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Advokater kan ikke være digitale analfabeter
FOR ET PAR ÅR siden støtte jeg på
en kjent forsvarsadvokat på gaten i
Oslo, trillende på to digre kofferter
av typen king size. «Skal du på ferie»,
spurte jeg, i min naivitet. «Nei, jeg er
på vei tilbake til kontoret fra retten»,
repliserte han.
Å GÅ FORBI Oslo tinghus i morgenrushet har vært som å vandre rundt
på Gardermoen: Det har vært så
mange kofferter å se, at jeg tipset
annonsekonsulenten vår om at hun
burde få inn en koffertleverandør
som annonsør i bladet.
MEN NÅ er papirbunkene i ferd med å
minke: Fra 15. september i år blir
Aktørportalen obligatorisk for alle
advokater i skjønns- og tvistesaker, og
ved innsendelse av salærkrav i både
straffesaker og tvistesaker. Og Domstol
administrasjonens digitale domstols-prosjekt ruller videre. Målet er at
alle saker, korrespondanse og arbeidsprosesser i norske domstoler skal være
heldigitale og papirløse innen 2022.
MENS LANGT de fleste advokater
for lengst har tatt i bruk digitale
hjelpemidler, er det fortsatt noen
som sverger til papir. De kjemper en
tapt kamp. En advokat som ikke kan
bruke digitale hjelpemidler, diskvalifiserer seg på mange måter som
rådgiver. Hvordan skal advokaten
finne oppdatert informasjon i vår
tidsalder, om han eller hun ikke kan
navigere på nett, eller bruke de
enkleste programmer?

MANGE unge jurister er digitalt
svake, kom det frem på et seminar
om fremtidens jus-utdanning som
Advokatforeningen arrangerte i Oslo i
april. På jusstudiet er det for lite fokus
på IT-kunnskap, mener PwC-partner
Baard Ivar Koppang. Mange jus
studenter kommer ut av studiet som
digitale analfabeter, sa han.
MEN ENDRINGER er på gang: I
september arrangeres for første gang
Oslo Legal Hackathon, der jurister,
innovatører og IT-folk skal gå sammen
om å utvikle digitale prototyper som
enten kan gjøre jussen mer tilgjengelig, eller som forenkler advokatarbeidet. Dette er et prisverdig initiativ
som advokater bør flokke seg til.
SENERE I HØST arrangeres også
konferansen Future Lawyer for andre
gang, og i år kommer kreative hoder
som Andrew M.J. Arruda, en av
grunnleggerne av «robot-advokaten»
Ross Intelligence. Det er bare å
glede seg.
OGSÅ HER i Advokatbladet er vi blitt
mer digitale. På våre nettsider finner
du nå ferske nyhetssaker hver dag,
samt ferske avgjørelser fra domstolene, ført i pennen av lagdommer Per
Racin Fosmark.

NINA SCHMIDT
REDAKTØR
nina@advokatbladet.no
mobil: 915 59 602

Oslo Legal Hackathon søker deltagere
For første gang arrangeres
en såkalt legal hackathon i
Oslo der jusstudenter, advokater og jurister skal samarbeide med IT-utviklere og
innovatører for å finne løsninger på utfordringer innen
den juridiske sektoren.

Ny sakkyndig-enhet
Helse- og omsorgsdepartementet
har besluttet at det skal opprettes
en Nasjonal enhet for formidling av
rettspsykiatrisk
sakkyndighet
(NERS) for å bedre domstolenes og
påtalemyndighetens tilgang til
sakkyndighet av høy kvalitet.
«I helt korte trekk går ordningen
ut på at påtalemyndigheten, når
det skal begjæres rettsoppnevnte
sakkyndige til å forestå fulljudisielle
observasjoner, henvender seg til
NERS med anmodning om å få forslag til sakkyndige som har den
etterspurte kompetansen. NERS
foreslår så fire navn, som aktørene
kan velge blant, dog slik at det
også kan velges en eller flere som
ikke er foreslått fra NERS», heter
det i Riksadvokatens høringsbrev.
Riksadvokaten, som skal gi retningslinjer for påtalemyndighetens
bruk av den nye enheten, har sendt
ut saken på høring, har stilt to
spørsmål: Bør det gjøres obligatorisk for påtalemyndigheten å innhente forslag til sakkyndige fra
NERS, og skal påtalemyndigheten
overfor domstolen kunne foreslå
andre enn dem NERS foreslår?
Advokatforeningen hilser ordningen velkommen i sitt høringssvar,
og svarer ja på begge spørsmålene:
Ordningen bør bli obligatorisk, og
påtalemyndigheten bør kunne foreslå andre sakkyndige overfor domstolen enn dem NERS foreslår.
Videre bør Riksadvokaten instruere påtalemyndigheten om å foreslå
andre sakkyndige i saker der det er
foretatt en prejudisiell observasjon,
mener foreningen. «Når en prejudisiell observasjon gjennomføres som
et ledd i etterforskningen etter oppdrag fra politiet må oppdraget anses
som en integrert del av etterforskningen. Dette fratar den som har
foretatt observasjonen den tillit og
uavhengighet som rettsoppnevnte
sakkyndige er avhengige av», skriver
Advokatforeningen.

For Oslo Legal Hackathon
er målet at deltakerne skal
løse konkrete utfordringer
ved å kombinere juss og teknologi og skape en prototype som virker innenfor de
24 timene konkurransen
varer. Til slutt skal bidragene

Fengslingen som ryster Nord-Norge

presenteres for en jury som
kårer de beste ideene.
Det er selskapet Lawbotics, som er startet av tidligere
Wiersholm-advokat
Merete Nygaard, som arrangerer hackatonet, i samarbeid med blant annet juridisk

fakultet ved UiO, Juristenes
Utdanningssenter, Advokatforeningen, Gyldendal og en
rekke store advokatfirmaer.
Arrangørene ber om innspill til problemstillinger. «Vi
tar utgangspunkt i utfordringer i samfunnet og i advo-
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katarbeidet, og ønsker å
finne løsninger som vil gi
flere tilgang på juridiske tjenester», skriver arrangørene.
Deltagerne skal deles inn i
team som må lage en løsning
som passer inn i en av disse retningene: Å øke effektiviteten

Tromsø-advokater knyttes til beslag av

– Han tar det hardt. Jeg er
i kontakt med min klient
nesten daglig. Det er selvsagt
vondt for ham å sitte i isolasjon. Det er det jeg kan si om
saken, uttaler Langenes.

I oktober 2017 gjorde politiet beslag av 66 enkilospakker med amfetamin på et hotellrom i Tromsø.
FOTO: Politiet

De to advokatene som før sommeren ble varetektsfengslet, risikerer
femten års fengsel. En av dem nekter straffeskyld, mens den andre
skal ha erkjent delvis skyld.
TEKST: HENRIK SKJEVESTAD

23. juni slo det ned som en
bombe i Tromsøs advokatmiljø: To av byens profilerte
advokater var blitt varetektsfengslet, mistenkt for å være
innblandet i en sak der 66
kilo amfetamin ble beslaglagt.

Bjørn Arild Langenes er
forsvarer til den ene advokaten i saken.
Langenes sier til Advokatbladet at klienten nekter
enhver befatning med
saken.
– Han sier han ikke har
hatt noen rolle i dette her,

understreker Langenes overfor Advokatbladet.
Nord-Troms
tingrett
mener det foreligger skjellig
grunn til å mistenke begge
de siktede advokatene for å
ha hatt roller knyttet til
rekordbeslaget.

NY FORVALTER

I et vedtak fattet 6. juli besluttet Tilsynsrådet å oppnevne en forvalter for Langenes´ klient. Forvalterens
oppgave er å ivareta advokatens klienter, slik at disse
ikke lider noe tap.
Ifølge Nordlys er siktelsen
mot de to advokatene ulike.
Politiet vil overfor avisen
ikke gå nærmere inn på innholdet i siktelsene, utover at
advokatene skal ha hatt
ulike roller – både i tilknytning til beslaget, og i alvorlighetsgrad.

kg

amfetamin

OGSÅ BEDRAGERISIKTET

– Dette kom som et
Den andre advokaten skal, sjokk, men det er for advoifølge Nordlys, ha erkjent kater som for andre norske
delvis straffeskyld for narko- borgere: De er uskyldige
tikasiktelsen. Men nylig kom inntil det motsatte er
det også frem i samme avis at bevist. Fremtiden får vise
advokaten, på toppen av den hva som er realiteten i
første siktelsen, i tillegg er saken, sier Hjort til Advokatbladet.
siktet for grovt bedrageri.
De to advokatene er
I tillegg til de to advokatene er en tysker, en serber begge medlemmer av Advoog en norsk mann i 40-årene katforeningen.
Den ene har til nå også
siktet i saken.
Politiet knytter, ifølge avi- vært tillitsvalgt i foreninsen i Tromsø, de fem men- gen.
– Vi tar saken på alvor, og
nene til innførselen av flere
narkotikapartier i tillegg til tar selvfølgelig sterk avstand
beslaget som ble gjort for fra dette. At advokater kan
drives slik virksomhet er
snart et år siden.
sjokkerende, om det viser
TILLITTSVALGT
seg å stemme, sier krets
Advokatforeningens leder leder i Troms krets, Gry
Jens Johan Hjort bor selv i Jakobsen.
Tromsø.

eller fremdriften i jus / advokatvirksomhet, eller å fasilitere
enklere tilgang til jus / lov.
Arrangementet varer i to
dager den 21.–22. september.
Frist for å melde seg på er 31.
august. For mer informasjon,
se www.legalhackathon.no

Vil effektivisere
store straffesaker
Riksadvokaten nedsatte i april en
arbeidsgruppe for å se på tiltak for
å effektivisere domstolsbehandlingen av større straffesaker. I midten
av juli kom første delrapport.
«Nøkkelen ligger i tidlig tilskjæring, på et tilstrekkelig informert
grunnlag, og med en påfølgende
oppfølgning og kontroll med etterforskningen hele veien frem til påtalevedtaket. Etterforskningen må formålsstyres. Det vil si at man på et så
tidlig stadium som mulig må definere
hvilket formål den enkelte straffesak
skal realisere, og deretter avgrense
og styre i tråd med de beslutninger
som er tatt», heter det i sammendraget av den 35 sider lange rapporten.
Videre foreslås det at alle større
straffesaker bør evalueres innen en
måned etter påtalevedtak. Arbeidsgruppen mener også at det må innføres rutiner for saksbehandling
under etterforskning og har følgende forslag:
• Politiet skal så tidlig som mulig
varsle statsadvokaten om straffesaker som politiet ser kan falle
under definisjonen av «omfattende straffesak».
• Det skal gjennomføres et skriftlig
forprosjekt som ligger til grunn
for et saksinntak. I saksinntaket
skal spørsmålet om avgrensning
av saken inngå.
• Det skal nedsettes en styringsgruppe bestående av statsadvokaten, påtaleleder og etterforskningsledere som blant annet skal
følge opp fremdrift og resultater.
• Etterforskningsordre, arbeidssiktelse, etterforskingsplan og
bevisnotat skal bli obligatoriske
virkemidler som styringsverktøy.
I neste trinn i prosessen skal Dommerforeningen lede et arbeid med
å undersøke rutinene for samhandling mellom de ulike aktørene i
straffesakene.

Aktuelle fagtilbud høsten 2018 – meld deg på!
NYHETER

Kalte klienten
en ku
En Oslo-advokat er ilagt kritikk av Disiplinærutvalget for å ha
fremsatt «sjikanøse karakteristikker» av en tidligere klient.
TEKST: NINA SCHMIDT
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Klageren med å unndra dekningsmuligheter for Klagerens kreditorer», skriver disiplinærutvalget.
«Advokaten tapte saken, og begrunnelsen var at avtalen var proforma.
Lagmannsretten bemerker at dette fra
advokatens side er «sterkt klanderverdig og vil virke meget infamerende.
For NN (advokaten) vil et slikt faktisk
avgjørelsesgrunnlag være særlig belastende, fordi han er advokat», heter det
i avgjørelsen.
I sitt tilsvar til klagen, anfører advokaten at «klager har store alkoholproblemer og (har) kommet med slibrige
og truende telefonsamtaler. Visse av
meldingene er sendt privat, og dette er
Advokaten og klageren har en lang skrevet tydelig».
Tekstmeldingene og epostene som
forhistorie, og har vært motparter i en
sak der klageren vant i begge instanser. er klaget inn, er sendt fra advokaten i
«Retten kom til at Advokaten hadde
istandsatt en proforma-avtale (med
klager) der han selv fikk halvparten av
en eiendom. Hensikten var å hjelpe
En advokat som i sin salærberegning
tok betalt for å registrere sak, opprette mappe, skrive oppdragsbekreftelse
22 fellelser
og arkivere, må betale tilbake penger
Én advokat er ilagt advarsel, fire
til klienten. En advokat har ikke anadvokater er ilagt irettesettelse, og
ledning til å beregne eget salær for
sytten advokater er felt for brudd
slikt arbeid, mener Disiplinærutvalpå god advokatskikk i disiplinærsysget Oslo krets.
temet i siste periode.
Åtte advokater har i samme peri«Dette arbeidet er dekket ved den
ode fått nedsatt sitt salær. 59 advotimesats advokaten fakturerer klienkater ble frifunnet, og syv saker ble
ten for de timer advokaten arbei«Er NN fortsatt en av kyra i fjøset»,
spurte den nå felte advokaten i en
e-post til klientens advokat. E-posten
hadde emneordet «Melkekyr».
Klienten, altså klageren i saken, ble
kopiert inn i e-posten, hvor han ifølge
Disiplinærutvalget Oslo krets «blir
karakterisert som en ku».
Den felte advokaten sendte også følgene tekstmelding til klageren, viser
dette sitatet fra klagen:
«Trenger du mer bananer?
Frokost klar (bilde av banan)
Bilde av tre apekatter
Bilde av tre bananer
For øvrig er du et rasshøl!»

forbindelse med den rettslige tvisten
hvor han var part som privatperson,
bemerker Disiplinærutvalget, men
legger til grunn at «Advokaten har
vært rådgiver for Klager i forbindelse
med kreditorpågangen han var utsatt
for i 2010. Den private tvisten hadde
dermed en klar sammenheng med
innklagede advokats advokatvirksomhet. I en etterfølgende tvist, må
det stilles krav til en advokats opptreden.»
Og videre: «Dette er meldinger
som vanskelig kan bedømmes annerledes enn at de er sendt i sjikanehensikt.»
Advokaten ble felt for brudd på
RGA punkt 1.3, som sier at en advokat må opptre saklig og korrekt.

Kan ikke ta betalt for kontorarbeid

avvist som grunnløse.
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der», skriver disiplinærutvalget i klagen.
Advokaten er pålagt å betale tilbake totalt 5250 kroner, pluss moms,
til klienten, for dette forholdet.
I tillegg ble advokaten felt for brudd
på RGA pkt. 2.3.1 (advokatens plikt
til å behandle opplysningene fortrolig) for å ha oppgitt navn på tidligere
klienter i en e-post til klager. For dette
er advokaten meddelt kritikk.

Ajourføringskurset
Det årlige ajourføringskurset, Oslo
Det årlige ajourføringskurset, Bergen
Det årlige ajourføringskurset, Tromsø

3.–4. DES.
15.–16. NOV.
1.–2. NOV.

Andre kurs
Hvitvaskingsloven, nye regler for advokater
Det årlige ajourføringskurset for advokatassistent DNA
Writing Modern Legal English
Økonomiforståelse
Oslo Legal Hackathon

25. OKT.
18.–19.OKT.
6. NOV.
18–19. OKT.
21.–22. SEP.

Arbeidsrett
EU-/EØS-basert arbeidsrett, Brüssel
Sentrale arbeidsrettslige emner
Det årlige pensjonskurset
Personopplysninger i arbeidsforhold

24.–25 SEP.
9. OKT.
13. NOV.
27. NOV.

Alternativ tvisteløsning
Meklingakademi i regi av JUS og Advokatforeningen

7.–13. NOV.

Asyl og utlendingsrett
Det årlige kurset i asyl og utlendingsrett
Bank, finansiering og valuta
Finansdagen
Barnerett
Barnerettsdagen
Bistandsadvokater
Praktisk bistandsadvokatarbeid

12. OKT.

13. NOV.

1. NOV.

25. OKT.

Familie-, arve- og skifterett
Ektefellers og samboeres formuesforhold
Det årlige Sandefjordkurset i familie og arverett
Forhandlinger
Profesjonell forhandling – vanskelige forhandlinger
Kontraktsforhandlinger – håndtering av kontraktsrisiko

16. OKT.
29. NOV.

Forvaltningsrett og statsrett
Habil eller inhabil?

23. OKT.

Helse- og trygderett
Det årlige helserettskurset
IKT
Innføringskurs i IT-rett og det lokale stammespråket
Frokostkurs: Tingenes Internett (Internet of Things)
Future Lawyer
Juristkongress
Fagspor: Arbeidsliv, ledelse, teknologi,
forhandlinger, eierstyring, menneskerettigheter

15.-16. OKT.
7. NOV.
29.–30.NOV.

Medie- og markedsrett
Det årlige medie- og markedsrettskurset

12. SEP.

24. SEP.

Bygnings- og reguleringsrett
Det årlige plan- og bygningsrettskurset

23.–24. OKT.

Offentlige anskaffelser
Innføring i offentlige anskaffelser

10. OKT.

Compliance
Fagforum i compliance I
26. SEP.–12.DES.
Compliance – grunnleggende metodikk og rettslige rammer
15. OKT.
Det årlige kurset i compliance
1.–2. NOV.
Energi- og miljørett
Utbygging av vindkraft
Eiendomsmegling
Oppdatering for eiendomsmeglere
Erstatningsrett
Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

14. NOV.

26.–27. NOV.

27. SEP.
8.–9. NOV.

Etikk
Advokatetikk – Tromsø, Kristiansand, Bergen, Stavanger
se jus.no
Frokostkurs: Advokatetikk
5. SEP.
Taushetsplikt
18. SEP.
Etikk og risikohåndtering for advokater
27. SEP. og 26. NOV.
Etiske dilemmaer – etikk for advokater
30. OKT.

20.–21. NOV.

Kontraktsrett
Det årlige kontraktskurset
Drafting Contracts in English
Drafting and Negotiation International Contracts in English

Menneskerettigheter
Praktisk ajourføringskurs i EMK-rett

Børs- og verdipapirrett
Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

30. AUG.
4. SEP.
19. OKT.

20.–21. SEP.

25.–26. OKT.

8.–9. NOV.

25.–26. OKT.

Konkurranserett
Det årlige konkurranserettskurset

Bolig- og eiendomsrett
Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset

Byggekontrakter og entrepriserett
Grunnkurs i byggekontrakter og entreprise

13.–14. SEP.
11.–12. OKT.

4.–5. DES.

Patent-, varemerke- og designrett
Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset

30.–31. OKT.

Personvern
Det årlige personvernkurset
Personvern i praksis
Innføring i personvern

18.–19. OKT.
31. OKT.
25. SEP.

Selskapsrett
Praktisk styrearbeid
Sentrale selskapsrettslige emner
Selskapsrettskonferansen

11. OKT.
8.–9. OKT.
22.–23. OKT.

Skatterett
Skatt og mva på eiendomstransaksjoner

15. NOV.

Sivilprosess
Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett
Argumentasjon og prosedyreteknikk
Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker

15. OKT.
1. NOV.
14.–22. NOV.

Shipping og offshore
Det årlige shipping- og offshorekurset

28.–31. OKT.

Utdanningsrett
Det årlige kurset i utdanningsrett

7.–8. NOV.
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Se jus.no for påmelding og fullstendig kursoversikt.

NYHETER

NYHETER

VIL BREMSE KOSTNADER

Justis- og beredskapsdepartementet
ønsker at endringene skal bidra til mer
aktiv saksstyring – tiltak de mener kan
skape en mer effektiv behandling i
domstolene.
Departementet vil heve grensen for
behandling av saker om småkrav fra
125.000 til 250.000 kroner for ifølge
departementet å sikre at sakene om de
mindre kravene står i forhold til størrelsen på kravet, og at sakskostnadene
stemmer bedre overens med tvistegjenstandens verdi og betydning.
Schei er enig med departementet og
tror forslaget kan bidra til bedre proporsjonalitet i prosessen.
– Evalueringen synes å vise at småkravsprosessen i det store fungerer godt,
og en heving som foreslått av beløpsgrensen virker fornuftig, sier Schei.

– Lagmannsrettene trenger en «marsjordre» for å ta i bruk regelen om ankenekt,
mener tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei. FOTO: Henrik Evertsson

– HENGER ETTER

Tvistelovsendringer:

Foreslår salærtak og
mer ankenekt
Justisdepartementet vil ha et tak på advokatenes salærer i saker der tvistesummen er
under en halv million kroner. Tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei mener summen
bør økes til én million, og tror forslaget vil skape debatt.
TEKST: THEA N. DAHL

Justis- og beredskapsdepartementet
sendte i juli en rekke forslag til
endringer i tvisteloven ut på høring.
Blant forslagene er mer aktiv saksstyring og en ny regel for å holde salærkravene nede: Det foreslås at det innføres et tak på sakskostnader på førti
prosent av tvistesummen i saker med
en verdi under 500.000 kroner.
Tidligere høyesterettsjustitiarius og
tvistelovsekspert Tore Schei mener i
det store og hele at endringsforslagene
virker gjennomtenkt og fornuftige,
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men tror forslaget om salærtak vil
skape diskusjon.
– Dette forslaget har sammenheng
med
proporsjonalitetstankegangen,
men et viktig hensyn her vil også være
at en slik begrensning vil gi et visst
vern mot å bli ilagt saksomkostninger
som er økonomisk ødeleggende, sier
han og fortsetter:
– Svaret på om vi bør ha en slik
begrensningsregel som foreslått, er
etter min mening ikke opplagt. Jeg
heller til at vi bør få en slik begrens-

ning i det som kan tilkjennes i saksomkostninger.
Forslaget vil gjøre det enklere for
domstolene å overprøve partens
sakskostnadsoppgaver, ifølge Justis
departementet.
– Det er særdeles viktig å gjøre prosessen proporsjonal, og hensynet til å
gi et vern mot et ødeleggende omkostningsansvar er også tungtveiende. Etter
mitt syn bør førti prosent-regelen, om
den først gis, omfatte saker iallfall opp
til en million kroner, mener Schei.

Schei påpeker at et av hovedformålene
med tvisteloven er å legge til rette for
en mer effektiv rettspleie. Han sier dette har lyktes i tingrettene, men at lagmannsrettene henger etter.
– Departementet reiser spørsmålet om
å ta inn reglene om aktiv saksstyring i
kapittel 29, som gjelder saksbehandlingen i lagmannsretten, og ikke nøye seg
med henvisninger til reglene for tingretten. Det tror jeg er en riktig tanke.
Tvistelov-eksperten tror dette forslaget kan bidra til en nødvendig kulturendring.
– For å låne et uttrykk fra tidligere
justisminister Knut Storberget, så trenger lagmannsrettene her en «marsj
ordre».

– Burde fremme mekling
Advokatforeningens meklingsutvalg
reagerer på at forslagene i liten grad
berører mekling som et konflikt
løsende verktøy.
– Det største behovet for mekling
i dag er å gjøre dette konfliktløsningsverktøyet mer kjent og mer
attraktivt. Det er også manglende
kunnskap og forståelse for hva mekling egentlig er og hvordan meklingsprosessen fungerer, sier Morten
Tveten i meklingsutvalget.
Utvalget mener vi trenger gode
insentiver for at partene velger mekling fremfor tradisjonell domstols
behandling.
– Det skaper dessuten ofte grobunn
for et fortsatt samarbeid mellom partene, noe som er viktig i for eksempel
næringsliv, arbeidsrett, ved eiendoms
tvister og liknende. Dessuten vil mekling være et bidrag til å minske restansene i domstolene, fortsetter Tveten.

men vesentlig ut over dagens nivå, forklarer Schei.
– Det er et godt forslag og vil støtte
opp under en mer proporsjonal prosess. Men det er et spørsmål om ikke
ankesummen bør settes til minst
300.000, alternativt 350.000, sier han.
ANKENEKT

Lagmannsretten kan nekte å fremme en
anke når det finnes klart at den ikke vil
føre frem. Slik det er i dag brukes denne
regelen svært lite. Nå vil departementet
vurdere endringer som gjør at flere anVIL HEVE ANKESUMMEN
ker kan avgjøres ved nektelse.
Departementet ønsker et bredere
Justis- og beredskapsdepartementet
mener det er på tide å heve ankesum- grunnlag for vurderingen, og vil blant
men fra 125.000 til 250.000 kroner, annet se det i sammenheng med det
for å forebygge at partene ender opp arbeid som pågår for ankesiling i strafmed saksomkostninger som er høyere feprosessen.
– Det bør være grunnlag for å utvide
enn verdien av selve tvisten etter en
anvendelsesområdet for nektelsesreglen
ankeomgang.
Verdien må være så høy at den kan for anker i sivile saker uten at det er
forsvare en behandling i flere instanser. betenkelige ut fra rettssikkerhetshensyn.
Da er det nødvendig å heve ankesum- For partene vil det regulært være langt

Ingen av disse forholdene er i særlig grad adressert i forslaget, skriver
Tveten.
– Vi ser i blant annet Danmark at
man nå jobber aktivt for å få en
egen lov om mekling. I andre
EU-land er mekling obligatorisk
før man kan bringe saken inn for
domstolene.
Tveten legger til at det ikke er
selvsagt at dette er nødvendig eller
ønskelig i Norge, men mener det gir
et sterkt signal om at mekling er
viktig.
– Advokatforeningen har tatt initiativ til en prosess i høst som involverer et meget bredt spekter av viktige
aktører, blant annet Justisdepartementet, Universitetene i Oslo og
Bergen, domstoler, NHO, LO og
advokater. Hensikten er å diskutere
nettopp hvordan vi skal få mekling til
å bli mer brukt.

bedre å få anken stoppet gjennom en
god silingsprosess, fremfor å pådras ytterlige – ofte store – omkostninger ved en
forgjeves full ankeforhandling, sier Schei.

HOVEDPUNKTER
I ENDRINGS
FORSLAGET:
• Sakskostnader skal ikke
overstige førti prosent av
tvistesummen dersom den er
under 500.000 kroner.
• Retten må informere om at
partene kan be retten fastsette
salæret.
• Økt mulighet til at partene kan
avtale juridisk kyndige meddommere.
• Ankesummen øker til 250.000
kroner.
• Lavere terskel for å nekte bevis.
• Summen for småkrav øker til
250.000 kroner.
• Åpner for økt bruk av ankenekt.
Advokatbladet 8/9–2018
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At Tilsynsrådet avslår en søknad om
advokatbevilling fordi retten har oppnevnt
fullmektigen som forsvarer i eget navn, er
meningsløst, mener Gaute L. Melås og
Henrik Boehlke i Hjort advokatfirma.

NYHETER

Tilsynsrådet godtar ikke at advokatfullmektiger oppnevnes i eget navn

Fikk ikke godkjent prøvesakene
Tilsynsrådet godtok to straffesaker – der tiltalte ikke møtte – som to halve prøvesaker da
advokatfullmektig Gaute Melås søkte om advokatbevilling. Men to straffesaker av
vesentlig større omfang, der Melås selv stod for hele gjennomføringen, ble underkjent.
TEKST: NINA SCHMIDT
FOTO: HENRIK EVERTSSON

– Vi blir jo litt oppgitt. Hva er det
Tilsynsrådet mener jeg mangler av erfaring? Jeg sliter med å forstå begrunnelsen, sier Gaute Melås, advokatfullmektig i Hjort.
Stridens kjerne er hvordan fullmektiger oppnevnes som forsvarere av retten.
Dersom fullmektigen i en rettssak
oppnevnes i eget navn – noe som har
forekommet ofte i Oslo tingrett – så
godkjennes ikke saken som prøvesak
av Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden. I slike tilfeller er
advokaten i realiteten oppnevnt som
«annen skikket person», ikke som
fullmektig som møter på vegne av en
prinsipal, mener Tilsynsrådet (se
egen sak).
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Denne lovtolkningen stiller Hjort-
partner Henrik Boehlke seg undrende
til.
– Når du opptrer som advokatfullmektig, er du etter domstolloven
underlagt en prinsipals faglige ansvar.
Du er også underlagt regler for økonomisk ansvar, og har forsikring. Dette
gir klienten trygghet og beskyttelse.
– Hvis du derimot er forsvarer i
egenskap å være «annen skikket person», selv om du er advokatfullmektig,
er det i hvert fall et spørsmål om du
også er utenfor regelen om faglig oppfølging og de sikkerhetsforanstaltningene som domstolloven legger opp til.
Jeg klarer ikke å skjønne at det er i den
tiltaltes interesse å ha en forsvarer
utenfor dette rammeverket. Men det

kan være en konsekvens av Tilsynsrådets praksis, sier Boehlke.
UKLAR PRAKSIS

Gaute Melås har vært advokatfullmektig i Hjort siden 2016. I mars i år sendte han inn søknad om advokatbevilling
til Tilsynsrådet, og la ved dokumentasjon på fem prøvesaker. Men i mai i år
fikk han beskjed fra Tilsynsrådet at to
av sakene ikke var godkjent som prøvesaker.
I de to sakene som ble underkjent,
var Melås blitt oppnevnt av Oslo tingrett som forsvarer etter henholdsvis
straffeprosessloven § 100 første ledd,
jmf. § 96, mens han i den andre saken
ble oppnevnt etter straffeprosessloven
§ 96.

I begge disse sakene hadde klientene
fylt ut erklæringer om at de ønsket
Melås som forsvarer.
– Vår erfaring er at dommere i Oslo
tingrett ønsker å oppnevne i fullmektigens navn, så de vet hvem de skal henvende seg til, så de slipper å sende mail
til noen på huset som ikke skal prosedere saken, sier Melås.
Sakene som er underkjent, krevde
lang forberedelsestid, mye dokumentasjon, og møter med klienten, forteller
han.
– At de da ikke godkjennes som prosedyreerfaring, virker meningsløst, sier
Melås.
MØTTE IKKE OPP

To av sakene han derimot fikk godkjent
som en halv sak hver, var straffesaker
der Melås steppet inn i siste liten fordi
prinsipalen, som var oppnevnt, ble forhindret fra å møte. Sakene hadde det til
felles at tiltalte ikke møtte til hovedforhandlingen.

