er det jo, og det bør
man akseptere. Det som derimot går
mer inn på meg, og kanskje også andre
på vår avdeling, er kritikk som dreier
seg om grundigheten i arbeidet vårt.
Som at vi er lemfeldige i vår utøvelse

av makt overfor disse menneskene.
Kritikk om måten politiet håndterer
mennesker fra andre land på rammer
dypere. Det skal ikke være grunnlag
for slik kritikk. Vi skal være skikkelige.
Kritikk som går på at vi ikke er skikkelige smerter mer enn den politiske
diskusjonen – som jeg opplever som
veldig sunn og nødvendig, sier
Frantsvold.
Han viser til de siste ukenes diskusjon om instruksen på Storskog, som
går ut på at asylsøkere som kommer
til Norge etter å ha hatt opphold i
Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.
– Dette er et godt, illustrerende
eksempel på at vi som offentlige tjenestemenn er forpliktet til å følge
lojalt opp de instruksene vi får. Jeg
setter min egen ære inn på at vi skal
håndtere de reglene vi får. Hvis vi ikke
gjør det, så undergraver vi det systemet
vi er en del av, og den demokratiske
prosessen som ligger bak disse reglene.
Det er helt betimelig at folk stiller
spørsmål ved regelverk og instrukser,
men det er ikke noe vi kan ta hensyn
til. Kritikken mot selve instruksen
opplever jeg også å være nøytral for
vår del. Kritikk som dreier seg om
hvordan vi har anvendt disse reglene
går nok mer inn på meg, sier Frantsvold.
Rett før jul rettet Sivilombuds
mannen kritikk mot PU for å utøve for
inngripende kontroll av de internerte
på utlendingsinternatet på Trandum.
– Dette er kritikk vi tar på dypeste
alvor og gjelder juridiske skjønnsvurderinger som jo er i kjernen av det min
avdeling skal være opptatt av.
Rapporten fra Sivilombudsmannen
blir lest og grundig fulgt opp selvfølgelig. Meningsytringer om at det tar lang
tid å sende ut folk, eller at vi er så
opptatt av å effektuere vedtak for
barnefamilier bare fordi de har vært
her lenge, er kritikk jeg ikke legger så
stor vekt på. Vår oppgave er å effektuere vedtakene uansett hvordan de ser
ut. Det er også noe med at vi har lettere for å forstå kritikk fra andre jurister. Det er ofte den som når lengst inn.
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Juristforbundets lederkonferanse

– Ledere må være i stand til
å motivere medarbeiderne
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Det sier tidligere regjerings
advokat Sven Ole Fagernæs.
Han tror ikke en bestemt
lederfilosofi fungerer på alle
arbeidsplasser, men noe er
felles: En leder må kjenne
 edarbeiderne for å forstå hva
m
som motiverer dem og hva som
oppleves som meningsfylt
og inspirerende. Fagernæs har
hatt flere lederoppgaver
i karrieren og snakket om
egne erfaringer under
Juristforbundets
lederkonferanse.
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– Omorganiseringer er krevende
for ledere. Gjennomføringen av det
er vanskeligere enn man tror,
sier Sven Ole Fagernæs.
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I februar gikk Juristforbundets lederkonferanse av stabelen, med blant
andre tidligere regjeringsadvokat Sven
Ole Fagernæs blant foredragsholderne.
Fagernæs har også vært departementsråd og sysselmann på Svalbard og
snakket om erfaringene fra alle disse
arbeidsplassene. Juristers makt ser ut
til å øker mer og mer, men har jurister
noen fordeler som ledere?, spurte
Fagernæs.
– Det er personen som er viktigst,
ikke utdanningsbakgrunn. Men man
kan likevel si noe om jurister som
ledere. Blant styrker kan nevnes evnen
til å tenke subsidiært, at jurister er
gode på pro contra og at de er opptatt
av rettferdighet. Men samtidig kan det
være at vi har litt for lett for å akseptere rammer og at vi kan være mindre
kreative.
Når det gjelder ulike lederteorier,
mener han de kan minne litt om slanketips – det kommer stadig nye, men
det er ikke alltid så lett å få det til å
fungere i praksis.
– Endring krever små steg over tid.
Også må vi huske at de fleste av oss
har et ganske lite potensial for endring.
Vi skjønner heller ikke alltid hvordan
vi virker på andre. Det er ikke lett å se
sin egen lederstil. Menneskelig kommunikasjon er vanskeligere enn vi tror.
Han peker på at mange kommer
inn i en lederrolle litt tilfeldig.
– Vi blir ofte ledere fordi vi har
vært gode i den jobben vi har hatt før,
men det betyr jo ikke at vi automatisk
blir en god leder, sier Fagernæs.
Han mener man må spørre seg om
hvorfor man vil bli leder og hva man
vil med det.
– Er det bare tilfeldigheter? Jeg har
en følelse av at kvinner er mer bevisste
på å tenke gjennom akkurat det.

Ulik ledelse
Fagernæs peker på at ulike organisasjoner krever ulik ledelse og under
lederkonferansen sammenliknet han
lederoppgavene han har hatt ved
regjeringsadvokaten, som departementsråd og som sysselmann. Alle
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disse arbeidsplassene hadde ulike krav
til ledelse.
– Hos regjeringsadvokaten var det
viktig med faglig legitimitet, at man
var god på rekruttering, at man fikk
folk til å trives og at man klarte å
delegere. Som departementsråd i var
det viktig med struktur på oppgavene.
Det kunne være vanskelig å finne rollen sin når det gjaldt uavhengighet.
Strategisk tenkning var viktig. Som
sysselmann var man en ambassadør
utad. Utfordringen kunne være å få
alle de ulike yrkesgruppene til å trekke
i samme retning og man måtte være
god på å mekle.

Lederteorier kan
minne litt om slanketips
Ledelse handler også om å se hva
som er utfordringene.
– Blir det nedbemanning i tiden
som kommer? Og hvem er det vi skal
lede? Er det en selv? Er det andre? Er
det privat eller offentlig virksomhet?
Ledelse i Norge har blitt kritisert
for å mangle tydelighet og for å gi vage
tilbakemeldinger.
– Det som er viktig å forstå når vi
snakker om vår norske lederstil er den
tillitten vi har til hverandre her i landet. Det påvirker ledelse. Tillitten er et
stort gode, men vi skal være oppmerksom på at det kan gå utover tydelighet
og tilbakemeldinger.
Han ser stort behov for gode ledere
i tiden fremover.
– Det er noen endringer i tiden. Vi
ser tegn til svakere økonomi samtidig
som ny teknologi utfordrer. Det nedbemanninger i det private, men det vil
bli omstillinger også i det offentlige.
Omorganiseringer er krevende for
ledere. Gjennomføringen av det er
vanskeligere enn man tror. Det er fort
gjort som leder å lukke seg inne i sin
egen boble under vanskelige prosesser.
Da trenger man gode folk rundt seg,
sier Fagernæs.

Under konferansen kom den
tidligere regjeringsadvokaten
med flere råd til ledere:
• Det er viktig å være i stand
til å motivere medarbeiderne. Man må kjenne
medarbeiderne for å forstå hva som motiverer
dem og hva som oppleves
som meningsfylt og inspirerende. Ønsket om å bli
sett har økt.
• Be om å få tilbakemeldinger på egen ledelse. Det
kan ta en del tid å snakke
med medarbeiderne, men
det vil lønne seg. Dersom
man leder seg selv, må
man drive selvinspeksjon.
• Ledere må ha høy etisk
standard. Dette har bare
blitt viktigere de siste
årene.
• Ledere må ha forståelse av
og blikk på kjernevirksomheten. Her må man
være tydelig på hvilken
retning man ønsker. Det
krever tydelig ledelse.
• Ledere må ha en konstruktiv uro i seg. Er det
noe som kan gjøres bedre?
Er man god nok på
ressursutnyttelse og kompetanse? Et felt man ikke
må undervurdere er IT.
• Ledelse skal være rettferdig. Det handler om å
bruke de samme normene
og om åpenhet i prosesser.
• Ledere må respektere at
medarbeiderne har et privatliv. Det skjer noe
utenom jobben også.
• Ikke la ubehagelige ting
ligge.
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J

Kimberley
Motleys
lov
Amerikanske Kimberley
Motley fikk som første
ikke-afghaner – og
kvinne – tillatelse til
åp
 raktisere som
advokat i A
 fghanistan.
Hun har også dratt
i gang J ustness Project
og er hovedperson
i en ny prisvinnende
dokumentarfilm.
Nylig var M
 otley
i Norge – og hun
kommer tilbake for
å delta på Jurist
kongressen senere
i år.
Tekst: Ole-Martin Gangnes
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Advokat Kimberley Motley går med
målrettede og bestemte skritt nedover
korridoren på riksadvokatens kontor i
Kabul. Den afghanske assistenten og
tolken følger like bak. «Vi er tilbake»
sier hun og tar plass på kontoret til
representanten for den afghanske
riksadvokaten.
Motley vil ha svar på hvorfor den
sør-afrikanske klienten hennes fortsatt
sitter fengslet når han allerede skulle ha
vært løslatt og tidsfristen for en anke fra
påtalemyndigheten har utløpt.
”Betyr ikke de afghanske lovene
noe for dere? For det står i loven at
man kun har 30 dager. Dere kan ikke
bare finne på deres egne lover, eller
hva?», spør hun.
Scenen er hentet fra den danske
dokumentarfilmen Motley´s Law. I
februar var Motley i Norge for å
snakke om filmen.
– Rettssystemet tar ofte ikke hensyn
til loven og dømmer folk uten å stille
dem for retten eller det tvinges fram
tilståelser. En av oppgavene mine er da
å fortelle dem hva deres egne lover sier,
uten å fornærme, forteller hun.
I fire år har filmmakerne fulgt Motley
på jobb i et korrupt rettssystem i
Afghanistan, der det likevel ikke er umulig å jobbe innenfor loven – bare en er tøff

nok. Og det er Motley. Den tidligere Mrs.
Wisconsin-America vinneren, som vokste opp i et tøft nabolag i Milwaukee, er
ikke redd for å snakke høyt og direkte i et
samfunn der kvinner tradisjonelt har en
helt annen rolle. Hun ser menn i øynene,
hun håndhilser og går ikke med slør. Men
Motley har opplevd trusler og må tenke
på egen sikkerhet, fremkommer det i
dokumentarfilmen.
Det hele begynte da hun i 2008
reiste til Afghanistan for at delta i et
mentorprogram for opplæring av afghanske advokater gjennom det amerikanske justisdepartementet. Og hun
dro ikke for å «redde verden». Turen til
Afghanistan var den gang hennes første
utenfor USAs grenser.
– Jeg gjorde det ikke på grunn av
spesiell interesse for internasjonal rett
eller afghanske forhold, men jeg dro
opprinnelig for pengene, sier hun.
Betalingen var nemlig god. Med tre
barn hjemme og studielån å betale var
det av betydning. Og hun hadde ikke
sett for seg å bli mer enn et års tid. Det
var greit for mann og barn.
Selvstendig
I løpet av det første året i Afghanistan
møtte hun en rekke mennesker og
besøkte mange fengsler. Hun så at
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Kimberley Motley er hos statsadvokaten og forlanger at hennes klient må løslates. (Foto: Made in Copenhagen)

P

mange utlendinger – fra Australia,
Storbritannia og andre steder – satt
fengslet i landet. Ambassadene gjorde
lite og mange trengte juridisk hjelp.
– Det satt folk i fengsel som ikke
hadde tilgang til advokat eller visste
hva de var siktet for eller hvor lang
straffen var.
Hun sluttet i mentorprogrammet
og startet egen selvstendig praksis.
– Jeg står helt på egne ben økonomisk og vil ikke ta imot støtte fra
offentlige programmer osv.
Klientene ble utenlandske statsborgere i Afghanistan og selskaper som drev
business i landet. Slik er det også i dag,
det er dette hun lever av. Men ved siden
av arbeider hun pro bono med menneskerettighetssaker. Rundt 30 prosent av
sakene hennes handler om menneskerettigheter og hun er særlig opptatt av
rettighetene til afghanske kvinner.
Advokatkollega Tom Rosenstock,
som også har arbeidet i Kabul, har
beskrevet arbeidet hennes slik: Det
gjør antakelig mer for å promotere

h
i
h
u

28

Rettssystemet
tar ofte ikke hensyn
til loven

«rule of law» enn store ambisiøse programmer, fordi disse aldri når ut til der
«the rubber meets the road».
– Det er tøft å se mye av det som
foregår og hvordan kvinner behandles.
Kvinner som er voldtatt blir sendt i
fengsel, inkludert barn. Kvinnene blir
anklaget for utroskap etter en voldtekt.
Kvinner kan også bli fengslet fordi de
har forlatt hjemmet uten lov eller fordi
de har forsøkt å rømme fra en mann.
De aller fleste av kvinnene i fengsel
skulle aldri vært der.
Men for enkelte kvinner er det
faktisk bedre i fengsel enn utenfor –
familien vil kanskje ikke ha noe med
dem å gjøre eller de må gifte seg med

sin egen voldtektsmann. Motley sier
det tøffeste ved å være i landet er å se
hvordan kvinner behandles.

Justness Project
Motley er presiserer at hun ikke først
og fremst er en menneskerettighetsadvokat – de fleste klientene hennes er
betalende klienter, inkludert næringslivsklienter. Men hun har likevel satt i
gang en kampanje for å samle penger
og interesse for et prosjekt kalt
Justness Project.
“We’re putting the laws back in the
hands of citizens worldwide», lyder
beskrivelsen av prosjektet – som har
ambisjoner om å strekke seg over hele
verden. Det handler om å skape nye
veier for utbredelse av rettssikkerhet
og rettssamfunn gjennom jordnært
arbeid. Borgere skal gjennom opplæring og oppmuntring bruke lovene og
hevde rettighetene sine. Noe som er i
tråd med Motleys kritikk av store
offentlige programmer; i dokumentarfilmen peker hun på at i Afghanistan
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På fengselsbesøk i Kabul. Motley har klienter fra hele verden. (Foto: Made in Copenhagen)

har enorme pengesummer forsvunnet
i korrupsjon og at det dermed ikke
hjelper å bare pøse penger ukritisk inn
uten å være ute i den virkelige verden.
I dag har virksomheten vokst utenfor Afghanistan.
– Jeg har klienter fra hele verden nå.
Advokatfirmaet Motley Legal driver en global advokatvirksomhet og
tid går også med til reising og foredragsvirksomhet. Motley forteller at
hun ikke vet hva hun skulle gjort for å
holde kontakt med mann og barn uten
Skype osv.
Til konferansen Oslo Freedom
Forum kommer Kimberley Motley for
andre gang i mai.
Dessuten er hun foredragsholder under
Juristkongress 2016 i november. Det siste
er Juristforbundets store kongress som
går av stabelen på Lillestrøm utenfor
Oslo 24.–25. november.

Kimberley Motley
• Amerikansk advokat fra Milwaukee, Wisconsin
• Var første ikke-afghaner som praktiserte som advokat
i Afghanistan i 2008
• Aktuell med dokumentarfilmen Motley´s Law
• Initiativtaker til Justness Project
• Kommer til Juristkongress 2016 i november

Motley´s Law
• Dokumentarfilm om Kimberley Motley regissert
av danske Nicole Horanyi
• Filmen hadde verdenspremiere på Chicago
International Film Festival i oktober 2015
• Den har vunnet Grand Jury-prisen på DOC NYC,
samt prisen for Best Female-Directed Documentary
under den europeiske dokumentarfilmfestivalen IDFA.

Overtar roret
i Høyesterett
Toril Marie Øie er Norges nye høyesterettsjustitiarius.
Justisminister Anders Anundsen offentliggjorde
utnevnelsen i februar, og 1. mars overtok hun etter
Tore Schei.
Tekst: Ole-Martin Gangnes
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V
F.v. Magnus Matningsdal, Tore Schei, Jens Edvin Skoghøy, Toril Marie Øie og Gunnar Bergby under et arrangement i Høyesterett
i februar i anledning utgivelsen av et festskrift for avtroppende justitiarius Tore Schei. (Foto: Svein Tore Andersen)

Toril Marie Øie (55) er landets nye
høyesterettsjustitiarius - den første
kvinne i stillingen.
– Jeg er stolt og takknemlig over
utnevnelsen. Jeg gleder meg til å
komme i gang og er veldig motivert.
Jeg har arbeidet snart tolv år i
Høyesterett og kjenner huset godt,
sier Øie til Juristkontakt
Toril Marie Øye tok juridisk
embetseksamen i 1986. Fra 1986 til
hun tiltrådte som høyesterettsdommer i 2004 arbeidet hun i
Justisdepartementets
lovavdeling,
senest som avdelingsdirektør og leder
av Enhet for strafferett og prosess.
Hun har også vært dommerfullmektig
ved Strømmen sorenskriverembede,
og i perioder konstituert som herredsdommer og sorenskriver. Øie hadde
også i en årrekke en bistilling ved Det
juridiske fakultet ved Universitetet i
Oslo som førstelektor II. Hun har
skrevet flere bøker, blant annet
Lærebok i strafferett og Forbrytelse og
straff, Innføring i strafferett med Svein
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Jeg vil ikke
settes i en
bestemt bås
Slettan, og Tvisteloven, Kommentar
utgave i to bind med Tore Schei med
flere. Hun er fra Bærum, er gift og har
tre sønner mellom 20 og 25 år.
Øie ble av mange sett på som en
favoritt og blir beskrevet som dyktig
og med et samlende juridisk ståsted.
– Hva er ditt syn på Høyesteretts
rettspolitiske rolle?
– Jeg vil ikke settes i en bestemt bås
i det spørsmålet. Jeg går til sakene med
et åpent sinn og ser på rettskildesituasjonen. Det vil variere fra sak til sak
om det er noe rom for rettsutvikling.
– Er det noe du ønsker å endre i
Høyesterett?
– Jeg ønsker ingen revolusjon.
Høyesterett er i dag på tillitstoppen og vi
har meget kompetente dommere og

medarbeidere. Vi har et utmerket utrederkorps og rask saksbehandling.
Dessuten er tilbakemeldingene gode når
det gjelder åpenhet og forholdet til pressen. Jeg ser det som min oppgave å sørge
for at det blir slik også i fremtiden. Men
Høyesterett er selvfølgelig en levende
organisasjon og ikke noe er statisk.
– Er det sakstyper eller rettsområder du gjerne ser mer av i Høyesterett?
– Det er ikke slik at jeg går ut og
etterlyser det, men gjerne mer privatrett og forretningsjuss. Problemet er
at disse sakene ofte er betinget av faktum og ikke egner seg for behandling i
Høyesterett.
Hun roser sin forgjenger Tore Schei.
– Han overleverer et Høyesterett i
god stand og har vært en sterk faglig
styrke.

Prosessen
Prosessen med å finne Scheis etterfølger har pågått siden oktober i fjor.
Prosessen ble kritisert for å være lukket
og media har ønsket innsyn i rådene
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som regjeringen innhentet fra sin egen
ekspertgruppe. Det ble klaget til
Sivilombudsmannen
da
Justis
departementet avslo innsynsbegjæringen. Sivilombudsmannens opprettholdt avslaget, men ombudsmannen ba
likevel om mer åpenhet i utnevnelsen
av justitiarius ved senere anledninger.
– Hvordan opplevde du utnevnelsesprosessen?

– Den foregikk slik vi ble gjort
kjent med på forhånd og for meg personlig har jeg ikke noe å utsette. Jeg
registrerer jo debatten om åpenhet
osv og det er forståelig at det debatteres, men jeg opplevde en prosess som
foregikk slik vi visste den ville foregå.
Justis- og beredskapsminister Anders
Anundsen beskrev Øie som en samlende
leder da utnevnelsen ble kjent.

– Øie har fremragende faglige kvalifikasjoner og meget gode personlige
egenskaper for embetet. Hun har også
ledererfaring og vil være en samlende
leder av domstolen. Hun kjenner
organisasjonen godt og vil være en
viktig pådriver for at domstolen skal
forbli en enestående faglig institusjon i
samfunnet, sa Anundsen.

Velkvalifiserte kandidater
– Ikke siden 1969 har det vært
så mange juridisk velkvalifiserte
kandidater til høyesteretts
justitiariusembetet å velge
mellom. Det sier noe om hvor
viktig stillingen er. Høyesterett
har ikke utøvd mer makt i det
norske samfunnet på 100 år.
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Det sier professor Jørn Øyrehagen
Sunde ved UiB, som har skrevet det
tredje bindet av Høyesteretts historie.
– Dette er et resultat av internasjonaliseringen av retten, som gjør at ikke
Stortinget men Høyesterett er den
øverste nasjonale fortolker av den
transnasjonale retten Stortinget har
besluttet at Norge skal være en del av.
– Fordi man denne gangen kunne
velge mellom mange juridisk velkvalifiserte kandidater, kom regjeringens
valg til å stå mellom ulike personlige
kvalifikasjoner. Skoghøy og Bårdsen
var kandidatene som er sterke både på
kunnskap om internasjonal rett, og
som har deltatt aktivt i internasjonale
nettverk og nettverksbygging. Utgård
har erfaring som styreleder for
Domstolsadministrasjonen, mens Øie
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Jens Øyrehagen Sunde har skrevet Høyesteretts historie 1965–2015.
(Foto: Tore Letvik)
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Øie har utmerket
seg som interessert
i Høyesteretts arbeidsmiljø
og institusjonsutvikling

har engasjert seg i arbeidsmiljøet i
Høyesterett og utviklingen av institusjonen. Graver lanserte nærmest et
program for Høyesterett i et essay i
Morgenbladet før han gjorde det kjent
at han var en kandidat, mens Ryssdal
var «the dark horse» i racet. Det er på
denne bakgrunnen man må forstå
hvorfor valget av ny høyesterettsjustitiarius fikk ganske stor medieoppmerksomhet. Og et reelt valg til en
mektig stilling skal ha offentlighetens
oppmerksomhet, sier Øyrehagen
Sunde.
– Kan vi vente noen kursendring?
– Øie har ikke som dommer
utmerket seg som en person med et på
forhånd fastlagt program tuftet på et
sett verdier som alltid får prioritet. På
den ene siden mistenker jeg at hun også
som justitiarius vil ta avgjørelser basert
på den enkelte saks spesielle trekk, og
være lydhør overfør argumentene som
blir fremført. På den andre side ville jeg
ha sagt det samme om Schei i 2002, og
det ville i så fall ha vist seg å være feil. I
etterpåklokskapens lys kan man se at
Schei fra midten av 1990-talet utviklet
en forståelse av Høyesteretts oppgave
og rettsutviklingen som kom til å få
form av et program han har fulgt som
høyesterettsjustitiarius.
Øyrehagen Sunde beskriver det
som et program der domstolenes uavhengighet og deltakelse i den transnasjonale rettslige diskusjonen i Europa
har stått i sentrum.
– Jeg ser ikke bort i fra at Øie vil
komme til å følge samme linje. Schei
la også stor vekt på å utvikle
Høyesterett sosialt, og har gjort domstolen til en ganske unik øverste domstol i Europa med sitt velsmurte
arbeidsmaskineri. Øie har deltatt i
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Tore Schei (bildet) la stor vekt på å utvikle Høyesterett sosialt, og har gjort
domstolen til en ganske unik øverste domstol i Europa med sitt velsmurte
arbeidsmaskineri, sier Sunde. (Foto: Thomas Haugersveen)

dette arbeidet, og kommer nok helt
sikkert til å utvikle Høyesterett videre
på dette punktet. I så fall blir det ingen
kursendring.

Personlige egenskaper
– Hva tror du departementet har lagt
vekt på?
– Som sagt har det ikke siden 1969
har det vært så mange juridisk velkvalifiserte kandidater til høyesterettsjustitiariusembetet å velge mellom.
Derfor har personlige egenskaper vært
avgjørende. Øie har utmerket seg som
interessert i Høyesteretts arbeidsmiljø
og institusjonsutvikling. I en tid med
samfunnsmessige endringer både
nasjonalt og internasjonalt, har nok
dette vært avgjørende. For dersom
Høyesterett ikke klarer å fungere godt
sosialt og som institusjon, vil den ikke
klare å holde tritt med det høye
endringstempo som preger de øverste
domstolene over hele Europa.
Sunde
mener
Øyrehagen
regjeringen i en slik situasjon kunne ha
lagt vekt på internasjonal orientering.
– Det ville ha gjort Skoghøy og
Bårdsen høyaktuelle som kandidater. I
stedet ser det ut til at valget stod mellom Øie og Graver. Det vil si at regjeringen, ved siden av å ha Øies kvaliteter knyttet til intern ledelse av
Høyesterett, ikke ville ha en høyesterettsjustitiarius med sterk vilje til å
endre nasjonal rett i lys av transnasjonal rettsutvikling i Europa. Dermed
kunne Gravers program presentert i
Morgenbladet, og i et internseminar i

Høyesterett i oktober 2015, ha passet
bra. Men Graver har ingen entydig
juridisk profil på dette området, og
har ingen dommererfaring. Det å være
en god dommer er viktig for evnen til
å få respekt og slik bli i stand til å faktisk lede Høyesterett. Og dermed falt
man nok tilbake på Øie, sier han.

Samtale med Øie
Jørn Øyrehagen Sundes bok om
Høyesteretts historie 1965-2015
inneholder en epilog som han selv
beskriver som det viktigeste i den.
– Epilogen er nok den delen av
boken færrest leser, men som likevel er
det viktigeste i den. Den er skrevet
etter en samtale med nåværende høyesterettsjustitiarius Øie. Etter samtalen innså jeg at Høyesterett de siste 25
årene hadde endret seg radikalt for å
bevare domstolen fra 1815, men at
forandringene nå hadde kommet så
langt at Høyesterett aldri igjen ville bli
den samme. Men dette er ikke unaturlig. Det norske samfunnet og norsk
statsrett har også endret seg så mye at
forbindelsen til 1814 er brutt. Bare
gjennom å innse dette kan man ta til
med å stake ut kursen videre. Den
viktigeste jobben må norske politikere
gjøre. Men Øie må bidra som leder for
vår øverste domstol, en domstolen
disse endringene har gjort til en sentral
samfunnsaktør. Hvordan Øie takler
denne utfordringen er avgjørende for
hvordan hun blir husket i forhold til
sine to store forgjengere, Smith og
Schei, sier han.
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trekker fram fire utfordringer for
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–	Skal domstolen holde fast på en ambisjon om å delta i
den transnasjonale, europeiske rettslige diskusjonen
gjennom å bruke av budsjettet til å oversette egne
dommer til engelsk. Dette var viktig for Schei, og jeg tror
Øie mener at Norge både kan og må bidra til europeisk
rettsutvikling slik domstolen har gjort de seneste årene.
–	Høyesterett har ikke klart å få de store økonomiske
sakene ut av voldgiftssfæren og inn i egen saksportefølge.
Dette til tross for at temaet har fått stor oppmerksomhet. Skal man ha en sjanse til å lykkes, må man gjennom
sammenslåing skape 19 førsteinstansdomstoler med
intern spesialisering, og digitalisere rettsprosessen. Først
da kan man få store økonomiske saker inn for domstolsystemet, slik at den ender hos Høyesterett. Øie må
derfor alliere seg med Domstolsadministrasjonen i
denne saken for å utøve press på politikerne.
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–	Høyesterett må bli mer oppmerksom på ikke bare immigrasjonssaker, men mist 20 000 andre sivile aker i dag
blir løst av nemnder. Det vil si at flere sivile saker får sin
løsning utenfor enn innenfor domstolsystemet.
Høyesterett må derfor bevist prioritere nemnd-saker i
silingsprosessen, slik at de i langt større grad enn nå skaper anvendelige prejudikat for denne typen mindre, men
i volum særs viktige sivile saker. Her må Øie ta ansvar for
en bevisstgjøring internt i Høyesterett.
–	Viktigst av alt, må Øie og Høyesterett bestemme seg for
hvilken domstol den vil være. Kjernen i spørsmålet er
hvor aktivt Høyesterett vil utvikle norsk rett. For når
Høyesterett utvikler norsk rett gjennom tolking av
Grunnlovene på felt der lovgiver selv ikke har sett behov
for en slik utvikling verken før eller etter Høyesteretts
avgjørelse, tar domstolen steget over i konstitusjonsdomstolenes rekker. Når så dette skjer flere ganger i året,
og blir en så triviell affære at det skjer i avdeling og ikke
i storkammer eller plenum, så blir Høyesteretts karakter
som konstitusjonsdomstol dominerende selv om slike
saker ikke dominerer saksmassen. Og får Høyesterett
karakter av å være en konstitusjonsdomstol, så må den
ha en konstitusjonsdomstols politiske legitimitet. Og det
kan den bare få med politiske dommerutnevnelser.
Vil Øie ha det, spør Sunde retorisk.
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Juristforbundet kritisk
til regjeringens asylinnstramminger
Juristforbundet vil avskaffe
ordningen med midlertidig
opphold for barn og unge og er
kritisk til strengere krav for
familiegjenforening – som
forbundet mener ikke ivaretar
Norges forpliktelser.

Tekst: Ole-Martin Gangnes

Høringsrunden for regjeringens forslag til endring og innstramminger i
utlendingsloven er avsluttet og en
rekke organisasjoner og privatpersoner har svart. Forslaget til innstramminger i asylpolitikken møter kritikk
fra blant annet Juristforbundet.
I sitt høringssvar ber forbundet
Stortinget om å avskaffe – ikke utvide
– ordningen med midlertidig opphold
for barn og unge.
Midlertidig oppholdstillatelse har
siden 2009 blitt gitt til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år,
som ikke anses å ha et beskyttelsesbehov, men som mangler omsorgspersoner på trygt og kjent sted i hjemlandet.
Regjeringen foreslår å utvide ordningen
slik at midlertidige oppholdstillatelser
kan gis til alle enslige mindreårige.
”Det er bredt dokumentert at
midlertidig oppholdstillatelse er svært
skadelig og ikke til barnets beste.
Midlertidig opphold hemmer også
integrering. Det i tillegg svært usikkert
om økt bruk av midlertidig opphold
reduserer antall enslige mindreårige
asylsøkere som kommer til Norge»,
skriver Juristforbundet.
Forbundet skriver også at man
savner en redegjørelse om forslagets
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Regjeringen og innvandrings- og
integreringsminister Sylvi Listhaug
la før nyttår fram 40 forslag til
innstramminger i asylpolitikken.
Forslagene var en oppfølging av asyl
forliket som ble inngått på Stortinget
19. november i fjor. Det er ventet at
regjeringen vil legge fram endelige
forslag til innstramminger før påske.
(Foto: Torbjørn Tandberg)

forhold til internasjonale forpliktelser.
«Særlig artikkel 3 i barnekonven
sjonen om barnets beste», sier Jurist
forbundet.

Familiegjenforening
Når det gjelder regjeringens forslag til
strengere krav for familiegjenforening,
mener Juristforbundet at dette «fremmer ikke omsorg og inkludering».
”Regjeringen foreslår strengere vilkår for familiegjenforening, for å forebygge ankerbarn- og asyl som veien til
økonomisk gevinstproblematikken.
Juristforbundet mener at årsakssam-

menhengen er mer kompleks enn det
regjeringen legger til grunn og at
Norges primære forpliktelse er å
beskytte barnas beste», heter det i
høringssvaret.
Juristforbundet sier at det ikke
finnes grunnlag for å hevde at mange
bruker barn som ankerbarn.
”Juristforbundet mener at regjeringens forslag ikke ivaretar våre
omsorgsforpliktelser og ei heller
fremmer integrering.
Forbundet kommenterer også det
såkalte beviskravet i regjeringens forslag. I fastleggingen av om en asylsøker
har krav på beskyttelse tas det blant
stilling til hvem som har bevisbyrden
og hvilket krav til sannsynlighet som
oppstilles for at et faktisk forhold
anses som bevist. Hovedsakelig vil det
være spørsmål om troverdigheten av
søkerens opplysninger. Departementet
mener det er behov for en klargjøring
og forslaget innebærer ifølge departementet selv et noe strengere krav til
bevis for faktum enn i dag.
”Regjeringen har ikke adgang til å
overprøve Høyesteretts tolkning og
innføre strengere krav enn de vi har
forpliktet oss til internasjonalt», skriver Juristforbundet om dette.

Juristforbundet
mener at regjeringens
forslag ikke ivaretar
våre omsorgsforpliktelser
og ei heller fremmer
integrering
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Søk råd hos
Juristforbundets advokatkontor
Gjennomgang av arbeidsavtalen
Omstilling, flytting og nedbemanning
Arbeidsmiljø og samarbeidsproblemer
Midlertidig tilsetting
Avslutning av arbeidsforhold
Varsling
Lønn og arbeidstid
Flere fordeler finner du på www.juristforbundet.no
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Debuterte som
forfatter i studietida
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Martine Strømsnes (25) fra
Narvik debuterte som forfatter
samtidig som hun studerte juss
i Tromsø. Før masteroppgaven
tok hun ett års studiepause for
å skrive på heltid. Det resulterte
i serien «Sølvbåndet» – 15 bøker
om rallerne og byggingen av
Ofotbanen.

g
N

Martine Strømsnes (25) er jurist og arbeider
med byggesaker på teknisk etat i Sortland
kommune. Hun debuterte som forfatter under
studiene i 2014 og har skrevet 15 bøker
i romanserien «Sølvbåndet».
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Tekst og foto: Marianne Lovise Strand

d
t

I høst flyttet den produktive og nyutdannede juristen til Sortland. Der
arbeider Martine Strømsnes med
bygg- og byggesaker på teknisk etat i
kommunen.
Den siste boka i den historiske
romanserien har akkurat kommet ut
og punktum er satt for denne gang, nå
vil hun konsentrere seg fullt og helt
om jobben og andre interesser.
– Det blir godt med en pause fra
skrivinga nå, men ser ikke bort fra at
det kan bli flere bøker om andre tema
etter hvert. Jeg har alltid elsket å formidle historier.
Det ble en litt spesiell og tidvis
nokså hektisk studietid etter at hun
vant manuskonkurransen til Cappelen
Damm i 2012. Strømsnes er den yngste debutanten til Norske Serier fra
Cappelen Damm noen sinne.
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– Jeg ble kjempeglad for at jeg fikk
muligheten til dette, det er en drøm
jeg har hatt i mange år, sier hun.
Serien Sølvbåndet handler om
malmbanen i Ofoten, om rallarne og
miljøet rundt. Interessen for Ofotbanen
fikk hun i ungdomsskoletida hjemme i
Narvik. Allerede i barneskolen får
elevene høre historien om Ofotbanen
og delta i skuespill om dette.
– Lokalhistorien står sterkt i
Narvik. Vi lærte om Svarta Bjørn og
jeg ble svært fascinert av alt vi hørte
om denne tida, sier hun.
Bøkene hennes har blitt veldig
godt mottatt, spesielt hjemme i
Narvik.

Pause i studiene
Martine Strømsnes noterte flittig allerede fra 15-årsalderen av, fakta fra
denne tiden ble tatt vare på.
– Det var et hardt liv for dem som
arbeidet med Ofotbanen. Men det var
også så mye mer, alt fra butikker, bordeller, finere konfekt og brennevinssmugling, sier hun.
– Det var så mye å hente inspirasjon fra og jeg tenkte at dette måtte jeg
skrive en roman om allerede da.
Hun tok i en periode fri fra jusstudiene og viet seg fullt og helt til forfatteryrket.
– Det kom ikke ut bøker det året
jeg skrev på heltid. Det krever at man
ligger en del foran utgivelsene, og derfor skrev jeg mye det året for å få forskuddet jeg trengte for å kunne jobbe
med masteren litt mer i fred og ro.
– Hvordan klarte du å gjennomføre
dette?
– Jeg var veldig fokusert på prosjektet og er en strukturert person.
Mange spurte meg om hvordan jeg
fikk tid til alt. Sannheten er at man får
ikke tid til alt, man er nødt til å velge
bort noe, ler hun.
Hun sto opp tidlig hver dag og
satte seg til å skrive. Og minnes en
gang hun oppdaget at hun ikke hadde
vært ute på tre dager.
– Man blir ganske oppslukt når
man sitter og skriver. Forfatteryrket
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Det var så mye
å hente inspirasjon fra
og jeg tenkte at dette måtte
jeg skrive en roman om
kan tidvis også være nokså ensomt, sier
hun.
TV-titting ble det lite av og hun
deltok heller ikke på så mange sosiale
arenaer.