– Straffesakene som er blitt godkjent,
er vesentlig mindre i omfang. I de
sakene visste ikke engang klienten at
jeg representerte dem, for de møtte
ikke i retten, og saken var over på to
timer.
Melås er langt fra den eneste advokatfullmektigen som det siste året har
fått prøvesakene sine underkjent av
Tilsynsrådet.
I en tilsvarende sak slo Advokatbevillingsnemnden i april fast at saker
der fullmektigen er oppnevnt i eget
navn ikke vil godkjennes som prøvesaker.
– Etter dette har jeg hatt en straffesak der jeg fikk kritikk av dommeren
fordi jeg unngikk oppnevning i eget
navn. Hun syntes ikke det var bra at
jeg ikke skulle oppnevnes i eget
navn. Dommere liker at alt er ryddig.
Vi har et eksempel fra en annen
advokatfullmektig her på huset som
insisterte på ikke å bli oppnevnt i
eget navn, fordi hun da ikke ville få
saken godkjent som prøvesak, men
som likevel fikk en oppnevning i
eget navn i retur fra Oslo tingrett.
Det er opplagt at praksisen hos Oslo
tingrett er å oppnevne fullmektiger
direkte, sier Melås.
ANNONSE

JUS

NYHETER

VURDERER RETTSLIGE SKRITT

Advokatfirmaet Hjort vurderer nå om
de skal forfølge saken.
– Vi mener at Tilsynsrådets og Advokatbevillingsnemndens tolkning ikke
harmonerer med advokatforskriftens
regler som klart forutsetter at straffesaker også kan gi grunnlag for prose
dyreerfaring, eller med Oslo tingretts
praksis. Det skapes en uklar situasjon
for alle firmaer som driver mye med
strafferett, sier Henrik Boehlke.
Han mener at Tilsynsrådets praksis
må være av nyere dato.
– Når jeg ser tilbake på min egen
søknad om bevilling, så harmonerer
dagens praksis umulig med den, og jeg
tror den bryter med nyere praksis også,
sier Boehlke.
De to peker på at Tilsynsrådets praksis har uheldige virkninger.
– Poenget er jo at en fullmektig som
fullfører utdanningsløpet skal få sin
bevilling. Det er ikke tjenlig å ha en stor
fullmektigstab som ikke oppnår egen
bevilling, men for mange firmaer kan
dette bli realiteten. De vil ikke klare å få
fullmektigene opp på bevillingsnivå
fordi de ikke har nok prosedyreerfaring
uten straffesaker, sier Melås.
NESTE SIDE: TILSYNSRÅDET INNFØRTE STRENGERE PRAKSIS I FJOR

JUS
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Finansavisen Jus er ikke bare et magasin for dem med juridisk
embetseksamen. Historiene er like verdifulle for ledere,
gründere og ansatte i norsk næringsliv, organisasjoner og offentlig
forvaltning.
Advokatbransjen har de siste 30 årene opplevd en rivende utvikling.
Advokatfirmaene har blitt større og mer spesialiserte. Jurister har
fått større gjennomslagskraft i alle deler av samfunnet.
Finansavisen Jus dekker endringene i advokatnæringen, vi bringer
deg nyhetene, enten det er snakk om konkrete saker eller om
aktørene. Vi gir sakene større bredde, som igjen gir leserne bedre
innsikt.
I årene som kommer vil blant annet innføringen av kunstig
intelligens og automatisering av advokattjenester føre til større
endringer, noe du kan lese om i Finansavisen Jus.
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FORRIGE SIDE: FIKK IKKE GODKJENT PRØVESAKENE
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Oslo tingrett: – Ikke uten videre enig
I et brev til Tilsynsrådet fra
begynnelsen av juli i år,
skriver Oslo tingrett at
domstolen nå vil endre sine
rutiner ved oppnevning av
fullmektiger.
«Når det gjelder oppnevning etter
§ 95 annet ledd, annet punktum av
advokatfullmektiger som «annen
skikket person», er Oslo tingrett ikke
uten videre enig med Tilsynsrådet i
at de ved slik oppnevning ikke utfører oppdraget i egenskap av å være
autorisert advokatfullmektig», skriver
avdelingsleder og tingrettsdommer
Anne Margrethe Lund i brevet.
Hun legger ved et notat fra Sigrid
Nysted, tidligere utreder i Høyesterett, som mener det ikke er opplagt at
en fullmektig utnevnt som «annen
skikket person» ikke opptrer som
advokatfullmektig.

«Mitt syn er at det etter gjeldende
rett er et uavklart spørsmål om oppnevning av advokatfullmektiger som
forsvarere etter § 95 andre ledd
andre punktum har slike virkninger
som Tilsynsrådet her beskriver, men
at rettskildene samlet sett trekker
nokså entydig i retning av advokatfullmektigen også i disse tilfellene
opptrer som autorisert fullmektig
under en ansvarlig advokats kontroll
og sikkerhetsstillelse, og dermed
også underlagt Tilsynsrådets tilsynsog disiplinærmyndighet», skriver
Nysted.
NY TEKST

Inntil videre vil Oslo tingrett benytte
følgende tekst ved oppnevning, skriver Lund:
«Advokat X, ved advokatfullmektig
Y oppnevnes med dette som forsvarer
for N.N. Oppnevningen skjer etter
straffeprosessloven § 100 første ledd jf.

§ 96 jf. § 95 annet ledd, første punktum og er på det offentliges bekostning.»
Videre skriver Lund at domstolen
også ønsker å bruke formuleringen
«Advokat X, ved advokatfullmektig
Y» når de oppnevner advokatfullmektiger som «annen skikket person» etter § 95 annet ledd, annet
punktum.
«Det vil som regel være nettopp
det at de er advokatfullmektig og
utfører oppdraget i egenskap av dette
med en ansvarlig prinsipal, som gjør
at vi finner vedkommende «skikket».
Vi kan ikke se at det er praktiske forskjeller at betydning ved oppnevning
etter første og annet punktum når
det er advokatfullmektiger som skal
utføre oppdraget.Vi vurdere derfor å
gå tilbake til ordningen hvor vi for
advokatfullmektiger ikke skiller mellom oppnevning etter første og annet
punkt.»

Tilsynsrådet: – Strengere fra november i fjor
– Tilsynsrådet har lang og
ensartet praksis på å underkjenne saker der den formelle bindingen mellom
advokatfullmektig og prinsipal ikke er i orden, sier
nestleder Dag Eriksen.
– For at lovens krav til prosedyreerfa
ring skal anses oppfylt, må søker ha
ført saken i egenskap av å være advo
katfullmektig for en bestemt advokat,
en prinsipal. Advokatfullmektiger ut
øver som kjent ikke advokatvirksom
het i eget navn, men i sin prinsipals
navn, jf. domstolloven § 223. Dersom
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søker har ført en sak i eget navn eller
for personer som han eller hun ikke er
autorisert for, godkjennes ikke saken.
Prinsipalen har ansvar for å påse at det
formelle er korrekt, sier Eriksen.
Han forteller at det ikke har vært
noen endring i Tilsynsrådets rettsfor
ståelse på området.
– Men i november 2017 innførte
vi strengere dokumentasjonskrav i
straffesaker, ved at vi rutinemessig
ber om kopi av rettens oppnevnelser.
– Kan Tilsynsrådets praksis virke
firkantet og unødig?
– Tilsynsrådet skal ved utstedelse av
advokatbevilling påse at lovens vilkår
er oppfylt.Vi mener at dagens prakti

sering av regelverket, hvor kun saker
som er ført i egenskap av å være full
mektig for advokaten i saken god
kjennes, har klar forankring i lovtekst
og lovforarbeider. Dersom loven
skulle åpnet for godkjenning av saker
hvor advokatfullmektigen har opp
trådt i eget navn, vil dette bryte mot
selve fullmektigordningen.
– I forslaget til ny advokatlov er det
også presisert at en advokatfullmektig
alltid skal opptre under prinsipalens
navn, og at de dermed ikke skal
kunne opptre under rettergang etter
straffeprosessloven § 95 andre ledd
som advokatfullmektig, understreker
Eriksen.

Vil gi media

innsyn i straffesaker
Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud mener det norske regelverket for dokumentinnsyn
har gått ut på dato. Nå ønsker hun innsyn i straffesaker på lik linje som i vårt naboland i øst.
TEKST: THEA N. DAHL

– Vi har ikke noe alminnelig dokumentinnsyn i rettspleien slik vi har i
forvaltningen. Etter dagens regler har
ikke allmennheten rett til innsyn i straffesaksdokumenter. Politi og påtalemyndighet kan under visse forutsetninger
velge å praktisere meroffentlighet.
Det sier medierettsadvokat i Norsk
Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud. Hun
mener det bør lages et enklere lovverk,
hvor det innføres et alminnelig prinsipp om dokumentoffentlighet også i
rettspleien.
– Vi må utrede den svenske ordningen. Vi trenger ikke gå lenger enn til
grensen for å finne en helt annen åpenhet rundt dette. Der fungerer det godt,
og de har det i ryggmargen, sier hun.

ningen vil det dessuten foreligge en
offentlig interesse i å overvåke og kontrollere at den forfølgningen er forsvarlig.
EKKO AV STORBERGET

Journalistlaget har kjempet for økt
åpenhet i flere år, og i 2007 sa også daværende justisminister Knut Storberget (Ap) til Aftenposten at han ønsket
å øke kontrollen med politiets arbeid.
Uttalelsen kom i kjølvannet av granskingsrapporten etter Fritz Moen-saken.
– Jeg mener situasjonen krever mer
åpenhet, og det må bli lettere å kunne
ettergå og kontrollere politiets arbeid.
Jeg er derfor for å innføre den svenske
ordningen, der allmennheten kan få
innsyn i straffesaksdokumentene når
tiltale tas ut, sa Storberget.
ET KAOS AV REGLER

INNSYN FRA TILTALE

I Sverige er det slik at alle saksdokumenter i utgangspunktet er tilgjengelig
for allmennheten i det øyeblikket det
blir tatt ut tiltale, med unntak av personalia, etterforskningstaktisk informasjon og liknende, forteller Nyrud. Hun
etterlyser en kulturendring i norsk politi og påtalemyndighet.
– Hvis man begynner å grave seg ned
i de kildene vi har om dette, så finnes
det ganske mange utredninger og
uttalelser fra lovgiver de siste tiårene om
at vi må se på dette regelverket, samt
vurdere allmennhetens rett til innsyn i
strafferettspleien, sier hun og fortsetter:
– Hensynet til allmennprevensjon forutsetter at publikum blir kjent med hvilke
handlinger som er kriminalisert, og hva
som blir virkningen av lovbrudd. Når
myndighetene har innledet straffeforfølg-

Ina Lindahl Nyrud mener bestemmelsene for dokumentinnsyn, og spesielt medienes innsynsrett, har gått ut på dato.
– De er heller ikke i tråd med EMK
artikkel 10 om ytringsfrihet, mener hun.
Medierettsadvokaten viser blant
annet til Treholt-saken som et eksempel, hvor Høyesterett i 2013 besluttet
at NRK skulle få innsyn i sikkerhetsgraderte lydopptak fra hovedforhandlingen nettopp på bakgrunn av direkte
anvendelse av EMK artikkel 10, til
tross for at de norske reglene ikke
åpnet for dette.
Nyrud mener det norske regelverket
på området er et salig kaos.
– Det står litt i offentlighetsloven, litt
i straffeprosessloven, litt i tvisteloven
hvis man ser på sivile saker, det er forskrifter, det er rundskriv og veiledere
til rundskriv. Regelverket vi har er vel-

– De grunnleggende prinsippene om
dokumentinnsyn bør være de samme
uavhengig av hvilket spor lovgivningen
legger opp til, sier Ina Lindahl Nyrud. Her er
hun fotografert da Straffeprosesslovutvalget
la frem sitt lovforslag. Foto: NINA SCHMIDT

dig uklart og usystematisk. Det trenger
en opprydning, mener hun.
SKJØNNSAVHENGIG

I Riksadvokatens veileder for innsyn i
straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter (2017) står det at: «Påtalemyndigheten må bidra til å gi media rammebetingelser de er avhengig av for å kunne
utføre sitt viktige samfunnsoppdrag.»
Ifølge Nyrud er utlevering av informasjon helt avhengig av den enkeltes
skjønn i politi og påtalemyndighet.
– Tilbakemeldingen jeg får fra journalister, er at de har lagt seg på en
nokså restriktiv linje, og at problemet
med å ha et sånt regelverk er at det blir
ulik praksis.
Hun mener derfor det må kjøres inn
et overordnet prinsipp.
Advokatbladet 8/9–2018
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Mener Økokrim bruker

feil korrupsjons-regel
2003. Samtidig er de øvrige reglene
om korrupsjon i stadig utvikling, med
en bred rettspraksis i sitt kjølvann.
Skillet mellom de to ulike korrup
sjonsreglene skaper uklarhet, og til
tider skjer det en sammenblanding»,
skriver Berg.
LOVGIVERS INTENSJON

Den direkte korrupsjonsbestemmelsen
krever at det må bevises en avtale eller
tilbud mellom bestikkeren og maktpersonen. Lovgiver valgte derfor et alternativ med bestemmelsen om påvirkningshandel, der det er en avtale eller
tilbud mellom aktiv bestikker og en
mellommann som må bevises, forklaAdvokat Fredrik Berg synes det er påfallende at ingen saker om påvirkningshandel finner
rer Berg.
veien til retten.
– Da reglene ble laget, var regelen
om påvirkningshandel et klart alternaAdvokat Fredrik Berg stiller spørsmål ved hvorfor Økokrim i
tiv fra lovgivers side. Men Økokrim og
korrupsjonssaker så å si aldri tar i bruk regelen om påvirkpolitiet generelt har ikke ønsket å
ningshandel, til tross for at en stor del av verdens korrupsjon bruke den regelen i det hele tatt.
Regelen om påvirkning har tre års
foregår nettopp som påvirkningshandel via mellommenn.
strafferamme, mens direkte korrupsjon
har hele ti års strafferamme.Ti års strafTEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT
feramme gir politiet mulighet til å ta i
I Yara-saken var Berg forsvarer for bruk kommunikasjonskontroll, og
– Det kan se ut som at Økokrim, når
de først reiser en korrupsjonssak, øn- tidligere konserndirektør Daniel fører med seg lang foreldelsesfrist.
sker at saken skal være kraftfull, og at Clauw, som ble frifunnet. I sin prose- Politiet ser ut til å ønske seg prinside ikke synes det er nok «sting» – og dyre poengterte Berg at «det påtale- pielle, strenge dommer, jeg tror det er
for lav strafferamme – i reglene om på- myndigheten forsøkte å føre bevis for, derfor påvirkningsalternativet ikke blir
virkningshandel, og derfor heller tar ut ikke er korrupsjon, men i høyden brukt. Noen ganger synes jeg det er
tiltale etter reglene om korrupsjon, sier påvirkningshandel, som har en langt helt uforståelig, sier Berg.
Regelen om påvirkningshandel er
lavere strafferamme».
advokat Fredrik Berg.
I artikkelen Noen problemstillinger i også alvorlig, og setter en streng reakYARA-SAKEN
grenselandet mellom direkte korrupsjon og sjon mot en type korrupsjon, underHan er advokat i Fend, og har jobbet påvirkningshandel i Lov og Rett (Nr. 5 streker han.
– Når lovgiver valgte å lage en egen
som forsvarer i noen av Norges største, 2018) utdyper Berg temaet:
«Regelen om påvirkningshandel står bestemmelse som de kaller påvirkningsøkonomiske straffesaker, blant annet
så godt som ubrukt etter innføringen i handel som passer på disse mellomTransocean-saken og Yara-saken.
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menn-tilfellene, så er det veldig rart at
bestemmelsen ikke brukes, slik at man
kunne få et straffenivå bestemt av domstolene. Det er påfallende at domstolene
ikke har fått prøvd ut regelen om påvirkningshandel, for det er domstolen som
skal pensle ut hvordan de regelen skal
brukes, men de kommer jo aldri til
matfatet, for å si det sånn, fortsetter han.
KUNNE VÆRT REIST

Regelen om påvirkningshandel har et
videre anvendelsesområde, og er praktisk, fordi veldig mye av verdens korrupsjon er organisert via mellommenn,
understreker Berg.
– Etter forholdene kan det skje at en
tiltalt, som kunne ha blitt dømt for
påvirkningshandel, blir frifunnet for
korrupsjon, fordi det ikke er mulig å
bevise at det har skjedd en direkte
bestikkelse, forteller Berg.
– Det som har vært min kritikk, er
at påtalemyndigheten ikke alltid ser ut
til å ha hatt dekning i jussen når de
setter i gang store korrupsjonsetterforskninger, mens de kunne valgt å
etterforske og eventuelt tatt ut tiltalte
etter den parallelle regelen om påvirkningshandel.
Det kan stilles spørsmål om Oslo
tingrett i Yara-saken stilte for lave krav
til objektiv oppfyllelse av regelen om
direkte korrupsjon, og at tingretten og
lagmannsretten tolket regelen ulikt,
skriver Berg i Lov og Rett.
– Det kan bære galt av sted å kommentere enkelttilfeller, som Yara-saken
og andre saker Økokrim har hatt. Men
det må kunne være lov å påpeke at det er
påfallende at det ikke finnes noen retts

I sin prosedyre tok Fredrik Berg
til orde for at Økokrim brukte feil paragraf i
Yara-saken. Faksimile fra E24.

praksis etter regelen om påvirkningshandel, sier Berg til Advokatbladet.
– LEGGES «PÅ STREKK»

Han medgir at Økokrim «nok ikke
alltid er enige med meg i hvordan
reglene skal forstås».
– I Lov og Rett argumenterer jeg for
at beviskravet må være oppfylt for en
forståelse mellom aktiv bestikker og
maktpersonen. Dette er et absolutt
krav for å kunne dømme etter regelen
om direkte korrupsjon, mens Økokrim nok har ønsket at regelen skal
forstås slik at det holder at man «i rea-

liteten» har en avtale med maktperson,
selv om man «bare» kan bevise en
avtale med en mellommann. Men det
holder faktisk ikke. Jeg mener at Økokrim har forsøkt å legge regelen litt
«på strekk», sier Berg.
En annen grunn til at regelen ikke
benyttes, er av lovteknisk art, medgir
han.
– Det er ikke sikkert at reglene ble
slik man ønsket. Kanskje burde vi få en
korrupsjonsregel som omfavner mellommannstilfellene på en bedre måte.
Men løsningen er i alle fall ikke å legge
reglene «på strekk», sier han.
→→
Advokatbladet 8/9–2018
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FORRIGE SIDE: MENER ØKOKRIM BRUKER FEIL KORRUPSJONS-REGEL

– Logisk at blir mindre brukt
Assisterende Økokrim-sjef
Hedvig Moe mener at
bestemmelsen om påvirkningshandel har et mye
mindre anvendelsesområde
enn den alminnelige korrupsjonsbestemmelsen.
– Det er derfor etter min mening logisk
at den blir mindre brukt. Økokrim har
etterforsket mulig påvirkningshandel i
den senere tid, men det eneste positive
påtalevedtaket for påvirkningshandel
hos Økokrim, er en bot på 20 millioner
kroner, som ble vedtatt i den såkalte
Hortonsaken, forteller Moe.
– Regelen om påvirkningshandel
ble innført som et tillegg til korrup-

sjonsbestemmelsen for å bringe norske regler i samsvar med europarådskonvensjonen, sier Moe.
Hun er ikke enig i at Økokrim heller
benytter paragrafen om direkte korrupsjon for å få høyere strafferamme.
– Hvis vi mener at et faktisk forhold
rammes av korrupsjonsbestemmelsen,
legger vi dette til grunn i arbeidet vårt.
Hvis et forhold ikke rammes av korrupsjonsbestemmelsen, men av regelen om
påvirkningshandel, legger vi det til
grunn. Økokrim subsumerer ikke faktiske forhold ut fra hvilke bestemmelser
som har mer «sting», slik Berg uttrykker
det, eller andre utenforliggende forhold.
Det har vi ikke lov til, og vi ønsker det
heller ikke. Kommunikasjonskontroll er
for øvrig alltid underlagt domstolskon-

troll, slik at domstolene
vil etterprøve om
Økokrims subsumsjon er riktig, sier Moe.
Hun forteller at
Norge fikk positive
tilbakemeldinger på
antikorrupsjonsarbeidet og korrupsjonslovgivningen i en
OECD-evaluering
som ble offentliggjort
i juni.
– Regjeringen satt i vår ned Høivik-utvalget
som skal se på reglene for foretaksstraff og
korrupsjonslovgivningen. I tillegg jobber
regjeringen med å endre jurisdiksjonsreglene
på korrupsjonsfeltet. Økokrim vil komme med
høringsinnspill til dette, sier assisterende
Økokrim-sjef Hedvig Moe. Foto: ØKOKRIM

ANNONSE

ADVOKAT
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Advokaten sørger for hele salgsprosessen til og med
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– Reglene for foretaksstraff
og korrupsjon er uklare
På bakgrunn av et stortingsforslag har Justisdepartementet bedt advokat Knut Høivik
vurdere en revisjon av foretaksstraff- og korrupsjonsreglene.
TEKST: HENRIK SKJEVESTAD

Rettsutviklingen og utviklingen i
hvordan virksomheter organiseres på,
gjør at det er behov for en helhetlig
evaluering av reglene om foretaksstraff
fra 1991, mener Justisdepartementet.
Dessuten ba Stortinget i et anmodningsvedtak i mars i fjor regjeringen
om å fremme forslag om lovendringer
med sikte på en tydeligere og mer
effektiv korrupsjonslovgivning. Vedtaket hadde bakgrunn i et privat lovforslag om å innføre en ny særskilt
bestemmelse om foretaksstraff for korrupsjon i straffeloven § 389.
– Jeg skal være litt forsiktig med å – Dette er et felt jeg har stor interesse for,
være bastant nå på hva som bør endres. sier Stavanger-advokat Knut Høivik. Han
Men mandatet legger opp til en bred skrev doktorgrad om foretaksstraff i 2012.
evaluering av en rekke sider ved foretaksansvaret og korrupsjonslovgivnin- implementering av OECD-konvengen, sier Knut Høivik.
sjonen om bekjempelse av bestikkelser
av utenlandske offentlige tjeneste
UKLARE REGLER
menn.
– Et annet særtrekk som skal evalueHan peker blant annet på at dagens
lovgivning åpner for et bredt hensikts- res, er at det er gjort et generelt unntak
for skyldkravet. Det er ikke et nødvenmessighetsskjønn.
– Vilkårene for foretaksstraff er nokså dig vilkår at skyldkravet er oppfylt.
vide. Dersom vilkårene er oppfylt, skal Graden av skyld er begrenset til å være
en domstol i tillegg foreta en vurde- et element i den brede hensiktsmessigring om det er hensiktsmessig å straffe hetsvurderingen. Dette er blitt kritiforetaket. Fordi bestemmelsen er så sert fra flere hold, og utredningen vil
vid, og ansvaret til sist beror på en bred evaluere om denne rettstilstanden bør
hensiktsmessighetsvurdering, vil gren- opprettholdes, også i lys av EMK.
– Andre spørsmål som skal evalueres
sene for hva som skal til for å bli dømt,
kunne være uklare. Dette skaper uklar- er blant annet hvor langt kan og bør
het både for selskapene, domstolen og morselskapet være ansvarlig for lovpåtalemyndigheten som kan være util- brudd i datterselskapet? Og hvor langt
fredsstillende på strafferettens område, skal selskapet være ansvarlig for agenter som opptrer på vegne av et selskap,
sier Høivik.
Denne svakheten er også nylig uten å være ansatt i selskapet?
Og hvilken betydning bør internt
påpekt av OECD Working Group on
Bribery, i en evaluering av Norges forebyggingsarbeid i selskapene ha for

straffansvaret, typisk i korrupsjonssaker? Og dersom korrupsjon skjer, selv
om man har antikorrupsjonsprogrammer i selskapet; hvilken betydning skal
dette ha for ansvaret? Spørsmålet er
om betydningen av forebyggingsarbeid bør gjøres klarere, forteller Høivik.
– Utredningen vil også se på behovet
for nærmere retningslinjer for utmåling av bøtestraffer og andre reaksjonsformer enn bøtestraff og prosessuelle
rettigheter, sier Høivik.
– EN STOR ÆRE

Når det gjelder korrupsjon skal Høivik særlig se om det er behov for lovendringer for å sikre gjennomføringen
av Norges internasjonale forpliktelser.
– Norge ligger veldig langt fremme,
men har samtidig et forbedringspotensial på noen områder. OECD Working
Group on Bribery har blant annet
påpekt at vi bør vurdere å gi mer konkrete retningslinjer for hvor bøtenivået
skal ligge.
Høivik skal i lys av evalueringen av
reglene om foretaksstraff se om det er
behov for en særskilt hjemmel for
foretaksstraff for korrupsjon.
Advokaten ser frem til å gå i gang
med rapporten.
– Mitt inntrykk er at dette er en evaluering både myndigheter og næringslivet ser behovet for og hilser velkommen.
Høivik, som nylig forlot sin stilling
som Schjødt-partner, og nå er vice
president i Equinors juridiske avdeling,
har fått frist til januar 2020 med å
levere rapporten.
Advokatbladet 8/9–2018
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Frykter ny tilsynsog disiplinær
ordning vil
bli dyrere

ANNONSE

Våre advokater kombinerer lokal kompetanse med global rekkevidde
– Tilsynsrådet er fornøyd med at departementet har skrinlagt advokatsamfunnsmodellen, fordi den ikke innebar en reell forenkling,
sier nestleder Dag Eriksen.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er skeptisk til forslaget om at Advokatforeningens regionale
disiplinærutvalg ikke lenger
skal være del av den lov
baserte disiplinærordningen,
og anser forslaget om et
felles sekretariat med
Advokatforeningen som
uaktuelt.
TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

I mai kom Justis- og beredskapsdepartementet med sine første forslag til
endringer i kjølvannet av forslaget til
ny advokatlov. I et tolv sider langt brev
til Advokatforeningen og Tilsynsrådet
skisserte departementet det de kaller
sine foreløpige vurderinger for ny modell av nytt tilsyns- og disiplinærsystem.
– En rekke spørsmål må avklares,
og vi ser frem til å komme med innspill sammen med Advokatforeningen, sier nestleder Dag Eriksen i Tilsynsrådet.
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VESENTLIG DYRERE

Rådet tror at å slå sammen Disiplinærnemnden og Advokatbevillingsnemnden i ett organ, Advokatnemnda, slik
departementet foreslår, ikke nødvendigvis vil innebære en effektivisering.
– Dersom et overordnet organ skal
behandle både tilsynssaker og disiplinærklager fra private parter, tror vi
dette kan gå ut over effektiviteten, sier
Eriksen.
– For det første vil tilfanget av saker
til en ny Advokatnemnd bli svært stor,
og sakene vil være av svært ulik art. I
de rene disiplinærsakene er det private
interesser som er part i saken. I tilsynssakene er det som regel kun advokaten
som er part mot det offentlige. Dersom den samme nemnden skal drive
enkeltsaksbehandling i første instans på
begge disse områdene, krever dette
store ressurser i form av et kompetent
sekretariat. Ordningen risikerer dermed å bli vesentlig dyrere for advokatene enn det den er i dag, sier Eriksen.
STOR VERDI

Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg utgjør en viktig ressurs som
behandler et stort antall saker på en rasjonell måte, mener Eriksen.

– Vi mener det er av stor verdi å
beholde den kompetansen som finnes
der i dag. Det er etter vårt syn også
bransjen selv som er nærmest til å ta
stilling til om et konkret utført advokatarbeid er i tråd med bransjens egne
krav og forventinger. Når man reformerer dagens ordning, er det viktig at
man vurderer muligheten for å bygge
videre på den kompetansen som allerede finnes, og det systemet som fungerer, før man bestemmer seg for noe
helt nytt, sier Eriksen.

Advokatfirma
DLA Piper Norway DA
Bryggegata 6
Tlf: +47 24 13 15 00

advokatbladet_176x123halvside.indd
1
felles
disiplinærklageordning.
Behandlingsreglene bør utformes slik at det
ikke har betydning om den innklagede
advokat er medlem eller ikke, mener
Eriksen.

I dag er medlemmer av Advokatforeningen underlagt Advokatforeningens
disiplinærutvalg i første instans, mens
ikke-medlemmer har Disiplinærnemnden, der medlemmene er utpekt av
Justisdepartementet, som første instans.
Et sentralt spørsmål for Justisdepartementet, dersom tilsyns- og disiplinærordningene skal holdes adskilt, er
hvordan alle advokater kan underlegges et felles system.
– Regler for god advokatskikk er
hjemlet i forskrift og gjelder alle advokater, uavhengig av om de er medlem
i Advokatforeningen eller ikke. Det
bør derfor være mulig å få etablert en

behandling i alle ledd av saken, særlig i
saker om tilbakekall av advokatbevilling, sier Eriksen.
ROLLE-DISKUSJON

Med det retningsvalg for den videre
prosessen som departementets brev
Erik Keiserud, tidligere leder av Advo- legger opp til, er det nå naturlig at Adkatforeningen, mener det bør drøftes vokatforeningens framtidige rolle tas
om sekretariatet for Advokatnemnda opp til ny diskusjon, mener Eriksen.
– Det er viktig at Advokatforeninkan legges til Advokatforeningen, eller
om sekretariatene kan samlokaliseres, gen ikke marginaliseres, men fortsatt
for å unngå at man får tre sekretariatet fremstår som en aktiv deltaker i samfor henholdsvis Advokatforeningen, funnsdebatten og en livskraftig interesAdvokatnemnda og Advokattilsynet. seorganisasjon for advokatene. Ved at
Ideen får ikke gehør hos Tilsynsrådet. Advokatforeningen beholder sekreta– Vi anser ideen om å la Advokatfo- riatsfunksjonen for disiplinærutvalreningen være sekretariat for tilsynsor- gene, spiller en sentral rolle i utforming
ganet som uaktuelt. Det samme gjelder av regler for god advokatskikk og sikforslaget om en samlokalisering med res deltagelse og innflytelse gjennom
foreningen. I tilsynssakene står offent- tung representasjon i framtidens Advolige interesser mot den enkelte advo- kattilsyn og Advokatnemnd, vil
kats interesser, og det er derfor viktig å foreningen fortsatt ha en sentral rolle,
sikre en uavhengig og forsvarlig saks- sier Eriksen.
TRE SEKRETARIATER

TO ORDNINGER

dlapiper.com
23.05.2018 09:36:00

Departementets
forslag

• Advokattilsynet og Advokatnemnda skal være statlige uavhengige
forvaltningsorganer, som verken
kan instrueres i faglige, administrative eller økonomiske saker.
• Disiplinærnemndens og
Advokatbevillingsnemndens
oppgaver samles i ett organ –
Advokatnemnda.
• Advokatnemnda skal ha et
sekretariat.
• Advokattilsynet skal ledes av et
styre. Styret og medlemmene av
nemnda utpekes av ulike miljøer/
institusjoner og oppnevnes ikke
av departementet, slik som i dag.
• Organene skal finansieres ved
bidrag fra advokatene.
• Advokatforeningens disiplinærutvalg skal ikke lenger være en
del av den lovbaserte disiplinærordningen.
Advokatbladet 8/9–2018
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TEMA: AKTØRPORTALEN BLIR OBLIGATORISK

Domstoladministrasjonen
har laget en film med
blant annet sjakk-ekspert
og advokat Torstein Bae
om aktørportalen. Filmen
kan du se på YouTube, på
Aktørportalens sider på
domstol.no og på
Digitaledomstoler.no.

TEMA: AKTØRPORTALEN BLIR OBLIGATORISK

Siste utrulling i høst
Pulje 1, 1. oktober
Eidsivating lagmannsrett
Nord-Østerdal tingrett, Tynset
Valdres tingrett, Fagernes
Sør-Østerdal tingrett, Elverum
Hedmarken tingrett, Hamar
Gjøvik tingrett, Gjøvik
Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll
Glåmdal tingrett, Kongsvinger

– Aktørportalen er moden teknologi nå. Den er utprøvd gjennom mange år, og alle
barnesykdommer er borte. Nå er den brukervennlig, trygg og stabil, forteller
tingrettsdommerne Espen Bjerkvoll og Frode Støle.

– Aktørportalen er like
enkel å bruke som nettbank
Fra 15. september blir Aktørportalen obligatorisk for alle advokater som jobber med sivile
saker, og innen året er omme er systemet aktivt ved alle domstoler i landet. – Portalen
er brukervennlig, trygg og stabil, forsikrer tingrettsdommer Frode Støle.

De understreker også at det kun er
elektronisk innsendelse og mottak av
post til og fra domstolen som blir obligatorisk.
– Det er hverken noen i Domstols
administrasjonen eller departementet
som har bestemt at advokater ikke lenger kan jobbe på papir, humrer de,
men påpeker at digital forsendelse også
legger til rette for at advokater enklere
kan jobbe digitalt under saksforberedelsen og i rettsmøter.
– KAN BLI EN OVERGANG

TEKST OG FOTO: THEA N. DAHL

– Når man er vant til systemet, oppleves det som både bedre, kjappere og
enklere enn alternativet, sier dommer
ved Oslo tingrett, Frode Støle.
Sammen med kollega Espen Bjerk
voll har han brukt Aktørportalen i
flere år allerede. Tingrettsdommerne
kurser også advokater og andre i nettopp digital jobbing.

DETTE KAN DU GJØRE
•
•
•
•
•

– Hvis du klarer å bruke nettbank, sesskriv og dokumentbevis til domstoklarer du å bruke Aktørportalen, slår len, og få avgjørelser og brev tilbake.
Støle fast.
Portalen blir i høst obligatorisk for
alle som jobber med sivile saker, mens
SIVILE SAKER
endringene ikke vil bli like store i
For mange oppleves Aktørportalen som hverdagen til forsvarsadvokatene. Likeny, men systemet så dagens lys allerede i vel finnes det noen forenklede løsnin2013. Hensikten er at advokater og ger også for dem i portalen allerede nå.
– Fra 15. september skal både advodommere skal kunne kommunisere
gjennom en felles plattform, hvor først- kater under fri rettshjelp i sivile saker
nevnte kan sende inn eksempelvis pro- og oppnevnte forsvarere levere inn
salærskjemaet sitt elektronisk i portalen framfor å sende det i posten. Dette
I AKTØRPORTALEN:
blir altså obligatorisk for forsvarsadvokatene også, forteller Støle.

Starte en sak og ta ut stevning.
Kommunisere med domstolen.
Få dommene forkynt.
Få tilgang til samme dokumentliste som dommeren.
Få tilgang til alle frister, tidspunkter for saksforberedende møte, hovedforhandling og så videre.
• Få varsler når det kommer et nytt dokument adressert til deg.
• Delegere arbeid og gi andre mennesker rettighet til å jobbe på dine saker.
• Sende inn salærskjema.
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RASKERE SAKSBEHANDLING

– Nå har vi to parallelle systemer for
hvordan dokumenter sendes til domstolen, via vanlig postgang, og Aktørportalen. Det er både enklere og billigere å bruke portalen, i tillegg til at
det er arbeidsbesparende for domstolen.

Både Støle og Bjerkvoll erkjenner at
det kan bli en overgang for advokater
som er vant til å arbeide med papir og
fysisk dokumentlagring.
– Å sende inn dokumentasjon elektronisk betyr også at man må gjøre all
informasjonen digital. Dersom klienten
leverer all dokumentasjon på papir, må
dette skannes inn før det arkiveres i det
digitale arkivsystemet, sier Bjerkvoll.
De to tingrettsdommerne forsikrer
om at de fleste advokater allerede har
alt det nødvendige for å ta Aktørportalen i bruk.
– Det du trenger er tilgang til internett,
en nettleser og bank-ID. I tillegg trenger
du en skannemaskin eller et program som
kan OCR-behandle dokumentene før
de lastes opp som PDF-filer. Det vil si å
gjøre teksten gjenkjennelig og søkbar, sier
Bjerkvoll og fortsetter:
– Det er litt jobb, men når man har
lært seg det, har vi en klar tanke om at
det er enklere enn den papirbaserte
forsendelsen.

TILBYR KURS

Bjerkvoll og Støle er to av flere som bistår Advokatforeningen i å tilby kurs i
Aktørportalen over hele landet. I tillegg
anbefaler de alle nye brukere å følge veiviseren «Felles retningslinjer for advokater med saker i Aktørportalen» som ligger tilgjengelig på domstolens nettsider.
– Hvis man følger den, får alle som er
involvert i saken en veldig god oversikt.
Da vil vi dommere enkelt kunne trykke
på en knapp for å generere en dokumentsamling til å bruke i retten, sier Støle.
Han mener det er mye lettere å holde
oversikt og å finne fram til nødvendige
dokumenter ved å arbeide digitalt.
– Det gir en ekstra trygghet ved at
informasjonen alltid er tilgjengelig.
INGEN UNNTAK FOR ADVOKATER

Frem til nå har bare noen tingretter og
lagmannsretter tatt i bruk Aktørportalen, men innen slutten av året skal de
siste domstolene, og også Høyesterett,
ta i bruk systemet.
– Finnes det noe alternativ for dem som
ikke vil bruke Aktørportalen?
– Nei, det blir nok ingen unntak for
advokater, svarer Støle og Bjerkvoll
nærmest i kor.

Ta et kurs
Advokatforeningen vil holde kurs
over hele landet i høst om Aktørportalen og digital hovedforhandling. Kursoversikt finner du på www.
advokatforeningen.no/kurs-ogetterutdanning/aktivitetskalender/

Pulje 2, 24. oktober
Gulating lagmannsrett
Hardanger tingrett, Lofthus
Sunnhordland tingrett, Stord
Haugaland tingrett, Haugesund
Dalane tingrett, Egersund
Agder lagmannsrett
Lister tingrett, Farsund
Vest-Telemark tingrett, Kviteseid
Aust-Telemark tingrett, Notodden
Aust-Agder tingrett, Arendal
Larvik tingrett, Larvik
Nordre Vestfold tingrett, Horten
Tønsberg tingrett, Tønsberg
Sandefjord tingrett, Sandefjord
Pulje 3, 6. november
Hålogaland lagmannsrett
Øst-Finnmark tingrett, Vadsø
Indre Finnmark tingrett, Tana
Hammerfest tingrett, Hammerfest
Alta tingrett, Alta
Senja tingrett, Finnsnes
Trondenes tingrett, Harstad
Vesterålen tingrett, Sortland
Lofoten tingrett, Svolvær
Ofoten tingrett, Narvik
Salten tingrett, Bodø
Pulje 4, 22. november
Frostating lagmannsrett
Namdal tingrett, Namsos
Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
Fosen tingrett, Brekstad
Nordmøre tingrett, Kristiansund
Romsdal tingrett, Molde
Søre Sunnmøre tingrett, Volda
Borgarting lagmannsrett
Hallingdal tingrett, Nesbyen
Kongsberg og Eiker tingrett,
Hokksund og Kongsberg
Ringerike tingrett, Hønefoss
Follo tingrett, Ski
Heggen og Frøland tingrett, Mysen
Moss tingrett, Moss
Sarpsborg tingrett, Sarpsborg
Halden tingrett, Halden
Pulje 5, 11. desember
Advokatbladet 8/9–2018
Høyesterett
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Å være i Arendal er en nyttig vitamininnsprøytning, og neste år vil vi kanskje ha et eget arrangement. Advokater bør dele av sine
kunnskaper for å få en enda bredere samfunnsdebatt, sier managing partner Bjørnar Alterskjær i Kluge (nr. to fra v.).
Fra v. Bosse Langaas, Alterskjær, Ove Vanebo og Steffen Asmundsson.

Vil at forretningsadvokater

skal debattere mer
– Forretningsadvokatfirmaene er viktige aktører i samfunnet og bør bidra mer i den offentlige debatt, mener Berit Reiss-Andersen.

– Forretningsadvokater bør komme på banen og delta i samfunnsdebatten i betydelig
større grad, mener Berit Reiss-Andersen. Sammen med tre kolleger fra DLA Piper
var hun i år på Arendalsuka for å se og lære.
TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Flere forretningsadvokater tok turen
til Arendal i år for å delta på noen av de
over ett tusen arrangementene som i
en uke satte sitt preg på den lille sørlandsbyen. Også fire medarbeidere i
DLA Piper, som kaller seg Nordens
største advokatfirma.
– Vi er her fordi ledelsen i DLA
Piper har planer om å lage et eget

I Arendal er det så å si umulig å oppdrive et
hotellrom, så DLA Pipers utsendte leide seg
et lite hus for anledningen. Fra v. partner
Hans Christian Brodtkorb, MP Kaare
Oftedal, Reiss-Andersen og COO Marianne
Hofbauer.
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arrangement til neste år.VI har lyttet til
en lang rekke debatter, og lært litt om
hvordan det jobbes her, forteller
Reiss-Andersen.
Managing partner Kaare Oftedal i
DLA Pipers forteller at han er mektig
imponert over Arendalsuka.
– Dette er en arena hvor det ikke bare
er nyttig for firmaer som oss å være,
men også viktig.Vi arbeider i skjæringspunktet mellom næringsliv, politikk og
juss hver dag, og å delta på Arendalsuka
vil helt klart gjøre oss bedre i stand til å
forstå andre mekanismer enn jussen,
som i stor grad påvirker de sakene vi
arbeider med, sier Oftedal.
– Vi har konkludert med at vi vil
delta aktivt på Arendalsuka heretter, og
skal bruke tiden fremover på å finne ut
på hvilken måte vi best kan delta, sier
Oftedal.
Berit Reiss-Andersen minner om at
forretningsjusen berører utallige samfunnsspørsmål.

– Det kan være offentlige anskaffelser, ansvarlige investeringer, eller diskrimineringsstandarder i næringslivet.
Forretningsadvokater vet mye om hva
som fungerer, og hva som ikke fungerer. Men denne gruppen advokater er
veldig anonyme i samfunnsdebatten.
Nå har vi vært her og lært, og ønsker å
bidra selv til neste år, sier hun.

– Blir bedre advokater
Advokatfirmaet Kluge er for
første gang tilstede på
Arendalsuka for å plukke
opp politiske signaler, lære
mer om næringslivet, og for
å bli inspirert.

TID TIL ETTERSNAKK

De berømmer Arendalsuka-arrangørene for å ha lagt opp et veldig tett program med mange gode arrangementer.
– Og her har folk tid til å fortsette
diskusjonen etterpå. I luftfartsdebatten
kunne man snakke videre med folk fra
Avinor, Norwegian og SAS. Dette
skjer sjelden under debatter i Oslo, da
ARENDAL: – Det er her markedet er! haster folk videre til sitt, sier Steffen
Vi har mange klienter i skjærings- Asmundsson.
Selv deltok Ove Vanebo i en debatt
punktet mellom forvaltning, styring og
næringsliv, og for oss er det viktig å med Datatilsynet om regulering av
fange opp langsiktige prioriteringer, cyberspace.
– Jeg jobber med personvern og tekpolitiske endringer og snakke med ponologi, og mange er for eksempel opptensielle klienter, sier Ove Vanebo.
Han er tidligere statssekretær for Frp tatt av hvilken linje Datatilsynet vil
i Justisdepartementet, men jobber nå legge seg på med tanke på gebyrsatser
som senioradvokat i Kluge. Han er i etter den nye GDPR-forordningen. I
Arendal sammen med kollegene Bjør- debatten snakket Datatilsynet blant
nar Alterskjær, som er managing part- annet om hva de mener forordningen
ner, Steffen Asmundsson, styreleder og regulerer, og hva den ikke regulerer.
partner, og Bosse Langaas, leder for Dette var svært relevant for hva jeg
gjør i det daglige, forteller Vanebo.
marked og strategi.
Han plukket også opp mye interesDe fire har fått med seg mange
sant om bruk av kunstig intelligens og
interessante arrangementer.
helsedata, forteller han.

signaler og fått en bredere forståelse på
flere områder, sier Alterskjær.
IKKE EN SALGSPLASS

Flere advokater bør ta turen til Arendal, anbefaler de.
– Dette er ikke en salgsplass for
advokater, men et sted man er for å
lære, og for å bli bedre advokater. Vi
leverer juridiske tjenester, og har mye å
lære om hvilke utfordringer de som
skal bruke oss, har. Det er veldig nyttig
for oss å være her, sier Bosse Langaas.

BREDE DEBATTER

Shipping fra Sands
Også advokatfirmaet Sands var tilstede i Arendal. Firmaets shippinggruppe hadde arrangementer om
shipping i møte med ny teknologi,
og partner Lars Selmar Alsaker
snakket om havbruk til havs. Partner
Nicolai Skridshol bidro i en debatt
med Yara om temaet «Re-building
trust through openness and accountability».

– Dette er en læreprosess for oss. Vi er
med på noen debatter, men har ingen
egne stands eller opplegg, men er her for
å lære mer om hva vi har av utfordringer
fremover. I går deltok vi for eksempel på
et NHO-arrangement om luftfart, og et
om hvilke utfordringer dagligvarebransjen står overfor. Vi har tidligere jobbet
en del med sukkeravgiften, så det ble
svært interessant. Her i Arendal får vi et
mye bredere bilde av deler av samfunnet
vi som advokater leverer tjenester til, sier
managing partner Bjørnar Alterskjær.

TEGN I TIDEN

De fire fikk også med seg statsminister
Erna Solbergs redegjørelse om de
langsiktige trendene i landet, og hvordan det ser ut for sysselsettingen.
– For å lykkes som advokater, må vi
se tegnene i tiden, og ansette innenfor
de riktige områdene. Her i Arendal fanger vi opp signaler direkte fra beslutningstagere og næringslivet, sier Vanebo.
– I det daglige jobber vi med rammebetingelser for næringslivet, og her i
Arendal har vi plukket opp politiske

Advokatmappen fra Arkivett® er
utviklet for og i samarbeid med
advokater. Den er er lett å bla i,
behandler papirene pent og har
påtrykte felt for rask merking av
klient og sak.
Bestill i dag
22 07 96 00
eller
www.arkivett.no
Advokatbladet 8/9–2018
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Et stort flertall av publikum i Arendal stemte for nitti timers samfunnsstraff for legestudenten som stod tiltalt for å ha delt et seksualisert bilde.

– Når politikere kommenterer
straffesaker, er det i deres verden så enkelt
For tredje år på rad arrangerte Advokatforeningen en
rettssak som rollespill under
Arendalsuka, denne gang
om deling av et seksualisert
bilde. Rollespillet trakk fullt
hus, og skapte debatt.
TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

ARENDAL: – Hvorfor gjør vi dette?
Fordi vi har lyst til å vise publikum
hvordan en straffesak foregår i norske
domstoler, sa Jens Johan Hjort, Advokatforeningens leder, da han ønsket
publikum velkommen.

Rett eller Galt
En ny utgave av Advokatforeningens undervisningsopplegg Rett
eller galt ble lansert i Arendal rådhus, samt i Aust-Agder tingrett.
Elevene kan velge å spille retts
saker om ulike, aktuelle temaer,
blant annet bildedeling.
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Rollespillet, der faktum er hentet fra
en autentisk sak, handler om en ung
mann som står tiltalt for to straffbare
lovbrudd: For å ha delt et krenkende
bilde, og for å spre et seksualisert bilde
av et barn under 18 år.
Kort oppsummert: En legestudent
får tilsendt et seksualisert bilde fra en
kamerat. Bildet er tatt ovenfra og ned,
og viser kameratens penis i en jentes
munn. Jentas hår er synlig, samt den
øvre delen av ansiktet hennes. Legestudenten legger bildet ut på kameratens
Facebook-side i noen få minutter, før
han innser hva han har gjort, og sletter
bildet.
Da har allerede to personer lastet det
ned, og bildet vises til mange i nær
miljøet til jenta.
I virkeligheten ble den unge studenten dømt til nitti dagers ubetinget
fengsel. Dommen er i skrivende stund
ikke rettskraftig. Publikum i Arendal,
derimot, stemte i et stort flertall for at
mannen var skyldig, men at en passende straff var samfunnsstraff, ikke
fengsel.
Et politikerpanel bestående av politikere fra Ap, SV, Høyre og Unge Venstre, var ikke like samstemte.

Guro Angell Gimse, leder av kvinneforumet i Trøndelag Høyre og politibetjent av yrke, valgte å stemme for
samfunnsstraff.
KJEKK, UNG MANN

– Litt på grunn av at vi har å gjøre med
en kjekk, ung mann som viste anger,
og jeg tenkte at fengsel ikke hjelper for
denne personen. Jeg vil berømme
Advokatforeningen for å arrangere

rollespillet, fordi det viser hvor tøff en
slik sak er for partene, med så mange
detaljer som kommer offentligheten
for øre, sa Gimse.
Saken burde ha gått i Konfliktrådet,
mente hun.
Også Ragnhild Forsberg, nestleder i
Unge Venstre, stemte for samfunnsstraff.
Stortingsrepresentant
Maria
Aasen-Svensrud (Ap) i Justiskomiteen,
derimot, stemte for fengselsstraff, og
mente at rollespillet var en «øvelse som
vi som lovgivende organ bør gå gjennom».
– Jeg forstår at konsekvensene for
tiltalte er store, fordi han fikk ødelagt
sin karriereplan og mulighet for
utdanning, men også for fornærmede

er konsekvensene store, hun fikk ødelagt veldig mye av sin ungdomstid, sa
hun.
Hun mente at en tydeliggjøring av
straffeloven vil skape debatt, som igjen
kan legge grunnlag for hvordan temaet
blir undervist i skolen.

Fra mitt ståsted er dette et ansvar alle
borgere har. Og mitt ståsted er nå
engang rettslivet, det er der jeg lever,
sier Reiss-Andersen.
Et annet poeng er at rollespillet er
lærerikt for politikerne, poengterer
hun.
– Når politikere kommenterer strafFOR DÅRLIG VERN
fesaker, så er det i deres verden så enkelt.
Stortingsrepresentant Freddy Øvste- Men når vi tvinger dem inn i rettssalen,
gård (SV) stemte også for fengselsstraff, så skjønner de at det er mer komplisert.
og poengterte at rollespillet fikk ham Jeg tenker at det er bra i seg selv.
Bildedelingssaker er et område som
til å forstå hvor vanskelig det er å være
rettferdig som dommer, og hvor tøff er egnet for helt andre reaksjoner enn
fengselsstraff, mener hun.
en slik sak er for partene i saken.
– Sakene gjelder gjerne veldig unge
– Det er tydelig at dagens lovverk
ikke gir godt nok vern. Det er viktig at mennesker som gjør noe de ikke forvi får skjerpet lovene, og at ofrene får
den oppreisningen de fortjener, sa
Øvstegård.

Vil ha
slaverilov
Det er behov for en norsk,
moderne slaverilov, mener Frode
Elgesem, leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Sammen med Rafto-stiftelsen og Initiativ for etisk handel
arrangerte han en debatt om
moderne slaveri i Arendal.
MR-utvalget har bidratt til en
rapport om moderne slaveri, som
er en betegnelse som brukes om
situasjoner der personer utnyttes
grovt og ikke står fritt til å komme
seg unna.
Elgesem håper at rapporten vil
danne grunnlag for et regjerings
initiativ om å utrede en moderne
slaverilov i Norge.

står konsekvensene av, og så er det en
glidende overgang fra det veldig mange
unge mennesker gjør – å dele nakenbilder – til at det deles for mye, og da
er det veldig ugreit. Vi må snakke mer
om det, sier Reiss-Andersen.

ALLE HAR ANSVAR

Berit Reiss-Andersen, som spilte tiltaltes forsvarer i saken, deltok for tredje
gang i rollespillet i Arendal, og synes
det er spennende å se sitt eget arbeid i
et litt større perspektiv.
– I et demokrati er det ikke bare
politikere som skal ha oppfatninger
om hva som fungerer og ikke fungerer.

Høyres Guro Angell Gimse (i grønn bluse) mener bildedelingssakene ofte bør løses utenfor
rettsapparatet. Fra v. Ragnhild Forsberg, Freddy Øvstegård, Maria Aasen-Svensrud og
Gimse.
Advokatbladet 8/9–2018
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Tror ikke økte straffenivåer vil
bremse nakenbilde-deling
Å øke straffene for å dele n
 akenbilder på nett, er ikke veien å gå. Hovedproblemet er at
sakene ikke blir oppklart, mener Kripos.
TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

ARENDAL: Førti prosent av unge
mellom 18 og 20 år har tatt nakenbilder av seg selv, og av disse, har tre av
fire delt bildet av seg selv med andre
personer, viser en undersøkelse fra Telenor og Unicef, som er gjort i juni og
juli i år. Men bare fem prosent har delt
eller sendt videre et nakenbilde av
noen andre, ifølge undersøkelsen.
Nesten en av tre unge – 27 prosent
– har et nakenbilde av seg selv på sin
mobil akkurat nå, og fjorten prosent
har et nakenbilde av noen andre på en
av sine enheter akkurat nå, ifølge
undersøkelsen, der 300 unge deltok. Et bredt panel diskuterte nakenbilde-deling da Telenor og Unicef arrangerte debatt under
Arendalsuka. Her Sveinung Rotevatn, Kripos-sjef Ketil Haukaas, og politiker Mathilde
Bare 24 prosent av de spurte, mener at Tybring-Gjedde (H).
deling av nakenbilder bør straffes med
– Utfordringen er at det er enorme tiet, og skolen må ta problemstillingen
fengsel, mens hele 77 prosent mener
mørketall, det er mange som ikke er på alvor.Vi må ha et stort samfunnsløft
bøter er en passende straff.
klar over hva som er straffbart, og vi slik at barn og unge blir beskyttet
TI MÅNEDERS FENGSEL
håper at lovforslaget kan være med å bedre. Vi må jobbe på tvers av sektoRegjeringen sendte tidligere i år et bidra til å bremse det samfunnsondet rene. Da håper jeg politikerne ikke vil
lovforslag om å øke straffenivået for det er at folk blir utnyttet emosjonelt, svare; jo vi gjorde da noe, vi endret
deling av krenkende bilder på nett ut med sin egen kropp som gissel, sa straffeloven, sa Stokkereit.
Rotevatn.
Blant unge under 18 år er det å dele
på høring.
I mange tilfeller vil Konfliktrådet nakenbilder ikke uvanlig, minnet han
– De fleste tilfeller vil være ulovlig
med dagens lovverk, men utfordrin- eller samfunnsstraff være mer hensikts- om.
gen er at lovverket er fragmentert, og messig enn fengselsstraff, mente RoteHAR HJEMLER NOK
det brukes ulike paragrafer. Det er vatn.
vanskelig å kommuniser hva som er
Heller ikke Kripos tror at strengere
lov og hva som ikke er lov.Vi vil ha en TRENGER NOE ANNET
straffer er løsningen.
enhetlig praksis. Og i noen tilfeller er Ivar Stokkereit, som er fagansvarlig for
– Straffenivået er ikke hovedproblestraffenivået for lavt.Vi foreslår å gjøre barns rettigheter i Unicef, understreket met, men at sakene ikke blir oppklart,
det helt tydelig hva som er straffbart, at tallene fra undersøkelsen viser at na- og at anmeldelser ikke fører frem. Hvis
og samle dette i en paragraf i straffelo- kenbilder-fenomenet er en kompleks årsaken til lovendringen er at man vil
ven, og øke straffenivået i en del av utfordring.
ta de groveste sakene, så har vi hjemler
sakene, sa statssekretær Sveinung
– Vår bekymring med det Stortinget nok å ta av allerede. Det politiet skal ta
Rotevatn (V) i Justis- og beredskaps- har foreslått og svaret fra regjeringen, betydelig selvkritikk på, er at særlig
departementet.
som er å øke straffen, er at vi trenger mange unge jenter som anmelder, ikke
Straffenivået bør i alvorlige saker noe helt annet.Vi må ha større kompe- blir adekvat fulgt opp. Og så vet vi at
økes fra tre måneder, som er dagens tanse blant barn og unge, og blant det jo er mange som ikke anmelder, sa
nivå, til åtte til ti måneder, mente han. voksne. Vi må ha mer ressurser i poli- Kripos-sjef Ketil Haukaas.
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NYHETER

Oppsummerer Lime-saken:

– Dommen bør oppheves
To av advokatene i Lime-
saken er kritiske til at det
tok halvannet år å skrive
dommen, og mener
dommen må oppheves.
TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD

Lime-saken der hovedtiltalte Sajid
Hussain fikk ni års fengsel, er en av de
største rettssakene som har vært gjennomført i Norge noensinne.
Fra hovedforhandlingen startet i
januar 2016 til dommen ble avsagt like
før sommerferien i år, gikk det to og et Dommen i Lime-saken er så omfattende at den måtte deles i tre. Forsvarer Mette Yvonne
Larsen (t.v.), bistandsadvokat Else McClimans og forvarer John Christian Elden møtte
halvt år.
Advokatbladet for en oppsummering av saken.
– Altfor lang tid, ifølge både Elden
og Larsen.
Bistandsadvokat Else McClimans ser ling avsluttes, til en dom må avsies, ligger
Larsen: – Poenget er at tiltalen er
det litt annerledes.
et sted mellom åtte og tolv uker. Et altfor omfattende, det sa jo også ting– Dommen er grundig og god,
grunnleggende spørsmål blir der- rettsdommer Thue i opplesningen. Og
mener hun.
med om denne dommen det har vært mangel på selvkritikk fra
«Selv
For å oppsummere
kan bli stående. Feilen påtalemyndigheten på dette punktet.
om jeg
Lime-saken samlet
ligger hos påtale- Jeg oppfatter egentlig at de ikke har
Advokatbladet tre
myndigheten, som tatt selvkritikk i det hele tatt. Begrunpersonlig ikke har et
av sakens sentrale
har tatt ut en altfor
advokater, forsva- dårlig forhold til noen, var omfattende tiltaleDette er Lime-saken
rerne John Chrisstemningen i rettssalen beslutning.Vi sa fra
• Høsten 2014 aksjonerte politiet
tian Elden, Mette
allerede da saken
og flere offentlige etater mot
tidvis
urolig.»
Yvonne Larsen og
begynte at dette er
tjue butikker i Lime-kjeden i
bistandsadvokat Else
altfor omfattende, og ba
Else McClimans
Stor-Oslo samt Sandefjord og
McClimans til en samtale
om en oppdeling og
Larvik.
der advokatene gjennomgår
avgrensning, men ble blankt avvist
• Etterforskningen var svært
punkter de er kritisk til i saken, hva de fra påtalemyndigheten.
ressurskrevende, og saken er
blitt omtalt som Norges største
mener burde vært gjort annerledes –
Mc Climans: – Ville vi med en mye
menneskehandel-sak.
og hva de har lært av månedene med mindre sak fått belyst hele saksomfan• Tretten personer ble tiltalt,
saken.
get? Hvis du bare tar selve arbeidslivsblant annet for organisert
kriminaliteten, vil du aldri få noen
kriminalitet og menneskehan– FOR MANGE DETALJER
dømt!
del.
Elden: – Men å ta med enkle foreAdvokatbladet: – Dere er kritiske til at
• Rettssaken startet i Oslo
tiltalen er for omfattende, hva er egentlig leggforhold, og å bruke to dager i rettingrett 20. januar 2016. Dom
ten på bevisførsel av straffelov 226 om
hovedproblemet?
ble avsagt 22. juni i år.
Elden: – Pr. dags dato har Høyesterett at man hadde sjikanert en offentlig
• 12 av de 13 ble dømt.
sagt at grensen fra at en hovedforhand- tjenestemann, er helt unødvendig!

→
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i tidsnød, ble mye tid innimellom
brukt til å dokumentere fra andre
punkter. Jeg hadde dager jeg i utgangspunktet ikke skulle være der, der jeg
plutselig oppdaget at det kom opp
bevisførsel som gjorde at jeg burde vært
i retten. Tidsnøden gjorde hovedforhandlingen fragmentert og oppdelt.
Larsen: – Fordi saken ble utvidet
med et halvt år da vi allerede hadde
flere berammelser, ble det fullstendig
uhåndterlig. Vi fikk beskjed i mai om
at de trengte et halvt år til. Men hvem
har et halvt år tilgjengelig når man
kommer til mai? Det ble fullstendig
uhåndterlig, også for retten. Dette
handler først og fremst om hvordan
det er lagt opp fra påtalemyndigheten.
Dommerne gjorde så godt de kunne,
I TIDSNØD
men det er ikke godt nok. De kan bare
Advokatbladet: – Er Lime-saken den ikke bruke et og et halvt år på å skrive
dommen!
lengste saken dere har hatt i retten?
McClimans: – Jeg synes vi må skille
Larsen: – Ja, det er den lengste.
Elden: – For meg og. Det er ikke mellom prosessen i retten, og tiden
holdbart. Skulle man gjort det på en etterpå.
Larsen: – Jeg vil trekke frem Eirik
annen måte, måtte man gjort seg ferdig
med bevisførselen først. Min nest leng- Jensen-saken som forbilledlig. Der ble
ste sak var da det tok åtte måneder i det brukt bare én sommer på å skrive
Oslo S-saken i 1996 – som alle den dommen!
Elden: – Enig. Og den dommen var
gangen var enige om at var for lang tid.
McClimans: – Hvis de hadde gjort grundig. Så kan man være enig eller
bevisførselen rundt hvert enkelt punkt, uenig i utfallet.
Larsen: – I Lime-dommen er det
måtte ikke alle klientene hatt advokat i
rettssalen hele tiden. Fordi retten kom veldig mange, unnskyld at jeg sier det,
nelsen for tidsbruken har vært at forsvarerne har så mange spørsmål. Ja, vi
driver et aktivt forsvar der vi fører
egne vitner. Når saken har 26 forsvarere og tre bistandsadvokater, blir det
jo sånn. Derfor bør dommen oppheves, ellers får ingen noe lærdom av
dette.
Mc Climans: – Tror du ikke påtalemyndigheten har lært av dette? Det
tror jeg.
Elden: – Riksadvokaten har nok
lært av det. Hva påtalemyndigheten
har lært, er jeg slett ikke sikker på. Og
særlig ikke ut fra en tese om at de fikk
en domfellelse på atten punkter – selv
om straffene ble lavere enn det de
ønsket.

Advokat Victoria Holmen, John Christian
Elden, hovedtiltalte i saken Saijad Hussain,
og advokatene Mette Julie Sundby og
Karen Forbrigd var blant sakens mest
profilerte aktører.
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unødvendige fakta-gjengivelser og
analyser. De har tatt mål av seg å analysere alt, inkludert alle relasjoner.
FORSETT ELLER MEDVIRKNING

Advokatbladet: – Men er det ikke bra
for rettsikkerheten at det blir gjort en grundig gjennomgang av saken?
Larsen: – Det som ikke er bra for
rettssikkerheten, er at de i altfor liten
grad går inn på hva som er forsett, og
hva som er medvirkning. Og det er for
så vidt mitt beste kort når jeg skriver
ankeerklæringen. Den har jeg tenkt
skal være litt lang!
Elden: – Jeg har ikke noe negativt å
si om hvordan dommerne ledet saken
underveis. Det skal dommerne ha ros
for.
ULIKE ADVOKATROLLER

Larsen: – Oppsummert mener jeg
dommerne har gjort så godt de kunne
– men har hatt en umulig oppgave –
og følgelig brukt altfor lang tid.Vi kan
ikke ha så lang tid fra hovedforhandling til domsavsigelse uansett om dommeren er Wittemann eller om det er
Arnfinn Bårdsen. Hvis dommen blir
stående har man sendt et signal om at
det er greit.
Advokatbladet: – Hva er det viktigste dere har lært av denne saken?

Dommerne i Lime-saken må tåle kritikk fra forsvarerne, blant annet for at dommen tok rekordlang tid. (f.v) tingrettsdommerne Elisabeth
Wittemann og Yngvild Thue og meddommer Marit Ramstad (t.h.).

Elden: – Å protestere enda sterkere
mot påtalemyndighetens lange tiltaler!
McClimans: – Som arbeidsrettsadvokat synes jeg det var interessant å se
så mange aktører i samme sal, og å se
hvordan de forskjellige jobber. Jeg har
lært mye av advokatene, på godt og
vondt. En del advokater i saken var av
den gamle skolen, brukte mye av rettens tid på ting jeg synes var fullstendig
unødvendig, og tok opp ting i plenum
som burde vært løst på bakrommet.
Samtidig synes jeg andre utmerket seg
positivt. Vi trengte mange rettslige
avklaringer, og de kom. Det er sjelden
man har mulighet til å se så mange
advokater på en gang, og interessant å
se at noen er veldig gode på utspørring
av vitner, mens andre er kjempedårlige.
I en rettssal med så mange advokater
ble det veldig tydelig.
Elden: – To av tre av våre advokater
var fullstendig utslitt etter saken. Dette
har noe med arbeidsmiljø å gjøre. Som
advokat bruker man mer tid enn de
andre på saken pr. dag enn de andre
aktørene.

«I saker med
klienter fra en annen
kultur får du gjerne et
inntrykk av at tiltalte er
dømt når tiltalen
leses opp.»
John Christian Elden

annet enn at jeg er på hans side. Derfor
ønsket jeg ikke å «smalltalke» med
statsadvokaten, og ble sikkert oppfattet
som litt sur og vanskelig.

Av og til tenkte jeg at bistandsadvokatene var veldig gode venner med
statsadvokaten, som det fort blir når
man sitter på samme side, og at de tiltalte misforsto det.
«– Du ser jo at de er venner», fikk jeg
høre.
«– Nei, de har bare blitt kjent med
hverandre», svarte jeg.
– Likevel tror jeg vi alle, inkludert
meg selv, glemte litt at mange av de
tiltalte kommer fra et helt annet rettssystem, med en stor grad av korrupsjon, og tror at både politiet, og advokatene er korrupt. Vi klarte nok ikke
helt å ta fra dem denne mistanken. Det
har gjort meg ydmyk på at vi alltid må
huske hvem vi representerer.