Ga aldri opp
Hun holdt kortene tett til brystet og
hadde ikke sagt noe til foreldrene eller
kjæresten sin, Øystein om boka hun
satt og skrev på.
– Men sommeren 2011 ba jeg ham
om å kjøpe meg ei notatbok. Jeg
begynte straks å skrive masse i den, og
han spurte meg hva jeg egentlig holdt
på med, sier hun.
Da hun fortalte at hun skrev på en
roman, synes han både det og temaet
var en strålende ide og påtok seg å lese
gjennom manus.

– At han leste og ga meg tilbakemeldinger underveis, og hadde tro på
dette, betød mye for meg.
Hun fikk avslag to ganger på de
seks prøvekapitlene hun sendte. Men
hun ga ikke opp av den grunn. Hun
endret på teksten og tredje gangen
kom endelig svaret hun hadde håpet
på så lenge. Drømmen ble realitet.
– Jeg ble veldig, veldig glad. Og det
har vært så lærerikt og fint å være forfatter.
Da hun skulle velge sin yrkesvei
etter videregående sto det mellom litteratur og juss.
– Jeg valgte juss fordi det var et mer
sikkert og fornuftig valg med tanke på
jobbmuligheter, sier Strømsnes, som
skrev master om straffeutmåling.
Hun ser slett ikke bort fra at hun
en gang i framtida velger å bli forfatter
på heltid. Da kan også erfaringene fra
det yrket hun er i nå, komme godt
med.
– Jeg er veldig glad i å lære og litteraturstudiet virker veldig interessant.
Men akkurat nå er jeg glad for at siste
boka i serien er ferdig og trives med
jobben her på Sortland.
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– Skuffende dom i Lucas-saken
90 dager ubetinget fengsel
mente Høyesterett var en
passende straff for mannen
som bandt et betongrør rundt
halsen på hunden Lucas og
kastet hunden utfor en bru i
Moss og ned i vannet slik at den
druknet. Straffutmålingen
spriker kraftig i forhold til
påtalemyndighetens påstand
om 10 måneders ubetinget
fengsel. Dyrevernere raser.

skyld er altså stor, og det er skuffende
at Høyesterett ikke har lagt større vekt
på dette, skriver Kleveland i en pressemelding etter at dommen ble avsagt.

Utfordrer Høyesterett

Dyrevernalliansen vil nå arbeide for å få
flere prinsippsaker opp i rettssystemet,
forteller Live Kleveland (Foto: Tore
Letvik)

Tekst: Tore Letvik

– Dette er en stor skuffelse for alle
som er opptatt av dyrs rettssikkerhet.
Høyesterett hadde her alle muligheter
til å sette et etterlengtet eksempel og
følge opp de signalene som er kommet
fra Stortinget om å heve straffenivået
vesentlig,sier jurist i Dyrevernalliansen,
Live Kleveland.
Juristkontakt har gjennom flere
reportasjer satt søkelyset på dyremishandling, og blant annet fulgt med på
utviklingen i Lucas-saken. Mannen som
tok livet av hunden ble dømt til 90
dager ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten fant i
utgangspunktet at handlingen kvalifiserte til 120 dager ubetinget fengsel,
men ga 30 dager i tilståelsesrabatt og
satte straffen til 90 dager. Påtale
myndigheten anket. Høyesterett forkastet anken da landets øverste domstol var
fullt ut enig i lagmannsrettens resonnement, og fant at straffen var i pakt med
gjeldende rettspraksis. I tillegg til å måtte
være i fengsel i tre måneder, har den
29-årige mannen også blitt fratatt retten
til å holde dyr i fem år.
Dyrevernalliansen mener straffen
er for lav, og hadde håpet på minimum
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Lucas-saken
har fått en klar
allmennpreventiv
betydning

ti måneders fengsel, slik aktor la ned
påstand om.
– Påtalemyndigheten har vært helt
klare på at straffenivået i dyremishandlingssaker nå må opp, og kjørt denne
saken helt til Høyesterett. Lucas-saken
har derfor blitt en prinsippsak som vil
ha innvirkning på fremtidige saker om
dyremishandling. Det var derfor viktig
at dette ble en dom som gjenspeilet det
straffenivået som er satt, sier Kleveland
som understreker at hunden ble avlivet
på en særlig smertefull måte, og at drapet var planlagt.
– Eieren vurderte forskjellige alternativer, og utførte handlingen gjennomtenkt og i ly av mørket. Eieren var
fullt klar over at det han gjorde var
ulovlig, og han var ikke villig til å
betale 2.000 kroner for å få avlivet
hunden hos veterinær. Graden av

Hun presiserer at Dyrevernalliansen
er glade for at politiet og påtalemyndighet har tatt denne saken på alvor.
– Lucas-saken har fått en klar allmennpreventiv betydning, fordi den
har vært så mye omtalt. I så måte har
dette vært positivt for dyrs rettssikkerhet. Men straffenivået er fremdeles for
lavt og vi trenger nå å gå videre og
bygge opp en praksis med et gradvis
strengere straffenivå i samsvar med
hva dyrevelferdsloven bestemmer, sier
Kleveland.
Hun trekker samtidig frem saken
om Jøa-tragedien hvor en bonde med
fullt overlegg sultet i hjel 92 kyr.
– Mannen ble dømt til kun 120
dagers ubetinget fengsel tidligere i
januar i år. Saken er anket, og dommen
i Lucas-saken vil mest sannsynlig få
betydning for straffeutmålingen i lagmannsretten. Dette er begge grove
saker, på hver sin måte. Men det har
aldri hittil skjedd at noen har blitt
idømt dyrevelferdslovens strengeste
straff, tvert i mot er gjennomsnittsstraffen for grov dyremishandling på
kun 45 dager. Jeg håper Jøa-saken går
helt til Høyesterett, slik at domstolen
blir utfordret igjen til å skissere hva de
mener skal straffes med tre års fengsel,
sier Kleveland.
Dyrevernalliansen vil nå arbeide
for å få flere prinsippsaker opp i rettssystemet.
– Domstolene kan ikke leve i sin
egen verden, på siden av resten av
samfunnet. Hvis Høyesterett ikke følger opp statsadvokatenes krav om
høyere straffer, vil Dyrevernalliansen
be Stortinget om å vedta kriterier for
straffeutmålingen, sier Kleveland.

Juristkontakt 2 • 2016

Rettsikk

e
t
-

n

-

n
d

i

e

t
e
-

,

Foto: iStock.com/IdealPhoto30

r
g
s
d
r

60 millioner
mennesker trenger
grunnleggende rettigheter

60 millioner mennesker er akkurat nå på flukt
fra hjemme sine, fra klimakatastrofer, krig eller
terror, i eget land eller et fremmed land.

Millioner av mennesker har mistet
identiteten sin, grunnleggende rettigheter
og beskyttelsen som lov og rett gir.
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Vi vil bidra til å styrke rettssikkerheten deres.
Derfor går vi sammen om Rettssikkerhetens år 2016.
Rettssikkerhetens år 2016 | #rettssikkerhetensår
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Juridisk studentutvalg i Tromsø, sammen med studentutvalgene i Oslo, Tromsø og Bergen, setter fokus på negativt karakterpress.
Bak f.v. Henrik Rode, Andrea Alver, Guro Steffensen og Jørgen Nicolaysen. Foran f. v. Maja Amundsen, Sonja Lorentzen
og Marion Ravna.
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Manglende kunnskap om arbeidslivet skaper et unødvendig
negativt karakterpress som trolig fører til dårligere psykisk
helse. Store forretningsadvokatfirmaer og de mest prestisjefylte
arbeidsplassene i offentlig sektor stiller krav om A og B-karak
terer når de skal ansette jurister. Studentenes manglende innsikt
i andre deler av arbeidsmarkedet skaper en unødig negativ
konkurransekultur på jusstudiet, ved at for mange kun kjenner
til de prestisjefulle arbeidsplassene og kjemper om disse.
Tekst: Tore Letvik

Dette sier leder for juridisk studentutvalg i Tromsø, Henrik Rode, til
Juristkontakt. I en kampanje mot
negativt karakterpress setter student-
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utvalgene i Oslo, Tromsø og Bergen et
nasjonalt fokus på problemet.
Det var våren 2013 Juristforbundet
gjennomførte en undersøkelse blant

uteksaminerte kandidater fra mastergradsstudiet i juss der det ble oppdaget
et usunt karakterfokus. Undersøkelsen
utløste kampanjen som nå er igangsatt.
– A eller B-karakter er det svært
sjeldent noen får på jusstudiet med
dagens system. Snittet ligger på C til
D, sier Rode til Juristkontakt.
Undersøkelsen fra Juristforbundet
viste blant annet at litt over halvparten
av jusstudentene opplever en negativ
konkurransekultur på studiet.
– Gjennom kampanjen som startet
17. februar og som strekker seg over
hele semesteret skal vi forsøke å nøste
opp i det som trolig er et veldig sammensatt problem. Vi har en hypotese
om at hovedproblemet til presset er at
noen aktører i arbeidslivet er vesentlig
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mer synlige enn andre, og at mange viktige aktører knapt er synlige i det hele
tatt. Det fører til at studentene kun
kjenner til en begrenset del av arbeidsmarkedet og derfor retter seg etter disse
tidlig på studieløpet. Likevel kommer
de færreste til å jobbe der, sier Rode.
I følge Rode orienterer svært
mange jusstudenter seg etter det krav
som de mest prestisjefulle aktørene
setter for å ansette jurister.
– Dette er aktører som er veldig
synlige, og ofte de mest prestisjefulle
både innen privat og offentlig sektor,
som de store forretningsadvokatfirmaene i privat sektor og regjeringsadvokaten, Høyesterett, lovavdelingen i Justis,og beredskapsdepartementet i offentlig
sektor. Felles for disse er at de stiller
veldig høye karakterkrav, mens jobbvirkeligheten er en helt annen når studentene er ferdigutdannet. Statistikk og
erfaring viser at de fleste begynner å
jobbe i offentlig sektor og ikke hos disse
egentlig mindre, men prestisjefylte,
aktørene, sier Rode.

86 prosent i jobb etter 6 mnd
Studentutvalgene mener det er viktig
at studentene er klar over disse realitetene.
– Vi ønsker å få belyst denne problemstillingen ved at studentene tidligere i studieløpet bør få informasjon
om mulighetene i arbeidslivet, og at
det kanskje bør etableres et arbeidsprosjekt mellom fakulteter i forhold
til å oppfordre de andre aktørene i
arbeidslivet, og særlig de offentlige
aktørene der flest blir ansatt, om å
komme på banen. Det er ikke minst
viktig at også studentorganisasjonene
tar tak i dette, sier Rode.
– Kritikere av kampanjen kan jo
argumentere med at det vel må være
bra å strekke seg etter å få best mulig
karakter?
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– Ja, og fakultetene, som jo støtter
oss i denne kampanjen, har vært tydelige på at det skal være en prestasjonskultur på jussen. De ønsker jo at studentene skal prestere så godt som
mulig. Men prestasjonspresset – som
da egentlig hviler på et falsk premiss
– blir så stort at studenter får dårlig
psykisk helse, og både trivselen sosialt
og resultatene faglig blir dårligere, og
dette tror vi ingen er tjent med, sier
Rode.

Vi har grunn til
å tro at presset er
forbundet med dårlig
psykisk helse

Studentutvalgene har flere forskjellige vinklinger under kampanjen.
– På lanseringsdagen sto vi på
stands her på fakultetet i Tromsø og
delte ut statistikkplakater som fokuserer på at det er høye inntakskrav for å
komme inn på jusstudiet. Med det
ønsket vi å formidle at de fleste av de
som studerer her er gode kandidater
med en god mulighet i arbeidslivet,
selv om man ikke skulle prestere helt
på toppen av karakterskalaen. Det
bringer oss igjen videre til neste statistikk som viser at snittkarakteren ligger
på C til D, og at det nærmest er ingen
som får et snitt på A til B, sier Rode
som også kunne glede med statistikk
over hvor mange jurister som kommer
ut i arbeid og hvor raskt det går.
– 86 prosent av jusstudentene er i
arbeid etter et halvt år og over 90
prosent fornøyd med den jobben de
har fått. Litt over 60 prosent jobber da
i offentlig sektor. Andelen av de som

har fått jobb i privat sektor ligger på
30 prosent, mens det er noen få prosenter som jobber andre steder, sier
Rode.

Psykisk helse
– Hvordan gir presset seg utslag?
– Jeg tror studentene i Oslo og
Bergen nok kjenner noe mer på presset enn vi gjør i Tromsø, men også her
er det et alvorlig og veldokumentert
problem. I den store sammenheng er
det viktig å presisere som et utgangspunkt at over 90 prosent av studentene hos oss sier at de er godt fornøyd
med jusstudiet her. Men likevel er det
et stort omfang på det negative karakterpresset, og vi har grunn til å tro at
presset er forbundet med dårlig psykisk helse. I form av uro eller angst
knyttet til tanker om hva som skjer
dersom man ikke får toppkarakterer.
Det er nok en ubehagelighet som veldig mange går rundt og føler på, og i
for stor grad mener vi. I tillegg til å
dele ut statistikkplakater består kampanjen av å gi informasjon om hvordan
virkeligheten er for de som er ferdig
utdannet og har fått seg jobb.
– Sammen med studentutvalget i
Oslo har vi intervjuet til sammen
nærmere 30 kandidater som i stor del
kommer fra offentlig sektor, denne
mindre kjente gruppen som vi ønsker
å få satt søkelyset på. Disse intervjuene skal vi publisere hver uke, slik at
studentene får informasjon om
arbeidslivet. Også skal vi i tillegg
debattere problemstillingen, sier
Rode.
Blant de som allerede har vært i
Tromsø og kastet glans over kampanjen der, er jusprofessor Alf Petter
Høgberg fra juridisk fakultet i Oslo, og
presidenten i Juristforbundet, Curt A.
Lier.
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Politijuristenes leder Sverre Bromander:

– Lederstillinger i politiet
er tjent med å ha flest mulig
gode kandidater på søkerlisten
Politijuristene sier de forventer
at deres medlemmer ikke
utestenges fra å søke på
politistasjonssjefstillinger
og seksjonssjefstillinger.
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Tekst: Ole-Martin Gangnes

De nye politimesterstillingene er nå
besatt. Det var i forkant mange diskusjoner om utdanningskrav. Politi
juristenes leder Sverre Bromander
kommenterer det slik:
– Jeg er naturligvis glad for at det er
mange jurister som kler de nye politimesterstillingene og finner det ganske
naturlig. Politijuristene mener lederstillinger i politiet, være seg politimester eller politistasjonssjef eller annet,
er tjent med å ha flest mulig gode
kandidater på søkerlisten.
Han sier det ikke bør «ubegrunnet
utelukkes på formalbakgrunn alene».
– Vi er veldig glad for at ikke minst
Politiets Fellesforbund nå er så tydelig
på det samme. De har jo i denne
debatten vært svært tydelige på at de
vil ha flest mulig gode kandidater på
søkerlisten og at de vil ha de best kvalifiserte lederne uavhengig av formalkompetanse. Da forventer vi at våre
medlemmer ikke lenger vil bli forsøkt
utestengt fra å søke – og retten til å
søke er alt vi krever – på politistasjonssjefstillinger, seksjonssjefstillinger og
liknende, sier Bromander.
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– Ser man hvordan loven skal tolkes, burde utlysningsteksten kanskje vært
enda snevrere, sier Sverre Bromander om politimesterstillingene.
(Foto: Thomas Haugersveen)

Når det gjelder diskusjonene om
hvilken utdanning en politimester bør
ha, mener Bromander debatten har
vært preget av manglende kunnskap.
– Derfor er det åpenbart behov for
en gjennomgang av hva loven setter som
kvalifikasjonskrav til formalkompetanse.
Den gamle politiloven stilte opp et formelt krav om at politimesteren skulle ha
juridisk embetseksamen. Dette absolutte kravet forsvant med at vi fikk den
nye politiloven i 1995. Men det betyr
ikke at det er den eneste loven som sier

noe om formalkompetansen som kreves
av en politimester, sier han.
Bromander peker på at politimestere er øverste ledere av den lokale
påtalemyndighet.
– Det betyr at disse embetene er i
en særstilling. De er en del av den konstitusjonelle ordningen påtalemyndigheten er. Og hvem som kan inneha
politimesterstillingene er regulert i
straffeprosessloven. Adgangen til at
andre enn jurister skulle kunne bli
politimestere ble innført allerede i
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straffeprosessloven av 1981. Dette er
regulert i straffeprosessloven § 55, og i
tredje ledd er det åpnet for at man
unntaksvis kan utnevne de uten juridisk embetseksamen til dette embetet,
sier Bromander.