Lime-sakens aktører
Påtalemyndigheten: Statsadvokatene Geir Evanger og Peter Andre Johansen.
De tiltalte og deres forsvarere:
A: Advokat Karen Randi Forbrigd, Mette-Julie Sundby og advokat John
Christian Elden
B: Advokat Victoria Holmen og advokat Tor Even Gjendem
C: Advokat Arild Holden og advokat Gøran Møller-Christiansen

EN ANNERLEDES KULTUR

D: Advokat Nils Christian Nordhus og advokat Ann Helen Aarø

Advokatbladet; – Hvordan opplevde
dere å delta i en så stor sak med så mange
aktører?
Larsen: – Jeg tror vi hvite kvinner
og menn som pusher femti glemte litt
at alle de tiltalte er ikke-etnisk norske.
Jeg har tenkt mye på min egen rolle.
Noen av de tiltalte hadde en teori om
at påtalemyndigheten og de fornærmede sto i ledtog med hverandre. Og
jeg ville jo ikke at min klient, selv om
han selv er advokat, skal oppfatte noe

E: Advokat Preben Kløvfjell og advokat Bernt Heiberg
F: Advokat Øystein Storrvik og advokat Torgeir Tønsager Falkum
G: Advokat Kristen Sverre Fari og advokat Ole-Kristian Ringnes
H: Advokat Vidar Helgheim og advokat Audun Helgheim
I: Advokat Petter Bonde og advokat Johannes Hafsahl
J: Advokat Morten Furuholmen og advokat Magnus Brekke Svanberg
K: Advokat John Magne Hammervoll og advokat Rikard Berg
L: Advokat Fridtjof Feydt og advokat Waqar Aslam Malik
M: Advokat Mette Yvonne Larsen og advokat Arvid Sjødin
Bistandsadvokater: Else McClimans, Gro Wildhagen og Lene Tønset

→
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Advokatene Petter Bonde og Magnus
Brekke Svanberg slo av en prat i en av
pausene under domsavsigelsen.
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Elden: – I saker med klienter fra en ten eller domstolen var interessert i å
annen kultur får du gjerne et inntrykk snakke om dette etterpå. Det er skanav at tiltalte er dømt når tiltalen leses daløst. Hvordan går det an?!
McClimans: – Når du sitter der med
opp, og så må vi ut å motbevise tiltalen.
Det skjer nok oftere i saker med klien- klienten din dag ut og dag inn, er det
ter fra andre kulturer, enn i saker der viktig å være en moralsk støtte. Noen av
dommerne identifiserer seg med de forsvarerne var veldig «på», og litt uproffe,
som sitter der. I en så lang sak merker og kom med en del slengbemerkninger
man det i større grad. Både når det gjel- til andre på morgenene. Det gjorde at
der måten spørsmål stilles på, og hvilke det ble en polarisert situasjon i salen. Selv
om jeg personlig ikke har et dårlig
spørsmål man er interessert i å få
forhold til noen, var stemsvar på. Alle kan bli flinkere
ningen i rettssalen tidvis
til å huske dette
«Av og til
urolig. En av de tinutgangspunktet.
tenkte
jeg
at
gene jeg lærte, var at
Larsen: – Særlig
ett tema har oppbistandsadvokatene var i et advokat-team
er det gjerne én
rørt alle de tiltalte:
veldig gode
advokat som er
At påtalemyndigemosjonelt
nære
heten engasjerte
venner med
og engasjert i klienen
pakistansk
statsadvokaten.»
ten, mens den andre
advokat i Pakistan,
Mette Yvonne Larsen
holder mer distanse.
ga han 50.000 euro
Men når saken varer så
for å gjøre undersøkellenge som denne, er det en
ser – og ikke fikk noen ting
tilbake. Han tok med seg pengene og risiko å bli mer emosjonelt berørt enn
stakk, men hverken påtalemyndighe- det som egentlig er sunt.

McClimans: – Vi bistandsadvokaAdvokatbladet: – Dommen er på tene er naturlig nok mest opptatt av de
1096 sider. Hva tenker dere om en så lang sivile kravene, og er godt fornøyde.
Dommen viser at når du er blitt utnytdom?
tet, ja så skal du faktisk kunne gå til
Larsen: – Vi kan bare ikke ha
domstolen å kreve lønn for
så lange dommer. Det vil
«En
arbeidet du har gjort.
si, det er mulig en dom
del advokater
må være så lang når
Advokatbladet:
tiltalen er så omfatSaken
har kostet
i saken var av den
tende. Men det
samfunnet flerfoldig
gamle skolen, og brukte millioner kroner.
bør ikke være
nødvendig at en mye av rettens tid på ting Bare advokatkostdom skal snu alle
nadene kom på 85
stener på alle bevi- jeg synes var fullstendig millioner kroner.
ser. Jeg mener
Elden: – Ja, det er
unødvendig,»
dommen er for detaldet
samme som påtaElse McClimans
jert på bevisvurderinlemyndighetens kostnagene, og for overflatisk på det
der, utenom skatt, spesial
subjektive: Forsett og medvirkning. etatene og revisorer. De har i alle fall
Det er ikke bare å konstatere hva som brukt vesentlig mer enn det de får inn
har skjedd. Den som dømmes må ha igjen!
skyld: «Det jeg vet jeg gjør nå er
McClimans: – Vi kan ikke bare
menneskehandel. Jeg gjør det likevel». fokusere på hvor dyrt det er. Man må
Det er den laveste graden av forsett. noen ganger ta så store saker. Hvis det
Dette er nesten fraværende i dom- blir slik at det ikke finnes virkemidler,
men.
og aldri er fare for å bli tatt, er det bare
– DOM MED KLARE MANGLER

tut og kjør. Da risikerer vi å undergrave vårt eget arbeidsliv.
Larsen: – Vi er ikke uenige i det
hele tatt om at rettsikkerhet koster
penger. Men påtalemyndigheten har
gått utrolig høyt på banen og brukt
veldig mye midler på å få gjennomført
saken. De kunne med fordel laget tiltalen rundt en mindre krets personer,
hvis de ønsker at dette skal ha en individualpreventiv effekt.

Riksadvokaten kritiserte
Riksadvokat Tor-Aksel Busch tok i et
foredrag på Advokatforeningens
menneskerettsseminar tidligere i år
til orde for å begrense omfanget av
store straffesaker. «Vi kan ikke ha
saker som tar ett år i retten og halv
annet år til domsskriving, da kommer vi til å miste tillit. Slikt sier noe
om hvor vi står både som rettsstat
og kulturnasjon», sa Busch, ifølge
Rett24.

– Aldri aktuelt å

dele opp tiltalen
Statsadvokat Geir Evanger understreker at et enormt omfang av
straffbare handlinger er grunnen til
at tiltalen i Lime-saken er så omfattende.
– Det har aldri vært aktuelt å dele
opp tiltalen. Dette ville ha gått utover
sakens opplysning. Hensynet til de
fornærmede, som også har rettigheter, er vektlagt. En oppdeling vil
eventuelt ha minimal betydning for
ressursbruken i påtalemyndigheten
og domstolene. Noen ganger er det
rett og slett slik at de de tiltaltes og
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forsvarernes ønsker ikke kan innfris,
påpeker Evanger.
– Den opprinnelige tiltalen som
ble brakt inn for retten hadde poster
som naturlig kunne skilles ut da det
ble klart at fremdriften ble en annen
enn det påtalemyndigheten så for seg.
Jeg kan ikke se at dommeren noe
sted i dommen uttaler at saken skulle
vært delt, sier Evanger.

som ble pådømt ikke ble delt. Dommen viser med all mulig tydelighet
den indre sammenheng i tiltalen og
støtter at samlet behandling var riktig. De fleste kritikerne har antakelig
ikke lest dommen fra perm til perm
slik at deres meninger bygger på betraktninger fra utsiden. Jeg bemerker
at jeg legger til grunn at dette ikke
gjelder advokatene Elden og Larsen,
sier Evanger.

– HAR NEPPE LEST DOMMEN

– Påtalemyndigheten kommer ikke
til å ta selvkritikk for at forholdene

Bistandsadvokat Else McClimans (t.h) mener dommen i Lime-saken er viktig. Hun har for øvrig startet i ny jobb som leder av juridisk kontor i
Lektorlaget. I bakgrunnen står (f.v.) statsadvokat Geir Evanger, og de to andre bistandsadvokatene i saken, Lene Tønset og Gro Wildhagen.
Advokatbladet 8/9–2018
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Tina Storsletten
Nordstrøm mener det
er hårreisende at
lønnsforskjellene er så
store i advokatbransjen.
FOTO: Henrik Evertsson

– Det skjer ingenting.
Prosentandelen på partnersiden øker ikke. Argumentet
med at det vil endre seg
over tid faller igjennom, for
vi ser ikke endringene på
tallene, sier Tina Storsletten
Nordstrøm, leder av Advokatforeningens kvinne
utvalg.

Mennenes snittlønn er på 3,7 millioner kroner, mens damenes ligger på
2,52 millioner kroner.

FiftyFifty er et likestillingsprogram
som gjennom 2017 arbeidet for å styrke
kvinners lederrolle i arbeidslivet. Arbeidet munnet ut i en tiltaksrapport, som
– INGEN VET HVA SOM SKAL TIL
ble overlevert regjeringen nå i 2018.
I rapporten kan man lese at en av
– Det er allerede etablert en rekke tiltak
i advokatbransjen for å øke kvinne bransjens hovedutfordringer er å holde
andelen, men de er ikke nok, sier Tina på kvinnene lenge nok til at de er i en
Storsletten Nordstrøm i kvinneutvalget. posisjon hvor senioradvokat eller partHun mener det er på tide at bransjen ner blir aktuelle titler. Mange kvinner
går enda grundigere til verks og ser velger seg bort fra yrket når de får små
nærmere på forutsetningene for hva barn, fordi de har et ønske om en mer
forutsigbar arbeidshverdag.
som skal til for å bli partner.
Den siste tiden har derimot bransjen
– Sånn det fungerer i dag, skviser selTEKST: THEA N. DAHL
skapene ut kvinner. Men hva de selv gitt inntrykk av at de ønsker en
Likestillingsprogrammet FiftyFifty har endringene bør være er det ingen som holdningsendring og bedre tilrettelegging
gjort et dypdykk i Finansavisens årlige vet. Det er jo ingen som har fått det til. for dem som gjerne vil kombinere famioversikt over inntekt, skatt og formues Kanskje kan det etableres noe nye lielivet med en karriere som advokat.
forhold for landets best betalte partne- parametere for hvordan arbeidet måles,
re. Rapporten viser at de kvinnelige framfor kun fakturerte timer, fortsetter FLERE NYE KVINNELIGE
ADVOKATER
partnerne i fjor hadde lavere lønnsvekst Nordstrøm.
enn sine mannlige kolleger.
Tilsynsrådets årsberetning for 2017,
Oversikten omfatter 1634 advokater FLEST KVINNER PÅ SKOLEBENKEN
viser at det ble utstedt 430 advokat
på lønnstoppen.
Bare om lag fjorten prosent av part- bevillinger, 239 til kvinner og 191 til
Kvinnene på listen har inntekstvekst, nerne i de største forretningsadvokat- menn. I tillegg ble 728 personer automen den er på bare 0,95 prosent, eller firmaene er kvinner, men rundt sytti risert som advokatfullmektiger. Av
23.700 kroner. For alle advokatene på prosent av alle jusstudenter er kvinner, disse var 450 kvinner og 278 menn.
listen er økningen i snittinntekt på og blant fullmektiger er kjønnsdelinBlant de 67 som avla prøve for
1,34 prosent – det er altså mennene gen omtrent den samme, ifølge Fifty- Høyesterett var det 50 menn og 17
som drar snittet opp.
kvinner.
Fifty-rapporten.

Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.
Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

E-post: per.racin.fosmark@domstol.no
Telefon: 21 55 85 56

Tvisteloven § 19-15 – «samme
krav» – prisavslag/erstatning
Høyesterett avsa 13. juni 2018 enstemmig kjennelse i avdeling – HR-20181130-A – vedrørende hva som prosessuelt skal regnes som «samme krav», jf.
tvisteloven § 19-15 tredje ledd.
Saken gjaldt kundens krav om tilbakebetaling av vederlag (prisavslag) og
erstatning etter et rørleggeroppdrag.
Kunden var imidlertid ved rettskraftig
fraværsdom i forliksrådet dømt til å
betale to ubetalte fakturaer på til
sammen i underkant av kr 200 000.
Høyesterett kom i likhet med tingretten
og lagmannsretten til at kundens krav
måtte avvises. Kravet om prisavslag og
erstatning måtte anses som innsigelser
mot betalingskravet, som var rettskraftig
avgjort ved dommen fra forliksrådet.
NB! Det er viktig å merke seg at Høyesterett nå definitivt har tatt avstand fra
flertallets synspunkter i Rt. 2000 side

Advokater kan
bekrefte aksjeinnskudd
Fra mai 2018 kan advokater og autoriserte regnskapsførere bekrefte aksjeinnskudd som utelukkende er gjort
opp i penger, jf. aksjeloven § 2-18
andre ledd i.f. Det samme gjelder
ved kapitalforhøyelser. Det som skal
bekreftes, er opplysningen i registermeldingen om at selskapet har mottatt aksjeinnskuddene, jf. § 2-18
andre ledd tredje punktum. Bekreftelsen som skal avgis, må derfor knyttes til det beløpet som i henhold til
stiftelsesdokumentet skal innbetales
til selskapet som aksjeinnskudd.
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199 (Pelsdyrhall) om at krav på prisavslag og erstatning må anses som forskjellige krav, jf. også Rt. 2012 side 1138
hvor resultatet ble motsatt.
Høyesteretts konklusjon avsnitt 32:
«Dette […] gjev grunnlag for å kunne
rekne både krav på prisavslag og krav på
skadebot for kontraktsbrot som same
krav. Dersom prisavslag blir sett fram
som motsegn mot vederlagskravet i den
første saka, kan det etter omstenda ikkje
fremjast nytt krav om skadebot for det
same kontraktsbrotet i ei ny sak. Kontraktsbrotssanksjonar i form av prisavslag eller skadebot kan då berre gjerast
gjeldande dersom kravet er basert på
omstende som har oppstått etter at den
første saka vart teke opp til doms.»
Dommere: Høgetveit Berg, Arntzen,
Bergh, Sverdrup og Webster.

Overføring av
oppgaver fra
Skatteklage
nemnda til
Skattedirektoratet
Skattedirektoratet er blitt klageinstans på nye områder fra 1. august
2018. Endringen gjelder bl.a. vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift
og merverdiavgift når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og
ikke er av prinsipiell art, og for
vedtak om skattebegrensning ved
liten skatteevne.

Vergemålsloven
§ 33 – samtykkekompetanse
Lovavdelingen har i uttalelse –
JDLOV-2018-119 (publisert
21. mars 2018) – kommet til at
vergemålsloven § 33 andre ledd
ikke kan tolkes slik at vergen kan
foreta disposisjoner for en person
uten samtykkekompetanse i strid
med vedkommendes reelle vilje dersom denne kan klarlegges. Et krevende spørsmål vil dermed være om
det forhold at personen motsetter
seg disposisjonen, faktisk reflekterer
vedkommende reelle ønsker og vilje.
NB! Juridisk teori synes å ha inntatt det motsatte standpunkt, jf.
Sande m.fl.:Vergemålsloven og
utlendingsloven kapittel 11 A med
kommentarer (2016), side 338–340.
Høyesteretts dom – HR-2017275-A avsnitt 31 – kan også forstås slik at en verge kan handle i
strid med personens vilje dersom
vedkommende ikke er i stand til å
forstå hva disposisjonen innebærer.
Da § 33 andre ledd imidlertid ikke
var gjenstand for nærmere vurdering, er det et spørsmål om hvilken
vekt denne høyesterettsdommen
har på dette punkt.
Lovavdelingen drøfter i uttalelsen
også forståelsen av vergemålsloven
§ 22 andre ledd første punktum
vedrørende samtykkekompetansen
ved opprettelse av vergemål.
Advokatbladet 8/9–2018
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Lovendringer:
15. juni 2018
Helse- og omsorgsdepartementet:
NY: LOV-2017-06-16-56 om Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenesten, delt ikraftsetting, §§ 1,
2, 4 og 20.
Nærings- og fiskeridepartementet:
NY: LOV-2018-06-15-44 om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester
for elektroniske transaksjoner i det
indre marked (lov om elektroniske
tillitstjenester).
16. juni 2018
Kunnskapsdepartementet:
LOV-2018-06-15-42 om endringer i
introduksjonsloven (barnefamilier og
enslige mindreårige med begrenset
oppholdstillatelse). Medlemmer av
barnefamilier og enslige mindreårige
over 16 år med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet
er tatt inn i personkretsen for rett og
plikt til deltagelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven
§§ 2 og 17. Se også endring 1.9.2018.
22. juni 2018
Nærings- og fiskeridepartementet:
LOV-2018-06-22-86 om endringer i
eksportkredittloven (ny midlertidig
låne- og garantiordning for skip
mv.).
1. juli 2018 (se også nr. 6-7/2018)
Barne- og likestillingsdepartementet:
NY: LOV-2017-06-16-48 om adopsjon
(adopsjonsloven). Adopsjonsloven 1986
opphevet. Adopsjonsmyndighetenes
praksis og retningslinjer er blitt lovfestet.
Loven har fått en ny og bedre struktur
med bestemmelser om felles vilkår for
adopsjon. Det skilles mellom nasjonale
og internasjonale adopsjoner. Den nye
loven skal kunne bidra til større trygghet,
likebehandling og forutsigbarhet. Sentralt
for en adopsjon er at den skal være til
barnets beste, jf. § 4, og hensynet til bar-
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net er ikke bare et viktig hensyn, men
selve bærebjelken i adopsjonsinstituttet.
Loven bygger på NOU 2014: 9 og
NOU 2009: 21 (Hove-utvalget).

virksomhet» mot reisende i Norge, vil
ha de samme rettighetene som ved kjøp
fra norske næringsdrivende (§ 1). Se
Prop. 54 L (2017-2018).

Etter 1986-loven hadde bare den som
er adoptert, rett til å få vite identiteten
til sine opprinnelige foreldre. Regelen
er nå utvidet. Dersom den adopterte
dør, kan den adoptertes etterkommere i
rett nedstigende linje få opplyst navnene
på de opprinnelige foreldrene til den
adopterte, jf. § 39 tredje ledd. * * * Det
er et uttrykkelig forbud mot å gi vederlag eller annen motytelse for å påvirke
noen slik at en søknad om adopsjon
eller forhåndssamtykke til adopsjon kan
innvilges, jf. §§ 11 og 33. Det er også
forbudt å forsøke å påvirke personer
som må samtykke eller uttale seg i
adopsjonssaken.

LOV-2018-06-15-33 om endringer i
folketrygdloven og kontantstøtteloven
(innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.), endringene i kontantstøtteloven trådte i kraft 1. august
2018. Mødre- og fedrekvoten er utvidet
til 15 uker, fleksibel kontantstøtte, fire
måneder ekstra stønadsperiode til tvillingforeldre og dobbel stønadsperiode
til foreldre som får tre eller flere barn.

Se rundskriv – Q-1245 – om saksbehandling ved søknad om adopsjon.
LOV-2018-06-15-31 om endringer i
ekteskapsloven (absolutt 1-årsgrense
for å inngå ekteskap i Norge), § 1 a.
Se for øvrig § 18 a andre ledd ad ekteskap inngått i utlandet.
NY: LOV-2018-06-15-32 om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). Loven gjennomfører EUs
pakkereisedirektiv – 2015/2302/EU.
Pakkereiseloven 1995 opphevet. Mindre
endringer i avtaleloven, sjøfartsloven og
angrerettloven. Kort om den nye loven:
Loven gjelder «pakkereise» (§ 6) og
«sammensatt reisearrangement» (§ 7),
dvs. loven omfatter mer enn 1995loven. Økte krav til næringsdrivendes
opplysningsplikt (kapittel 2). Kostnader
det ikke er opplyst om knyttet til pakkereisen, skal ikke betales. Krav om
reisegaranti også ved «sammensatte reisearrangementer», dvs. flere reisetjenester kjøpt til samme reise, uten å være
en pakkereise (§ 42). Nordmenn som
kjøper reisearrangementer fra utenlandske næringsdrivende som «retter sin

LOV-2018-06-15-37 om endringer i
vergemålsloven og lov om forsvunne
personar mv. (teieplikt ved verjemål
og dødsfall i utlandet m.m.).
Kulturdepartementet:
NY: LOV-2018-06-15-40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverk
loven). Åndsverkloven 1961 opphevet. I
den nye loven er språk og struktur gjennomgått. Hensikten har vært å modernisere og forenkle loven, slik at den skal bli
et mer effektivt og lettere anvendelig
verktøy for alle dens brukere, og at den
er tilpasset den digitale utviklingen.
Loven inneholder materielle endringer
som skal sikre at skapende og utøvende
kunstnere i større grad skal kunne leve
av sin virksomhet, samtidig som det legges til rette for investeringer i kreativt
innhold. Det er lagt vekt på at loven skal
opprettholde en rimelig balanse mellom
de interesser loven skal ivareta.
Kunnskapsdepartementet:
LOV-2018-06-15-43 om endringer i
universitets- og høyskoleloven
(NOKUTs oppgaver, eksamen og
personvern mv.). NOKUT er forkortelsen for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.
Justis- og beredskapsdepartementet:
LOV-2018-06-22-81 om endringer i
politiloven mv. (tidsubegrenset

bevæpning ved sårbare objekter
– punktbevæpning). Politiloven § 29
endret. Prinsippet om at norsk politi
som hovedregel skal være ubevæpnet, er
ikke endret.
Helse- og omsorgsdepartementet:
NY: LOV-2017-12-15-107 om statlig
tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
mv. (helsetilsynsloven), delt ikrafttredelse
§ 15 nr. 3 (endringer i pasient- og brukerrettighetsloven). Loven følger opp en
del av forslagene som ble fremmet i
NOU 2015:11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i
helse- og omsorgstjenestene (Arianson-
utvalget).
20. juli 2018
Justis- og beredskapsdepartementet:
NY: LOV-2018-06-15-38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Se egen omtale.
1. august 2018 (se også nr. 6-7/2018)
Kunnskapsdepartementet:
LOV-2018-06-22-85 om endringar i
opplæringslova mv. (forbod mot bruk
av ansiktsdekkjande plagg i barnehager og undervisningssituasjoner).
Kort omtale i Ju§nytt nr. 6-7/2018.
Finansdepartementet:
LOV-2018-06-22-69 om endringer i
a-opplysningsloven, ikrafttredelsen gjelder
endringer i lovens del II vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
LOV-2018-06-22-71 om endringer i
skatteforvaltningsloven, ikrafttredelsen
gjelder endringer i lovens del II, II, IV
og V vedtatt i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett.
1. september 2018
Kunnskapsdepartementet:
LOV-2018-06-15-41 om endringer i
introduksjonsloven (opplæring i
mottak og behandling av personopplysninger mv.). Asylsøkere i mottak skal ha pliktfestet opplæring, og
arbeids- eller utdanningsrettede tiltak
skal alltid inngå i introduksjons
programmet.

Forslag ny arvelov
Regjeringen la i statsråd 22. juni 2018
frem forslag til ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven) – Prop. 107 L
(2017-2018). Lovforslaget (181 paragrafer) bygger på NOU 2007: 16 Ny
skiftelovgivning og NOU 2014: 1 Ny
arvelov. Arveloven 1972 og skifteloven
1930 oppheves. Skiftelovens regler om
dødsboskifte inntas i ny arvelov, mens
reglene om skifte av felleseie ved samlivsbrudd er plassert i ekteskapsloven,
nytt kapitel 18.
I hovedsak videreføres reglene om slektens arverett, den gjenlevende ektefelles
og samboers arverett, og reglene om
livsarvingenes rett til pliktdelsarv.
Arvelovutvalgets forslag om å øke ektefellens arv fra en fjerdedel til en halvpart er droppet. Det samme gjelder
lovutvalgets forslag om å likestille ektefeller og samboere arverettslig. Regjeringen har heller ikke fulgt opp lovutvalgets forslag om notartestament, dvs.
testament opprettet i tingretten.
Kort om enkelte av forslagene: Grensen for hva en arvelater er pliktig til å
gi hvert barn (pliktdelen), øker fra én
million kroner til 25 ganger folketryg-

dens grunnbeløp, dvs. si vel 2,4 millioner kroner pr. i dag. De særlige beløpsbegrensninger i dagens lov på kr
200 000 for andre livsarvinger enn
barn fjernes. I motsetning til nå, skal
man kunne testamentere bort bestemte
eiendeler, også om slike eiendeler er
verdt mer enn livsarvingens andel av
arven. Arvingen må i så fall betale det
overskytende til boet. Pliktdelen vil
etter dette kun være et verdimessig vern,
ikke et gjenstandsmessig vern. * * *
Opprettelse av testament: Regelen i
dag om at vitnene må være til stede
sammen, videreføres ikke. * * * Skillet
mellom avkall på fremtidig arv og
avslag på falt arv oppheves, og gis en
samlet regulering – avkall på arv. * * *
Uskifte: Det absolutte forbudet mot å
og bort fast eiendom videreføres ikke,
men «gaven» må ikke stå i misforhold
til formuen i boet. * * * Begrepene
«legatar» og «loddeier» i skifteloven er
erstattet av fellesbegrepet «arving». I
lovforslaget brukes heller ikke ord som
«utlodning», «boslodd», osv. * * * Samlivsbrudd: Ektefeller med særeie og
samboere kan i motsetning til i dag be
om offentlig skifte dersom de er enige
om denne skifteformen.

Oppsigelse av gravid arbeidstager kjent
ugyldig
Høyesterett kom i enstemmig dom
19. juni 2018 – HR-2018-1189-A – til
at arbeidsgivers oppsigelse av en gravid
kvinne ikke oppfylte de krav arbeidsmiljøloven § 15-9 setter til bevis for at
oppsigelsen skyldes andre forhold enn
graviditeten. Lagmannsretten dom ble
derfor opphevet. En gravid arbeidstager
fikk svangerskapsplager og ble senere
delvis sykmeldt. Noen uker ut i sykmeldingen ble hun sagt opp under henvisning til bedriftens nedbemanningsbehov.
Etter § 15-9 skal oppsigelse under graviditet anses å ha sin grunn i dette forholdet dersom ikke noe annet gjøres «over-

veiende sannsynlig». Under henvisning
til klare forarbeidsuttalelser kom Høyesterett til at det med «overveiende sannsynlig» menes klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes
graviditeten. Bedriften oppfylte med
utgangspunkt i tidsnære bevis og mang
lende drøftelser etter § 15-1 ikke dette
beviskravet. Dommen viser hvilken
betydning manglende drøftelser kan ha
for bevisbedømmelsen og gyldigheten av
oppsigelsen.
Dommere: Matheson, Bergsjø, Sverdrup,
Arntzen og Matningsdal.
Advokatbladet 8/9–2018
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Utlegg i aksjer – proforma
regelen
Høyesterett avsa 28. juni 2018 kjennelse
i avdeling – HR-2018-1265-A – som
gjaldt rettslig prøving av utlegg i aksjer
(Deutsche Bank – Vik). Hovedspørsmålet var under hvilke omstendigheter
kreditor kan ta utlegg i aksjer som en
tredjeperson er oppført som eier av. Kjennelsen tar stilling til en rekke spørsmål.
To ting skal nevnes her.
For det første var det spørsmål om det
kan tas utlegg i formuesgoder som er
ulovlig utdelt fra et aksjeselskap (avsnitt
45-64). I motsetning til lagmannsretten
kom Høyesterett til at en enkeltforfølgende kreditor kan ta utlegg i
formuesgoder som er ulovlig utdelt fra
et aksjeselskap. Spørsmål om utøvelse
av norsk tvangsmyndighet avgjøres for
øvrig etter norsk rett – lex fori
(avsnitt 54).
For det andre har Høyesterett en generell
vurdering av reglene om proformaoverføringer (avsnitt 66-86). Proforma
omtales ofte som en ugyldighetsgrunn.
Et sentralt spørsmål var om proforma
regelen er «subjektiv» eller «objektiv».
Valget mellom en subjektiv og objektiv

tilnærming kommer først på spissen der
en subjektiv tilnærming fører til at
transaksjonen anses som reell, mens en
objektiv vurdering ville ha ført til motsatt resultat. Forskjellen på en subjektiv
og objektiv lære er imidlertid ikke så
stor i praksis. Etter en grundig gjennomgang av rettspraksis og juridisk
teori kom Høyesterett til at de beste
grunner taler for en objektiv tilnærming. Det er ikke nok å spørre om
partene rent subjektivt mente at transaksjonen ikke skulle være reell. Det må
foretas en vurdering av den påberopte
overføringen, der særlig graden av formell gjennomføring, mulig motiv for
proforma, eventuelt fravær av andre
motiver for transaksjonen, samt – ofte
avgjørende – de faktiske og rettslige
virkninger den har hatt for partene, er
sentrale momenter. En objektiv
proformaregel er ikke strid med eiendomsvernet i EMK P 1-1.
Ved en subjektiv tilnærming er
spørsmålet hva partene selv har ment
med overføringen. En annen sak er at
man ofte må støtte seg på de samme
holdepunktene som ved en objektiv

Høring om forslag til endringer
i tvisteloven
Justis- og beredskapsdepartementet/
Lovavdelingen sendte i juli ut på
høring et høringsnotat (snr.
18/3837) på 82 sider med forslag til
endringer i tvisteloven – tvistelovevalueringen. Blant annet foreslås det å
øke ankegrensen fra kr 125 000 til kr
250 000. Det er forslag som skal bidra
til en mer aktiv saksstyring, som også
er et viktig virkemiddel for å styre
nivået på saksomkostningene. Forslaget søker å legge til rette for at
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domstolene i enda større grad kan ha
en aktiv rolle når det gjelder å overprøve partenes omkostningsoppgaver.
For å få bukt med tilfellene der saksomkostningene blir uforholdsmessig
høye sammenlignet med sakens verdi,
og for å bedre forutberegneligheten
for partene, foreslås det en generell
kostnadsbegrensningsregel for saksomkostninger.
Høringsfristen er 20. oktober 2018.

tilnærming for å finne frem til denne
meningen. Men ved en subjektiv proformaregel blir dette elementer i en
bevisvurdering, ikke momenter i en
rettslig vurdering. NB! Man må merke
seg at ektepakter er et særtilfelle, hvor
praksis synes å bygge på en subjektiv lære
(avsnitt 76 og 85).
Lagmannsrettens kjennelse ble opp
hevet. Dommere: Bull, Ringnes,
Høgetveit Berg, Falch og Endresen.

Fradrag i straff
ved isolasjon
under varetekt
Høyesterett avsa 28. juni 2018
enstemmig dom – HR-20181261-A – som gjaldt beregningen
av varetektsfradrag som følge av
isolasjon under varetekt. Den reiste
spørsmål om det skal gis ekstra fradrag i straffen etter straffeloven
§ 83 andre ledd når den varetektsfengslede som følge av ordensforstyrrelser i fengselet var blitt
utelukket fra fellesskap med andre
innsatte, jf. straffegjennomførings
loven §§ 37-40.
Høyesterett kom til at det ikke
skulle gis fradrag. Dersom det skal
gis isolasjonsfradrag for denne
typen isolasjon, ville det gi innsatte
mulighet for selv å forkorte straffen
ved å opptre slik at det ble fattet
vedtak om utelukkelse fra fellesskap
med andre innsatte. Det kan gi gale
insentiver, og vil kunne gjøre det
vanskeligere for fengselsansatte å
holde ro og orden i fengselet
(avsnitt 26).
Dommere: Noer, Bergh, Sverdrup,
Berglund og Matningsdal.

Straffutmåling ved forsikringsbedrageri
Høyesterett avsa 29. juni 2018 enstemmig dom – HR-2018-1281-A – som
gjaldt straffutmåling for forsikrings
bedrageri (straffeloven § 375 andre
ledd) og for dokumentfalsk knyttet til
bedrageriet (straffeloven § 361 første
ledd bokstav a). Beløpet var kr 58 166,
og hovedspørsmålet var om det skulle
idømmes samfunnsstraff eller ubetinget
fengsel.
Forsikringsbedrageri er en sakstype der
allmennpreventive hensyn normalt
gjør seg sterkt gjeldende. Man er derfor ikke i kjerneområde for bruk av
samfunnsstraff. Utgangspunktet er at

det skal reageres med ubetinget fengsel
med mindre det er tale om «forholdsvis beskjedne beløp» eller det foreligger særlige omstendigheter. Høyesterett tok utgangspunkt i Rt. 2003
side 1464, hvor det ikke ble gitt samfunnsstraff. Beløpet var kr 33 000
(konsumprisregulert til 2018). Det var
ikke grunnlag for å knytte vurderingen
av beløpets størrelse til grunnbeløpet
(G), eller heve grensen for ubetinget
fengsel til det som gjelder ved trygdebedrageri.
Etter en samlet vurdering kom Høyesterett til at et så vidt høyt beløp på

Ny personopplysningslov 20. juli 2018
Den nye personopplysningsloven
– LOV-2018-06-15-38 – trådte i
kraft 20. juli 2018. Person
opplysningsloven 2000 opphevet.
Med dette er EUs personvernforordning (GDPR) gjennomført i
norsk rett ved inkorporasjon, jf. § 1.
De nye reglene er dels en videre
føring, dels en modernisering og
dels en innstramning av de tidligere
reglene.
Forordningen oppstiller et omfattende generelt personopplysnings
regelverk, herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å
behandle personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner, plikter for
behandlingsansvarlige og databehandlere, overføring av personopplysninger over landegrensene og
regler om tilsyn og sanksjoner.
Reglene gjelder for både private og
offentlige aktører. Den nye personopplysningsloven har også en rekke
nasjonale lovbestemmelser som supplerer reglene i forordningen. En

rekke endringer, til dels av lovteknisk art, i særlovgivningen, jf. § 34.
Se nærmere Prop. 56 LS (2017–
2018). Mye nyttig informasjon på
www.datatilsynet.no
Samtidig trådte FOR-2018-07-021107 om kameraovervåking i virksomhet og FOR-2018-07-02-1108
om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse
og annet elektronisk lagret materiale
i kraft.

All advokatvirksomhet vil være
underlagt kravene i GDPR –
uavhengig av størrelse og rettsområde. På Advokatforeningens nettside kan advokater laste ned
Advokatforeningens GDPR-
veileder, oppdatert mal for oppdragsbekreftelse, personvern
erklæring overfor klienter og
tredjeparter, og eksempel på
behandlingsprotokoll.

kr 58 166 ikke alene kan være til hinder for samfunnsstraff. Men man må
avveie alle omstendigheter av betydning for valg av reaksjonsform og
utmåling. Å knytte grensen mellom
ubetinget fengsel og samfunnsstraff til
et fast beløp ved forsikringssvindel, vil
ikke reflektere spennet i de straffbare
handlingene, jf. de mange alternativene
som er nevnt i § 375. En annen sak er
at beløpets størrelse vil være et sentralt
moment.
Straffen ble fengsel i 21 dager. Dommere: Høgetveit Berg, Arntzen, Noer,
Kallerud og Webster.

Småkravsprosess
Høyesteretts ankeutvalg avsa 10. juli
2018 kjennelse – HR-2018-1369-U
– som gjaldt spørsmålet om en sak
skulle gå etter reglene om allmennprosess eler småkravsprosess. Etter tviste
loven § 10-1 tredje ledd bokstav d
første alternativ skal saken ikke gå
som småkravsprosess «hvor saken for en
part har vesentlig betydning ut over den
konkrete tvist». Saken gjaldt heving av
kjøp av to billetter til en musikkfestival,
og tvistesummen utgjorde kr 1 520
pluss forsinkelsesrenter. I saken var det
erklært partshjelp på begge sider, og
spørsmålet var sakens betydning for
partshjelperne i vurderingen av om
saken har «vesentlig betydning ut over
den konkrete tvist». Ankeutvalget kom
til at man kan ikke unngå småkravsprosess alene ved at saken har stor betydning for en som erklærer partshjelp.
Men partshjelpen vil kunne inngå som
et moment ved vurderingen av vilkåret
«vesentlig betydning». Hensynet til «forsvarlig behandling» må kunne vektlegges ikke bare etter § 10-1 tredje ledd
bokstav d andre alternativ, men også
etter første alternativ. Konklusjonen ble
at saken skal gå som småkravsprosess.
Advokatbladet 8/9–2018
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Bøker og lesestoff

Vilkår for drosjeløyve –
betydningen av en voldsdom

Førsteklasses om rettsanvendelse

Sivilombudsmannen publiserte 28. juni
2018 uttalelse – SOM-2017-696 –
hvor ombudsmannen kom til at en
søknad om drosjeløyve ikke kan avslås
fordi søkeren var domfelt for over
tredelse av straffeloven 1902 § 228 om
legemsfornærmelse (i dag kroppskrenkelse). De generelle vilkårene for løyve
fremgår av yrkestransportloven § 4
andre ledd og yrkestransportforskriften § 4 første ledd. Ett av vil
kårene er «god vandel». Dette er nærmere utdypet i forskriften § 6, hvor
det fremgår at kravet til god vandel er
fastsatt i EUs forordning (EF) nr.

EU-dom og
Facebook
I Ju§nytt nr. 6-7/2018 var dommen
(C-210/16) kort nevnt. Saken
gjaldt en skole i Tyskland som
hadde en Facebook-side for å
kommunisere med studentene.
Domstolen kom til at administrator
av en side på Facebook er ansvarlig
for behandlingen av personopplysningene til alle personene som
besøker siden. Dette gjelder også
hvordan Facebook behandler personopplysningene til de besøkende.
En administrator av en side kan be
Facebook om en analyse av besøkende på siden (navn, kjønn, alder,
interesser osv.), De besøkende må
derfor få informasjon om hvilke
opplysninger de legger igjen, jf. den
nye personopplysningsloven og
GDPR. Domstolen kom til at
administrator kan få bøter og bli
saksøkt på lik linje med Facebook
og andre selskaper som bryter personopplysningsloven. Det er derfor
viktig at man leser vilkårene grundig før man oppretter en side på
Facebook.
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1071/2009 artikkel 6. Det er ikke fastsatt nasjonale vilkår for kravet til god
vandel utover kravene som følger av
artikkel 6, det vil si at kravene til god
vandel må anses uttømmende angitt i
artikkel 6 nr. 1 tredje ledd. Bestemmelsen retter seg mot overtredelser av
regelverket innen handel, næringsvirksomhet, veitrafikk, transportvirksomhet,
menneskehandel og narkotikahandel
– voldsutøvelse er ikke et rettsområde
som omfattes av forordningen.
Da krav om drosjeløyve retter seg mot
den næringsmessige delen av drosjeyrket,

Utløsning av forkjøpsrett etter
løsningsrettsloven
Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse HR-2018-1341-U slått fast
at når en fast eiendom skytes inn
som egenkapital i et aksjeselskap
under etablering, mot et vederlag i
form av alle aksjene i selskapet, så
utløser dette innskuddet avtalt forkjøpsrett som etter avtalen er gjort
betinget av at eiendommen gjøres
til gjenstand for et «salg», jf. løsningsrettsloven § 11, jf. § 1.

Stansing hvis konkurs inntrer under
ankebehandling
Det følger av tvisteloven § 16-6 første ledd bokstav c at en sak skal stanses dersom saksøker går konkurs. Hvis
konkurs inntrer under ankebehandling,
skal saken bare stanses hvis konkursen
rammer den som var saksøker i første
instans. Dette innebærer at dersom det
er saksøkte i tingretten som går konkurs
under ankebehandlingen, skal saken
ikke stanses, jf. HR-2018-1437-U.

kunne voldsdommen heller ikke
utgjøre «særlige grunner» for å avslå
søknaden etter forskriften § 4 første
ledd første punktum. En annen sak er
at den som skal være drosjesjåfør, må
ha kjøreseddel, jf. yrkestransportloven
§ 37 a. Etter § 37 c må den som skal
få kjøreseddel, blant annet ha slik vandel at politiet ikke finner vedkommende uskikket til å virke som drosjesjåfør. Loven har altså et tosporet
system ved utøvelsen av drosjeyrket, og
ved spørsmålet om en person skal få
kjøreseddel, vil en voldsdom kunne
være relevant.

EMD – «22. juli-
saken» mot Norge
avvist
Saken Hansen v. Norway (no.
48 852/17) gjaldt soningsforholdene til
massedrapsmannen som er dømt til 21
års forvaring for terrorangrepene i Oslo
og på Utøya 22. juli 2011. Klageren
anførte at omfanget av isolasjon og
kontroll i fengselet krenket hans rettigheter etter EMK artikkel 3 (forbud
mot tortur) og artikkel 8 (retten til
respekt for privatliv og familieliv). EMD
konkluderte med at det ikke forelå
noen krenkelser av klagerens rettigheter
etter konvensjonen og avviste enstemmig klagen som åpenbart ugrunnet
(manifestly ill-founded), jf. artikkel 35.

Kjøp av renholds
tjenester
Fra 1. juli 2018 må private/forbrukere
sjekke om vaskehjelpen er godkjent,
noe som enkelt kan gjøres på Arbeidstilsynets nettside. Tidligere var det bare
bedrifter som hadde forbud mot å kjøpe
renholdstjenester fra virksomheter som
ikke står i Arbeidstilsynets register. Se
FOR-2012-05-08-408 § 17, jf. § 2.

Professor dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy utga nylig boken Rett og Rettsanvendelse. Temaet for boken er hvordan
dommere og andre rettsanvendere går
frem ved fastleggelsen av innholdet i
og anvendelsen av rettsreglene.
Som praktiker finner jeg det særlig
interessant at boken er skrevet av en tidligere høyesterettsdommer, og at den til
dels er blitt til på basis av Skoghøys
refleksjoner om rettskilder og rettsanvendelse etter cirka tyve år som dommer
i rikets øverste domstol. Selv om forordet
uttaler at målgruppen først og fremst er
jusstudenter, bør alle advokater merke
seg Skoghøys grundige refleksjoner
omkring den juridiske metoden. Meg
bekjent er dette første gang det gis en
slik fremstilling, basert på livet som dommer i Høyesterett, kombinert med Skoghøys betydelige akademiske virke.
Skoghøys bok omfatter i alt 16
kapitler. Boken starter med å etablere
noen utgangspunkter, herunder omtales noen sentrale rettskildeteoretiske
begreper. Deretter behandles inndelingen og oppbygningen av rettsreglene,
hvoretter det gis en oversikt over de
ulike rettskildene. I kapitlene deretter
gjennomgås de ulike rettskildene, det
vil si kilder som bygger på lovgivningskompetanse, internasjonale traktaters rettskildestatus, kilder som
bygger på privatautonomien (avtale
kompetansen), kilder som bygger på
organisasjons- eller instruksjonsmyndighet, kilder som bygger på kompe-

Anmeldt av advokat
(H) Per M. Ristvedt,
Schjødt

tansen som sisteinstansdomstol (pre
judikatlæren), reelle hensyn, sedvaner
og sekundære rettskilder (blant annet
juridisk teori).
Skoghøy er derved fremme ved
kapittel 12, som behandler hva som
kan utledes av de enkelte rettskildene/
slutningsprosessen, hvoretter boken
avsluttes med kapitler om vekten av de
enkelte rettskildene, den konkrete
rettsanvendelsen/subsumsjonen, domstolenes rettskapende virksomhet
innen prosessretten, og til slutt årsaker
til uenighet om rettsspørsmål. Boken
er slik logisk svært godt bygget opp.
Det er enkelt for leseren både å se
metodebildet i perspektiv, samt å finne
frem til de enkelte kapitler man måtte
ha behov for i konkrete saker det arbeides med. Videre nevnes at boken har
særdeles omfattende henvisninger til
avgjørelser fra Høyesterett hva gjelder
de ulike rettskildemessige temaene som
behandles. I alt er det i boken henvist til
over åtte hundre høyesterettsavgjørelser.
I en kort anmeldelse som denne er
det ikke mulig å kommentere samtlige
kapitler. Generelt kan det likevel konstateres at boken etterlater et klart inn-

trykk av at dette er førsteklasses arbeid.
Skulle man velge ut et kapittel og
kommentere det nærmere, er det med
Skoghøys bakgrunn fra Høyesterett
mest naturlig å se på kapittel 8.
Dette kapitlet handler om kilder som
bygger på kompetanse som sisteinstansdomstol og prejudikatlæren, og det er
viet størst plass i boken. Blant annet
behandler Skoghøy der hvordan prejudikatvirkningen av den enkelte avgjørelsen skal fastlegges. Videre ser han på
grunnvilkår for å fravike prejudikater.
Skoghøy fremholder at det ikke vil være
tilstrekkelig for å fravike et prejudikat at
et av grunnvilkårene er oppfylt, og at
fravikelsen ikke griper uforholdsmessig
inn i en etablert rettsposisjon. Skoghøy
mener at det – innenfor rammen som
følger av grunnvilkårene – videre må
foretas en totalvurdering før det kan
skje en fravikelse. Han behandler deretter på en utmerket måte i alt åtte
momenter som det blant annet må legges vekt på i denne totalvurderingen.
Oppsummert har Skoghøy på ny
forfattet en bok som alle som arbeider
med sivile tvistesaker bør gjøre seg
kjent med og
benytte ved behov.
Boken gis de beste
anbefalinger.
Jens Edvin A.
Skoghøy, Universitetsforlaget
2018, 336 sider,
599 kroner.

EU gir Polen én måneds frist
EU har kommet med et nytt krav til
Polen om å komme med nødvendig
tiltak i forbindelse med reformen av
landets rettsvesen, og har gitt landet
en måned til å omgjøre reformen.
Polen har innført en ny lov som gir
regjeringen rett til å velge ny justitiarius i Høyesterett, og senker pensjonsalderen for landets høyesterettsdommere fra 70 til 65 år.

Reformen fører til at 27 av landets
72 høyesterettsdommere vil måtte
gå. EU mener loven er uforenlig med
EU-
loven, da den undergraver
prinsippet om uavhengige domstoler.
De fleste dommerne nekter å gå
av, og mener loven er grunnlovs
stridig og svekker domstolens uavhengighet.

Hvis de polske myndighetene ikke
treffer tiltak, kan EU-kommisjonen
beslutte å henvise saken til EU-domstolen. Om landet blir dømt, risikerer
Polens myndigheter store bøter.
17. september skal representanter
for de 28 domstolsadministrasjonene
(ENCJ) møtes for å avgjøre om Polen
skal kastes ut av det europeiske domstol-felleskapet.
Advokatbladet 8/9–2018
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Bøker og lesestoff
Offentlig arbeidsrett.
Rettigheter og plikter.
Tilsetting og opphør.
Boken er en ny utgave av boken Tjenestemannsrett fra
1987, og omhandler særreglene som
gjelder offentlige
ansatte. Forfatteren,
lagdommer Arne
Fanebust i Gulating, forteller i bokens forord at han blant annet har trukket
store veksler på praksis fra Sivilombudsmannen i denne oppdateringen.
Siktemålet med boken er å samle og
systematisere rettsstoff som gjelder
arbeidstakere i statlige, kommunale og
fylkeskommunale stillinger. Boken er
delt i syv kapitler: Innledning, saksbehandling i personalsaker, utlysning av
stillinger, innstilling og tilsetting, rett
og plikt, opphør av arbeidsforhold, og
kontroll og ugyldighet. Den har også
et domsregister med henvisninger også
til uttalelser fra Sivilombudsmannen.
Arne Fanebust, Universitetsforlaget 2018, 330 sider, 649 kroner.

Rettsøkonomi, 2. utgave
Da boken kom i
2008, var den den
første norske fremstillingen av rettsøkonomien som
dekket både privatrett og offentlig
rett. Målet var å
etablere en grunnbok for faget i
Norge. Nytt i denne utgaven er et eget
kapittel om adferdsøkonomi, og omformuleringer og rettelser er gjort.
Kort om faget: «Fagets innhold er i
hovedsak bestemt av det internasjonale
ordskiftet mellom rettsvitere og økonomer. I rettsøkonomien trekker man inn
samfunnsøkonomiske ideer, begreper og
teorier for å øke forståelse for rettsreglene og for å bedre kvaliteten på rettssystemets beslutninger og begrunnelser.»
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grunnkravet til forsvarlig forvaltning»,
skriver forlaget om boken.
«Etter mitt skjønn er det bare et tidsspørsmål før det blir formulert i en
Forvaltningsrett,
avgjørende domsgrunn i Høyesterett at
11. utgave
forvaltningens saksbehandling bestandig må være forsvarlig. Forhåpentligvis
Fø r s t e u t g ave n ,
kommer Høyesterett også til å slå stadig
skrevet at Torstein
oftere ned på forvaltningssystemer som
Eckhoff
(1916svikter», skriver forfatter Erik Magnus
1993), kom ut i
Boe, professor emeritus i rettsvitenskap
1978, og regnes
ved UiO, i bokens konklusjon.
som et standardBoken er delt i fem deler; introdukverk innen offentsjon, materielt forsvarlig forvaltningsligrettslige litteravirksomhet, prosessuelt forsvarlig forvalttur. Denne ferske
ningsvirksomhet, forsvarlig organisasjon
utgaven er ajourført med utviklingen i lovgivningen og og systeminnretning og konklusjon.
rettspraksis frem til årsskiftet i år. Boken Boken inneholder også en rekke figurer.
«Denne boken skal bygge bro mellom
omtaler alle grener av forvaltningen,
samt «stoff om nasjonale og internasjo- gammel og velkjent forvaltningsrett og
nale menneskerettigheter, EØS-rett og nye og utfordrende trekk som knapt er
kommunalrett som er av betydning for beskrevet i standardverkene i alminnelig
forvaltningsrett», heter det i forordet.
alminnelig forvaltningsrett».
Boken systematikk skal bidra til en Erik Magnus Boe, Universitetsfor
større forståelse for teksten, som er for- laget 2018, 200 sider, 449 kroner.
enklet med margstikkord og figurer,
Plan- og bygningsloven.
eksempler og henvisninger.
Erling Eide og Endre Stavang,
Cappelen Damm Akademisk 2018,
655 sider, 1099 kroner.

Torstein Eckhoff og Eivind Smith,
Universitetsforlaget, 592 sider,
759 kroner.

Lovkommentar, 2. utgave

Denne utgaven er
ajourført etter siste lovendring i
Forsvarlig forvaltning
juni 2017, og tar
ifølge
forordet
«Forfatteren
tar
sikte på «å gi en
sikte på å påvise at
mest mulig komdet gjelder ett
plett, fyldig og
sammenfattende
praktisk
komgrunnkrav i almentar til bestemminnelig forvaltmelsene i loven og forskriftene. Det
ningsrett,
et
som finnes av relevant rettspraksis, er
grunnkrav som i
tatt inn i tilknytning til angjeldende
for liten grad har
lovbestemmelse i kommentardelen».
vært løftet frem,
Boken inneholder også lovspeil, lovnemlig prinsippet forsvarlig forvaltning.
(…). Den må være forsvarlig hjemlet, register, domsregister, referanser og litvirksomheten må være forsvarlig utøvd teratur. Også statlige planretningslinjer,
og saksbehandlingen må være forsvarlig. forskrifter, rundskriv og publikasjoner
Ikke minst må forvaltningens system fra Kommunal- og moderniserings
inn
retning være forsvarlig. Spesielt departementet er med.
Forfatteren er arkitekt, økonom og
grensesprengende er den siste påstanden. Boken er rik på eksempler som takstmann, og driver egen rådgivgjør det lett å oppdage når forvaltnin- ningsvirksomhet i Bærum.
gen greier – og ikke greier – å etterleve Carl Wilhelm Tyrén, Universitets
forlaget, 848 sider, 1299 kroner.

Skjulte tvangsmidler,
2. utgave
Førsteutgaven, som
utkom i 2014, tok
sikte på å gi «en
oversiktlig fremstilling av de lover og
regler som gjelder
for bruken av
skjulte tvangsmidler». Andreutgaven
er oppdatert til og
med april i år med blant annet betydningen av dataavlesning som politimetode,
og betydningen av den nye bestemmelsen i Grunnloven § 102, som lyder slik:
«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne
sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens
myndigheter skal sikre et vern om den
personlige integritet».
Boken behandler personvern- og
rettssikkerhetsmessige
utfordringer
ved skjult tvangsmiddelbruk, og omtaler de faktiske og rettslige sammenhengene der skjulte tvangsmidler kan
brukes.
Boken er delt i tre deler. Del 1 handler om skjulte tvangsmidler som en del
av politiets virksomhet. Del 2 beskriver de ulike skjulte tvangsmidlene,
mens del 3 beskriver hvordan opplysninger fra skjult tvangsmiddelbruk
behandles.
Ingvild Bruce og Geir Sunde
Haugland, Universitetsforlaget,
384 sider, 649 kroner.

Sivilprosess, 4. utgave
Boken tar sikte på
å gi innsyn i de
viktigste reglene i
sivilprosessen, basert på tvisteloven
av 2005 og domstolloven av 1915.
I bokens forord
heter det at «boken har en kritisk
holdning til flere av bestemmelsene i
tvisteloven». Ved lesning av boken, er

det nødvendig å ha lovteksten foran JUS – Juristenes utdanningssenter
seg, påpekes det.
Høstens store
Ifølge forlaget viser boken «fagets
tenkemåte og gir kunnskap om de
møteplasser
viktigste reglene. Boken er egnet for
JURISTKONGRESS
studenter, advokater, dommere og
andre som trenger kunnskap om
Årets fagprogram er teknologi og
tvisteloven. Fremstillingen er dels forfremtidens juristhverdag. Velg blant
tolkende, dels vurderende. Fortolkfagsporene ledelse, arbeidsliv, teknoningen skjer i lys av internasjonale
logi, eierstyring, forhandlinger og
rettskilder, spesielt EMK og EØS- menneskerettigheter.
avtalen.»
20. – 21. november, Lillestrøm,
4900 kroner.
Anne Robberstad,
Fagbokforlaget 2018, 450 sider,
659 kroner.

Advokathåndboken
2018/19, 4. utgave
Bokens formål er
«å samle det vesentlige av regelverk og retningslinjer som utgjør
rammene rundt
advokatens virksomhet». I påvente
av en egen advokatlov, er regelverket «fragmentert og spredt rundt i lovgivningen», heter det i bokens forord.
Boken inneholder sentrale lover, forskrifter og rundskriv, retningslinjer og
anbefalinger, og har en stor etikk-del
som også inneholder Regler for god
advokatskikk med kommentarer og
praksis.
Boken inneholder også gjeldende og
ny hvitvaskingslov, og gjeldende og
nye regler for etterutdanning for
Advokatforeningens medlemmer.
Boken er ajourført pr. mars 2018, og
kan kjøpes via Advokatforeningens
nettsider.
Ansvarlig redaktør: Merete Smith.
Redaktør: Amna Avdagic.
Utgis av Advokatforeningen.
916 sider, 495 kroner
(695 kroner for ikke-medlemmer).

DET ÅRLIGE PERSONSKADE
ERSTATNINGSRETTSKURSET

Erstatningsretten reiser mange rettslige
og medisinske utfordringer. Kurset tar
sikte på å gi en grundig rettslig og medisinsk gjennomgang av de mest aktuelle temaene innen erstatningsretten.
8. – 9. november, Sandefjord,
4750 kroner.
OPPDATERING FOR EIENDOMS
MEGLERE

Kurset tar for seg aktuelle emner som
er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar
oppgjør i eiendomstransaksjoner,
eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.
26. – 27. november, Lillestrøm,
se jus.no for pris
DET ÅRLIGE FAMILIE- OG ARVERETTSKURSET

Foruten nytt i familie- og arveretten vil vi denne gangen legge særlig
vekt på opprettelse og tolkning av
testamenter.Vi vil også ta for oss feil
som fører til at ektepakter blir
tinglyst. På kursets andre dag blir det
presentert utvalgte problemstillinger for samboere, samt en etikkbolk.
11. – 12. oktober, Sandefjord,
4990 kroner.
De oppgitte prisene gjelder for medlemmer av Advokatforeningen.
Advokatbladet 8/9–2018
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Fylkesnemnda ville at partene

skulle ha samme advokat
I en omsorgssak der et foreldrepar ble etterforsket for vold mot egne barn, vurderte tre
advokater at det var uetisk å representere mor og far sammen. De ble overprøvd av
Fylkesnemnda, og foreldrene måtte selv betale sine advokatkostnader.

Vil ha full åpenhet i barnevernssaker
– Jeg mener alle barnevernssaker, hvor private parter ønsker og aksepterer det, bør være
åpne for media så lenge sakene anonymiseres, sier advokat Ingrid Lauvås.
TEKST: THEA N. DAHL

TEKST: THEA N. DAHL

Faren ønsket å bli representert av
advokat Arnesen, mens mor ba om å
bli representert av advokat Jens Bernhard Herstad fra advokatfirmaet Olsen
& Herstad i Kirkenes.
– Både jeg og advokat Herstad vurderte det som uetisk å representere
begge parter, forteller Arnesen.
Men anmodningen ble avvist. I stedet oppnevnte nemnden selv en advokat. Men også denne advokaten konkluderte med at det ikke var riktig å
representere både mor og far sammen,
ifølge Arnesen.

valget av prosessfullmektig i saker for
Fylkesnemnda, skriver Karlsen.
– Fylkesnemndas vurdering var at det
ikke forelå motstridende interesser mellom de to private partene, og at det var
relativt liten risiko for at det ville oppstå
I Kontorfellesskap
interessemotsetninger
mellom dem.
ADVOKAT MARTIN SMITH
Hun mener også at det ikke er riktig
at Fylkesnemnda nektet å honorere
noen av advokatene etter at omsorgssaken var behandlet.
ANNONSE

– ABSURD

– Jeg opplever det som vanskeligere og
vanskeligere å få gehør for etiske
vurderinger, spesielt dersom de havner på
kollisjonskurs med utgiftene til det
offentlige, sier Bergensadvokat Rikke
Arnesen. Foto: GEORG MATHISEN

– Det som skapte mest frustrasjon, var
at vi opplevde at våre etiske vurde
ringer ikke fikk tillit fra nemnden. Vi
ble overprøvd, sier advokat Rikke
Arnesen i advokatfirmaet Furuholmen
Dietrichson i Bergen.
Ifølge Arnesen var separasjon et
tema for foreldreparet i saken, og flere
taushetsbelagte dokumenter viste at
det var grunn til å tro at paret kunne
havne i en interessekonflikt. De ønsket
å få oppnevnt hver sin prosessfullmektig, men fikk nei fra nemnda.
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I likhet med Arnesen, mener Jens
Bernhard Herstad det er svært uheldig
at nemnda velger å overprøve tre ulike
advokaters etiske vurderinger.
Arnesen påpeker at en situasjon som
dette aldri ville oppstått i en straffesak.
– Å tenke seg at flere tiltalte skulle ha
blitt påtvunget samme forsvarer, eller
tiltalte og fornærmede skulle hatt
samme advokat, ville ha vært helt
absurd i en straffesak.
FULGTE REGELVERKET

Fylkesnemndleder Bergny Ofstad
Karlsen i Fylkesnemnda for barnevern
og sosiale saker i Troms og Finnmark
skriver i en epost til Advokatbladet
at hun har behandlet deres henvendelser i tråd med regelverket.
– Det fremgår av rettshjelpsloven § 21
at partenes ønske skal være avgjørende
for oppnevning av prosessfullmektig.
Det er likevel, med grunnlag i salærforskriften, advokatforskriften, reelle hensyn og fast praksis, visse begrensninger i
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ADVOKAT MARTIN SMITH

LEDIG KONTOR I DRAMMEN

Postboks 324, 3001 Drammen

Vi har ledige kontorplasser i våre
lokaler. Helst for advokater eller
andre med egen portefølje.

Vi har et godt faglig og sosialt miljø.
Lokalene ligger sentralt rett ved
Drammen tinghus.
Ta gjerne kontakt for en uformell
samtale med oss:
Advokat Martin Smith: 92440748
Advokat Knut Austad: 98824494

schade.mfl@drammensadvokatene.com

I Kontorfellesskap

– Barnevernet kan splitte familier. Å
miste et barn er en verre straff enn
fengsel. Et enkelt grep kan hindre at
feil skjer i skjul.
Slik åpner advokat Ingrid Lauvås sin
kronikk på NRK.no. Hun mener
tiden er inne for at også barneverns
saker i fylkesnemndene, i likhet med
alle rettsmøter, skal være offentlige for
å forebygge maktmisbruk og overgrep.
Hun hevder staten Norge gjør feil
når den lukker dørene for offentlig
kontroll i nemndene.
– Når ingen fører kontroll av sakene,
hvordan skal en da sikre at overgrep ikke
skjer. For overgrep skjer. Det mener jeg
må være uomtvistet, skriver hun.

Men da partene ønsket at mediene
skulle få innsyn i saken, snudde situasjonen.
– Barnevernet trakk saken og lente
seg på en vag begrunnelse. Dette viser
at åpenhet er viktig for å fange opp
saker som dette, og ikke minst for å
opprettholde tilliten til systemet, sier
Lauvås til Advokatbladet.
– MÅ SIKRE KONTROLL

Lauvås legger ikke skjul på at hun mener barnevernet gjør en veldig god jobb
i mange tilfeller. Likevel understreker
hun hvor mye makt institusjonen har.
– Når tanken bak åpne rettsmøter er
å sikre offentlig kontroll, mener jeg at
Norge har for stor selvtillit hvis de tror
at vi ikke trenger det i barneverns
sakene, skriver hun i kronikken.
DROPPET SAK
– Barna skal skjermes. Det er jeg
Like før sommeren avsluttet Lauvås, fullt og helt enig i. Men vi yter media
som er advokat i Eurojuris i Hauge- for liten tillit om vi tror at de vil gjøre
sund, det hun beskriver som en heftig barnevernssaker til sosial nytelse.
barnevernssak som hadde pågått i over
et år med alvorlige anklager mot forel- FÅR STØTTE
drene. Hun sier at hun opplevde bar- Hun møtte nylig direktøren for fylkes
nevernet som låst på én hypotese, uten nemndene, Pernille Pettersen Smith, til
vilje til å se andre løsninger.
debatt i NRK-programmet Ytring.

Også Smith mener det er et behov
for mer åpenhet i nemndene.
– Dette er usedvanlig inngripende
saker for de det gjelder. Samtidig er det
stort behov for å hjelpe de barna som
har behov for bistand utover sin egen
familie. Hvordan man arbeider med
disse sakene, er det helt vesentlig for
meg å vise frem til samfunnet, sa Smith.
– Vi må følge lovens utgangspunkt
med lukkede møter av hensyn til personvern. Jeg kan henstille om at vi må
forsøke, der partene ønsker det, mer
åpenhet. Men dette er det nemnden
som avgjør.
Lauvås mener det ikke er en optimal
løsning at åpenhet skal avgjøres av
nemndleder.
– Det gjør det vanskelig for prosessfullmektig å be om at mediene får innsyn.
Det kan brukes som virkemiddel i sakene,
og eksempelvis bli tolket dithen at foreldrene setter sine egne behov foran barna.
– Det må etableres et prinsipp og en
praksis om at mediene får innsyn dersom de private parter ønsker det, og så
får det heller være slik at nemnden
trenger en god begrunnelse for å nekte
innsyn i enkeltsaker, sier Lauvås.

STILLINGSANNONSE

Advokat ved LOs juridiske
avdeling i Stavanger
LOs juridiske avdeling har en ledig stilling som advokat ved regionkontoret i
Stavanger. Arbeidet som advokat i LO er selvstendig, krevende og interessant.
LO juridisk er landets største fagmiljø i arbeidsrett og er prosesskontor for
forbundene i individuelle og kollektive tvistesaker, pensjon, yrkesskadesaker
og EU/EØS-rett mv. I tillegg må det påregnes noe utredningsarbeid. God tilgang
til saker for Høyesterett. For å søke på stillingen, se www.lo.no/stilling-ledig
Søknadsfrist 20. september.

Landsorgani
LO er den ledende
arbeidstakerorganisasjonen
i Norge, og har ca. 920.000
medlemmer fordelt på
26 forbund.

ADVOKAT MARTIN SMITH

Postboks 324, 3001 Drammen
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rett fra SISTRANDA

I denne spalten tar vi pulsen på
advokathverdagen landet rundt.