– Snever åpning
Han peker på det det Justis
departementet sa om denne unntaksregelen i odelstingsproposisjonen (Ot.
prp. nr. 35 1978-79 på side 113):
«Etter departementets vurdering bør
det som utgangspunkt kreves at påtalemyndighetens tjenestemenn innen politiet
skal ha juridisk embetseksamen. En
bestemmelse om dette hører naturlig
hjemme i straffeprosessloven, se utk § 55
første ledd nr. 3. Etter departementets
mening kan imidlertid ikke utelukkes at
det i særskilte tilfelle kan bli spørsmål om
å gi en kvalifisert politiembetsmann eller
-tjenestemann påtalemyndighet selv om
han ikke har juridisk embetseksamen.
Man har derfor i bestemmelsens annet
ledd åpnet adgang til å gjøre unntak fra
kravet om juridisk embedseksamen for de
personer som er nevnt i første ledd nr. 3.»
Dette ble fulgt opp av Justis
komiteen, som i sin innstilling til
Odelstinget (Innst. O. nr. 37 (1980-81)
side 16) uttaler:
«Når det gjeld paragraf 55 nr. 3 meiner
komiteen at utganspunktet må være at
påtalemakta sine tenestemenn skal ha
juridisk embetseksamen. Komiteen har
ikkje noko å innvende mot at det skal
kunne gjerast unntak frå dette, men det
må da ligge føre spesielle tilhøve.»
– Det er det forarbeidene til loven
sier om spørsmålet. Både Justis
departementet og Justiskomiteen
mente altså at det ikke skulle utelukkes
i særskilte tilfelle at man burde utnevne
andre enn jurister til politimestre. Det
er en snever åpning. Da er begrepet
«fortrinnsvis» som stod i utlysningsteksten til politimesterstillingene, langt
åpnere enn det lovens forarbeider legger opp til. Utlysningsteksten har ikke
snevret inn lovens nåløye, snarere tvert
imot, sier Bromander.
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Det er sagt at behandlingen av daværende politireform i Justiskomiteen i
2000 var tidspunktet det ble åpnet for at
andre enn jurister skulle kunne bli politimestere. Bromander viser her til at
Justiskomiteen kom med følgende
uttalelse i 2000 i sin innstilling til
Stortinget (Innst. S nr. 241 (20002001)), hvor det heter «Komiteen støtter
at juridikum ikke lenger ansees som det
eneste alternativet hva angår utdannelse
for å kunne fylle en politimesterstilling, selv
om det stilles krav om juridisk kompetanse
på et visst nivå for å kunne inneha en
topplederstilling i politiet.»
– Det er det vi jurister vil omtale
som etterarbeider. Vi vet også at verdien av etterarbeider for lovtolking er
omstridt, men det står vel mellom om
de skal gis ingen betydning eller liten
eller noe betydning. Selv om jeg er
blant de som mener etterarbeider bør
ha noe betydning for hvordan en lov
tolkes, sier Bromander.
Han sier uttalelsen bare var en
oppfølgingavatdetiStortingsmeldingen
(St. meld. nr. 22 side 76) heter:
«Politimesterstillingen er en nøkkelstilling og en lederstilling som forutsetter
omfattende kompetanse. Samtlige av landets politimestere har i dag juridisk embetseksamen. Politiloven stiller ikke lenger formelle krav for stillingen som politimester,
men i straffeprosessloven er det forutsatt at
vedkommende har påtalemyndighet. Dette
har i praksis medført krav om juridisk
embetseksamen. Departementet legger til
grunn at det også i fremtiden må settes krav
om juridisk kunnskap på et visst nivå til
topplederstillingen i et politidistrikt, selv om
juridikum ikke anses å være det eneste
alternativet til formalkompetanse».

– Følger loven
– Åpningen for andre yrkesgrupper
var uansett ikke ny. Jeg kan ikke
skjønne annet enn at noen har
oversolgt, bevisst eller ubevisst,
hvilken politisk seier det var å få denne
uttalelsen fra Justiskomiteen i 2000,
mener lederen for Politijuristene.

Bromander synes Politidirektoratet
har fått ufortjent mye kritikk i prosessen.
– At Politidirektoratet i utlysningsteksten krever «fortrinnsvis med mastergrad
i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen», betyr bare at Politidirektoratet
følger loven. Ser man hvordan loven skal
tolkes, burde utlysningsteksten kanskje
vært enda snevrere. Jeg er en sterk tilhenger av at Politidirektoratet følger loven,
og jeg er mildt sagt overrasket over hvor
mange som har kritisert direktoratet, og
hvor sterkt de har blitt kritisert, for faktisk
å følge loven. Jeg tror nok ikke kritikerne
har vært klar over reglene for politimesterstillingene. Men det burde de etter
mitt syn ha satt seg inn i når de mener så
mye så sterkt, sier han.
Bromander er enig i at masterkravet kan føre til at man kan mangle
noen ellers aktuelle og gode kandidater på søkerlisten.
– Samtidig er dette litt mer komplisert enn som så. Det hadde vært enkelt
for Politidirektoratet å sende ut signaler
om at de direktoratet ønsker seg med
videre tar en mastergrad. Og så burde
det ha vært mulig for de som planla å
søke på politimesterstillingene å ta en
mastergrad. Det kommer ikke som noe
stor overraskelse at det ble stilt et slikt
krav. Og det burde være mulig å forberede seg på det, mener han.
– Det jeg stiller større spørsmålstegn
ved er, og som virker både prinsippløst
og som en selvmotsigelse, er at noe av
den kraftigste kritikken mot det å kreve
en mastergrad for å bli politimester
kommer fra hold som mener det er helt
nødvendig at man har en bachelorgrad
for å bli politibetjent, selv på laveste
nivå. Resonnementet til denne gruppen
er altså at det er helt avgjørende at man
må ha en formell bachelorgrad for å
arbeide som lavest grad av polititjenestemann, mens samme gruppe mener det
er helt utenkelig at det stilles krav om at
høyeste grad av polititjenestemann må
ha en formell mastergrad. Dersom dette
ikke er en selvmotsigelse, vet ikke jeg,
sier Sverre Bromander.
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Klart for nasjonal finale
i forhandlingskonkurransen 2016
Finalen for ELSAS forhandlingskonkurranse går av stabelen i Oslo 8.–10. mars.
Her konkurrerer lag fra fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø om den
nasjonale tittelen. Vinnerne vil i tillegg til premien gå videre til den
internasjonale konkurransen i sommer. Her skriver Marianne Knoph Fallang
fra ELSA om årets konkurranse.
Av Marianne Knoph Fallang, Director ELSA’s National Negotiation Competition
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F.v. Cecilia Vinje Hagland (fagansvarlig for forhandlingskonkurransen),
Erlend Stuart Serendahl (president i ELSA Norge) og Marianne Knoph
Fallang (director for forhandlingskonkurransen).
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Det er mye læring i å følge konkurransen både for publikum og deltakere.
Forhandlingskonkurransen er åpen for
alle, og finner sted hos Arntzen de
Besche Advokatfirma i deres Oslo
lokaler i Bygdøy allé 2. Rundene vil
finne sted over tre dager, fra klokken
17.15 den 8. og 9. mars, og fra klokken
16.00 den 10.mars.
Vinnerlaget vil til sommeren delta i
The International Negotiation Compe
tition (INC). Konkurransen blir 2016
arrangert i Sveits med Universitetet i
Lucerne og Lawbility ltd. som vertskap.
Fjorårets vinnerlag fra Oslo reiste
til Dublin og konkurrerte mot 22 lag
fra hele verden. Law Society of Ireland
var vertskap og det norske laget gjorde
en respektabel innsats.
Det laget som vinner i Norge vil
coaches av forhandlere fra Jurist
forbundet før og under konkurransen i
Sveits. Juristforbundet dekker også
lagets reise og opphold i Sveits.
Flere juridiske fakulteter i utlandet
tilbyr, som en følge av næringslivets
behov, sine studenter konkurranser,
kurs og forelesninger innen forhandlinger. Sammenlignet med jusstudenter i
resten av Europa hvor ELSA er representert, er de juridiske fakultetene i
Norge blant de få som ikke tilbyr sine
studenter kurs eller annen opplæring
innen forhandlingsteknikk. ELSA
ønsker derfor å bringe forhandlinger i
fokus gjennom å arrangere forhandlingskonkurransen nasjonalt i samarbeid med AdeB og Juristforbundet.
Konkurransene ved fakultetene lokalt
gikk av stabelen i februar med støtte og
forhandlingskompetanse fra advokatfirmaene Ræder, Harris og Steenstrup
Stordrange.
I konkurransen møtes lagene
som to parter som skal forhandle seg
frem til en avtale om et fiktivt forretningsforhold. Begge lag får tilgang til
et dokument med felles informasjon,
og et med konfidensiell informasjon
tilhørende sin part. Modellen krever
at studentene må jobbe kritisk, kreativt og praktisk. ELSA Norge bruker
samme modell som i den internasjonale konkurransen INC.

Juristkontakt 2 • 2016

Deltagerne får en uke til å forberede selve oppgaven, og strategien laget
velger skal de presentere for juryen hver
for seg. Deretter blir det 60 minutters åpen forhandling. Dommerne trekker seg så tilbake og vurderer lagene, før
lagene får en mulighet til å forsvare og
forklare sin forhandlingsprestasjon.
Deretter tildeler dommerne lagene
poeng etter ulike kriterier.
Forhandlingene foregår på engelsk
og i tillegg til advokater skal studentene dømmes av ledende politikere og
næringsdrivende.

Juryen
Målet er at et tverrfaglig panel vil
vurdere studentene med fokus på

helheten i forhandlingssituasjoner.
Forhandlingskonkurransen er et samarbeid med Arntzen de Besche
Advokatfirma som hovedsponsor, og
Juristforbundet som faglig sponsor.
Før hver runde vil det bli holdt
foredrag, hvor fokuset vil ligge på
forskjellige forhandlingsområder. Fore
dragene blir holdt av advokater fra

Arntzen de Besche og Juristforbundet.
Erlend Haaskjold, som er partner hos
AdeB og tilknyttet tvisteløsning- og
prosedyregruppen i Oslo, vil være en
del av dommerpanelet. Fra Jurist
forbundet stiller forhandlingsekspert
Michael Rummelhoff.
Fra politikken har vi tidligere justisminister og AP politiker Knut
Storberget. Fra næringslivet vil studentene dømmes av Harald Norvik
som er tidligere konsernsjef i Statoil
og medlem av styret i b.la oljeselskapet
ConocoPhillips, samt Bente Brevik
som er direktør for forretningsutvikling i Orkla Foods.
I tillegg vil Sverre Blandhol som er
professor ved juridisk fakultet ved
Universitetet i Oslo og Gisele
Marchand, som er administrerende
direktør i Advokatfirmaet Haavind AS
og b.la. styremedlem i NorgesGruppen
ASA, være en del av dommerpanelet.
ELSA Norge ønsker, i samarbeid med
Arntzen de Besche og Juristforbundet,
alle interesserte velkomne til å følge forhandlingskonkurransen 2016.

Norskproduserte og
spesialtilpassede
Dommer- og advokatkapper
(Dame og herremodell)

Protokollførerkapper
Kappene lages
i førsteklasses materialer,
og har helforet
forstykke.

Kr. 4 250,eks. mva.
og frakt

AS

Trøa, 6493 Lyngstad
Tlf: 71 29 57 31, Fax: 71 29 57 01
E-post: ernastorvik@gmail.com
Web: www.pallansom.no
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Gamle eiere gjør krav på eiendom konfiskert under kommunismen

Gammel lov kan
sinke utbygging
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Warszawa opplever en rivende
utvikling, og nye moderne bygg
spretter opp over hele den
polske hovedstaden. Men
uavklarte eierskapsrettigheter
kan koste byen dyrt. Til slutt kan
det ende med at byggingen
stopper opp, og føre til
langdryge rettsprosesser.
Tekst og foto: Caroline Svendsen

(Warszawa, Polen) Vi må tilbake til
1946 for å finne årsaken til hvorfor
dagens byggearbeider kan forsinkes.
Den polske kommunistisk-politikeren
Bolesław Bierut ga da nemlig ordre
om å konfiskere tysk land og eiendom,
ved å innføre det såkalte Bierutdekretet. Før andre verdenskrig var
det svært mange tyskere som bodde i
byen, men Warszawa ble nesten helt
ødelagt under krigen, og nesten alle
innbyggere flyktet fra en by som praktisk talt lå i ruiner.
Spol så frem til 1989, da Polen blir
et uavhengig land etter å ha vært
under sovjetisk kontroll siden krigens
slutt. Allerede da begynte eierne av
land og eiendom, som ble konfiskert i
1946, å melde sine krav. Og disse kravene har blitt fremmet siden.
– Den største utfordringen som vi
står overfor når det gjelder utbyggin-

ger er at vi ikke har gode nok lover for
å regulere disse sakene, sier Filip
Frąckowiak, medlem av bystyret i
Warszawa for PiS, partiet for lov og
rettferdighet.
I dag bor det rundt 1,4 millioner
innbyggere i Warszawa, og hvis man
tar med forstedene stiger tallet til tre
millioner. Byen opplever også stor tilflytning fra andre deler av landet.
Disse erstatningssakene reiser flere
problemstillinger. For det første må nye
lokale utbyggingsplaner utformes i et
forsøk på å ta høyde for de områdene
der eierskapet bestrides. De juridiske
problemstillingene står i kø for polske
domstoler i disse sakene, for eksempel
når det gjelder å fastsette dagens verdi
av de bestridte landområdene i byen.
Det må også gjøres en vurdering om
eierne skal få tilbake det samme området som de eide opprinnelig, eller om
det skal tilbys et annet område som
kompensasjon. Frąckowiaks kollega i
bystyret Michał Czaykowski fra partiet
PO, Borgerplattformen er enig.
– Det er Warszawa by som betaler
ut denne erstatningen, men det burde
egentlig den polske stat gjøre, for det
var Polens president den gang som
innførte dekretet, sier Czaykowski.
Grunnen til at dette har blitt en
aktuell problemstilling nå, er at det er
først etter at Polen fikk sin uavhengighet i 1989 at det i det hele tatt ble lov
å utfordre eiendomsretten på denne
måten. Siden den gang har det tatt tid
å kartlegge eierskapet til landområder,
siden dette er forhold som går tilbake

i tid og hovedstaden har gjennomgått
mange endringer siden. I mange tilfeller gjør arvinger krav på landområder
eller eiendommer etter en avdød
slektning. Dermed må også dagens
eierskap avklares.

Kan bli satt på vent
Foreløpig ser det ikke ut til at de nødvendige lovene som trengs for å løse
denne floken vil bli vedtatt med det
første. Årsaken er at det foreløpig kun
er Warszawa som er berørt av problemstillingen og at det derfor er liten
interesse i Polens nasjonalforsamling
for å foreslå en slik ny lov. Det kan ikke
gjøres av bystyret i Warszawa. Det er
også bare rundt fem prosent av Polens
nasjonalforsamling som representerer
hovedstaden, og følgelig har saken
liten prioritet blant de folkevalgte.
– Den eneste parten som har
interesse for en slik lov er jo Warszawa,
sier Czaykowski.
Han minner om at det siden 1989
har vært en svært stor utbygging i
Polens hovedstad. Det er heller ikke
noe som tyder på at denne utviklingen
vil avta, gitt at Polen er inne i en relativt god økonomisk utvikling og opplever vekst.
Spørsmålet er hvor mange som vil
gjøre krav på landområder fremover
og hvor lenge slike prosesser vil kunne
ta i det polske rettssystemet. I verste
fall kan en del planlagte utbygginger
bli satt på vent til det polske rettssystemet har behandlet sakene.

Neste utgave av Juristkontakt kommer 1 3. april.
Annonsefrist 1. april
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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Doktorgrader

Juristkontakt presenterer doktorgrader
i samarbeid med de juridiske fakultetene

Universitetet i Oslo

A

Froukje Maria Platjouw

G

«Environmental Law & The Ecosystem Approach The
Need for Consistency and Coherence in Environmental
Law for the Maintenance of Ecosystem Integrity.»
Økosystemtilnærmingen har
blitt utviklet som en strategi
for å stanse forringelsen
av våre økosystemer. En
økosystemtilnærming kan
beskrives som et regime som
forvalters økosystemet i sin
helhet, med fokus på de
økologiske grensene av
selve økosystemet.
I tillegg kreves en økosystemtilnærming bærekraftig bruk av økosystemtjenester, de goder og tjenester
som vi får fra naturen, og opprettholdelse av økosystemets integritet slik at
det sikres at vi får disse tjenester også
på langt sikt.
Ettersom viktige økosystemer forringes over hele verden, har anvendelsen av en økosystemtilnærming blitt
en nødvendighet nå. Imidlertid står vi
overfor et paradoks: mens anvendelsen av en økosystemtilnærming har
vært mye oppmuntret i internasjonale,
Europeiske og nasjonale politiske og
rettslige dokumenter, er selve anvendelsen i praksis slett ikke lett. Dette
har å gjøre med at både miljøretten og
miljøforvaltningen er svært fragmentert. De forskjellige aspektene av økosystemet, som for eks. vann, land,
organismer, er ofte regulert i forskjellige lover og regler. Reglene anvendes
ofte av forskjellige forvaltnings-
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nærming og å forvalte økosystemet
som en helhet.