Frøyafirma med
dansk filial

Navn: Terje Svendsen
Alder: 54 år
Stilling: Partner i
Advokatfirmaet Stokholm
Svendsen AS.

Terje Svendsen måtte registrere seg i EU for å bli medeier i firmaets danske filialkontor.
Hjemme på Frøya merker han at klientene er blitt veldig internasjonale. Selv satt han i
Advokatlovutvalget, og synes at Advokatforeningen i større grad bør synliggjøre hvor mye
det koster å drive et advokatkontor.
TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

– HVA ER DEN STØRSTE UTFORD
RINGEN I FIRMAET DITT AKKURAT
NÅ?

– Den siste tiden har vi arbeidet med en
etablering i Danmark. Vi har et filialkontor i Viborg. Der har vi hatt en del
utfordringer både med at det er veldig
få norske som har etablert filial i Danmark, og med at det er mye formaliteter. For eksempel måtte jeg registrere
meg som EU-advokat for å være medeier. Da vi startet dette firmaet sammen,
en norsk og en dansk advokat, så vi at
det veldig fort ble etterspørsel etter den
norskdanske relasjonen og kompetanse
både i norsk og dansk rett. Det gjorde at
det utviklet seg en veldig grei nisje, og i
forlengelsen flyttet partneren min tilbake til Danmark og etablerte filialen der.
Det er spesielt for et så lite firma.

eksempel at når det blir sendt ut et brev ligere. Jeg satt i Advokatlovutvalget
med advokatlogoen, så ordner alt seg. selv, og det gjør at jeg kanskje har fulgt
Du må realitetsorientere en del.
ekstra mye med på den debatten. Uten
å ta stilling til det som kommer inn,
– DEN STØRSTE SAKEN DU HAR
kan jeg si at selve debatten i seg selv
JOBBET MED DET SISTE ÅRET, HVA
har vært positiv.
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Spesialfag: Miljørett
Familie: Samboer, tre barn på
25, 23 og 19 år
Bosted: Dyrøya
Opprinnelig fra: Randaberg

HANDLET DEN OM?

– En av de største sakene har vært å etablere en båtrute mellom Norge og Danmark. Da må du være ambassadør og
lobbyist i tillegg til å arbeide med de
juridiske aspektene. Så er forretningskulturen i disse to landene helt forskjellig.

– HVA ER DEN VIKTIGSTE POLITISKE
SAKEN FOR ADVOKATFORENINGEN
Å JOBBE MED I ÅR?

– Jeg tror det er viktig å få på plass en
posisjon overfor Justisdepartementet
når det gjelder forhandlinger om
salærsatsen. En ting er at det har stor
– ER DET UTVIKLINGSTREKK I
betydning for rettssikkerheten for kliADVOKATYRKET SOM DU ER
entene våre at de får advokater som er
KRITISK TIL?
villige til å ta den typen oppdrag. For
– Ja, selvfølgelig. Det gjelder ikke gene- det andre synes jeg det er litt merkelig
relt, men jeg synes jeg registrerer en viss at en ikke har reelle forhandlinger. Adgrådighetskultur blant en del advokater. vokatforeningen bør klare å få på plass
Du får veldig mange oppslag om hvem en reell forhandling og bør legge inn
som tjener mest. Det er greit nok, det, ganske mye skyts for å få det til.
og all ære til dem, men fokuset blir vel
mye på inntjening. Det gjør noe med – HVORDAN REAGERER DU PÅ
– OG DEN STØRSTE UTFORDRINrekrutteringen. Plutselig kan du rekrut- FORSLAGET TIL NY ADVOKATLOV?
GEN FOR BRANSJEN SOM HELHET?
tere folk som bare er opptatt av å tjene – Vi satt i utvalget i vel to år, og jeg
– Det er noe som vi ser spesielt her på penger, og ikke å hindre urett. Å tjene synes vi kom frem til mye fornuftig.
Frøya. Her er vi plutselig nå 42 nasjona- penger liker vi alle, men vi har en annen Debatten i seg selv er kanskje det vikliteter, og med et lite forbehold tror jeg misjon som bør litt mer frem i lyset. En tigste med prosessen. Når den største
nabokommunen Hitra har noenogsytti. annen ting vi ser, er at små og mellom- kritikken har kommet mot forslaget
Den økte internasjonaliseringen gjør at store advokatfirmaer må bruke ufor- om å etablere et advokatsamfunn, føler
en må jobbe på en litt annen måte.Vel- holdsmessig mye tid på administrasjon. jeg litt at Advokatforeningen jobber
for å bevare seg selv. Det kan en jo fordig mange av våre klienter har et annet
språk enn bare norsk. Språket er én ting, – OG TREKK DU SYNES ER POSITIVE? stå, men debatten blir litt unyansert,
og det er ikke alle som er veldig språk- – Jeg synes debatten i kjølvannet av når vi ikke ser på hva som er alternatimektige, men det er en helt annen kul- Advokatlovutvalgets arbeid har vært vet. Advokatforeningen har hatt en
tur også. Hvilke forventninger har du bra. Plutselig har det blitt aktuelt å dis- veldig viktig funksjon og har det fremnår du går inn på et advokatkontor? kutere temaer som ikke har vært så deles, men spørsmålet er om det er
Noen tror at de kan bruke trusler, for veldig fremme i advokatverdenen tid- riktig for utfordringene i fremtiden.
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Spesialitet: Dansk-norsk
samarbeid

Et spennende gründermiljø og oppdrettsbransje gir Frøya en fantastisk driv, mener Terje Svendsen.

– HVORDAN TROR DU AT ADVOKATHVERDAGEN DIN VIL FOR
ANDRE SEG I LØPET AV DE NESTE
FEM ÅRENE?

på. Da vi hørte at over femti prosent av
ungene der hadde astma, ble vi fristet
til å flytte.

– Jeg tror vi må bli mer og mer omstillingsdyktige. Det går blant annet på
internasjonaliseringen og digitaliseringen. Når konkurransesituasjonen blir
tøffere og tøffere, må man lære seg å
jobbe smartere. Så tror jeg det kommer
nye måter å organisere ting på. Særlig
for små og mellomstore advokatfirmaer tror jeg det tvinger seg frem samarbeidsløsninger, så ikke alle må sitte
med alt, eller samarbeid om å kjøpe
inn tjenester som for eksempel kunstig
intelligens.

– OG HVOR ER DRØMMESTEDET Å
PRAKTISERE SOM ADVOKAT?

– JOBBER DU NOE PRO BONO?

– Ikke fast organisert. Men det er klart at
når du er på en så liten plass, er du involvert i mye frivillig arbeid, slik at det skjer
indirekte. Her har vi ikke advokatvakt,
men tidligere hadde jeg et samarbeid
med Frivilligsentralen der jeg hadde gratis juridisk bistand et par timer i måneden.

– Frøya er helt fantastisk, med gründermiljø og driv. Andre steder har jeg
ikke tenkt på. Men Svalbard, kanskje.
Jeg har miljørett som spesialfag. Det – HVIS DU FIKK VÆRE JUSTIS
kunne vært interessant å være en plass MINISTER FOR EN DAG, HVA VILLE
DU HA GJORT?
der en så miljøutfordringene direkte.
– Jeg ville i hvert fall økt bevilgninge– HVEM ER DEN SVAKESTE PARTEN
ne til studentrettshjelpstiltakene ganske
I DEN NORSKE RETTSSTATEN,
betraktelig. I og med at den frie rettsSYNES DU?
hjelpsordningen ikke alltid fungerer
– De som er avhengige av fri rettshjelp. etter intensjonene, kunne disse tatt
Hvilken hjelp får de til slutt? Veldig unna en del av denne typen saker, og
– HVOR LENGE HAR DU ARBEIDET
mange kontorer har ikke råd til å ta du ville fått veldig engasjerte studenter
SOM ADVOKAT PÅ FRØYA?
den typen saker, og da blir det bekym- til å ta sakene – i motsetning til en ad– Jeg har jobbet med juridisk bistand ringsfullt. For menigmann høres det vokat som gjør det fordi han må.
En annen ting er at jeg skulle gjerne
på Frøya i 21 år. Først som rettshjelper, mye ut med en tusenlapp i timen, men
så som advokat. Jeg er fra Stavanger- hadde Advokatforeningen synliggjort hatt større ressurser til domstolene. Når
kanten, men min kjære samboer er jo hvilke utgifter en advokat faktisk har, det er ventetid på sivile saker på snart ett
herfra.Vi begynte å få barn under stu- og hva advokaten sitter igjen med i år, går det på rettssikkerheten løs. Dessdiene i Oslo. Så fant vi ut at Majorstu- reell timelønn, kunne vi kanskje fått uten går det vekk mye ekstraressurser på
dette, som klienten må betale for.
en ikke var noen plass å oppdra dem snudd opinionen litt.
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– Jeg ser på det som en oppgave å gjøre
Juristforbundet relevant for alle jurister i
Norge, sier Sigurd Knudtzon.

Vil bli

president i Juristforbundet
Advokat Sigurd Knudtzon ble i vår gjenvalgt som leder av Advokatforeningens valgkomité.
Nå ønsker han å bli president av Juristforbundet for å fremme rettspolitisk engasjement.
TEKST OG FOTO: THEA N. DAHL

Valgkomiteen har levert en delt innstilling for hvem de ønsker skal bli Juristforbundets nye leder når Curt A. Lier går av
etter seks år som president i november.
Et flertall på tre vil at lagdommer
Håvard Holm skal overta presidentstolen, mens et mindretall på to ønsker
advokat Sigurd Knudtzon.
Etter 34 år som advokat i blant annet
Simonsen Vogt Wiig og nå i advokatfirmaet Strandenæs, er Knudtzon klar
på hva som vil være hans program dersom han overtar presidentsetet.
– Jeg mener forbundet bør videreutvikle sitt rettspolitiske engasjement på
flere måter. De rettsstatlige prinsipper
bør følges opp. Stortinget vedtar lover
som fastsetter viktige prinsipper for
utviklingen av samfunnet, men Stortinget følger ikke opp med tilstrekkelig
ressurser for å gjennomføre lovpålagte
tiltak. Dette svekker rettsstatens legitimitet, sier Knudtzon.

rettighetene blir fyllestgjort. En viss
bedring har skjedd, men det er langt
igjen for at lovens krav er oppfylt.

interesser ved å kombinere en rolle
som president i Juristforbundet med
verv i Advokatforeningen, men jeg ser
at spørsmålstillingen er relevant og noe
– DIGITALISERING
som de to hovedstyrene eventuelt må
Samtidig mener Knudtzon at økt digi- ta stilling til, sier han.
Han tror heller ikke Juristforbundets
talisering er et viktig virkemiddel for å
signal om å satse mer på advokater, ved
gjøre rettsstaten mer effektiv.
– Digitalisering skal aldri stå i veien for å ønske seg en advokat som president,
det endelige skjønnet truffet av et men- vil ha noen betydning for konkurranneske med kvalifisert kompetanse, men sen mellom forbundet og foreningen.
– Forbundets oppgaver er ikke å gå
det kan altså bidra til at forutsetningen
for å utøve et forsvarlig skjønn blir bedre. inn i de ulike interessemotsetningene
som kan være mellom forskjellige
– INGEN KONKURRENT
juristgrupper, men å ha et overordnet
Knudtzon regner med å kunne fortset- blikk for at juristene skal kunne utøve
te som leder av Advokatforeningens sine funksjoner på en hensiktsmessig
valgkomité, dersom han skulle bli valgt måte. Jeg ser ikke på Juristforbundet
som en konkurrent til Advokatforetil president.
– I utgangspunktet seg jeg ikke at ningen, og mener heller at samarbeidet
det skal være noe motstridende mellom de to kan videreutvikles.
ANNONSE

VIL FAVNE HELHETEN

I første omgang er det spesielt to ting
Knudtzon gjerne vil ha mer fart på; det
rettspolitiske engasjementet og digitalisering.
– Mobbing er et godt eksempel på et
tema flere statsråder har satt på dagsorden uten at det er blitt mindre mobbing
i skolen. Her er det klare bestemmelser,
plikter og rettigheter i opplæringsloven.
Dette området burde egentlig ikke vært
rettsliggjort, men når først Stortinget
har besluttet at barna skal ha klare rettigheter, må Stortinget også sørge for at
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Oslo Legal Walk

Universitetsplassen | 5. september | fra kl. 16
Juristforbundet arrangerer årets største og morsomste rettshjelpsdugnad. Legal Walk er en marsj i Oslo sentrum, der overskuddet
går til Jussbuss, Gatejuristen, JURK og Barnas Jurist.
juristforbundet.no/legalwalk

Rettferdighet kan være veldig enkelt.
Rettssikkerhet er gjerne litt
mer komplisert.

U

nder profilerte straffesaker kan
folks ønske om rettferdighet få
det til å koke på sosiale medier. Mange
som følger rettssaken fra utsiden har
skråsikre meninger om skyldspørsmålet,
og om hva straffen bør være. Aktørene
på innsiden kan være langt mer i tvil.

J

eg har aldri møtt et menneske som
ikke er opptatt av rettferdighet. Som
mener at rettferdighet er oppskrytt, eller
at urettferdighet kan være like greit. Og
dette må da være flott? Er ikke rettferdighet en super verdi, som vi alle bør
hige etter – og oppdra barna våre til å
kjempe for? Jo, på den ene siden. På den
annen side kan livet være litt mer komplisert enn som så. Det som føles rettferdig for noen, kan oppleves dypt urettferdig for en annen. Og begge har rett – slik
de selv ser saken. De fleste kriger og store
konflikter i verdenshistorien kjennetegnes nettopp av to sider som står hatefullt
mot hverandre – i kampen for det de
selv opplever som rettferdighet.

Du kan altså bli frikjent i retten, men
være fritt vilt i sosiale medier – og aldri
vite hvem som plutselig kan stå på døra
for å ta loven i egne hender. Også meddommerne som stemte for frifinnelse,
fikk navn, bilder og kontaktinformasjon
brettet ut i sosiale medier – og mottok
trusler og sjikanerende meldinger.

ergens Tidende fant fjorårets
arrangement så interessant at de
ikke bare skrev en kommentar om det,
men de lånte hele opplegget og arrangerte det i Bergen – sammen med blant
annet Advokatforeningen – og streamet
det live på Facebook. Også stortingets
justiskomité har deltatt i fremføringen.

A

A

V

D

dvokatforeningen har alltid vært
opptatt av å spre kunnskap og
forståelse for hva som skjer i en rettssak.
Dette ikke minst fordi vi tror at jo bedre
kjennskap folk har til de prosesser, prinsipper og roller en rettssak er fundert på,
desto mer ballast vil man ha når følelsene
rundt en profilert straffesak truer med å
ta overhånd. Og vi tror at det å oppleve
en rettssak i praksis, er langt mer effektivt
enn å lese eller høre om disse temaene.

i har nå nettopp gjennomført
vårt rollespill «Dommer for en
dag» under Arendalsuka, for tredje år på
rad. Arrangementet tar utgangspunkt i
en reell rettsak, og dramatiserer denne
ange forsvarsadvokater kan for- for publikum og inviterte politikere –
telle om svært ubehagelige der de selv må avsi dom både på skylderfaringer fra saker som har havnet medias spørsmålet og straffeutmålingen. Og for
søkelys, der folks rettferdighetstrang får å si det litt flåsete; det er godt å se hvor
dem til å gjøre og skrive ting som opple- vondt det gjør. Når de ankommer,
ves direkte truende for klienten, og gjerne uttrykker politikere og alminnelige
også for advokaten. Og situasjonen synes mennesker klare holdninger om at man
å eskalere. Mediehusenes nettredaksjoner må stole på fornærmede, at straffenivået
har bygd opp mobile redaksjoner som bør opp, og så videre. Når de selv skal
gjør det mulig med stenografering og avsi dom halvannen time senere, har
direkte publisering av alt som skjer under disse spørsmålene blitt så uendelig mye
en rettssak. Og disse løsningene har gjerne mer kompliserte.Tiltalte har fått et ansikt,
et åpent grensesnitt mot sosiale medier, en personlighet og en skjebne. Den hisnoe som gjør det enkelt for alle å spre sitt torien som i mediene ville vært så enkel
å ta stilling til, har blitt så nyansert og forsyn – og sitt sinne.
virrende. Det har blitt vanskelig å vite
den såkalte Hemsedalssaken ble de tre hvem og hva man kan stole på. Ja, det har
tiltalte mennenes personalia postet på rett og slett blitt svært vanskelig å ta stilFacebook – og delt hundrevis av ganger. ling til hva som er rettferdig.

M

B

dvokatforeningen har nylig også
lansert en ny versjon av vårt
undervisningsopplegg «Rett eller galt –
hvor går grensen». Undervisningsopplegget var en gave fra Advokatforeningen
til norske ungdomsskoler i anledning
vårt 100 års-jubileum i 2008. Det har
siden blitt spilt langt over syv hundre
ganger i skoleklasser rundt om i hele landet, før ny straffelov gjorde at vi måtte ta
en pause for å oppdatere opplegget.
isse arrangementene fra Advokatforeningen vil ikke være nok til å
stanse raseriet på sosiale medier i sakene
som kommer, men er viktige bidrag. Når
straffesakene vokser ut av rettssalene og
inn i samfunnet, må vi som kjemper for
rettssikkerheten, gjør det samme. Om
ikke annet i solidaritet med alle som rammes av raseriet på sosiale medier – deriblant våre egne medlemmer.

LEDER
i ADVOKATFORENINGEN
jens.johan.hjort@steenstrup.no

I
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EØS-HOMOGENITET GJENNOM DIALOG – OG HVA
MED LOVGIVNING?
Av CARL BAUDENBACHER,
professor, tidligere
president i EFTA-domstolen, uavhengig voldgiftsdommer og konsulent,
Monckton Chambers,
London

I

EØS–EFTA-statene, EU og ikkeEØS-land som Sveits trodde mange
lenge at EFTA-domstolen var en
annenrangs domstol. Tonen skulle settes av EU-domstolen og av den alene.
EØS’ skrevne homogenitetsregler
sier at EFTA-domstolen må følge
EU-domstolens rettspraksis avsagt før
2. mai 1992 om den del av EU-retten
som er identisk med EØS-retten.
EFTA-domstolen må ta tilbørlig hensyn til slik rettspraksis avsagt etter 1992.
Homogenitetsreglene bygger på at
nye juridiske spørsmål ville komme til
EU-domstolen først, og deretter til
EFTA-domstolen. Alt EFTA-domstolen da ville trenge å gjøre, var å følge
EU-domstolens
dom.
Dersom
EFTA-domstolen i sin rettspraksis
skulle pløye ny mark og EU-domstolen så ikke fulgte den nye rettspraksisen, ville EFTA-domstolen mekanisk
måtte sette til side avgjørelsen sin og
slutte rekkene bak EU-domstolen.
Virkeligheten er annerledes. I det
store flertallet av saker som kommer
for EFTA-domstolen, får den det nye
spørsmålet først.
Blant mange eksempler kan nevnes:
Fjernsynssendinger over grensene
(E-8/94 og E-9/94 Mattel/Lego), bilkjøring med beruset fører (E-1/99
Finanger), føre vár-prinsippet på matfeltet (E-3/00 Kellogg’s), beskatning av
utbytte utdelt fra norske selskaper til
utenlandske aksjonærer (E-1/04 Fokus
Bank), ompakking av farmasøytiske
produkter (E-3/02 Paranova v Merck),
ideen om varig medium i internettalderen (E-4/09 Inconsult), forbud mot

48

Advokatbladet 8/9–2018

Forskjellene i rettspraksis løses gjenutstilling
av
tobakksprodukter
(E-16/10 Philip Morris), statsansvar i nom domstolsdialog. I tilfelle av
krisetider (E-16/11 Icesave I), aner- uenighet har begge EØS-domstolene
kjennelse av et trust (E-3/13 og – EU-domstolen og EFTA-domstolen
E-20/13 Olsen) og spørsmålet om – vært villige til å strekke våpen. Gitt
hvorvidt reisetid er arbeidstid EFTA-domstolens størrelse har den
hatt uforholdsmessig stor innflytelse på
(E-19/16 Thue).
Disse pionérsakene har hatt betyde- EU-domstolen. Tidligere president i
EU-domstolen, Vassilios Skoulig påvirkning på EU-retten. I
ris, skrev i 2014 at domperioden 1994–2017 avsa
stolsdialogen mellom
EFTA-domstolen om
«Gitt EFTAEFTA- og EU-domlag to hundre domdomstolens
stolen innebærer
mer som har resulinformasjonsstrøm
tert i hele 151
størrelse har den hatt
i begge retninger.
referanser
til
uforholdsmessig stor
«Forholdets symEFTA-domstolen
biotiske
karakter
fra EU-domstoinnflytelse på 
har bidratt til det
len og 238 fra
EU-domstolen.»
indre EØS-markegeneraladvokatene.
Carl Baudenbacher
dets vellykkede utvikEFTA-domstolen
ling.» Homogenitet kan
følger for det meste
med andre ord ikke forstås
(men ikke alltid) EU-domstolen når denne har vært den første til som stilleben; det er et prosessorientert
å gi sitt besyv med i et nytt spørsmål. begrep. Dette har vært understreket
Det fremste eksemplet på at både av min tidligere kabinettsjef i
EFTA-domstolen
ikke
fulgte EFTA-domstolen, dr. Philipp Speitler,
EU-domstolen gjaldt ernæringsbehov og av professor Hans Petter Graver ved
på matfeltet/jernberiket cornflakes Universitetet i Oslo. Professor
(E-3/00 Kellogg’s). Senere saker gjaldt Peter-Christian Müller-Graff ved
domstolsprøving av bøter i konkur- Universitetet i Heidelberg skal også
ranseretten (E-15/10 Norway Post), nevnes.
De to EØS-domstolene er dømt til
grensegangen mellom kollektive forhandlinger og streik (E-14/15 Hol dialog, siden tvisteløsningsmekanisship), hvor langt presumsjonen mot mene i EØS-avtalen knapt kan sies å
offentlig tilgang til dokumenter går være operasjonelle. Det har vært frem(DB Schenker I), møterett for in house holdt at om det skulle komme til
counsel (E-8/13 Abelia) og formåls- domstolskonflikt, ville EØS-komiteen
restriksjon som skader konkurransen kunne sette til side EØS-domstolens
avgjørelse. Men et slikt resultat ville
(E-3/16 Ski Taxi).
EFTA-domstolen har ikke gjort ikke bare bryte med fundamentale
dette av egen maskin, men etter grun- sivilisasjonsnormer i den vestlige tradidig overveielse av alle relevante argu- sjonen, nemlig domstolenes uavhenmenter. Den har tatt hensyn til gighet; det ville også utgjøre et brudd
EU-domstolens dommer og general- på artikkel 2 i Traktaten om den euroadvokatenes innstillinger, Den euro- peiske union.
Politikere, byråkrater og visse akadepeiske menneskerettsdomstol, Kommisjonen, ESA og nasjonale domstoler mikere har fra tidlig av beklaget seg
over at EØS-avtalen ikke gir EØS–
i begge EØS-pilarene.

EFTA-statene noen full medbestemmelsesrett i EUs lovgivning, men bare
tale- og forslagsrett. Kritikken er berettiget. Men på domstolsnivået har en slik
énsidighet blitt unngått. EFTA-domstolen har fra tid til annen anlagt en
annen synsvinkel enn EU-domstolen
har gjort i sin rettspraksis.
EFTA-domstolen anser homogenitetsprinsippet for å være et prosess
orientert begrep, og den tar alvorlig sitt
ansvar for rettsutvikling i hele
EØS-området. Det har aldri forekommet for EU at det skulle foreligge

noen domstolskonflikt i denne sammenheng eller å foreslå tvisteløsningsprosedyrer. Tvert om har EFTA-pilarens bidrag til rettsutviklingen vært
høyt verdsatt av EU-pilarens protagonister.
Den Brüssel-baserte tenketanken
Bruegel har brakt til torgs interessante
ideer, blant annet når det gjelder lovgivning, med utgangspunkt i et mulig
forhold mellom EU og Storbritannia
etter
BREXIT
(http://bruegel.
org/2016/08/europe-after-brexit-a-proposal-for-a-continental-part-

nership/). Sammen med Storbritannia
(og muligens også Sveits) kan EØS–
EFTA-statene kanskje oppnå forbedringer når det gjelder medbestemmelse i lovgivningsprosessen.
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– VÅR LÆREMESTER ER DØD
talsmann for de svakeste frittalende og
kontroversiell. Han ble oppfattet som
provoserende, og hele tiden på kant
med samfunnet.
Som advokat, sjef og læremester var
han så mye mer. Han var kunnskapsrik
både juridisk, og ikke minst på det
Av KIM GERDTS, OLE PETTER DREVLAND,
menneskelige plan.
MARIANNE DARRE-NÆSS, HALVARD
Selv om han fremmet sitt syn på en
HELLE, JOAR BERG HENJUM, TOR EVEN
sterk og klar måte, behandlet han motGJENDEM, EINAR GRAPE, STIAN MÆLAND
og CECILIE NAKSTAD
parter, vitner og domstoler med
respekt og ærbødighet. Hans argumenter var seriøse og gjennomtenkte,
i forsvarsadvokater, som i for- selv om de i første omgang noen ganskjellige perioder har jobbet ger kunne fremstå som ekstreme. Derfor Tor Erling Staff fra begynnelsen av for var han også godt likt og respektert
1990-tallet og frem til nyere tid, takker av alle i rettspleien.
Sin kunnskap og egenskaper som
i denne nekrologen Tor Erling Staff for
forsvarer videreførte han
alt han har lært dem.
«Og
til oss som best han
«Det var med stor
kunne. Han stilte
sorg vi mottok
det aller viktigste
strenge krav til
budskapet om at
han lærte oss, var hans
sine ansatte advovår læremester og
Norges fremste omsorg og innsats for de kater og fullmektiger, men ga også
forsvarsadvokat Tor
aller svakeste.»
fra seg mye verdifull
Erling Staff er død.Vi
lærdom, som ble en inveshar alle hatt æren av å
arbeide for og med ham. Vår tid hos tering for livet for alle oss som var så
Staff har lagt grunnlaget for våre for- heldige å få arbeide for ham.
Og det aller viktigste han lærte oss,
svarergjerninger, og har motivert oss til
å fortsette og jobbe mot strøm- og som gjennomsyret hele hans virke
men. Staff var som medieperson og og liv, var hans omsorg og innsats for

N

Tor Erling Staff

de aller svakeste, de fordømte og de
som sto helt alene. Denne omsorgen
var helt utenom det vanlige; uansett
hva et menneske har gjort, uansett om
personen er skyldig eller ikke, han eller
hun fortjener et forsvar. Og Tor Erling
Staff ga det beste.
Takk for alt du har lært oss. Takk for
det menneske du var.»
Advokatbladet 8/9–2018

49

DEBATT

– CHRISTINE HADDE LÆRT AT SOM UNG KVINNELIG
FORSVARER BLE DET STILT DOBLE KRAV

Av AASE KARINE
SIGMOND, Advokatene
Sigmond & Ysen

A

dvokat Christine Hamborgstrøm døde den 19. juli 2018,
58 år gammel, etter lengre tids sykdom.
Dødsbudskapet kom overraskende
på oss alle og skapte stor sorg. Christine var alvorlig syk, men fortsatte i full
jobb helt til det siste og valgte å ikke
fortelle at hun var syk.
Christine var født i Stavanger, men
da pilotfaren fikk jobb på Fornebu,
flyttet familien til et boligfelt i Bærum.
Hun utviste allerede i oppveksten stort
mot, var utvekslingsstudent i USA,
Holmenkollvertinne, fotomodell og
påbegynte flyvertinneutdanning som
ble avbrutt fordi jussen fristet.
Da hun gikk på gymnaset traff hun
Knut, som tok henne med storm, og
siden har det vært de to.
Christine valgte å studere juss. Hun
tok valgfag i USA og ble uteksaminert
i 1986.
Christine ville bli advokat og hun
ville bli forsvarer i straffesaker. Hun var
så tøff at hun møtte opp på kontoret til
den profilerte forsvareren Fridtjof
Feydt og satt der og ventet til han fikk
tid til å snakke med henne. Han ble så
imponert over hennes pågangsmot,
kunnskaper og iver at han ansatte
henne på dagen.
Christine ble raskt en profilert forsvarer. Hun var en av få kvinnelige
forsvarere på den tiden. Hun var en
modig forsvarer som tok de store og
belastende sakene med mye presseomtale, men var også omsorgsfull og
faglig ivaretagende når det gjaldt rus-
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Hun var interessert i å få frem kvinmisbrukere, foreldre som risikerte
ner
i advokatyrket og arbeidet aktivt,
omsorgsovertagelse og de som hadde
små ressurser. Innsatsen var ikke dels ved å engasjere jussstudenter og
avhengig av oppmerksomhet. Advo- dels ved å ha kvinnelige fullmektiger.
katene Feydt & Hamborgstrøm ble Christine hatet urettferdighet, og på
kjent for å være kompromissløse i sin tross av sin konservative bakgrunn, var
kamp for klientene, og hovedmålet hun en ekte feminist.
Christine forsvant brått ut av en
var en rettferdig behandling av
pågående og aktiv forklientene i prosessen.
«Christine
svarergjerning.
Privat fikk ChrisReaksjonen på
tine en datter i
hatet urettferdighet,
dødsfallet har først
1991 og tosomog var en ekte feminist.» vært vantro: jeg så
heten ble en
Aase Karine Sigmond
henne jo i fengselet
familie på tre. En
rett før ferien, vi hadde
familie som var svært
jo en sak sammen for bare noen
nært knyttet til hverandre, selv
om Christine ikke var den tradisjo- måneder siden, så brått, så uventet.
Så blir det sorg, så ufattelig trist, så
nelle moren. Hun var tilbake på jobb
kort tid etter fødsel, men familien var meningsløst.
Til slutt beundring, hun var jo så
med. Dette ble vanskeligere etter hvert,
og da ble ferier gitt høyeste prioritert. flink, hun drev et aktivt forsvar, hun
Christines engasjement for klien- ble glad i og sto på for klientene og
tene gjorde at hun jobbet døgnet hvordan klarte hun med en alvorlig
rundt og for henne var det ikke en sykdom å stå på til det siste, for en fantastisk dame.
jobb, men en livsstil.
Da det var minnesamvær var ChrisDa hun valgte å stå i full jobb helt til
det siste, viser det oss hvor mye yrket tines engasjement for klienten det senog klientene betydde for henne. Hun trale. Hun fulgte opp klienten og hele
kunne valgt å være syk, men det hadde familien også utover det som kan forventes av en forsvarer. Hun var i livene
passet henne dårlig.
For meg var ikke Christine bare en deres lenge etter at saken var avsluttet.
Det er så ufattelig trist at Christine
kollega, men en nær venninne. Vi har
kjent hverandre siden barneskolen, vi er borte, for familien, oss nære venner,
studerte sammen, har feriert sammen men også for hele straffesakspleien.
og hun ga meg muligheten til å bli
hennes advokatfullmektig.
Christine hadde lært at som ung
kvinnelig forsvarer ble det stilt doble
krav. Hun forberedte seg grundig,
kunne saken og fant svaret på alle tenkelige og utenkelige prosessuelle
spørsmål, i tilfelle de skulle oppstå.
Hun ba meg gjøre det samme, for som
hun sa «det er nok av arrogante menn
(og eldre kvinner) som gleder seg over
å kunne sette deg fast på juss eller faktum».
Christine Hamborgstrøm

Advokatansvar
I denne spalten omtaler vi rettssaker rettet mot advokater, og
advokaters ansvar. Spalten lages av advokat Toralf Wågheim ved
Advokatfirmaet Riisa & Co i Bergen. Wågheim er forfatter av boken
Advokaters erstatningsansvar.
Henvendelser til redaksjonen@advokatbladet.no

Kr 0 i erstatning etter egen
medvirkning
En tomtekjøper fremmet
krav om erstatning overfor
forsikringsselskapet til en
advokat som i fjor ble dømt
til fengsel i tre år og seks
måneder for medvirkning
til grove bedragerier. Men
kjøperens eget forhold
førte til at erstatning ble
satt til kroner 0.
Dette fremkommer i en dom fra
Oslo tingrett avsagt 7. juni 2018 (sak
18-027604TVI-OTIR/06).
Bakgrunnen for denne nyeste
saken var at A som kjøper inngikk
kontrakt med et selskap eid av B om
kjøp av 24 tomter. Kjøpesummen
var 4,8 millioner kroner. En bank
delfinansierte kjøpet med et lån på
2,4 millioner kroner.
Advokat C var engasjert som oppgjørsmegler. Advokat C bekreftet
overfor banken på uriktig vis at den
andre halvparten av kjøpesummen
var oppgjort ved bruk av egenkapital. A inngikk låneavtale med banken, og lånebeløpet ble overført til
advokat C. Pengene ble deretter
utbetalt til B.
Lånet var imidlertid del av et
arrangement hvor A og noen andre
personer utad ble benyttet til å
fremstå som kjøpere av tomtene,

slik at det ble gitt banklån. B var
selv ikke i posisjon til å få noe lån
for å utvikle eiendommene. B skulle
derfor motta lånebeløpene for å
utvikle eiendommene, og skulle
betjene den løpende gjelden. A ble
lovet at lånet skulle innfris senest
innen ett år, og at han skulle få en
provisjon på cirka 0,6 prosent av
lånebeløpet pr. måned.
Men B disponerte imidlertid pengene til flere ulike formål. Banklånet
ble misligholdt. Tomtene visste seg å
være av liten verdi.
Ved Borgarting lagmannsretts dom
av 27. april 2017 ble B og advokat C
dømt til fengsel for medvirkning til
grove bedragerier mot to banker (sak
LB-2016-19686). I dommen påpekes det at advokat C tidligere er
straffet for grovt underslag av klientmidler. Han ble i bedrageri-saken
dømt til fengsel i tre år og seks måneder.
A tok, etter lagmannsrettens dom,
så ut søksmål mot forsikringsselskapet til advokat C med krav om
erstatning. Det ble anført at det var
advokatens uaktsomme handling
som hadde medført at banken ga
lånet til A og at tapet oppstod. Selskapet påstod seg frifunnet.
MEDVIRKNING

Tingretten mener at A selv må bære
det økonomiske ansvaret for at han

inngikk låneavtalen med banken.
Retten mente det var overvekt av
sannsynlighet for at A forsto betydelig mer av realitetene ved lånearrangementet enn det han selv ga uttrykk
for i saken.
Retten uttaler at det er liten tvil
om at A ikke ville ha fått lån dersom advokat C hadde opptrådt
aktsomt. Likevel legges til grunn at
A mest sannsynlig forsto at banken
ga ham lånet på uriktige premisser.
Ifølge retten var det kritikkverdig
at A ikke foretok grundigere
undersøkelser og at han ikke ga
informasjon til banken om at lånet
skulle betjenes av noen andre enn
ham selv.
Videre burde A ha orientert banken om at han ikke skulle betale
mellomlegget mellom kjøpesummen og lånebeløpet. Dette ville med
stor sannsynlighet avverget innvilgelsen og utbetalingen av lånet. Etter
en samlet vurdering kom retten, herunder under henvisning til prevensjonshensyn, at det var riktig at A
ikke ble gitt noe erstatning i saken.
Forsikringsselskapet ble således frifunnet.
A ble dømt til å betale forsikringsselskapets
sakskostnader
med
176.000 kroner. Dommen var ikke
rettskraftig da Advokatbladet gikk i
trykken.
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NYHETER

Nå er

13 av 19 kretsledere kvinner!

Et stort flertall av kretslederne i Advokatforeningen er
kvinner, faktisk hele 68
prosent. Vi har spurt hva de
mener bør gjøres for å få
flere kvinner opp og frem i
advokatbransjen.
TEKST: NINA SCHMIDT
FOTO: MONICA KVAALE

Andelen kvinnelige kretsledere i Advokatforeningen tilsvarer kvinneandelen på jusstudiet, men er skyhøyt over
kvinnerepresentasjonen på partnernivå. Blant landets største advokatfirmaer, er kvinneandelen på topp bare 14
prosent, mens partnerandelen på landsbasis er på om lag tjue prosent, ifølge
tall Advokatbladet har hentet inn.
– Vi trenger absolutt flere kvinnelige
partnere, med det arbeids- og faktureringspresset det er i mange firmaer, er
jeg ikke sikker på at det er drømmen
for alle, sier Else-Marie Merckoll, leder
av Oslo krets.
– Erfaringer viser at firmaer som har
flest kvinnelige partnere, bevisst har
satset på kvinner, og at man ved opprykk til senioradvokat eller partner
også har vektlagt andre egenskaper enn
bare fakturerbare timer og inntjening.
Å akseptere at livet har forskjellige
faser, og at karriereløpet ikke er kjørt
fordi man i noen år ønsker å arbeide på
en annen måte på grunn av omsorg for
barn, er viktig for å få med flere kvinner, mener hun.

NYHETER

«Dommeren
gledet seg til
ammepausene.»
– Kvinnene skal ikke bære dette
ansvaret alene, og alene ta belastningen
om å bli forbigått på arbeidsplassen,
sier Holbye.
Ledelsen i advokatselskapene må ha et
uttrykt ønske om å få flere kvinnelige
partnere, og legge til rette for fleksibilitet,
mener Susanne Moe, kretsleder i
Vest-Agder.
– Men det er også viktig at kvinnene
selv har lyst til å bli partner, og ikke er
redde for å gi uttrykk for dette, slik at
man faktisk blir vurdert, sier Moe.
PROBLEMATISK DOMINANS

Gunn Kathrine Stangvik, leder av
Finnmark krets, mener at kjønnsubalansen på topp i advokatbransjen er et
uttrykk for en dypere og mer kompleks utvikling.
– Et grunnleggende trekk er at jussen
formes av de verdiene som bringes til
torgs. Da blir det verdimessige ståstedet
til aktørene viktig. Det er følgelig problematisk om ett av kjønnene får dominere
Kretsledere samlet til kretsmøte i Oslo på forsommeren, fra v. Ingelin M. Gundersen (Hordaland og Sogn og Fjordane), Ingrid Maria Holm (Helgeland og Salten), Elna K. Holbye (Østfold og Follo), Else-Marie
en arena, eller et fagområde. Dette kan
Merckoll (Oslo), Marianne Teisbekk (Vestfold), Camilla Solbakken (Møre og Romsdal), Trude Marie Wold (Midt-Hålogaland), Heidi Amlie Grindem (Telemark), Kathrine Gry Jacobsen (Troms), Nina E. Braathen
bli et stengsel for å slippe nye synsmåter
Hjortdal (Oppland) og Gunn Kathrine Stangvik (Finnmark). (Susanne Moe fra Aust-Agder og Trude Holmen fra Hedmark var ikke tilstede da bildet ble tatt.)
til. I tillegg ser kritisk tenkning ut til å ha
jeg er villig til å gi avkall på andre ting.
Ingelin Morken Gundersen i Hor- blitt mangelvare, der man tidligere kunne
ling, og gjennom bevisstgjøring i hele at jeg hadde småbarn, da jeg driver et
Personlig er jeg ikke villig til det, og daland og Sogn og Fjordane mener at forvente det. Dessverre. De fleste ser ut til
organisasjonen. Oppmuntring og posi- eget lite firma, og faktisk ikke kan
det tror jeg gjelder flere, det må vi kvinnelige advokater i større grad må å bli en del av «strømmen», og oppfatter
tiv feedback er viktig. Det bør også være borte over lang tid i foreldreperkunne være ærlige om, sier Teisbakk.
synliggjøre alle de positive sidene ved muligens at de har liten mulighet til å
oppfordres til at fedre tar større del av misjon, sier Wold.
påvirke noe som helst. Som følge av
advokatyrket.
foreldekvoten. Og også de aktørene vi
MANGE
VIL
IKKE
MÅ
FREMSNAKKES
– Langt på vei har de fleste advoka- dette vil man også grave advokatenes
møter fra det offentlige, spesielt domstolen, må ha en holdning som viser at Leder i Vestfold krets, Marianne TeisNina Braathen Hjortdal, leder av Opp- ter anledning til å tilrettelegge sin egen grav, i alle fall slik vi kjenner advokatroldet å få familie og barn og det å prio- bakk, tror kvinneandelen med tid vil
land krets mener det bør fokuseres mer arbeidsdag, slik at de selv kan tilpasse len. Den mer institusjonaliserte rådgiverritere dette, er akseptabelt og oppmun- gå seg til av seg selv.
på hva som er positivt med partnerrol- arbeidstiden på en måte som gjør at og konsulentrollen overtar, og det meste
det også blir tid til familie og andre dreier seg om business, som også domitres.
– Partnerandelen er høyere i mindre
len.
neres av menn, sier Stangvik.
Wold er selv firebarnsmor og har strøk enn i storbyene, og i rekkene bak,
– Som partner i et større firma vil sosiale aktiviteter, sier Gundersen.
– Likestilling betyr jo ikke at kvinpositive erfaringer med domstolene.
kommer damene for fullt. Jeg tenker at
man få mulighet til å påvirke firmaets
DOMSTOLEN POSITIV
ner skal bli «menn i forkledning». Det
– Da fjerdemann kom, og jeg ori- vi kanskje ikke skal gjøre så mye, men
profil og utvikling, og også mulighet FELLES ANSVAR
for fleksibilitet. Man bør altså fokusere Advokatbransjen må innse at begge koker ned til hva slags mennesker vi
Trude Marie Wold, leder av Midt- enterte sorenskriveren i Vesterålen om la situasjonen gå seg til. Et annet perpå fordelene, og være villig til å gå i kjønn, og bransjen som arbeidsgiver, vil være, og i hvilket samfunn. Den
Hålogaland krets, mener at et jevnt fo- at det var nye runder med tilretteleg- spektiv er at kanskje ikke alle kvinner
dialog med de øvrige i firmaet dersom har et felles ansvar for å tilrettelegge reelle betydningen av likestilling i
kus på at det skal være mulig å kombi- ging av ammepauser, uttalte han har lyst til å bli partnere. Å være partdet finnes fastlåste rutiner og oppfat- arbeidsforholdene slik at advokatarbei- betydningen respekt for ulike verdisyn
nere karriere og familieliv, er selve spontant: «Jeg gleder meg til å ha ner er krevende, og spiser hele livet
ammepauser igjen!» Og jeg tror fak- ditt. Jeg tenker at kvinner skal få lov til
ninger om hva som skal til for å gjøre det kan la seg kombinere med å få enten det skyldes kjønn, etnisitet, relinøkkelen til å få flere kvinner opp.
en god jobb som advokat, sier Hjort- barn, mener Elna Kristin Holbye, leder gion eller, ikke minst, filosofisk ståsted,
– Det er ikke tilstrekkelig at dette tisk han mente det – det var veldig å velge. Selv tenker jeg at jeg kan bli,
bør derfor diskuteres, sier Stangvik.
dal.
uttales, men må vises gjennom hand- viktig for meg at retten tok hensyn til og gjøre, akkurat hva jeg vil, dersom
i Østfold og Follo krets.
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Månedensadvokat
Anette Fjeld har nylig gått
fra jobben som prosedyre
advokat i Gjensidige Forsikrings konsernjuridiske
avdeling til partnerstilling i
Deloitte, der hun leder en
nyopprettet avdeling for
skatte- og avgiftsprosedyre.
Som relativt ung, kvinnelig partner er
hun opptatt av å bedre kjønnsbalansen
på toppen i advokatbransjen, og synes
firmaene i mye større grad må speile
kundene sine.
Du er nylig blitt partner og leder
av en ny prosedyreavdeling i
Deloitte. Hvordan fikk du jobben?
Den fikk jeg etter en ganske lang prosess.
Vi hadde mange samtaler, og etter hvert
ble jeg mer og mer sikker på at Deloitte
var det riktige stedet for meg. Deloitte representerer på mange måter verdier som
dommerfullmektiger som kun håndjeg selv setter høyt, som samfunnansvar,
terte sivile saker for å arbeide ned
mangfold i arbeidslivet og integritet.
restanser. Der ledet jeg et betydelig
antall rettsmeklinger og hovedforhandHar du alltid ønsket å bli partner?
linger som ga innblikk i hva som er
Jeg har alltid vært opptatt av å være i ut«do’s and dont’s» for advokater som
vikling, og synes det kan være litt skumprosederer for domstolene. Som konstimelt, men samtidig veldig spennende, å
tuert lagdommer i Borgarting lagpåta meg arbeidsoppgaver hvor jeg får
mannsrett fikk jeg utvidet perspektivet
utfordre meg selv. Jeg er ganske rask til å
mitt. I tillegg til å få være med på saker
rekke opp hånden når oppgaver som jeg
som – når de kom til lagmannsretten –
kan vokse på dukker opp.
var betydelig mer spisset, fikk jeg innI Deloitte får jeg utvikle meg faglig som
blikk i hvordan andre dommere reflekprosedyreadvokat på skatte- og avgiftsterer og arbeider.
området, et området hvor Deloitte har en
ledende posisjon. Samtidig får jeg bygge
og lede en avdeling. Prosedyre er et fag Hva kan andre lære av deg og din
jeg lever og ånder for, så dette synes jeg er vei mot toppen i advokatbransjen?
Jeg tror det viktigste er å våge å ta uten veldig spennende utfordring,
fordringer. Jeg synes Søren Kirkegaard
Har du tatt spesielle grep i din sier det bra «Å våge er å miste fotfestet
karriere som har ledet deg til der for en liten stund. Å ikke våge er å miste seg selv».
du er i dag?
Da jeg forstod at jeg ønsket å drive
med prosedyre, søkte jeg meg til stil- Hva er den viktigste saken, rent
linger hvor kunne bli god i prosedyre, juridisk, som du har jobbet med?
blant annet gjennom å jobbe med fa- Hvis jeg må trekke frem én, så vil jeg
get fra begge sider av dommerbordet. nevne saken jeg prosederte i HøyesteSom dommerfullmektig i Oslo ting- rett i fjor høst som gjaldt terskelen for
rett søkte jeg meg til en avdeling med grov uaktsomhet i erstatningsretten,
den såkalte hårføner-saken.
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Saken fikk en del omtale fordi faktum
var ganske spesielt, og blant mange – i alle
fall i miljøet – ble det en debatt om man
kunne gjort dette selv. Det ble plassert en
hårføner inn i et hull i veggen for å tine et
frosset vannrør. Fordi føneren sto i hullet,
så mistet vedkommende kontroll med
hva som skjedde inne i hullet. Det
begynte å brenne inne i veggen. Bygården fikk brannskader på nær 35millioner
kroner. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt. Spørsmålet var om dette var uaktsomt eller grovt uaktsom. Høyesterett
kom til at handlingen passerte grensen for
grov uaktsomhet. Høyesteretts prinsipielle vurdering av hvor terskelen for
grov uaktsomhet skal ligge var en veldig
viktig avklaring for forsikringsbransjen.
Hva lærte du av den saken?
Først og fremst var det jo spennende å
kunne prosedere for dommerne i
Høyesterett. Etter måneder med forberedelser, og med kollegaer og familie
på tilhørerbenken, var jeg jo selvsagt
ganske spent – særlig fordi jeg også var
prøveadvokat.
Den største læringen lå nok i spissingen av saken; å få frem et nøyaktig budskap på noen få timer i stedet for dager.

Tok du spesielle grep i saken som
andre advokater kan ha nytte av å
vite om?
Jeg tror de aller fleste advokater som
prosederer for domstolen har nytte av å
ta et steg tilbake. Å stille seg spørsmålet
om for eksempel problemstillingene er
tilstrekkelig presis, om alle bevisene er
nødvendige for sakens opplysning, og
om argumentasjonen er spisset. Viktige
poenger har lett for å forsvinne hvis de
pakkes inn i for mange uvesentligheter.
Jussen er et svært bredt fag, og
du beskriver deg selv som et
samfunnsengasjert
menneske.
Hvorfor valgte du skatt og avgifter som spesialområde?
Etter videregående studerte jeg fransk.
Med grunnfag og mellomfag hadde jeg
lest så mye gammel og ny litteratur at
jeg var klar for å gå videre. Fordi jeg
alltid har vært opptatt av det som skjer
rundt meg i samfunnet, var det statsvitenskap eller juss som pekte seg ut. Jeg
falt ned på det som fremstod mest konkret, det som kunne lede meg frem mot
et yrke. Det valget er jeg veldig glad for,
fordi det gir så mange muligheter.

«rått parti» for mindre advokatkontorer som også driver med
skatte- og avgiftsrett?
Skatte- og avgiftssakene er som regel
komplekse. Da er det viktig å ha skatte- og avgiftsavdelinger som kan tilpasse kompetansen deretter. Å ha mange spesialister som man kan sette
sammen i team er helt essensielt. Det
har vi i Deloitte. Derfor har vi en helt
unik posisjon i dette markedet.
Opplever du at arbeidskulturen
er annerledes i et internasjonalt
konsern, enn i et norsk?
Jeg kommer fra stillingen som konsern
advokat i Gjensidige, som også er et
internasjonalt konsern med forretninger i Norden og Baltikum. Forskjellen
er derfor ikke så stor.

katfirmaene hvor de kun stiller med
menn. Etterpå kan det bli diskusjoner
blant kollegaer om de er relevante når
kvinneandelen er null. Ønsker man
endring i bransjen, så må man sette
konkrete mål. Det hjelper ikke å si at
«vi ønsker flere kvinnelige partnere»
hver gang man får spørsmål om det.
I Deloitte har vi et mål om at vi skal
ha minst tyve prosent kvinnelige partnere innen 2020. Det målet kommer
vi til å nå. Det tar lang tid å utvikle
partnere, så dette er en langsiktig prosess. Frem i tid bør Deloitte ligge på
femti prosent.

Hva brenner du for, rent faglig?
Faget prosedyre. Jeg digger det, og får
kick av å være i retten. Jeg har de siste
årene drevet litt med hundekjøring.
Når jeg står bak hundespannet oppleHva er det mest spennende som ver jeg noen likheter med det å stå i
skjer innenfor ditt fagfelt akkurat nå? retten. Det handler om å være skjerpet,
Det forventes nye regler på en rekke kunne manøvrere raskt når noe uforområder, blant annet innen rentebe- utsett oppstår, og å stå løpet ut. Når alt
grensning og NOKUS –beskatning. klaffer gir både hundekjøring og proMange av regelendringene er drevet av sedyre en herlig mestringsfølelse.
OECD sitt arbeid med å forebygge internasjonal skatteplanlegging – BEPS. Har du et faglig forbilde, og i tilfelle hvem?
Skatteadvokater er ofte blitt kriti- Blant de største advokatfirmaene Den som har utmerket seg mest er min
sert for å hjelpe næringslivet med å er kvinneandelen på partnernivå første sjef i domstolene, nylig avdøde
betale minst mulig til fellesskapet. bare 14–15 prosent. Hva skal til, sorenskriver og riksmekler Nils Dals
Hva synes du om denne kritikken? mener du, for å få flere kvinnelige eide. Han var en faglig og menneskelig
motivator. Utrolig kunnskapsrik, og
Det er en kritikk som kommer opp med partnere?
mestret mange disipliner innen jussen,
Ønsker
man
endring,
så
må
motivasjojevne mellomrom. I Deloitte er vi opptatt av hva som er riktig skatt innenfor nen komme innenfra, fra partnerska- samtidig som han var praktisk i sin tildet regelverket Stortinget har gitt. Det er pet. Etter å ha fulgt debatten utenfra nærming. Også hadde han alltid en
det som er rettesnoren for rådene våre.Vi over mange år, tror jeg dessverre ikke god historie på lur. Jeg er takknemlig
bistår ikke med aggressiv skatteplanleg- den endringen kommer før partner- for det han lærte meg, og ikke minst
ging. Så tror jeg noen, når kritikken gis, skapene innser at det er «bad for busi- den tryggheten han ga meg som ung
overser at også staten kan ta feil. Staten er ness» at ett kjønn er så overrepresentert dommer. Det er kunnskap som jeg har
brukt aktivt gjennom hele karrieren.
en mektig aktør, og det er viktig å ivare- i partnerskapene.
Noen
av
klientene
våre
har
skjønt
ta rettsikkerheten også til næringslivet
når staten legger til grunn et uriktig eller det, og jeg er glad for at noen av de Hvem er Norges beste advokat
mangelfullt faktum, eller anvender retts- store innkjøperne av advokattjenester i på ditt felt?
Norge har begynt å stille krav om Skatt og avgift reiser ofte komplekse
reglene feil når vedtak treffes.
kjønnsbalanse. Verdiene kommer når spørsmål. Da er ofte ikke en advokat
Du jobber i et verdensomspen- man setter sammen mangfoldige team, nok. Det er de som parrer kompetanse,
slik som Deloitte nå for eksempel gjør
nende konsern med 264.000 det viser også forskning.
Som konsernadvokat har jeg flere med sin satsing på skatte- og avgifts
ansatte i 150 land, og her i Norge
har Deloittes skatteavdeling hele ganger erfart å være tilstede på møter prosedyre, som skaper de beste resulta170 medarbeidere. Blir dette eller faglige arrangementer hos advo- tene for klientene.
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Hjort 125 år – markerer med åtte frokoster
Advokatfirmaet
Hjort markerer sitt
125
års-jubileum
med å invitere til en
Advokatfirmaet Hjort
ble grunnlagt av Harald
Nørregaard. Foto:
Advokatforeningen

rekke ulike frokostseminarer.
Totalt inviterer firmaet til åtte
ulike foredrag.
På plakaten står temaer
som arbeidsliv, digitalisering
og økonomisk kriminalitet.
Blant firmaets advokater
som skal i ilden som fore-

dragsholdere er partnerne
Anne Marie Due, Kristin Veierød, Anders Evjenth, og
Anne Helsingeng. Alle seminarene er åpne for publikum,
og fant sted de to siste ukene
i august.

&

folk
forum

Advokatfirmaet Hjort ble
etablert i 1893, da Harald
Nørregaard startet som overrettssakfører i Christiania. Fra
1932 ble Johan Bernhard
Hjort hans kompanjong.
Grunnlaget for dagens firma
ble lagt på slutten av

1970-tallet, og utvidet på
1980-tallet.
Advokatfirmaet
Hjort
består i dag av om lag 130
personer, hvorav nitti er
advokater. Firmaet eies av 34
partnere. Hjort har spesialisert seg på prosedyre og

Silje Hjemdal, Oddgeir Høyekvam,
Kenneth Arctander og Katharina Rise.

SMÅ OG STORE BRANSJENYHETER
tips@advokatbladet.no

Legalisering eller ikke?

Årets advokat-sommer

SIRI BANG BERGE,
advokat i Telenor
1) – Jeg tenker vi i Norge
lever i en god rettsstat
og skal være takknemlige for å ha et velfungerende lovverk og rettssystem. Men janteloven
kunne fått seg et skudd
for baugen.

I sommer har Advokatbladet intervjuet en rekke advokater over
hele landet om rettspolitikk, drømmer og ferie. Her får du et lite
utdrag av noen av svarene vi fikk.
1) Hvilken lov bør endres fortest mulig?
2) Hvem er din drømmegjest ved middagsbordet og hva ville du servert?
NB: Svarene er forkortet.
MARIA HESSEN
JACOBSEN, Alvheim &
Hansen Ans
1) – Straffeprosesslovens
bestemmelse om bevisforspillelsesisolasjon. Kritikken Norge stadig mottar viser at den er fortsatt
altfor
skjønnsmessig
utformet.
2) – Kim Gerdts. Jeg er
ikke veldig flink på matlaging, så jeg hadde
bedt ham ta med seg
noe take-away.

CECILIE NAKSTAD,
advokat i Matrix
Advokater
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SVERRE KOCH
Advokat Koch AS
1) – Skatteforvaltningslovens fristregler, slik at
når skattyter har gitt tilstrekkelige opplysninger
ved ligningen, så kan
ikke feil rettes etter to år,
slik det har vært i mange
tiår. Innføringen av en
fem-års frist i slike tilfeller var et feilgrep.
2) – Vi har mange gjester
så jeg må innrømme at
jeg ikke drømmer om så
mange andre, men kanskje justisministeren – så
kunne han fått noen råd
før jeg trekker meg helt
opp i hornet. Han ville
fått fisk og hvitvin og
norske jordbær!

1) – Straffen for brudd på
innreiseforbud må ned.
Det er en uforholdsmessig streng straff å gi et
ellers helt lovlydig menneske et år fengselsstraff
kun for å krysse Norges
grenser.
2) – Det nye Barneombudet Inga Bejer Engh. Jeg
ville servert mine ønsker
for barn og ungdom i
strafferettspleien og kanskje en god rødvin.

tvisteløsning, og dekker alle
sentrale rettsområder, men
er først og fremst et forretningsjuridisk firma.
Se Advokatbladet.no for
fyldig dekning av seminaret
om Digitale trender og rettsutvikling!

Les alle intervjuene på
Advokatbladet.no!

SUSANNE MUNCH
THORE, advokat og
nestleder i Advokatforeningen

JOHN ERIK AARSHEIM,
advokat i Simonsen
Vogt Wig og leder av
Yngre advokater i
Hordaland og Sogn og
Fjordane
1) – Advokatforeningen
har brukt mye tid på den
nye advokatloven. Jeg
håper at man snart får se
resultatet av dette arbeidet.
2) – Det er utrolig mange
som kunne fått plass
rundt det bordet. Men
når vi er inne på temaet
likestilling, så tenker jeg
det må bli Madonna. Foruten å være et stilikon og
å dominere hitlister i
årtier, er hun en tøff
dame, som har banet vei
for andre kvinner i en
mannsdominert musikk
industri. Jeg tror hun har
mange sære dietter, så
jeg måtte nok servert
noe
økologisk
og
vegansk.

1) – Ordningen om fri
rettshjelp: Nedslagsfeltet for fritt rettsråd bør
utvides slik som anbefalt
av Advokatforeningen,
og stykkprisforskriften
bør revideres årlig.

2) – Astrid Lindgren. Så
kunne jeg takket henne
personlig for det hun har
gjort for mange generasjoner av jenter – ja,
egentlig barn generelt.
Jeg ville servert oss
sprøstekt fersk sei, kokte
poteter og rømmesaus.

2) – I disse fotballtider
kunne jeg gjerne tenkt
meg å invitere Lise Klaveness til middag. Jeg
kjenner henne ikke, men
er det noen som kan få
meg til å bli interessert i
fotball så er det henne
(og skaperne av «Heime
bane»). Det må selvsagt
bli bergensk fiskesuppe.

BRYNJAR ØSTGÅRD,
partner i Østgård DA
og medlem av Advokatforeningens
representantskap
1) – Straffeprosessloven.
Loven er på flere punkter temmelig hjelpeløst
utformet, og med svekket rettssikkerhet, svak
saksstyring og fremdrift
som konsekvens. Sakene
tar da også unødvendig
lang tid i retten.
2) – Det er nok sikrest at
min kone tar seg av det
som skal serveres, og
noen drømmegjest kan
jeg ikke komme på.

THOMAS NORDBY, partner i Schjødt
1) – Jeg synes man bør gjeninnføre løsgjengerloven og tiggeforbudet av
hensyn til alle barna – en nasjons viktigste ressurs – som opplever å vokse
opp uten foreldrene hjemme fordi foreldrene er på omreise, ofte organisert, i Europa. Barn trenger rollemodeller og de trenger omsorg.
2) – Donald Trump. Jeg ville ha servert hjemmelagede burgere og cola,
og så ville jeg ha brukt middagen til å snakke om betydningen av samarbeid og samhandling. Og at god og respektfull kommunikasjon kan
løse alle verdens små og store problemer.

Om lag 140 personer møtte opp på
Litteraturhuset mandag 20. august
for å få med seg Advokatforeningen Oslo krets’ debatt om avkriminalisering av bruk av narkotika og
besittelse av narkotika til eget bruk.
Panelet bestod av førstestatsadvokat Katharina Rise, informasjonsansvarlig i brukerorganisasjonen Rio
og medlem av Rusreformutvalget
Kenneth Arctander, medlem av
Barne- og familiekomiteen på Stortinget Silje Hjemdal (FrP) og politileder og styreleder i Norsk narkotikapolitiforening Oddgeir Høyekvam.
Etter en introduksjon av sosiologiprofessor Willy Pedersen, diskuterte panelet ulike problemstillinger
knyttet til avkriminalisering, legalisering, strafferammer og straffenivå,
samt mulige tiltak for å bedre tilbud
til rusavhengige og forebygging av
narkotikakriminalitet.