Froukje Maria Platjouw

myndigheter, som har sine egne politiske tradisjoner og økonomiske virkemidler
når
de
implementerer
lovgivningen. Dette fører til at det blir
svært vanskelig å forvalte økosystemet
som en helhet. Dette blir tydelig i
nasjonal miljørett, særlig når lovgivning gjelder for forskjellige geografiske
deler av økosystem, men også når for
eks. flere land forvalter samme økosystem.
Et aspekt som også kompliserer
anvendelsen av en økosystemtilnærming er graden av forvaltningsskjønn i
lovgivningen. Forvaltningsskjønn tillater at forvaltningsmyndigheter verdsetter og avveier aktuelle interesser og
verdier når de tar beslutninger. Når
det gjelder beslutninger som påvirker
økosystemet er det ofte langsiktige,
usynlige verdier som berøres. Det er
en stor utfordring å verdsette økosystemets verdier riktig, og å avveie slike
verdier med ofte mer kortsiktige,
økonomiske interesser. Når denne
utfordringen møtes i et fragmentert
forvaltningsregime, blir det enda vanskeligere å anvende en økosystemtil-

Dette forskningsprosjektet har sett på
de forskjellige utfordringene med å
anvende en økosystemtilnærming. For
det første er det fragmentering i miljøretten og miljøforvaltningen. For det
andre er det vansken med å verdsette
økosystemtjenester og avveie veldige
forskjellige verdier. En tredje utfordring er selve kompleksiteten av økosystemet og uforutsigbarheten av
hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemet. Når dette oppsummeres, så kan vi konkludere med at vi
møter en stor utfordring med å forvalte våre økosystemer på en bærekraftig og helhetlig måte.
Prosjektet utforsker begrepet
‘konsistens’ og forklarer hvilke typer
konsistens som trenges i miljøretten
for å forenkle anvendelsen av en økosystemtilnærming i praksis. I tillegg til
en teoretisk del, omfatter avhandlingen også to case-studier. Den første
casen analyserer lovverket og beslutningsprosessen for petroleumsvirksomhet i et særlig verdifullt område i
den norske delen av Nordsjøen. Den
andre casen ser på lovverket og beslutningsprosessen for utbygging av offshore vindkraftanlegg i den nederlandske delen av Nordsjøen.
Froukje Maria Platjouw ved Institutt for
offentlig rett forsvarte sin avhandling for
graden Ph.d. 17. apr. 2015.
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Juss-Buss kommenterer

Arbeidstakeren i formidlingsøkonomien

G

jennom nettbaserte plattformer og apper kan både forbrukere og næringskunder skaffe
seg tilgang til arbeidskraft etter behov,
uten å pådra seg langsiktige forpliktelser overfor den som utfører jobben.
Det er enkelt å skaffe en håndverker
på Mittanbud.no, et rom å overnatte i
på Airbnb eller en renholder på
weClean. Fleksibiliteten som ligger i
disse nye delene av arbeidsmarkedet
kan være til stor nytte for oppdragsgiverne som får utført det de trenger når
de trenger det. Det åpne markedet er
også en fordel for den som tilbyr sin
arbeidskraft, i alle fall når de blir tildelt
et oppdrag. Men hva skjer etterpå?
Sosial-, arbeid- og trygderettsgruppa i Juss-Buss møter jevnlig klienter som er usikre på hvilke rettigheter
de har overfor en oppdragsgiver. De
blir overrasket når de oppdager at de
står på bar bakke dersom de blir syke,
venter barn eller av forskjellige grunner trenger velferdsstatens sikkerhetsnett. De var ikke klar over at de som
oppdragstakere verken har rett til
dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger fordi loven stiller vilkår om
tilknytning til arbeidslivet i form av et
ansettelsesforhold for disse ytelsene.
De fleksible mulighetene for å utnytte
arbeidskraft og produksjonsmidler
skaper på denne måten også en ny
kategori arbeidstakere. Disse risikerer
å betale en høy pris for å få oppdrag
dersom arbeidsevnen reduseres.
Hittil har debatten om delingsøkonomi, eller formidlingsøkonomi som
er en mer treffende betegnelse, vært
preget av et positivt syn på mulighetene som skapes. Flere får mulighet til
å jobbe og det skapes tilgang til rimelige tjenester. Men til hvilken pris?
Formidlingsøkonomien vokser fram i
en gråsone mellom næringsvirksomhet og deling av tjenester og ting. Hvor
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Lars Engebretsen
(Foto: David Nikolaisen)

skal grensene skal gå? Hvordan skal
dette foregå i ordnede former?
Svarene på disse spørsmålene er kompliserte, men trenger snarlig svar.
Formidlingsøkonomien setter det tradisjonelle trepartssamarbeidet som
har vært dominerende i det norske
arbeidslivet ut av spill. WeCleanrenholderen er selvstendig næringsdrivende og må innenfor anbudsprisen
selv sette av midler til dekning av
pensjon, sykepenger og lignende.
Nettstedet eller appen er bare møteplass for tjenesteyter og oppdragsgiver,
og ansvaret slutter der. Arbeidstid,
vederlag og arbeidsmiljø forblir et
forhold mellom partene. Det er ikke
lagt opp til at feriepenger, forsikringer
og pensjonsopptjening er en del av
oppdragsavtalen.
Avtalefriheten åpner for et marked
der prisen presses ned på bekostning
av HMS og sosial trygghet for tjenesteyter og de hun forsørger. På denne
måten får formidlingsøkonomien
konsekvenser for en videre krets enn
oppdragstakeren selv. Tradisjonelt har
bare enkelte yrkesgrupper som frilansere, oppdragstakere eller løsarbeidere
hatt en løsere tilknytning til arbeidslivet. Nå ser vi konturene av en utvikling

der stadig flere grupper presses ut av
arbeidslivets
etablerte
former.
Teknologiutviklingen rammer i første
rekke yrkesgrupper som allerede er
sårbare for utnytting i arbeidslivet.
Transport- og renholdsbransjen er
eksempler på dette. Dette er en utvikling vi må ta på alvor for å sikre velferdsstaten i fremtiden.
Når problemstillingene blir liggende utenfor ansvaret til de tradisjonelle partene i arbeidslivet blir det
opp til politikerne å ivareta arbeidstakernes rettigheter. Hvilke reguleringer
som bør innføres er ennå et åpent
spørsmål. På regjeringens hjemmeside
er det magert med informasjon om
hvordan regjeringen stiller seg til
utfordringene. Den venter kanskje på
reguleringer
fra
Brüssel?
EU-kommisjonen
har
foreslått
endringer i en rekke direktiver for å
skape større forutsigbarhet i formidlingsøkonomien. Dette er imidlertid
mangfoldige virksomhetsformer, og
det er mange hensyn å ta. Kommisjonen
vektlegger imidlertid verken arbeidstakerrettigheter eller velferdsstatens
sikkerhetsnett. Kommisjonen legger
ensidig vekt på formidlingsøkonomiens positive sider for forbrukere og
næringsdrivende (strategidokument
til EU-parlamentet i oktober 2015).
Hvordan skal vi som samfunn
møte en virkelighet hvor Uber, Haxi
og weClean ikke bare er attåtnæring,
men hovedinntektskilde for en stadig
voksende
gruppe
arbeidstakere?
Politikerne våre må våge å gå i bresjen
for en regulering av dette nye arbeidslivet, og det må skje snart.
Formidlingsøkonomien er allerede en
realitet i Norge. I ytterste konsekvens
står hele velferdsstrukturen i samfunnet vårt står på spill.
Lars Engebretsen, Juss-Buss
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Råd fra Juristforbundets eksperter

Omstilling i staten

– retten til å følge arbeidsoppgavene
Helene Dorans,
advokat
Mona Sanden Olivier,
hospitant i Juristforbundet

Omstillinger i staten begrunnes ofte
ut fra effektivitetshensyn og gjennomføres med sikte på at de statlige
tjenestene skal bli best mulig for brukerne av disse tjenestene. Omstillingen kan gjennomføres innenfor den
enkelte virksomhet, mellom to eller
flere virksomheter eller ved at
arbeidsoppgaver skilles ut fra statlig
sektor. Uavhengig av omfanget av
den enkelte omstillingsprosess, vil
den enkelte tjenestemann i utgangspunktet ha rett og plikt til å følge sine
arbeidsoppgaver i ny organisasjonsstruktur.

I denne artikkelen vil vi gjennomgå retten til
å følge arbeidsoppgaver i omstillingsprosesser
som ikke innebærer nedbemanning.
Uavhengig av om bakgrunnen for omstillingen er en politisk eller administrativ
beslutning, forutsetter arbeidet med å vurdere hvorvidt tjenestemannen har rett og
plikt til stilling i ny organisasjonsstruktur, at
det foreligger et ferdig forhandlet organisasjonskart, samt at det er utarbeidet en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som skal
utføres i den nye organisasjonsstrukturen.
Det skal utarbeides bemanningsplaner som
er gjenstand for medbestemmelse etter
Hovedavtalen. Bemanningsplaner sammenholdt med nytt organisasjonskart og eventuelle stillingsbeskrivelser, danner grunnlaget
for vurderingen av tjenestemannens rettigheter i ny organisasjonsstruktur.

52

Rett og plikt til å følge egne
arbeidsoppgaver etter omstilling
Tjenestemannsloven § 12, første punkt innebærer at «…enhver tjenestemann er forpliktet
til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og
omorganisering
av
virksomheten.»
Bestemmelsen danner utgangspunkt for
arbeidsgivers styringsrett i staten.
I en omstillingsprosess løper arbeidsforholdet som normalt, med de rettigheter og
plikter som følger av den inngåtte arbeidsavtale, omstendighetene ved tilsettingen, eventuelle stillingsbeskrivelser, bemanningsplaner
og endringer i arbeidsforholdet som har
skjedd over tid. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samråd
med hovedsammenslutningen i staten utarbeidet egne retningslinjer ved omstillinger i
heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser». Her er retten til å følge arbeidsoppgavene ved omstilling i staten beskrevet slik:
«Ved omorganisering av statlig virksomhet
har en arbeidstaker i utgangspunktet «rett til
å
følge
arbeidsoppgavene»
i
ny
organisasjonsstruktur
(….)
dersom
arbeidsoppgavene anses som i «vesentlig grad
videreført» etter omorganiseringen,»
For å kunne slå fast om arbeidsoppgavene
i vesentlig grad er videreført i ny organisasjonsstruktur, må det foretas en vurdering av
hvilke arbeidsoppgaver den enkelte tjenestemann har i dagens organisasjonsstruktur,
sammenholdt med hvilke arbeidsoppgaver
det er tenkt at den enkelte tjenestemann skal
ha i ny organisasjonsstrukturen. Det må
foretas en konkret vurdering i det enkelte
tilfelle, eller en såkalt «før-etter» vurdering.
Utgangspunktet for denne vurderingen vil
være tjenestemannens faste stilling i eksisterende organisasjon. Tjenestemannens
nåværende arbeidsoppgaver slik de fremgår
av arbeidsavtalen og stillingsbeskrivelsen,
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faginnhold og ansvarsområder vil være
grunnlag for denne vurderingen, men
også fullmakter og nivå i organisasjonen skal vurderes. Dersom tjenestemannen vikarierer eller fungerer i en
annen stilling, skal vurderingen som
hovedregel foretas med utgangspunkt
i de arbeidsoppgavene som tilhører
tjenestemannens faste stilling. Også
endringer i stillingsinnholdet over tid
skal medtas i vurderingen. Det er
imidlertid ikke noe krav om at det skal
foreligge fullstendig identitet, jf. formuleringen «i vesentlig grad videreført» for å avgjøre om den opprinnelige
stillingen kan anses videreført i ny
organisasjon. Vilkåret om vesentlig
videreføring er således noe annet enn
prinsippet om «stillingens grunnpreg»,
som ofte defineres som kjernen i stillingen.
På den annen siden, vil det vanskelig
kunne konstateres at arbeidsoppgavene i vesentlig grad er videreført i
ny organisasjonsstruktur der stillingens grunnpreg er endret. Konstatering
av at grunnpreget foreligger vil være
første del i vurderingen av om stillingen er videreført.
En forutsetning for å kunne gjennomføre en slik «før-etter» vurdering
er at arbeidsgiver, i dialog med tjenestemannen, kartlegger arbeidstakerens
kompetanse og arbeidsoppgaver.
Kartleggingen kan gjennomføres på
ulike måter, enten ved utfylling av
skjema, gjennom kartleggingssamtaler
eller ved en kombinasjon av disse. For
å sikre gode og tilfredsstillende prosesser for de som er berørt bør slik kartlegging, etter Juristforbundets syn,
gjennomføres ved samtale mellom
arbeidsgiver
og
tjenestemannen.
Formålet med kartleggingen er å sikre
arbeidsgiver en best mulig oversikt
over hvilke arbeidsoppgaver og
ansvarsområder som tillegger den
enkelte stilling i eksisterende organisasjon. Kartleggingen kan også benyttes
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til å avklare hvilke ønsker tjenestemannen har med hensyn til arbeidsoppgaver i ny organisasjonsstruktur,
samt informere om hvilke endringer
tjenestemannen må finne seg i etter
omorganiseringen. Selv om en offentlig tjenestemann i utgangspunktet skal
følge eksisterende arbeidsoppgaver
inn i ny organisasjonsstruktur, vil en
omorganisering også kunne medføre
mulighet for nye arbeidsoppgaver. I
forbindelse med kartlegging av
arbeidsoppgavene er det også vanlig at
arbeidsgiver foretar en utvidet kartlegging av tjenestemennenes formalog realkompetanse.
Dersom tjenestemannen ser sine
arbeidsoppgaver i vesentlig grad videreført i ny organisasjonsstruktur har
vedkommende rett og plikt til å bli
innplassert i denne stillingen.
Det er viktig at de tjenestemenn
som omfattes av omorganiseringen får
anledning til å gjennomgå den dokumentasjon,
herunder
eventuelle
møtereferat, som ligger til grunn for
arbeidsgivers vurdering av rett og plikt
til stilling i ny organisasjonsstruktur.
Etter at arbeidsgiver har foretatt en
«før-etter» vurdering skal tjenestemenn med rett og plikt til stilling i
ny organisasjonsstruktur innplasseres.
Før slik innplassering endelig besluttes, skal den enkelte tjenestemann gis
anledning til å komme med sine
ønsker skriftlig. Alternativt kan det
gjøres i et møte mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker. Dersom tjenestemannens vurdering avviker fra arbeidsgivers vurdering, er det viktig at tjenestemannen gir uttrykk for dette slik at
det følges opp i det videre innplasseringsarbeidet. Tjenestemannens innspill skal vektlegges, og det er også
mulig å la seg bistå av tillitsvalgte
underveis i prosessen.
Som følge av at arbeidsforholdet
ved en omstilling består med de rettigheter og plikter som følger av eksis-

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

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

terende arbeidsavtale treffes det ikke
tilsettingsvedtak når endelig beslutning om innplassering er tatt. Dette
innebærer også at denne type administrativ beslutning ikke kan påklages
etter de forvaltningsrettslige reglene.
For det tilfelle at omorganiseringen
medfører at arbeidsoppgaver overføres fra en virksomhet til en annen, kan
det bli behov for å utarbeide ny
arbeidsavtale hos fremtidig arbeidsgiver uten at dette får betydning for
stillingens nærmere innhold.
Virksomheten flytter geografisk
I offentlig sektor er det langvarig, men
noe omstridt, praksis for å hevde at
arbeidsgiver innenfor rammene av den
inngåtte arbeidsavtale har rett til å
pålegge tjenestemennene å følge sine
arbeidsoppgaver når virksomhetene
flytter geografisk. Dette innebærer at
statens tjenestemenn i utgangspunktet
har flytteplikt uavhengig av hvor langt
virksomheten flytter. Dette er imidlertid ikke avklart rettslig. I praksis
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foretas en konkret vurdering knyttet
til muligheten av å kunne dagpendle.
Etter særskilt søknad og på visse
vilkår kan KMD innvilge fritak fra
flytteplikt. Retten til å innvilge fritak
fra flytteplikt kan etter søknad delegeres til vedkommende fagdepartement
eller den enkelte virksomhet.
Dersom søknad om fritak fra flytteplikt innvilges, innebærer dette at
arbeidsforholdet opphører fra flyttetidspunktet. Reglene om fortrinnsrett
til ny stilling i staten (ekstern fortrinnsrett) kommer til anvendelse for
de som har fått innvilget fritak fra
flytteplikten. Ordningen med ventelønn utfases og tjenestemenn som fratrer sin stilling etter 1. mars 2016 vil
ikke ha krav på ventelønn.
Særlig om lederstillinger
Ledere er ekstra utsatt ved omstillinger. Endringene kan innebære at den
enheten de leder faller bort, at enheten
endrer nivå i organisasjonen eller
andre endringer som får følger for

omfang og ansvar. Dette kan få betydning for vurderingen av hvorvidt den
aktuelle lederstillingen i det hele tatt
videreføres til ny organisasjon og om
den enkelte leder har rett og plikt til
ny lederstilling i ny organisering.
Omorganiseringer som innebærer
endrede rapporteringslinjer vil kunne få
betydning for vurderingen av hvorvidt
stillingen videreføres i ny organisasjonsstruktur. I tillegg til den vurderingen
som foretas for medarbeider
gruppen,
vil det for ledere i tillegg foretas en vurdering av administrative oppgaver, som
antall medarbeidere, økonomiske fullmakter og nivå i organisasjonen. Også
for ledere vil vurderingen av rett og plikt
være konkret og skjønnsmessig. Det er i
det videre viktig å merke seg at tittel og
stillingskode ikke alltid gir et korrekt
bilde av de faktiske arbeidsoppgaver.
Dersom tjenestemannen innehar en
lederkode, men i realiteten jobber som
saksbehandler, er det de faktiske
arbeidsoppgaver som skal legges til
grunn for vurderingen av hvilken stilling

i ny organisasjonsstruktur vedkommende har rett og plikt til. Generelt skal
det mer til for å hevde vesentlig grad av
videreføring for en lederstilling enn for
en saksbehandlingstillinger.
Nye muligheter i forbindelse med
omstillingsprosesser
Som gjennomgangen her viser, har den
enkelte tjenestemann en rett og plikt
til å følge sine arbeidsoppgaver i ny
organisasjonsstruktur. En omorganisering gir også anledning til å tenke nytt,
få kompetansepåfyll og vurdere alternative
arbeidsoppgaver.
Vi
i
Juristforbundet har derfor også valgt å
se på kartleggingssamtalen mellom
leder og arbeidstaker som en «motivasjonssamtale» med en oppfordring om
å tenke fremover og se nye muligheter.
Ved spørsmål eller behov for bistand i
omstillingsprosesser kan du som medlem av Juristforbundet få rådgivning
og bistand fra Juristforbundets
Advokatkontor.