Får ny pris
Den indiske juristen Tarunabh Khaitan (37) tildeles
den aller første Letten-prisen for unge forskere for
sitt arbeid med diskriminering- og likestillingrett.
Prisen er på to millioner norske
kroner og skal deles ut annethvert
år til en ung forsker som har utført
fremragende forskning med stor
samfunnsrelevans.
Tarunabh Khaitans bok A Theory of
Discrimination Law (OUP 2015) har
allerede påvirket indisk og europeisk
lovgivning. Boken har influert arbeidet
med ny antidiskriminerings- og likestillingslovgivning i India («Anti-Discrimination and Equality Bill»). Khaitan er
tilknyttet University of Melbourne og
Wadham College, University of
Oxford. Prisen skal brukes til å etablere «Indian Equality Law Program».
Lettenprisen markeres med et tverrfaglig seminar i Gamle festsal ved UniAdvokatbladet
8/9–2018
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versitetet i Oslo
12. og 13.
september.
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MEDLEMSNYTT

TILLATELSE TIL Å VÆRE ADVOKAT VED HØYESTERETT

Christian Fredrik Michelet, Michelet & Co
Advokatfirma AS, OSLO
NYINNMELDTE
Bedriftsadvokater
Johan Frederik Langeland, NRK Juridisk Avdeling, OSLO
Advokatfullmektiger
Sebastian Apelseth, Advokatfirmaet Preto & Co DA,
BERGEN
Nazia Asghar, Advokatfirmaet Taha AS, OSLO
Jørgen Bye Barkvoll, Advokatfirmaet Selmer AS, OSLO
Marte Juliet Løkkebø Barlund, Advokatfirma Blikra,
Slotterøy & Fonn avd. Florø AS, FLORØ
Kristiane Emilie Berg, Legal 24 Advokatfirma AS, OSLO
Aleksander Bern, Gram, Hambro & Garman Advokatfirma
AS, OSLO
Martin Bye, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Trondheim AS, TRONDHEIM
Caroline Langangen Cleve, Asker Advokatkontor AS, ASKER
Nora Dahle, Advokatfirmaet Ræder AS, OSLO
Elise Dale, Wikborg Rein Advokatfirma AS, OSLO
Else Marie Dramdal, Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS,
OSLO
Gerd Elisabeth Fredheim Faanes, Advokatfirma DLA Piper
Norway DA, OSLO
Kristiane Fasseland Fahret, Advokatfirmaet Halvorsen & Co
AS, LILLESTRØM
Henriette Celine Støa Gaustad, Advokatfirmaet Gaustad
AS, FREDRIKSTAD
Eirik Hauge, Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS,
FØRDE
Johnny Helleren, Advokatene Jensen & Bilstad, EGERSUND
Nilam Ilyas, Advokatfirmaet Munir AS, OSLO
Lisa Charlotte Jakobsen, Advokatfirmaet Rønning-Hansen
AS, TROMSØ
Jostein Torske Jenssen, Advokatfirmaet Thommessen AS,
OSLO
Natalie Osenbroch Kallevik, Bull & Co Advokatfirma AS,
OSLO
Truls Ove Karlsen, Advokatfirmaet Grette AS, OSLO
Jørgen Keiserud, Advokatfirmaet Thommessen AS, OSLO
Elisabeth Krauss-Svensrud, Advokatfirmaet Østgård DA,
TROMSØ
Emil André Olsen Krogh, Advokatfirmaet Arne Johansen &
Co AS, SANDNESSJØEN
Anders Lien, Advokatfirmaet Grette AS, OSLO
Eirik Lima, Advokatcompagniet DA, BERGEN
Randi Lind, Vierdal Advokatfirma AS, STAVANGER
Ingvild Johanne Linde, Advokatfirmaet Siri K. Karlsen AS,
PORSGRUNN
Marius Mathisen, Linnet & Co Advokatfirma DA, TROMSØ
Ingrid Sævold Moe, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
Bergen, BERGEN
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Fredrik Solem Neraker, KPMG Law Advokatfirma AS, OSLO
Tord Le Van Pedersen, Wikborg Rein Advokatfirma AS, OSLO
Hans Henrik Pettersen, Advokat Erik Parmer, HALDEN
Jarand Stolpestad, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
AS, BERGEN
Hilde Wang Sveva, Advokatfirmaet Hesselberg AS, LARVIK
Karin Maria Svånå, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS,
LILLESTRØM
Victoria Sæland, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS,
STAVANGER
Sondre Stier Thorbergsen, Advokatene Leiros & Olsen AS,
TROMSØ
Haakon Christoffer Toms, Advokatfirmaet Økland & Co DA,
LILLESTRØM
Håkon Torgersen, Advokatfirmaet Skjold AS, SORTLAND
Harald Haugli Trosdahl, Advokatfirmaet BAHR AS, OSLO
Fullmektig hos bedriftsadvokat
Haakon Flage Bratsberg, Telenor ASA – Group Legal,
FORNEBU
Damir Drace, Protector Forsikring ASA, OSLO
Irina Fodchenko, Lukoil Overseas North Shelf AS, OSLO
Axel Fernando Knudtzon, Protector Forsikring ASA, OSLO
Simen Borgeteien Myrvold, Protector Forsikring ASA, OSLO
Stina Raustein, Sandnes Sparebank, SANDNES
Lise Holck Rognaldsen, Odfjell Drilling AS, KOKSTAD
Fullmektig hos organisasjonsadvokat
Suzanne Victoria, Brennhovd, Finansklagenemnda, OSLO
Privatpraktiserende advokater
André Lillehovde van der, Eynden, Advokatfirmaet
Campbell & Co AS, HAMAR
GJENINNMELDTE
Bedriftsadvokater
Magne Andreas Buaas Bye, Nye Veier AS, KRISTIANSAND S
Hege Hogstad, Posten Norge AS, OSLO
Alexander Krogstad, Sixty AS, BERGEN
Rine Anette Bøhagen Simensen, Statnett SF, OSLO
Advokatfullmektiger
Caroline Teige, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS,
HARSTAD
Offentlig ansatt advokat
Øystein Svendsen, Kristiansund kommune, KRISTIANSUND N
Privatpraktiserende advokater
Lars Aamdal, Advokatfirmaet Ræder AS, OSLO
Carl Håkon Andersen, Advokatfirmaet Lund & Co DA, OSLO
Fredrik Lilleaas Ellingsen, Advokatfirmaet Selmer AS, OSLO
Pål Christian Grønstad, Advokatfirma Pål Grønstad AS, OSLO
Kathrin Aarseth Haram, Advokatfirmaet Judicia DA,
ÅLESUND
Joachim Sopp Onsrud, Eiendomsmegler 1 Hedmark
Eiendom AS, HAMAR
Sindre Stave, Oslo Advokatkontor AS, OSLO
Ove Wangensteen, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund
AS, HAUGESUND

MEDLEMMER SOM HAR SKIFTET STATUS
Fra aktiv til pensjonist
Einar Granli, OSLO

Anton Ragnar Kraugerud, JAR
Leif Joachim Moltke-Hansen, OSLO
Amund Torstein Rugtvedt, TROMSDALEN

Bistandsadvokat-ordningen

under lupen
Alle bistandsadvokater og
tingrettsdommere vil i løpet
av høsten få tilsendt en
spørreundersøkelse om
bistandsadvokatordningen
og hvordan den fungerer.
Undersøkelsen er et ledd i
en evaluering av ordningen.
TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Det er i år ti år siden bistandsadvokatordningen ble utvidet for å styrke fornærmedes og etterlattes posisjon.
Endringene, som trådte i kraft i juli
2008, har siden ikke blitt evaluert.
Nå ønsker Justis- og beredskaps
departementet å finne ut om bistandsadvokatordningen fungerer etter hensikten, og også om ordningen er
effektiv nok.
Det er firmaet Oxford Research i
samarbeid med konsulentselskapet
Menon Economics som skal stå for
evalueringen.
– I utgangspunktet skal vi forsøke å si
noe om erfaring, og hva som er status, og
om hvordan ordningen fungerer. Det
finnes ikke noe nullpunkt der vi kan si at
«slik var det i 2008». Det vil ikke være
mulig å si, med to streker under svaret, at
bistandsadvokatordningen har ført til
«det og det og det». Men vi skal gi noen
anbefalinger ut fra formålet med ordningen, og si noe om hvordan utvidelsen
har fungert i forhold til målet, som var å
styrke fornærmedes stilling. Og også se
på eventuelle utilsiktede konsekvenser,
forteller senioranalytiker og jurist Tor
Egil Viblemo i Oxford Research.

– Mye skjer på straffeprosessfeltet, og det foreligger forslag til omfattende endringer som
også berører bistandsadvokatfeltet, sier senioranalytiker Tor Egil Viblemo.

Det er han som er ansvarlig for evalueringen.
Også mer praktiske og byråkratiske
forhold, som hvordan salæroppgaver
behandles, skal vurderes.
– Og om det er noen dilemmaer i
ordningen, spesielt i det som skjer i
rettsalen, i etterforskningsfasen og i
den løpende bistanden, sier han.
Det skal også kartlegges om
bistandsadvokatordningen
grenser
mot eller overlapper andre, offentlige
tilbud.
Han forteller at en viktig kilde i
evalueringen er statistikk og data fra
Domstoladministrasjonen, for eksempel salæroppgaver som viser tidsbruk.
– Og så skal vi gjøre intervjuer med
en del ulike aktører, blant annet
utvalgte dommere, bistandsadvokater,
forsvarsadvokater og interesseorganisasjoner som krisesentre og dem som

representerer voldsutsatte og ofre for
seksuelle overgrep, og blant annet
Advokatforeningen.
Han håper at så mange bistands
advokater som mulig vil svare på spørreundersøkelsen.
– Undersøkelsen vil blant annet ha
et fritekst-felt der advokatene kan gi
innspill om hvordan de opplever ordningen, og dele sine erfaringer.
Bistandsadvokater sitter på veldig mye
nyttig informasjon om hvordan ordningen fungerer, og om hva som er
utfordringene. Mens dommere vil ha
et annet erfaringsgrunnlag som også er
relevant. Tanken er at undersøkelsen
skal gå ut til alle som jobber som
bistandsadvokat, og til alle dommere i
tingrettene, sier Viblemo.
Evalueringen skal munne ut i en
rapport som skal være ferdig i midten
av februar til neste år.
Advokatbladet 8/9–2018
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Advokat Vilde Aas
Jakobsen har gått fra
stillingen som Senior
Counsel i Siemens AS til
stillingen som General
Counsel i Siemens
Mobility AS.
Advokatfullmektig
Bjørn Bäckstrøm
Mæland har sluttet i
BDO Advokater AS og
begynt i Advokatfirmaet
Erling Grimstad AS i Oslo.
Advokatfullmektig
Thea Normann har
sluttet hos Fylkesmannen i
Oslo og Akershus og
begynt i Advokatfirmaet
Ulset i Oslo.

NYHETER

Advokat Christer
Bjørnevik har sluttet i
Kluge Advokatfirma AS i
Stavanger og tiltrådt som
partner i Haver Advo
katfirma AS i Stavanger.
Advokat Kjetil Stensvik
har sluttet i Equinor ASA
på Fornebu og tiltrådt
som partner i Kluge
Advokatfirma AS
i Oslo.
Advokat Karl Even
Rygh har sluttet i Nordisk
Skibsrederforening i Oslo
og tiltrådt som partner i
Advokatfirmaet
Wiersholm AS i Oslo.

Advokat Marianne
Brinch van Meenen har
sluttet i Codan forsikring
NUF i Oslo og begynt i
Jernbanepersonalets bank
og forsikring i Oslo.

Advokat Anja
Jonassen har sluttet i
Advokatfirmaet Andersen
& Bache-Wiig og har
tiltrådt som partner i
Advokatfirmaet Brønner
& Co DA i Oslo.

Advokat Helge Hartz
har sluttet som partner i
Advokatfirmaet Consensus
ANS i Elverum og startet
opp Advokatfirmaet Hartz
& Co AS i Elverum.

Advokat Silje Helen
Bredesen har gått fra
Advokatfirmaet Teigstad
AS’ avdeling i Oslo til
firmaets avdeling i
Mosjøen.

Advokat Kathrine
Berglie har sluttet i TP
Advokatfirma DA i
Sandnes og begynt i
Advokatfirmaet Price
waterhouseCoopers AS i
Stavanger.

Advokat Vidar
Riksfjord har sluttet i
Advokatfirmaet Schjødt
AS i Oslo og tiltrådt som
partner i Advokatfirmaet
ClP DA i Oslo.

Advokatfullmektig
Trude Gran Melbye har
sluttet i Wikborg Rein
Advokatfirma AS i Oslo
og tiltrådt som partner i
Advokatfirmaet Selmer
DA i Oslo.
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Advokat Cathrine
Møller Faaberg har
sluttet i Advokatfirmaet
Hjort DA i Oslo og
tiltrådt som partner i Fend
Advokatfirma DA
i Oslo.

Advokat Jan Sandtrø
har sluttet som partner i
Advokatfirmaet DLA
Piper Norway DA i Oslo
og jobber som Of
Counsel for DLA Piper i
det oppstartede selskapet
Jan Sandtrø.
Advokat Einar
Drægebø har sluttet i
Advokatfirmaet Kyrre
ANS i Bergen og tiltrådt
som partner i
Advokatfirmaet Harris
DA i Bergen.
Advokat Helga Sophie
Espedal Bocchetti
har sluttet i Protector
Forsikring ASA i Oslo og
begynt i Advokatfirmaet
Salomon Johansen AS i
Drammen.
Advokat Pål Fagerberg
Nilson har sluttet i
Advokatfirmaet Kopstad
& Nilson AS, og tiltrådt
som partner i Aurlien
Vordahl & Co
Advokatfirma AS.

SE JOBB-BYTTER
OGSÅ PÅ
ADVOKATJOBB.NO
Informasjonen om jobb-bytter

Advokat Pål Granberg
har sluttet i Advokatfirmaet
Consensus ANS i Elverum
og begynt i Advokat
firmaet Hartz & Co AS i
Elverum.
Advokat Aina Janett
Tornes har sluttet i
Ernst & Young
Advokatfirma AS i
Stavanger og startet hos
Rådmannen i Rogaland.
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Advokat Daniel
Lindebjerg Haaland har
sluttet i juridisk avdeling i
Hydro Extruded Solutions
AS Oslo og begynt i
juridisk avdeling i Norsk
Hydro ASA i Oslo.
Advokat Alexis Helene
Cameron har sluttet i
Telenor Eiendom Holding
AS på Fornebu og begynt
i Get AS i Oslo.

Juridisk fakultet får nytt bygg
Tirsdag 21. august startet arbeidet med å
reise et nytt bygg for juridisk fakultet på
Tullinløkka i Oslo. Bygget får mer enn
3000 sitteplasser og kontorer til 200 ansatte. Målet er at alt skal være klart på
nyåret 2020.
Alle jusstudentene og det juridiske
fakultetsbiblioteket skal samles i det nye
bygget. De tradisjonsrike bygningene på
Universitetsplassen i Karl Johan beholder
instituttene de huser i dag, mens det
nåværende biblioteket og lesesalene bygges om til forskningsplasser, ifølge Rett24.

år siden

OPPTAGELSE AV RETTSFORHANDLINGER STENOGRAFISK ELLER VED LYDBÅND

«Hovedstyret besluttet i møte 27. november 1967 å forelegge ovenfor
nevnte spørsmål for sivilprosesslovutvalget med anmodning om at utvalget undersøker hvordan problemet er
løst i andre land og deretter uttaler
seg om hvorvidt saken bør tas opp
med Justisdepartementet.
Lovutvalget for sivilprosess uttaler:
«Utvalget finner at det bør gis adgang til at forklaringer fra vitner, parter og sakkyndige opptas på lydbånd
eller stenografisk, og at saken tas opp
med Justisdepartementet.
Etter utvalgets mening vil lydbåndopptak (stenografi vil sjelden være aktuelt) i mange tilfelle innebære betydelige fordeler, men en overgang til
en slik ordning vil også medføre betydelige problemer.
Opptak av vitne- og partsforklaringer på lydbånd vil først og fremst innebære en betydelig fordel ved bevis-

opptak forut for hovedforhandling/
ankeforhandling. Man slipper diskusjoner med dommere og motparter om
hva vitnet eller parten egentlig har
sagt. Det må også antas at bevisopptaket vil gå fortere, slik at man sparer tid.
Opptaket vil også nødvendiggjøre at
man spør i tur og orden, og ikke snakker i munnen på hverandre. Videre vil
man i mange tilfelle ved lydbåndopptak kunne bevare nyanser i forklaringene som ellers lett går tapt når de som
nå føres i pennen av en dommer.
Utvalget mener at man også bør ta
sikte på å gjennomføre lydbåndopptak av vitneforklaringer og partsforklaringer ved hovedforhandling for byog herredsrettene, muligens også ved
ankeforhandling for lagmannsrettene.
Det er av stor betydning at bevisene
blir «konservert», slik at man unngår
erindringsforskyvninger og taktiske
forskyvninger i forklaringene.

(…) Gjennomføringen av en praksis
med lydbåndopptak vil kunne bli
kostbar. Utvalget mener imidlertid at
hensynet til saken økonomiske side
ikke bør hindre en slik ordning. (…)
For øvrig mener utvalget at man bør
ta sikte på en ordning, hvoretter alle
forklaringer fra parter, vitner og
sakkyndige skal opptas.
(…) Systemet med lydbåndopptak
under forhandlingene er imidlertid i
utstrakt bruk i Sverige, og ser ut til å
virke tilfredsstillende der. (…) Som
nevnt mener utvalget at saken bør tas
opp med Justisdepartementet.»
Hovedstyret behandlet saken på ny
i møte 30. september 1968 og besluttet overfor Justisdepartementet å
foreslå at det blir nedsatt et utvalg
med representanter for departementet, Dommerforeningen og Advokatforeningen til å utrede saken.»

hentes fra Advokatforeningens
medlemsregister, eller fra
bidrag sendt direkte til
redaksjonen@advokatbladet.no.
Om informasjonen hentes fra
registeret, vil du bli kontaktet før
publisering.
Neste frist for innsendelse er
14. september 2018.
NB: Spalten er kun for Advokat
foreningens medlemmer.
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Tok et siste farvel med Tor Erling Staff
Første fredag i august var
familie, venner, og tidligere
kolleger samlet i Frogner
Kirke i Oslo for å overvære
bisettelsen av tidligere
strafferettsadvokat Tor Erling
Staff.

Han erkjente at advokat-faren også
kunne være krevende.
– Fatter´n krevde mye av alle rundt
seg – også seg selv. Han sa at vi måtte
ansatte unge jurister før de var blitt
ødelagt av det offentlige, fortsatte
Staff.
– Det var mye humor, latter og aldri
en kjedelig dag på jobb, fortsatte sønnen.
TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD
Trygve Staff trakk frem farens evner
Med musikk av Mariann Aas Hansen, til å se mennesket bak fasaden.
– Han så helt bort fra utseende når
og en innholdsrik tale av advokat
sønnen Trygve, ble det en verdig av- han møtte folk. Om de var slitne eller
hva det var, – han møtte dem som
skjed med advokat-nestoren.
– Som far var han absolutt ingen mennesker, påpekte sønnen.
De siste månedene tilbragte Tor
høne-far.Vi fikk stor frihet i barndommen, han jobbet jo mye. Men han var Erling Staff på Smestadhjemmet i Oslo,
der han sovnet stille inn 22. juli.
veldig raus, sa Trygve Staff i talen.

Ditt testamente – en gave til livet!
En testamentarisk gave til forskning er en gave til fremtidige generasjoner.
Du etterlater deg en investering i livene til dem som kommer etter deg.

Foto: Paal Audestad

Du setter igjen varige spor ved at du
bidrar til ny og bedre behandling for dem
som rammes av hjerte- og karsykdom eller
demens. Å planlegge for tiden etter deg
sikrer at din arv brukes slik du ønsker det.
Du velger selv hvilken sak som står ditt
hjerte nærmest.

Thomas Mathiesen og Frode Sulland.
Halvard Helle, Anne Marstrander Berg og
Cecilie Nakstad.

Mona Høiness, Berit Holm og Ola Thune.

Trygve Staff foran til høyre.

Trygve Staff og Katrine Sanne.

ADVOKAT - ADVOKATFULLMEKTIG
LegaL24 advokatfirma består av 10 advokater og
advokatfullmektiger. Selskapet håndterer saker på en
rekke ulike rettsområder, og en stor andel saker er knyttet
til bistand til klienter med boligkjøperforsikring som
tegnes via flere av de store eiendomsmeglerkjedene i
Norge. I tillegg håndterer selskapet juridisk bistand for
klienter som har advokatforsikring via sine fagforbund.
Advokatfirmaet Legal24 er i vekst, og med nye avtaler og
økende sakstilfang må vi styrke bemanningen ytterligere
innen fast eiendom. Vi søker derfor etter advokat eller
advokatfullmektig, fortrinnsvis med relevant erfaring på
området.

Vi holder til i nye og moderne lokaler i Universitetsgaten,
rett ved Oslo tinghus, Borgarting lagmannsrett og
universitetet. Firmaet er opptatt av å levere høy kvalitet
og servicenivå til klienter gjennom innovativ bruk av IT
og moderne sakshåndteringsplattform.
Vi er ute etter deg som ønsker å jobbe i et faglig sterkt,
og dynamisk miljø med nødvendige kvalifikasjoner som:
Faglig dyktighet • Solid formidlingsevne både muntlig
og skriftlig • Strukturert og effektiv • Selvstendig,
beslutningsdyktig og trygg på egne ferdigheter

vi tiLbyr:
ansvar og seLvstendige oppgaver • fagLig og personLig utvikLing • godt miLjø, både fagLig og sosiaLt •
spennende og varierte saker • konkurransedyktige betingeLser søknad med cv sendes tiL post@LegaL24.no

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på tlf. 23 12 00 00. Vi hjelper deg gjerne!
www.nasjonalforeningen.no/testamente
Advokatbladet 8/9–2018
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23.05.2017 12.35

universitetsgata 8, 0164 osLo
WWW.LegaL24advokat.no

søknadsfrist; 7. september spørsmåL rettes tiL:
advokat marianne kvanvik tLf 997 38 662
administrasjonssjef siLje aune gammeLLi tLf 928 18 311
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Gunn Kathrine Stangvik er leder av
Finnmark krets, og har engasjert
seg sterkt i kampen mot halveringen av reisesalæret for advokater.
Hun forteller at den gode tiden til å
lese kommer av mye tid alene, uten
barn. Naturen er hennes annet
hjem, og i Finnmark er veien kort ut
i periferien. Hun fisker og går på ski,
og henter kraft og inspirasjon i
nordlys og måneskinn. Ellers sysler
hun med (re)design og lager vakre
samiske armbånd i reinskinn og tinn.

BOKTIPSET
Navn og alder: GUNN KATHRINE STANGVIK,
49 ÅRW
Tittel: ADVOKAT
Arbeidssted: EGEN PRAKSIS I ALTA

Hvilken bok har gjort sterkest
inntrykk på deg, og hvorfor?
Fra barnelitteraturen husker jeg særlig
historien om Gunda Gravemaskin, av
Virginia Lee Burton. Jeg var tidlig opptatt av utenforskap, tydeligvis. I voksen
alder er det kanskje Kejsarn av Portugallien, av Selma Lagerløf, og Hans Falladas, Alle dør alane (2011-utgaven).
Hvordan velger du lesestoff?
Først og fremst gjennom avisene jeg
abonnerer på. Etterhvert får man jo en
følelse av hvilke anmeldere og folk
rundt en som man gjerne lytter til. Men
tiden er dyrebar og min viktigste ressurs, så jeg forlater lett en bok som føles
tung, eller ikke fenger.

aldri så fjern fra virkeligheten at den ikke
oppfattes høyst aktuelt, og engasjerende, slik jeg vurderer utviklingen, i alle fall.
For meg som overhodet ikke er på sosiale
medier og har skrevet dikt rundt temaet
app gjør deg slapp, var denne boka «gefundenes fressen». Løp og kjøp!

Hvilken er den neste boken du skal
lese?
Som en ivrig bokkjøper ligger det alltid
nye bøker klar, avhengig av lyst, inspirasjon eller tilfeldigheter. Jeg skal nå fullføre Dødevaskeren av danske Sara Omar.
Hvis du skal kjøpe en bok til en god
Idioten av Dostojevskij ligger også på
venn, hvilken vil du kjøpe?
Akkurat nå blir det utvilsomt Nullingen bordet, delvis lest. Jeg har dessuten sisav Paul Abel, av Bjørn Vatne. Den leste te boka om Per Fuggeli, Per dør. Han var
jeg på hytta i sommer. For en page- en mann jeg har ansett som en foreturner av en fremtidsdystopi! Hva skjer gangsperson hva gjelder å benytte sin
når vi kommer til oppgradering av men- fag- og medieposisjon til å løfte viktige
nesket? Hovedpersonens kjæreste er og essensielle livsspørsmål. Jeg har også
dommer i tingretten, og rettsordenen nylig kjøpt Terje Tvedts Det internasjoblir dermed også tematisert. Boka blir nale gjennombruddet.

Juridisk oversetterekspertise
Våre erfarne statsautoriserte translatører
gir deg rask og profesjonell service.
Kontakt oss gjerne på tlf. 55 30 17 30,
post@allegro-as.no eller www.allegro-as.no.

Oversettelse for næringslivet og offentlig sektor siden 1979
Bred erfaring og kompetanse
Kontakt oss på tlf. 810 33 333
eller post@translator.no
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Kan du anbefale en fagbok?
Parts- og vitneavhør av Nils Erik Lie, er
kjærkommen. Hjernen er stjernen av
Kaja Norengen bør også kunne sortere
under fagbok her, særlig når jeg reflekterer over Justisdepartementets begrunnelse for halverte salærsatser på
advokaters reise, også ved bilkjøring.
Håpløst tankeløst. Blir egentlig advokaten slik vi kjenner rollen «nullet ut»?
Leser du e-bøker?
Nei. Det er ikke noe for meg.
Hvem vil du utfordre (og litt om
hvorfor)?
Tidligere kollega og mentor, advokat Ulrik Hegnar, er vel det mennesket jeg forbinder mest med litteratur og livskunst.
Han viste også veien til et rikt forfatterskap, den svenske nobelprisvinner Selma Lagerløf, og det på en innholdsrik,
morsom, interessant og sjenerøs måte.

Vil styrke fri rettshjelp med Oslo
Legal Walk
For første gang arrangerer Juristforbundet rettshjelpsdugnaden Legal Walk i Oslo. Hensikten er å belyse viktigheten av
nødvendig juridisk
rådgivning,
uavhengig
av økonomiske
Oversettelse
for næringslivet
og offentlig
sektor
siden 1979
ressurser og geografisk tilhørighet. Juristforbundets presiBred erfaring og kompetanse
dent Curt A. Lier mener at rettshjelpsutviklingen i Norge er
Kontakt
oss på tlf. og
810peker
33 333
bekymringsverdig,
på tre ulike årsaker.
eller– For
post@translator.no
det første lever de som jobber frivillig med fri rettshjelp fra hånd til munn, slik at tilgangen blir veldig problematisk. Samtidig er det veldig lenge siden inntektsgrensene har blitt regulert, slik at de er altfor lave og stadig
færre havner under den, sier han.
Legal Walk starter på Universitetsplassen i Oslo 5. september og er en vandring gjennom Oslo sentrum hvor
advokater, jurister og andre som støtter fri rettshjelp kan
bli med.
For å delta må man betale 300 kroner og hele overskuddet går til forskjellige rettshjelpstiltak, slik som Jussbuss,
Gatejuristen, Barnas Jurist og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

FORLATER BRANSJEN

Nils H.Thommessen har gitt seg som advokat og
managing partner i Wiersholm, og startet som
partner i investeringsselskapet Summa Equity.
«Det var noen alternativer, og da jeg fikk denne
muligheten, møtte den tre pilarer som er viktige for meg –
gjøre gode deals, lede skikkelige, smarte folk, og ta samfunnsansvar», sier han til Finansavisen.
Summa Equity investerer, ifølge avisen, bare i det de
definerer som bærekraftige selskaper. Foreløpig har selskapet blant annet gått inn i Norsk Gjenvinning, Lin Education, et selskap som tilbyr digital opplæring i grunnskolen,
og i det polske fiskeforedlingsselskapet Milarex.
– RETTSSTATEN AVSKAFFET I TYRKIA

Den tyrkiske rettsstaten er ikke «forvitret»,
den er effektivt avskaffet, skriver advokat
Anne Christine Kroepelien i et innlegg i Aftenposten. «Dagens situasjon tilsier at Europa
kan forvente mange tyrkere med rett på asyl», skriver hun.
«Det er en grov underdrivelse av Aftenposten å skrive på
lederplass 19. juli at presidenten «har fått enda større muligheter til å påvirke domstolene». Det er ikke lenger maktfordeling
i Tyrkia, det er Erdogan som bestemmer», skriver Kroepelien.
Hun er styreleder iVigdis Freedom Foundation, en organisasjon som støtter kvinners juridiske rettigheter over hele verden, og som hjelper kvinnelige menneskerettsforkjempere.
I HVITVASKINGSREGLENES KJØLVANN

Tusenvis av nordmenn er utpekt som risikopersoner i den
globale databasen World-Check, har Dagens Næringsliv
avslørt. World Check oppgir å ha verdens største banker
og advokatkontorer og mer enn 300 politimyndigheter og
etterretningstjenester som kunder. Advokat Jon Wessel-Aas
sier til avisen at «slike databaser oppstår fordi lovgiverne
har vedtatt antihvitvaskingsregler som nærmest tvinger slike tjenester frem».
Han mener at hvitvaskingsregelverket er et eksempel på
et regelverk som er blitt vedtatt, uten at politikerne forstår
rekkevidden og konsekvensene.
«Regelverket fremstår som utarbeidet av noen byråkrater som har levd hele sitt liv inne i et mørkt kott, uten
utsyn til en praktisk virkelighet», sier Wessel-Aas.
«Det gode formålet er å bekjempe hvitvasking, korrupsjon og terror, men ironien er at man har skapt et nytt
grunnlag for utpressing og korrupsjon.»
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Løsningsordet finner du ved å sette sammen bokstavene i
de gule rutene til et ord eller et navn.
Send løsningen til redaksjonen@advokatbladet.no innen
14. september. Vi trekker ut en vinner som får fem flaxlodd
i posten.
Vinneren av kryssordet i juni/juli-utgaven var Eirinn
Landgren, Oslo.
Vi gratulerer!
Løsningsordet var TINGRETT.
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Advokaten

Advokater i

Advokatforeningens leder, Tromsø-advokaten Jens
Johan
Hjort,
var godt fornøyd med gjennomføringen av
en rettssak som
rollespill under
Arendalsuka.

Elsa Norge samlet internasjonale jusstudenter i Oslo til fotografering i forbindelse med oppstart av det nye studieåret
Anine Kierulf oppfordret sammen med
advokat Jon Wessel Aas, dekan Dag Michaelsen, og Juristforbundets president Curt A.
Lier interesserte til å bli med på Oslo Legal
Walk som finner sted 5.september. Vandringen arrangeres for første gang, og hele overskuddet går til ulike rettshjelptiltak.
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PRØV
ADVOKATJOBB.NO
BRANSJENS
EGEN JOBBPORTAL

UTGIVELSER 2018

Cecilia Dinardi og Advokatfirmaet Elden forlenget sommeren med en firmatur til
Mallorca.

Advokatfirmaet Wiersholm kickstartet
sin summerschool med ulike aktiviteter, deriblant en fartsfylt rib-tur i Oslofjorden.

Nr
10
11
12

Bestillingsfrist annonser
21. september
26. oktober
30. november

Utgivelser
1. oktober
5. november
10. desember

Henrik@advokatbladet.no

Prøv en annonse på Advokatjobb.no
Bransjens egen jobbportal!
Ledige jobber innenfor juss-Norge samlet på ett sted.
Du treffer både jobbsøkere og advokater som er ute etter
å orientere seg i markedet.
Gratis, rullerende Nytt om navn-funksjon profilerer alle som har
byttet jobb.
Vi har gunstige årsavtaler!
1-5 annonser: 7.500 kroner
6-20 annonser: 14.000 kroner
21-50 annonser: 30.000 kroner

Advokatfirmaet Elden er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av 60
advokater/-fullmektiger. I hovedsak tilbyr vi advokattjenester knyttet til straffesaker
og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker. Innenfor strafferettsfeltet er vi et av landets
største advokatfirmaer.
Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen, Elverum, Sandefjord og
Stavanger, men behandler saker over hele landet. Vår målsetning er å tilby
advokattjenester på et høyt faglig og etisk godt nivå.

Som følge av stadig økende oppdragsmengde søker vi
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Søknader vurderes fortløpende.

SEKRETARIATET
Den Norske Advokatforening
Kr. Augustsgate 9,
0164 Oslo
post@advokatforeningen.no
www.advokatforeningen.no
Telefon: 22 03 50 50

Advokatfullmektiger – Bergen
Søknadsfrist 10. juni 2017

Advokatfullmektiger – Oslo
Søknadsfrist 10. juni 2017

Felles for fullmektigstillingene er at vi ser etter engasjerte og selvstendige jurister som trives med utfordringer og prosedyre.
Arbeidsoppgavene vil være allsidig, med hovedvekt på
• Klientoppfølging og prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
• Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.
• Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper. Du må ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god

Skreddersy dine annonser
til alle våre plattformer!
Kontakt oss for et pakketilbud.

ABONNEMENT
abonnement@advokatbladet.no
Bladet utgis 10 ganger i året.
Priser abonnement per år:
Vanlig
685 kr
Studenter
355 kr
Advokatassistenter
380 kr
Utland
835 kr
Enkeltblader
65 kr

Merete Smith,
generalsekretær,,
ms@advokatforeningen.no
Baard Amundsen,
kommunikasjonssjef,
ba@advokatforeningen.no
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VÅRE PARTNERE PÅ ADVOKATJOBB.NO
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TIPS REDAKSJONEN
tips@advokatbladet.no
Kr. Augustsgate 9,
0164 Oslo

JOURNALIST
Thea N. Dahl
thea@advokatbladet.no
Mobil: 482 58 420

07

@Advokatbladet

Advokat(er) – Bergen

Advokatbladet betinger seg rett
til å arkivere og utgi stoff
i elektronisk form.
Redaksjonen forbeholder seg
retten til å redigere og forkorte
innlegg.

GRAFISK FORMGIVER
Kari Anne Nordby
kari.anne.nordby@07.no

Følg Advokatbladet på
Facebook, Twitter og
Instagram

Etter flyttingen til nye lokaler er vi åpne for å knytte til
oss advokater med interesse for prosedyreorientert
praksis. Ulike tilknytningsformer er aktuelle.

REDAKSJONSRÅD
Jon Wessel-Aas (leder)
Silje Christine Hellesen
Halvard Helle
Ina Lindahl Nyrud
Emanuel Feinberg

JOURNALIST
Henrik Skjevestad
henrik@advokatbladet.no
Mobil: 482 28 776
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Den liberale jusprofessoren Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen
opplyste sine lesere om at han hadde blitt
blokkert på Twitter av Norsk Narkotikapolitiforening.

ANNONSEINFO
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SosialeMedier

IA – 2041

03

TRYKKERI
07 Media – 07.no
Telefon: 63 86 44 00
Advokatbladet ønsker å arbeide etter regler for god presseskikk
slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Ta kontakt med
redaksjonen dersom du mener deg urimelig behandlet i en
omtale. Du kan også klage direkte til Pressens faglige utvalg,
Rådhusgt. 17, 0158 Oslo.
Tlf: 22 40 50 40
Faks: 22 40 50 55
E-post: pfu@np-nr.no

BESTILL GRATIS PRØVETILGANG TIL JURIDIKA PÅ POST@JURIDIKA.NO

Nye titler på Juridika

Nå finner du Universitetsforlagets
jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte
lovkommentarer på Juridika.

KONTAKT: POST@JURIDIKA.NO

JURIDIKA.NO