Her når du flest jurister

Over
00
20 0 mer
em
medl

– gjennom vårt jobbmarked når du norske jurister
i privat og offentlig sektor
Ved publisering på nett vil stillingsannonser eksponeres her:
• www.juristforbundet.no
• www.juristkontakt.no
• Månedlig besøkt av over 19 500
•	nyhetsbrev til 18 648
medlemmer hver 14. dag
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ANNONSEANSVARLIG
Per-Olav Leth – 07 Media
Mobil: +47 918 16 012
e-post: perolav@07.no
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Din økonomi

Rådyr hyttepåske
Påsken er hyttetid, men
kostnaden kan raskt overstige
flotte hotell- og utenlandsferier.
Av Maria Setsaas,
forbrukerøkonom
i Danske Bank

Påsken nærmer seg og å samle familien
på hytten med skiturer, Kvikk Lunsj
og påskequiz er selve feriedrømmen
for mange. Men drømmen har en stiv
pris, som mange sveiper under filleryene. Ofte glemmer man at hytten
koster titusenvis av kroner hvert
eneste år, noe som gjør at døgnprisen
kan sammenlignes med de flotteste
feriestedene i utlandet. Et godt alternativ er også luksushotellene i fjellheimen.
Norge er et hytteland, med over
400 000 registrerte hytte fra svært
enkelt standard, til høymoderne glassog steinpalasser i amerikansk lodge-stil. To av fem nordmenn sier de
disponerer en hytte, men prisen er høy
for mange.
Selv om renten er lav, så blir likevel
døgnprisen høy om hytten brukes lite.
Regnestykket viser at en normal norsk
hytte med god standard koster 2640
kroner per natt om familien bruker
hytten 20 netter i året. Er hytten verdt
det dobbelte og lånet dobles, så stiger
døgnprisen naturligvis tilsvarende. Da
har hyttedrømmen en pris:
En norsk folkehytte er typisk 80
kvadratmeter og har en verdi på 2,5
millioner kroner. Med en egenkapital

på 500 000, blir gjeldsutgiftene på i
overkant av 30 000 kroner i året, gitt en
Akademiker-rente på 2,1 prosent og en
kapitalskattesats på 25 prosent for
2016. Av andre utgifter følger vedlikehold, strøm- og oppvarming, samt
kommunale avgifter og forsikring.
Regnestykket er konservativt og
utelukker eventuelle bredbåndskostnader, felleskostnader til velforeningen, årskort i alpinanlegget for hele
familien, hyppigere utskifting av skiutstyr og klær, brøyting, samt alle innkjøpene mange gjør til hytten gjennom
året av inventar og interiørdetaljer.
Mange har like høye forventninger til
hytten som til hjemmet. Summen av
alle småinnkjøpene blir til slutt høy.
Mange kan nok plusse noen titusen på
kassalappen.
Til sammenligning kan en familie
på fire reise en uke til Kanariøyene i
påskeuken, en av de dyreste ukene i
året, for 20 000 kroner og oppover. For
samme prisen tilbyr også de store kjedene ukesopphold på de beste hotellene i fjellheimen med badebasseng og
SPA-muligheter.
Hytte er et følelsesprosjekt og
mange opplevelser kan vanskelig regnes om i kroner og ører. Hytten handler også samhørighet, tradisjon og om
å samle storfamilien. Hytten er stedet
hvor mange puster ut, og kan være et
avbrekk for mange som tilbringer nok
dager med en koffert resten av året.
Tiden hvor fritidsboligen var en investering er nok forbi, men hyttedrømmen står sterkt hos mange.
Husk Airbnb
Deletjenesten Airbnb har blitt svært
populær i Norge og stadig flere velger

å bedre hytteøkonomien gjennom
utleie. På populære skidestinasjoner
kan man enkelt leie ut hytten for 5000
kroner for en helg, når man selv ikke
bruker fritidsdrømmen. Husk at
Airbnb tar et gebyr for tjenesten, som
blant annet skal dekke forsikringer og
annet.
Airbnb ordner oppgjøret ditt, og
ordningen hvor leier og utleier gir
hverandre tilbakemeldinger er strålende. Systemet har vist seg svært
effektivt og gjør det enkelt å leie ut
hytten. Hytteutleie er også skattefritt
inntil 10 000 kroner, hvor 85 prosent
av overskytende utleiebeløp beskattes
med 25 prosent for 2016.

Regneeksempel for hyttedrømmen:

Hytte 80m2, god standard, med
markedsverdi på 2,5 millioner
Renteutgifter*
(inkl. 25% rentefradrag)

Forsikring
Vedlikehold

31500
2400
12800

Strøm og oppvarming

3706

Kommunale utgifter

2413

Årlige utgifter

52819

Døgnpris

20 overnattinger

2640

40 overnattinger

1320

60 overnattinger

880

* 2,1 prosent rente, 2 millioner i lån, eks.
egenkapitalavkastning
Kilder: Statistisk Sentralbyrå,
Prognosesenteret, Danske Bank og
Adresseavisen
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Tør jeg og bør jeg
bytte jobb?
Er det nå du skal gjøre det?
Noen ganger er valget veldig
enkelt. Du vet at dette er jobbtilbudet du har ventet på. Enten
dette er din første jobb som
jurist, eller du ikke er i arbeid
akkurat nå, vil det være naturlig
å gripe den første, gode muligheten. Innebærer en ny jobb at
du må si opp den jobben du har,
kan valget være mer
komplisert.
Av Inger-Christine
Lindstrøm,
karriererådgiver
i Juristforbundet
Er du kommet til et punkt der du først
og fremst har et sterkt ønske om å
komme bort fra den jobben du har?
Da anbefaler jeg at du allikevel gjør en
analyse av hva som er viktigst for deg.
Hva har jeg i nåværende jobb? Hva
ønsker jeg meg mer av, eller mindre av.
Hva er mest bekvemt? Hvilke forhold
må vurderes før jeg velger å takke ja til
et jobbtilbud? Som rådgivere i
Juristforbundet, ser vi at tendensene i
dagens arbeidsmarked er at medlemmene søker mot en trygghet i arbeids-
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hverdagen, både når det gjelder
arbeidsforholdet og betingelsene.
Pro/contra
En måte å skaffe seg best mulig oversikt på er å sette opp en pro/contra
vurdering for hvert av punktene på
listen som du mener er av betydning
for deg. Hva har du i nåværende jobb(på den ene siden)? Hva vil du få i
den nye jobben (på den andre siden)?
Jeg anbefaler at du noterer. Er det noe
du må undersøke nærmere? Hvis du
skal rangere de fem viktigste punktene
med utgangspunkt i hva som betyr
mest for deg, hvordan ser bildet ut da?
Noen vurderingspunkter
• Fleksibilitet (det ordet som
flest nevner først når jeg spør
hva de setter mest pris på med
jobben de har i dag)
• Opplevd frihet i egen
arbeidssituasjon
• Interessante arbeidsoppgaver
• Anerkjennelse, faglig og personlig
• Hyggelige og dyktige kolleger.
Arbeidsmiljøet generelt
• En god relasjon til leder
• Utviklingsmuligheter, faglig
og personlig
• Et steg opp, ned eller sidelengs
på karrierestigen
• Et steg i en faglig retning som
du ønsker deg
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• En jobb som du vurderer
som mer meningsfull
• Betingelser/lønn
• Pensjonsordning
• Reisevei
• Arbeidstid
• Muligheter for kompetanse
utvikling
• Jobbe med noe som føles viktig
• Prestisje og status
• Størrelsen på organisasjonen
• Din rolles plassering
i organisasjonen
• Det faglige miljøet/antall jurister
og deres roller
• Økonomien og ressursene
i selskapet/organisasjonen
• Fremtidsplaner og endrings
utsikter
• Personalgoder generelt
(trening, bedriftshytter mm)
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Noe av det du synes er viktig er det kanskje vanskelig å finne ut før etter at du har
valgt. Det vil alltid være noe risiko og
usikkerhet forbundet med å bytte, men
naturligvis også muligheter. Er du klar?
Er dette det riktige alternativet for deg,
eller skal du vente på en bedre mulighet?
Under hele prosjektet med å se etter
neste jobb er det sterkt anbefalt å opprettholde et positivt og dedikert forhold
til den arbeidsgiveren du har. Det er som
regel best at du ikke involverer for
mange på din nåværende arbeidsplass.
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Curt A. Lier mener

Juristkontakts faste kommentator er Norges Juristforbunds president

Stopp kommersielle granskinger i det offentlige

D

et skjer stadig oftere. Feil i offentlig sektor blir møtt med
krav om eksterne granskinger. Gjort
på riktig måte kan da også granskinger være nyttig. Forutsetningen er at
man har fokus på læring, ikke på å
finne syndebukker. Gjørv-kommisjonens arbeid etter 22. juli er et godt
eksempel på dette. Her vurderte
granskerne systemsvakheter og fant
forbedringsmuligheter.
I motsatt ende av skalaen finner vi de
personfokuserte granskingene. Her er
Monika-saken et godt eksempel fordi
det er jakten på syndebukker som er
det sentrale. Disse granskingene er
bestilt av og designet for å beskytte
det systemet som sitter med ansvaret.
Denne formen for gransking retter
ikke opp systemfeil. Granskingen blir
bare en avledningsmanøver i en krise.

M

onika-granskingenes jakt på
syndebukker gjør at de som har
et systemansvar, kjøper seg dyr hjelp
fra utenforstående for å fraskrive seg
ansvaret ved å gi granskerne mandat
til å peke ut og henge ut enkeltpersoner. Gransking har blitt en måte for
en ansvarlig arbeidsgiver å skyve et
problem arbeidsgiveren selv burde ha
håndtert, over på arbeidstakeren.
Arbeidstakernes rettsvern er på sin
side sterkt svekket. Ettersom en granskingskommisjon ikke har formell juridisk makt, stilles det heller ikke krav
til rettssikkerhet. I prinsippet kan
hvem som helst sette i gang en undersøkelse som i formell juridisk forstand
ikke kan fastslå at noen har gjort noe
galt.
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Realiteten for den som kritiseres i offentlighet er derimot uholdbar. En arbeidstaker kan i realiteten bli tvunget
til å trekke seg som en konsekvens av
en granskingsrapport, selv om det
ikke finnes saklig grunnlag for avskjedigelse. På denne måten uthules arbeidsmiljølovens forbud mot ulovlig
eller urettmessig avskjedigelse.

N

år lov og rett flyttes ut av de institusjonene som er etablert for
å ivareta rettssikkerheten, går det ofte
galt. Videre er det betenkelig når
granskerne skal (a) innhente bevis, (b)
vurdere bevis og (c) uttale seg om ansvar. Det ligger milevis fra de krav til
uavhengighet som en rettsak forutsetter. Resultatet av en gransking kan
virke minst like inngripende som en
dom, men det finnes ingen overprøvings- eller ankemulighet for den enkelte som kritiseres.
Det er særlig tre elementer i rettssikkerheten som utfordres av personfokuserte granskinger:

• Kravet til rettferdig rettergang.
Prinsippet om kontradiksjon er
grunnleggende i krav til rettferdig
rettergang. Dette prinsippet innfris ikke i gransking.
• Uskyldspresumpsjonen. Det er
ikke den enkelte som skal måtte
overbevise granskerne om sin
uskyld.
• Vern mot selvinkriminering. Opplysninger innhentet i gransking
kan bli benyttet i ulike etterfølgende prosesser, f.eks. politietterforskning av mulige straffbare forhold.

A

t private og offentlige aktører
ønsker å undersøke årsaker til
hvorfor noe har gått galt, er både forståelig og ønskelig. Men at granskingsinstituttet brukes så vidt hyppig og
med feil innretning, er svært bekymringsfullt. I beste fall er det sløsing
med offentlige midler, i verste fall
ødelegges mennesker.
Juristforbundet krever nå at offentlige myndigheter stopper praksisen
med private granskinger rettet mot
enkeltpersoner. Isteden må man
bruke egne kontrollorganer eller etablerte tilsynsmyndigheter. Vi ber også
regjering og Storting om å vurdere
opprettelsen av et permanent og uavhengig organ som får i oppdrag å utføre granskinger for det offentlige, og
hvor det stilles krav til rettssikkerhet
og uavhengighet.

57

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

Rettssikkerhet og asylpolitikk

Juristforbundet og rettssikkerheten
A
 v advokat Øivind Østberg

At Juristforbundet er opptatt
av rettssikkerhet, og vil gi dette
temaet særlig oppmerksomhet
ved 50-årsmerket, er naturlig
nok. Men måten man velger å
gjøre dette på, jfr Juristkontakt
1/2016, reiser spørsmålet om
forbundets ledelse er mer opptatt av å fremme synspunkter
av politisk art enn å fremme
rettssikkerhet. Det er uheldig
om nettopp den juridiske profesjons organisasjoner skaper
forvirring om hva et viktig
begrep som rettssikkerhet
egentlig betyr.

– Helhetsinntrykket er at dette dreier
seg om å slå tilbake mot de tiltak
regjeringen har lansert for å prøve å
få asylinnvandringen under kontroll,
skriver Øivind Østberg.

Rettssikkerhet handler i essens om at
borgerne (og andre rettssubjekter)
skal kunne forutsi sin rettsstilling.
Prinsippet skal hindre vilkårlighet.
Det forutsetter jurister som bruker
rettskildene på en faglig forsvarlig
måte og anvender jussen på samme
måte på like tilfeller. Det handler ikke
om hvordan demokratisk valgte

myndigheter prioriterer økonomiske
ressurser mellom ulike formål. Dette
hører til politikkens og ikke jussens
sfære. Det handler heller ikke om valg
av overordnete strategier for å ivareta
nasjonens (eller menneskehetens, om
man er enda mer ambisiøs) langsiktige
interesser. Også dette er politikk, ikke
juss.
Norge opplevde i 2015 et antall
asylsøkere tilsvarende halvparten av
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tallet på fødte i landet samme år. Det
er nesten innbyggertallet i Tromsø by.
Mesteparten av tilstrømningen kom
på slutten av året, og UDI antydet da
at vi kunne får opp mot 100 000 asylsøkere i 2016. Sverige mottok 160 000
asylsøkere i 2015. De har erklært
sammenbrudd i mottakssystemet og
bråstopp for sin tidligere liberale politikk. Det sterke trykket mot grensene,
sammensetningen av de som kommer
og de store kostnadsmessige og andre
konsekvenser dette har, gjør det utvilsomt at innvandring er et politisk
tema av første orden.
Helhetsinntrykket av «Rettssikker
hetens år», slik Curt A Lier presenterer
det, er at dette dreier seg om å slå tilbake mot de tiltak regjeringen har lansert for å prøve å få asylinnvandringen
under kontroll, dvs bremse den ned til
et vesentlig lavere nivå enn det som
ellers ville tegne seg som sannsynlig. Ta
denne uttalelsen:
”Betegnelsen innvandringsregulerende tiltak er nå blitt et slags trylleord,
der barns beste ikke alltid settes først.
Slik jeg ser det dreier det seg ikke først
og fremst om hvor bundet vi er av
uttalelser i Barnekonvensjonen, men
om det bør være slik at innvandringspolitiske hensyn skal få trumfe hensynet til hva som er barnets beste.»
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Selv om «barnets beste» er et
uttrykk med en rettslig forankring, er
det åpenbart at det er svært vagt og
ikke kan gi et entydig svar ved rettslige
avgjørelser, og enn mindre ved politiske veivalg. Når Lier ser ut til å mene
at «barnets beste» – hva det måtte bety
– alltid skal settes først, ikke bare nå
reglene anvendes men når de utformes, er dette en posisjon som det ikke
er mulig å plassere innenfor en tradisjonell forståelse av begrepet rettssikkerhet.
Videre: Lier snakker om rettssikkerhet, flyktningstrømmer og klimaendringer i samme åndedrag. Det ser
ikke ut til å affisere ham at det er
ingenting i flyktningkonvensjonen
som omhandler følger av klimaendringer. Det han prøver å skissere er
nærmest et politisk handlingsprogram
på nasjonalt og internasjonalt nivå,
noe som går langt utenfor hans fag og
langt utenfor hans mandat som
Juristforbundets president.
Juristforbundet synes å bygge på den
oppfatning at jussen, og juristene, ikke
skal begrense seg til regelanvendelse,
men må ha et bredere perspektiv på
samfunnet og inkludere en oppfatning
om de faktiske krefter og utviklingstrekk
som skaper utfordringer.
Med en slik tilnærming er det i alle
fall et paradoks at man ser ut til å
lukke øynene for hva innvandringen
medfører i den virkelige verden.
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Rettssikkerhetens år 2016

Globale
kriser
utfordrer
jussen

Utredersuksess i Gulating // Lasse Qvigstads tilbakeblikk
Vil ha debatt om juristlojalitet // Synger ut i Tromsø

Juristforbundet har i samarbeid med
NOAS, Redd Barna, Flyktninghjelpen,
FOKUS, Bellona og Røde Kors lansert
2016 som Rettssikkerhetens år.

Det mest
problematiske er Liers
entusiasme for at man
i embetsverket protesterer
mot politiske foresattes
direktiver

Grunnen til at folk er opptatt av dette
temaet, er jo at innvandringen oppfattes å føre med seg et press mot sentrale
– og sårbare – verdier det norske samfunnet er bygget på. Og at presset mot
disse verdiene er en faktisk følge av
innvandringen (når den går over et
visst nivå), ikke av hvordan myndighetene opptrer. Man kan reise spørsmålet
om kvinners rettssikkerhet i det
offentlige rom, foran katedraler, på
T-banestasjoner, i parker. Eller – med
hensyn til sosiale ytelser – rettssikkerheten for den slitne narkotikamisbrukeren som ikke får kommunal bolig
fordi all kapasitet brukes til asylinnvandrere. Dette er noen av utallige
problemer som ikke lar seg løse med
Liers fraser om å ha «tillit til vår modell
og våre verdier».
Det mest problematiske i lanseringen av «Rettssikkerhetens år», er Liers
entusiasme for at man i embetsverket
protesterer mot politiske foresattes
direktiver:
…det er juristene som skal være
rettssikkerhetsgarantister. Jeg synes
derfor det er interessant å se at nettopp jurister i UDI har protestert mot
at politiske myndigheter ikke følger
faglige råd. Det er juristenes rolle
blant annet å påeke slike forhold.
Å oppmuntre til å sette egne
meninger
foran
pliktene
som
tjenestemann, er å stikke kjepper i
demokratiets hjul. Ikke å fremme
rettssikkerhet.

Neste utgave av Juristkontakt kommer 13. april.
Annonsefrist 1. april
Ring: 918 16 012 eller e-post: perolav@07.no
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Internasjonalt nettverk

European Lawyers’ programme (ELP)
A
 v Catriona Elisabeth McIntyre1
Master i rettsvitenskap (Oslo), Norsk deltaker European Lawyers`Programme 2015,
Advokatfullmektig hos Kvale Advokatfirma DA, Oslo.

Fra april til juni hvert år gir
The European Lawyers`
Programme (ELP) tolv unge
advokater fra hele Europa
muligheten til å ta del i et
program med studier og
praksisopphold hos advokater
og dommere i Edinburgh,
Skottland. Våren 2016 er neste
mulighet til å delta i programmet. Målet med programmet er
å gi deltakerne et praktisk
innblikk i det skotske retts
systemet, den skotske kulturen,
samt gi deltakerne en mulighet
til å utvikle sine språkferdig
heter. Programmet gir også
deltakerne en unik mulighet til
å opparbeide seg et internasjonalt nettverk – både privat og
profesjonelt.
European Lawyers‘ Programme (ELP)
Dagens ELP er en videreføring av
British
Council
sitt
program
«European Young Lawyers’ Scheme»
(EYLS), som ble arrangert for første
gang i London på begynnelsen av
1970-tallet. Første gang programmet
ble arrangert i Edinburgh var i 1974,
og programmet ble arrangert i begge
byene hvert år i ca. 30 år.
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Målet med programmet var at en
gruppe kvalifiserte (unge) advokater
fra hele Europa skulle få muligheten
til å få et innblikk i den juridiske praksis i England og Skottland, særlig i
Common Law-konseptet, og at dette
skulle gi grobunn til samarbeid over
landegrensene. Etter at British Council
la ned programmet, har en kortvariant
av programmet blitt arrangert av
European Lawyers Association, en
alumni-organisasjon for de som har
deltatt på programmet, i samarbeid
med The Faculty of Advocates og
University of Edinburgh, og en periode også den skotske staten. I dag
arrangeres ELP (tidligere EYLS) kun i
Edinburgh.
Programmet gir deltakere fra
Europa en mulighet til å opparbeide
seg arbeidserfaring fra et engelskspråklig land, ved et tre-måneders praksisopphold hos to advokater (en Junior
Advocate og en Queens Council), og
en dommer. Praksisoppholdet er ikke
helt ulikt det praksisoppholdet skotske
advokater selv må gjennom før de kan
tituleres som advokater (dog er praksisoppholdet til de skotske advokatene tre
ganger så langt).
ELP består av to deler: Den første
delen er et introduksjonskurs som holdes i lokalene til «The Faculty of
Advocates». The Faculty of Advocates
er organisasjonen til skotske advokater
som prosederer for de høyere domstolene. Her vil deltakerne få et grunnleggende innblikk i det skotske rettssystemet (bl.a. prosessregler, kontraktsrett,
konstitusjonell rett), samt et innblikk i

skotsk historie. Videre får deltakerne ta
del i praktiske øvelser – både muntlig
og skriftlig, blant annet utforming av
«Pleadings», – Pleadings kan sammenlignes med et norsk prosesskriv.
Andre del av programmet består av
utplassering hos to prosedyreadvokater (Junior Council og en Queens
Council), samt hos en dommer i
«Court of Session» (Court of Session
er den høyeste sivile domstolen i
Skottland). Denne perioden omtales
som «Euro Devilling». Navnet er ikke
akkurat selvforklarende, men skyldes
det faktum at en av vilkårene for å bli
advocate i Skottland er å gjennomføre
en praksisperiode som omtales som
«The Deviling Period». Praktikantene
benevnes «Devils», og deltagerne på
ELP derved «Euro Devils».
Hvem man blir utplassert hos vil
avhenge av deltakernes interessefelt/
arbeidsområde
og
tilgjengelighet.
Arbeidsoppgavene består først og fremst
av juridisk kildesøk, saksforberedelse og
juridiske vurderinger, gjerne i forbindelse
med en konkret rettssak. Man får gode
muligheter til å overvære rettssaker.
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Det skotske rettssystemet
Det skotske rettssystemet omtales
som et blandet (hybrid) rettssystem,
og regnes for å være nærmest det
nederlandske rettssystemet. Skottland
er i betydelig større grad enn England
påvirket av den romerske retten, og er
derfor ikke et rent common Law system. Selv om det skotske rettssystemet
ikke er et rent common Law system,
er likevel rettspraksis en av de viktigste
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rettskildene. En økt påvirkning fra EU
har imidlertid ført til en større grad av
kodifisering i de senere årene.
Mitt opphold i Edinburgh
Noe som satte preg på mitt opphold i
Edinburgh var folkeavstemningen om
skotsk uavhengighet som ble avholdt
den 18. september 2014.Valgresultatet
endte med at flertallet stemte mot
uavhengighet, et valgresultat som
overhode ikke var gitt forutfor offentliggjøringen av valgresultatet.
De som var for uavhengighet,
ønsket en løsrivelse fra Storbritannia,
både politisk og økonomisk. En av
begrunnelsene fra ja-siden var et ønske
om full kontroll over Skottlands
oljeressurser, ressurser ikke ulike de vi
har her i Norge. Det var derfor stor
interesse i hvordan vi her i Norge forvalter disse ressursene.
Andre spennende diskusjonstemaer var hvordan Skottland (dersom
flertallet hadde stemt for en uavhengighet) ville forholdt seg til EU. En
løsrivelse fra Storbritannia ville ha
nødvendiggjort en ny folkeavstemning
om medlemskap i EU.

Videre var det svært lærerikt å se
forskjellene mellom vårt eget rettssystem og det skotske rettssystemet.
Jeg fikk et inntrykk av at de skotske
advokatene var minst like interessert
i å lære om det norske (og de øvrige
deltakernes rettssystem), som vi var
av å lære om deres rettssystem.
Gjennom diskusjoner med de øvrige
deltakerne, får man også et innblikk i,
og muligheten til å sammenligne de
ulike rettssystemene til de øvrige
deltakerne.
Oppholdet var også svært sosialt.
Vi ble oppfordret til å reise rundt i
Skottland, noe flertallet av deltakerne
gjorde. Det var også mye sosialt som
skjedde på kveldene, blant annet
Ceilidh dancing (skotsk folkedans), øl
– og whiskysmaking.
Kort oppsummert vil jeg si at oppholdet mitt i Edinburgh var både
lærerikt og sosialt. Vi ble tatt godt
imot og ble inkludert, både faglig og
sosialt. Jeg sitter igjen med forbedret
språkkompetanse, en ny forståelse av
det skotske rettssystemet og mange
nye venner.

Vilkår for deltakelse
For å kunne ta del i programmet, er
det et vilkår at man er mellom 25 – 35
år, samt at man har arbeidet som
jurist/advokatfullmektig/advokat
i
minst to år. Videre kreves det gode
engelskkunnskaper (IELTS 7.0 eller
TOEFL 100). Personlige egenskaper
vil også vektlegges.
Deltakelse i programmet er gratis.
ELP er sponset av «The Faculty of
Advocates», med finansiell støtte fra
programmets belgiske hovedsponsor,
Vialegis. Deltakerne må imidlertid
dekke egne bo – og leveutgifter, samt
reisen til og fra Skottland.
Alle tidligere deltakere i ELP kan
søke om medlemskap i alumina-organisasjonen «The European Lawyers’
Association (ELA)».
For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med Siv Elisabeth
Hveberg på tlf 907 70 390, eller
Catriona Elisabeth McIntyre på telefon 971 71 764. Søknader vil vurderes
fortløpende. Aktuelle kandidater vil
bli innkalt til intervju. Dette intervjuet
vil foregå på engelsk.
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Ved publisering på nett vil stillingsannonser eksponeres her:
• www.juristforbundet.no
• www.juristkontakt.no
• Månedlig besøkt av over 19 500
•	nyhetsbrev til 18 648
medlemmer hver 14. dag
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Jobbmarkedet

– for hele jus-Norge
Du �inner også Jobbmarkedet med stillingsutlysninger:

• Juristforbundet.no. Annonsene publiseres fortløpende.
• Juristforbundets nyhetsbrev ca. hver 14. dag.
• Juristkontakt.no. Annonsene publiseres fortløpende.

Her bestiller du stillingsannonsen
Annonsesjef Per-Olav Leth | 07 Media
E-post: perolav@07.no | Tlf: +47 918 16 012

Jobbmarkedet

– for hele jus-Norge

Kongsvinger
kommune
Kongsvinger er en bykommune med over 17 700 innbyggere. Byen ligger på begge sider av Glomma, med Kongsvinger festning
www.kongsvinger.kommune.no
som et viktig landemerke. Kongsvinger er regionsenter for Glåmdalen, som består av Odalen, Vinger, Eidskog og Solør.
Kommuneslagordet er «Kongsvinger – handlekraftig regionsenter i vekst.»

Leder for Barneverntjenesten

Annonse

Er du interessert i barnevernarbeid?
Har du lyst til å jobbe med tjenesteutvikling i kommunen?
Trives du med høyt tempo og mange baller i luften?
Da kan dette være riktig jobb for deg

Kongsvinger kommune søker ny leder av barneverntjenesten med oppgaver knyttet til overordnet ledelse
av en tjeneste med cirka 20 ansatte organisert i team. Stillingen gir store muligheter for å påvirke
fremtidens barnevern i Kongsvinger.
Barneverntjenesten i Kongsvinger har bredt sammensatt kompetanse og er under stadig utvikling. Vi
ønsker oss en optimistisk, engasjert og uredd leder som kan være pådriver i et barnevern i endring.
Søknadsfrist31. mars 2016. Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk.
For mer informasjon og fullstendig utlysningstekst: www.kongsvinger.kommune.no eller kontakt Servicetorget tlf. 62 87 40 00

Kongsvinger Kommune
www.kongsvinger.kommune.no

Jobbmarkedet

– for hele jus-Norge

Rådgivere/seniorrådgivere
Leder fagavdeling
S OM
til nyopprettet avdeling
for forebygging av tortur
ved frihetsberøvelse (NFM)

S OM

Sivilombudsmannen har som
Sivilombudsmannen søker etter en dyktig jurist med
solide lederoppgave å undersøke klager på
egenskaper som leder (kontorsjef) for en av institusjonens
fagavdelinger.
offentlig forvaltning
om urett og
feil som
måtte på
være gjort mot
Avdelingen vil blant annet ha ansvaret for å undersøke
klager
borgerne. Ombudsmannen skal
offentlig forvaltning innen utlendingsfeltet, kriminalomsorgen,
politiet,
også arbeide for å gjøre offentlige
barnevernet, helse- og omsorgstjenenestene, utdanning
og
vegtrafikk.
myndigheter bedre, styrke tilliten
Det vil også være aktuelt å iverksette enkelte undersøkelser
av eget
til forvaltningen
og bidra til at
tiltak. Den vi søker, må være forberedt på å kunne offentlig
ivareta forvaltning
andre respekterer
og sikrer menneskerettighetene.
fagområder.
Grunnlaget
for ombudsmannens
Vi søker
tre dyktige
fagpersoner (primært to rådgivere og én seniorrådgiver) til en
undersøkelser er hovedsakelig klager
Som leder av fagavdelingen vil du ha fag- og personalansvar
for har
omi dag
lag ca.
Ombudsmannen
nyopprettet
avdeling ved ombudsmannens kontor.
50 medarbeidere, og har
fra borgerne, men det foretas også
ti kompetente juridiske medarbeidere. I tillegg til klagesaksbehandlingen
kontorer
midt i Oslo sentrum.
avNFM-avdelingen
eget tiltak.
du også for
bidra
til å videreutvikle
institusjonens og
avdelingens
Denundersøkelser
nyopprettede
skal væreskal
en pådriver
å forebygge
at personer
Se også
Sivilombudsmannen holder til
kompetanse.
En del foredragsvirksomhet
blir
også aktuelt.
somsentralt
er frihetsberøvet
for tortur og faglige
annen grusom,
umenneskelig
eller
www.sivilombudsmannen.no.
i Oslo. Vi harblir
forutsatt
tiden om
nedverdigende
behandling
eller straff. Avdelingen
foreta regelmessige
besøk til
Du vilskal
rapportere
direkte til ombudsmannen
og utgjøre en del av
lag 60 ansatte,
hvorav 40 jurister.
Sivilombudsmannen er utpekt
f.eks. fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner
og barnevernsinstitusjoner,
ombudsmannens
ledergruppe. og
som nasjonal forebyggende
www.sivilombudsmannen.no
rapportere
årlig til Stortinget og til FNs underkomité
for
forebygging
(SPT).
Det
er
Aktuelle søkere har mastergrad i rettsvitenskap ellermekanisme
embetseksamen
(NFM) i forbindelse
ønskelig at medarbeiderne har ulik fagbakgrunn.
Ettersom
mange
avresultater,
vurderingene
med gjennomføringen
(cand.jur.)
med
gode
godsom
skriftlig formuleringsevne,
gode av
tilleggsprotokollen
FNs
skal foretas er av juridisk art, tas det sikte på atlederegenskaper,
en eller to av de som
skal
være
og ansettes
minimum
syv
års juridisk yrkeserfaring.
Videretilser
torturkonvensjon (OPCAT).
jurister. Avdelingen vil også knytte til seg ekstern
spesialistkompetanse
etter behov.
vi etter
deg som har interesse
for, og gjerne erfaring
fra, offentlig
Formålet
med protokollen er
forvaltning, evne til å sette deg raskt inn i et bredt åspekter
avtortur
juridiske
forebygge
og annen
Saksbehandlerne skal bl.a. bidra til å utvikle metoder og rutiner, planlegge og gjennomgrusom,
umenneskeligog
eller
områder, erfaring fra kvalitetssikring av andres arbeid,
ledererfaring
føre besøk til steder der personer er frihetsberøvet, og utarbeide rapporter i etterkant
nedverdigende behandling
gode samarbeidsevner.
eller straff gjennom regelmessige
av slike besøk. En del reisevirksomhet, spesielt innenlands, må påregnes.
For fullstendig utlysningstekst med nærmere beskrivelse
avetstillingen
besøk fra
uavhengig organ
til steder hvor mennesker er
Kvalifikasjonskrav:
og krav til kvalifikasjoner, og for å søke stillingen, se
frihetsberøvet.
• høyere relevant utdanning fra universitet eller
høyskole, enten juridikum/master
i
www.sivilombudsmannen.no.
Søknadsfrist:
20. mars
2016. Besøksordningen
er nærmere beskrevet i
rettsvitenskap eller annen relevant høyere utdanning, f.eks. innen helse- og sosialfag,
Prop. 56 S (2012–2013) og
samfunnsfag eller barnevernsfag
Prop. 159 L (2012–2013).
• erfaring fra fagområder som er relevante for behandling av personer som er
berøvet friheten
JURIDISK RÅDGIVER
• meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Sivilombudsmannen skal arbeide for
at den enkelte ikke utsettes for urett
fra forvaltningen. Ombudsmannen
skal også arbeide for å gjøre
offentlige myndigheter bedre, styrke
tilliten til forvaltningen og bidra til at
offentlig forvaltning respekterer og
sikrer menneskerettighetene.

Fylkesnemndene
for barnevern
og sosiale saker

– arbeidsrett

Aktuelle kandidater bør i tillegg ha:
• erfaring fra tilsynsvirksomhet
Vikariat i 7 mnd
fra 01.04.14
• erfaring fra og interesse for arbeid med menneskerettslige
problemstillinger
fylkesnemndene
for grupper
og/eller
arbeid med sårbare
Sekretariat og arbeidssted,
barnevern
og sosiale saker
• gode
engelskkunnskaper

sentralt i Oslo. Utfyllende

Personlige
egenskaper:
Nemndsleder/jurist
info om vikariatet finner du
evne itilRogaland
å jobbe strukturert og selvstendig,
og gode samarbeidsevner
• Engasjement,
Fylkesnemnda
på www.juristkontakt.no
Ombudsmannen
tilbyr:
Stillingen som nemndsleder
byr på
utfordrende
oppgaver
og stiller
store standardSøknadsfrist: 10.03.14
• et
godt arbeidsmiljø
med
høy faglig
krav til selvstendighet,
gode
• oversiktlige
arbeidsbetingelser
med sommertid og fleksitid
samarbeidsevner, god skriftlig og
• lønn
etterfremstillingsevne
Statens regulativ
og erfaring:
57-66 (rådgiver)
Spørsmål
omltr.
stillingen:
muntlig
ogetter
evne kvalifikasjoner
eller
ltr.
67-75
(seniorrådgiver)
Leder av juridisk kontor
til å arbeide under press. Noe
reisevirksomhet
inngår pensjonskasse,
i stillingen.
• medlemskap
i Statens
som innebærer
gode lånemuligheter
Nina Sandborg
og
pensjonsordning
Detgunstig
vil bli lagt
vekt på erfaring fra
Tlf.: 24 15 50 03 / 408 53 800
domstolsarbeid, kjennskap til
• IA-avtale
nina.sandborg@norsklektorlag.no
fagfeltet og personlig egnethet for

stillingen.
Politiattestved
må sivilombudsmann
fremlegges.
Nærm.
opplysninger
Arne Fliflet, kontorsjef Eivind Sveum
Brattegard
eller administrasjonssjef
For fullstendig
stillingsutlysning, Solveig Antila på telefon 22 82 85 00.
se www.jobbnorge.no

Jobbnorge.no

Stillingene
ønskes
besatt så snart som mulig.
(Jobbnorge-ID
121748).
Elektronisk
sendesfra
innen
Hvis
du ønskersøknad
å bli unntatt
den offentlige søkerlisten,
07.03.2016
viaom
www.jobbnorge.no
bes
du opplyse
grunnen til det.

Ledig stilling som
nemndsleder/
jurist
Arbeidssted: Bodø
Søknadsfrist: 12.03.16
Se mer info om stillingen på
www.juristkontakt.no
Søk stillingen via
www.jobbnorge.no
Jobbnorge-id: 122271

mer informasjon;
se via http://www.jobbnorge.no.
ElektroniskForsøknad
foretrekkes
www.regjeringen.no/BLD

Søknadsfrist: 29. september 2013.

Jobbnorge.no

Hvis du ikke har
mulighet til dette kan skriftlig søknad sendes Sivilombudsmannen, postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.

Nordland

Jobbmarkedet

– for hele jus-Norge

Rådgivere/seniorrådgivere
tilRettsfullmektigar
nyopprettet avdeling
(juristar)
(2-4forebygging
stillingar)
for
av tortur
Trygderetten
er ein uavhengig ankeinstans som
avgjer tvistar
ved
frihetsberøvelse
(NFM)
i saker som gjeld trygde- eller pensjonsspørsmål. Dei fleste
anketre
sakene
gjeld
tvistar mellom
personar
og NAV,
Vi søker
dyktige
fagpersoner
(primærtprivate
to rådgivere
og én seniorrådgiver)
til en
men HELFO
og ved
offentlege
tenestepensjonsordningar
er og
nyopprettet
avdeling
ombudsmannens
kontor.
ankemotpart. Arbeidsområdet går fram av lov om anke til

Den nyopprettede NFM-avdelingen skal være en pådriver for å forebygge at personer
Trygderetten av 16. desember 1966. Vi held til sentralt i Oslo,
som er frihetsberøvet blir utsatt for tortur og annen grusom, umenneskelig eller
i Grønlandsleiret 27.
nedverdigende behandling eller straff. Avdelingen skal foreta regelmessige besøk til
f.eks.
fengsler, politiarrester,
institusjoner
og barnevernsinstitusjoner,
og
Trygderetten
har om psykiatriske
lag 65 årsverk
og er delt
inn i fire fagrapportere
årlig til
og til FNs underkomité for
forebygging (SPT).
Det er
avdelingar
ogStortinget
ei administrasjonsavdeling.
Fagavdelingane
har
ønskelig
at medarbeiderne
har ulik
fagbakgrunn.
Ettersom
mange av
vurderingene
juridiske
avdelingsleiarar,
juridiske
kunnige,
medisinske
kunnige
og som
skal foretas er av juridisk art, tas det sikte på at en eller to av de som ansettes skal være
attføringskunnige rettsmedlemmer, rettsfullmektigar og kontorjurister. Avdelingen vil også knytte til seg ekstern spesialistkompetanse etter behov.

S OM
Sivilombudsmannen har som
oppgave å undersøke klager på
offentlig forvaltning om urett og
feil som måtte være gjort mot
borgerne. Ombudsmannen skal
også arbeide for å gjøre offentlige
myndigheter bedre, styrke tilliten
til forvaltningen og bidra til at
offentlig forvaltning respekterer
og sikrer menneskerettighetene.

Neste utgave av
Juristkontakt kommer
13. april.

50 medarbeidere, og har
Annonsefrist
kontorer midt i Oslo sentrum.
Se også
1. april
www.sivilombudsmannen.no.
Ombudsmannen har i dag ca.

Sivilombudsmannen er utpekt
som nasjonal forebyggende
mekanisme (NFM) i forbindelse
med gjennomføringen av
tilleggsprotokollen til FNs
torturkonvensjon (OPCAT).
Formålet med protokollen er
å forebygge tortur og annen
grusom, umenneskelig eller
nedverdigende behandling
eller straff gjennom regelmessige
besøk fra et uavhengig organ
til steder hvor mennesker er
frihetsberøvet. Besøksordningen
er nærmere beskrevet i
Prop. 56 S (2012–2013) og
Prop. 159 L (2012–2013).

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

funksjonærar. Det er no ledig 2-4 åremålsstillingar som retts-

Saksbehandlerne
fullmektig forskal
trebl.a.
år.bidra til å utvikle metoder og rutiner, planlegge og gjennomføre besøk til steder der personer er frihetsberøvet, og utarbeide rapporter i etterkant
Tenestegjering
rettsfullmektig
dekkjer
kravet
arbeidsav slike
besøk. En delsom
reisevirksomhet,
spesielt
innenlands,
måtil
påregnes.

praksis og prosedyre for advokatbevilling, og ein kan gjennom-

Kvalifikasjonskrav:
føre advokatkurset i løpet av tilsetjingsperioden. Rettsfullmektigane
• høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, enten juridikum/master i
har på sitt arbeidsområde fullt ansvar og avgjerdsfullmakt, og
rettsvitenskap eller annen relevant høyere utdanning, f.eks. innen helse- og sosialfag,
fungerer som
samfunnsfag
elleradministrator
barnevernsfag i eigne ankesaker og som meddommar
i andre administratorar
sine
Dei får
fagleg rett
leiing
• erfaring
fra fagområder
som er relevante
forsaker.
behandling
av personer
som
er
og harfriheten
også moglegheit til å delta på ulike kurs og i interne
berøvet
arbeidsgrupper.
• meget
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Søkaren
må habør
mastergrad
Aktuelle
kandidater
i tillegg ha:i rettsvitenskap/juridisk embeds• erfaring
fra tilsynsvirksomhet
eksamen.
Det vert lagt vekt på gode eksamensresultat, relevant
• erfaring
fra evne
og interesse
arbeidog
med
menneskerettslige
problemstillinger
praksis,
til samfor
arbeid
god
skriftleg framstillingsevne.
og/eller
mednorsk
sårbarestatsborgarskap.
grupper
Det erarbeid
krav om
• gode engelskkunnskaper

Det er eit personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal spegle folke-

Personlige egenskaper:
setnadsmønsteret både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.
• Engasjement, evne til å jobbe strukturert og selvstendig, og gode samarbeidsevner

Trygderetten er ei IA-verksemd med eit hyggeleg og tverrfagleg

Ombudsmannen tilbyr:
Rettsfullmektiggruppa
• etarbeidsmiljø.
godt arbeidsmiljø
med høy faglig standardhar vidare eit inkluderande
og
sosialt
samhald.
• oversiktlige arbeidsbetingelser med sommertid og fleksitid
• lønn
Statens
regulativ etter
kvalifikasjoner og erfaring:
ltr. 57-66
(rådgiver)
Detetter
er eigen
lønnsstige
for rettsfullmektigar.
Lønnssteg
fyrste
eller
ltr.
67-75
(seniorrådgiver)
året: 51, per tida svarande til kr 437 400 per år.
• medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer gode lånemuligheter
Nærare
ved Trygderettens leiar Knut Brofoss
og
gunstigopplysningar
pensjonsordning
• IA-avtale
(telefon 23 15 95 63) eller avdelingsleiar Trine Fernsjø (telefon

N

Når du
annonserer
i Juristkontakt
blir din annonse
sett av cirka

20 000
Ring: 918 16 012
eller e-post:
perolav@07.no

23 15
96 14). Vi ved
viser
også til vår nettstad,
Nærm.
opplysninger
sivilombudsmann
Arne Fliflwww.trygderetten.no.
et, kontorsjef Eivind Sveum
Brattegard eller administrasjonssjef Solveig Antila på telefon 22 82 85 00.
Gå inn på www.trygderetten.no for elektronisk søknadsskjema.
Ver venleg å fylle inn karakterar i CV-en. Vi bed vidare om at du
Hvis
du ønsker
å bli unntatt
fra den offentlige
søkerlisten, i søknadsskjemaet.
legg
ved vitnemål
og fullstendig
karakterutskrift
Stillingene ønskes besatt så snart som mulig.
bes du opplyse om grunnen til det.

Søknadsfrist: 29. september 2013.

Jobbnorge.no

Søknadsfrist: 11. april 2016

Elektronisk søknad foretrekkes via http://www.jobbnorge.no.
Hvis du ikke har
mulighet til dette kan skriftlig søknad sendes Sivilombudsmannen, postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.
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Nytt om navn
Ansettelser og utnevnelser
Aarskog, Mauritz, advokat, Østby Aarskog
Advokatfirma AS
Aashamar, Siri Helene, førstekonsulent, Øst
politidistrikt – Follo
Aass, Karoline Helén, kundekonsulent,
Boligbyggelaget USBL – Avdeling Lier
Bakke, Berit Hernes, advokat, Universitetet
i Oslo, Organisasjons- og
personalavdelingen
Christiansen, Lene Cecilie Tertnes,
politifullmektig, Vest politidistrikt
Eian, Lisa, advokatfullmektig, Aurlien
Vordahl & Co Advokatfirma AS
Engan, Anne-Beth, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Selmer DA
Enqvist-Jensen, Erlend, politiadvokat, Oslo
politidistrikt
Eriksen, Pål Ringheim, seniorrådgiver,
Fylkesmannen i Vestfold
Fekete, Erik, advokat/styreleder, Ad ARMA
Advokatfirma da
Fjelnseth, Janne, advokat, Advokatfirmaet
Løvehjerte AS
Fossen, Christine, Politimester, Sør-Øst
politidistrikt
Førde, Christian, advokat, OBOS
Eiendomsforvaltning AS
Gunleiksrud, Stig, Head of Legal Asia and
Pac, Petroleum Geo-Services ASA
Hammersland, Lene, politiadvokat, Oslo
politidistrikt
Hansen, Anita Giæver, avdelingsdirektør,
NAV Forvaltning Hordaland
Haram, Kathrin Aarseth,
dommerfullmektig, Sunnmøre tingrett
Helleland, Brynhild, dommerfullmektig,
Stavanger tingrett
Hesselberg, Lene, jurist, Norwegian Claims
Link AS
Himmich, Manal, rådgiver, Fylkesmannen i
Oslo og Akershus
Holmedal-Hagen, Øystein,
advokatfullmektig, Advokatfirmaet
Kløvfjell AS
Høie, Camilla, advokat, Advokatfirmaet
Storrvik
Irgens-Jensen, Harald, advokat,
Advokatfirmaet Thommessen AS
Jacobsen, Sverre, kommuneadvokat,
Drammen kommune –
Kommuneadvokaten I
Drammensregionen
Jenssen, Kine Fusche, advokatfullmektig,
Wikstøl Matre Jensen Advokatfirma AS
Jonassen, Martin, advokat, Advokatfirmaet
Simonsen Vogt Wiig AS
Karlsvik, Line, førstekonsulent, Nav
Forvaltning Møre og Romsdal
Kjærheim, Filip, førstekonsulent,
Finanstilsynet
Kleiberg, Kristin Thorne, advokat, Advokat
Kristin Thorne Kleiberg AS
Juristkontakt 2 • 2016

Kliukaite, Lina, advokat, Advokatfirmaet
PricewaterhouseCoopers AS
Krokstrand, Anna Maria, skattejurist, Skatt
Nord – Bodø
Kruszewski, Andreas, dommerfullmektig,
Nordre Vestfold tingrett
Letnes, Guro Austvik, advokat, Deloitte
Advokatfirma AS
Lyster, Christian Halaas, avdelingsdirektør,
Utenriksdepartementet
M. Sofie Castillo, Vik, megler / jurist,
Proaktiv Eiendomsmegling AS
Madsen, Jan Gunnar, advokat/
administrerende direktør, Norske
Murmestres Landsforening
Møien, Andreas Rønvik, advokat, Sandvika
Advokatkontor DA
Neksum Øverås, Mette, underdirektør,
Utlendingsdirektoratet
Nesset, Hanne, jurist, Gjensidige Forsikring
ASA
Neumann, Patrick, advokat, Advokatfirmaet
Hammervoll Pind da
Nielsen, Aleksander, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Berngaard Sandbek AS
Nilsen, Guro Haug, advokatfullmektig,
Codex Advokat Tromsø AS
Nilssen, Mari Knapstad, skattejurist, Skatt
Vest – Bergen
Nordmo, Mari, 2. ambassadesekretær, Den
norske ambassaden i Beograd
Nordmoen, Mathias, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Hjort DA
Normann, Kine Breivik, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Berngaard Sandbek AS
Oddbjørnsen, Stian, senioradvokat, Kluge
Advokatfirma AS
Olsen, Elisabeth, fagsjef tariff og
arbeidsrett, TINE ASA
Pleym-Johansen, Eirik, advokat, LOs
juridiske avdeling
Pollen, Anette, rådgiver,
Hovedorganisasjonen Virke
Raugland, Thea Johanne,
advokatfullmektig, Advokatfirmaet CLP
DA
Revheim, Linn Mari S., politifullmektig, Vest
politidistrikt
Rivelsrød, Eivind Lingaas, rådgiver, Saltdal
kommune
Robertsen, Therese, juridisk rådgiver, Oslo
kommune – Omsorgsbygg Oslo Kf
Røe, Magnhild Børsting, konstituert
Tingrettsdommer, Sør-Trøndelag
tingrett
Sandell, Nina, advokat, Trondheim kommune
– Kommuneadvokaten
Sannes, Eirik, underdirektør, Skatt Nord –
Bodø
Sellgren, Julianne, advokat, Advokatane
Tveit, Kvamme og Horneland
Sivertsen, Eyvin, lagdommer, Borgarting
lagmannsrett

Sjaastad, Harald, partner, Rime
Advokatfirma DA
Skjold, Christian Nicolai,
advokatfullmektig, Advokatfirmaet
Wiersholm AS
Solberg, Steffen Hopstad, Grunnerverver,
Statens vegvesen Region nord
Songstad, Kaare, politimester, Vest
politidistrikt
Stenersen, Astrid, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Selmer DA
Stokkan, Martin, seniorrådgiver,
Skattedirektoratet – Trondheim
Stoltz, Margarethe Kielland,
seniorrådgiver, Justis- og
beredskapsdepartementet, Sivilavd.
Søberg, Camilla Varhaug, advokat,
Advokatfirmaet Thommessen AS
Teige, Tor, advokat, Tryg Forsikring
Thorstensen, Dag, advokat, Advokatfirma
Dag Thorstensen MNA
Tjensvold, Linn Marie Schilling,
spesialrådgiver/advokat,
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Tryggestad, Jannicke Klepp, seniorrådgiver,
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Vik, Hans, politimester, Sør-Vest
Politidistrikt
Vikan, Britt Haugnes, juridisk
innkjøpsrådgiver, Hedmark
fylkeskommune
Weidemann, Alexander, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Selmer
Nye medlemmer i Juristforbundet
Anwar, Nadia, førstekonsulent,
Utlendingsdirektoratet
Duesund, Eva, rådgiver, Bergen kommune –
Kemneren i Bergen
Eikeland, Elisabeth,
advokatfullmektig,Arntzen de Besche
Advokatfirma AS
Emini, Merlinda, jurist, Codan Forsikring
Føyen, Robin Welhaven, vitenskapelig
assistent, Handelshøyskolen BI
Galella, Roberto, ICT and CRM consultant,
Norwaco
Gogic, Mirza, førstekonsulent,
Utlendingsdirektoratet
Haugstad, Tonje Moltubakk, rådgiver,
Innlandet politidistrikt – Elverum
Jencakova, Maria, advokatfullmektig,
Advokatfirma M.N.A Juridisk Kontor
Advokat Jan Erik Mellemberg AS
Løken, Carl Johan, advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS
Njøsen, Elisabeth, advokat, Advokat Njøsen
AS
Ringstad, Tone, seniorrådgiver/
gruppeleder, Norsk
Pasientskadeerstatning
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Nytt om navn
Nye studentmedlemmer i Juristforbundet
Aas Larsen, Mats, Universitetet i Bergen
Aas, Frida Mariann, Universitetet i Oslo
Aastad, Anne Lene, Universitetet i Oslo
Adarkwah, Gilbert Kofi, Universitetet i Oslo
Andersen, Veslemøy Gram, Universitetet i
Oslo
Andreassen, Anne H. S., Universitetet i
Oslo
Aronsen, Stine, Universitetet i Tromsø
Ask, Andreas, Universitetet i Oslo
Bakke, Inga, Universitetet i Bergen
Bakke, Malin, Folkeuniversitetet MidtNorge
Bekeng, Siv, Universitetet i Oslo
Bentsen, Anders, Universitetet i Oslo
Berg, Dina, Universitetet i Bergen
Berg, Miriam, Universitetet i Oslo
Bjørke, Ida Marie, Universitetet i Oslo
Brastad, Ole, Universitetet i Oslo
Brekke, Ida, Universitetet i Oslo
Brelin, Ingeborg, Universitetet i Oslo
Brelin, Jenny Alexandra, Universitetet i
Oslo
Bryhn, Marit Helene Winjum, Universitetet
i Bergen
Brynildsen, Carina, Universitetet i Oslo
Carlsen, Lise, Universitetet i Oslo
Christensen, Therese, Universitetet i Oslo
Dahl, Solveig Torunn, Universitetet i Oslo
Dreyer, Fredrik, Universitetet i Bergen
Dufseth, Karoline, Universitetet i Oslo
Dysthe, Andreas, Universitetet i Oslo
Edland, Veronica, Universitetet i Oslo
Eggen, Ida Marie, Universitetet i Oslo
Eide, Sofie, Universitetet i Oslo
Eilertsen, Rakel, Universitetet i Bergen
Engebretsen, Gard, Universitetet i Oslo
Enoksen, Mina Helene, Universitetet i Oslo
Fonk, Per Benjamin S., Universitetet i Oslo
Garder, Nora Arnkværn, Universitetet i Oslo
Goli, Sanne Augusta Løkke, Universitetet i
Oslo
Grane, Sigrid, Universitetet i Oslo
Grenness, Marius, Universitetet i Oslo
Gresset, Ania Neuenkirchen, Universitetet i
Oslo
Gullikstad, Mari, Universitetet i Bergen
Gustavsson, Carl Theodor, Universitetet i
Oslo
Hangaard, Silje, Universitetet i Oslo
Hansen, Sunniva, Universitetet i Oslo
Harris, Stig Harlem, Universitetet i Oslo
Hauge, Kamilla B., Universitetet i Oslo
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Erfarne forfattere

Lett å bruke

NORGES LOVER 1687-2015
Fagbokforlaget utgir Norges Lover på oppdrag
fra Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo. Norges Lover omfatter samtlige
norske lover som har alminnelig praktisk betydning.
Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til
å gjøre lovsamlingen brukervennlig. Den nye utgaven
er ajourført per januar 2016.

I salg fra
16. mars!

HOVEDUTGAVE:
ISBN 978-82-450-1960-5 | Kr 900,- inkl. mva.
FINGERMERKER TIL NORGES LOVER:
ISBN 978-82-450-1962-9 | 70,– inkl. mva.

Vi utgir også særtrykk av enkeltlover fra
Norges Lover med både faglige og historiske noter.
Se www.fagbokforlaget.no/saertrykk.
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