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SELVBETJENING, MASKINLÆRING, 
advokatroboter og kunstig intelligens: 
Ordene har vært på mange advokaters 
lepper denne våren. På Oslo krets’ 
årsmøte i mars, på Representant-
skapsmøtet i juni, på møte i Forum 
for de store advokatkontorene, og 
i utallige andre arrangementer har 
advokater blitt fortalt at de må bli 
med på law-tech-bølgen, eller bli 
akterutseilt.

«DET ER STOR FORSKJELL mellom 
de ulike firmaene i Norge, men et 
raskt økende fokus på dette nå. 
Det merker vi på de mange teknologi- 
eventene i bransjen i det siste», sa 
Nikolaos Kratimento, advokatfull-
mektig hos EY Norge på Yngre 
Advokater Oslo krets’ møte om 
digital teknologi.

THE LAW TECH FACTORY, som 
springer ut fra UiO og StartupLab 
i Oslo, er grunnlagt av en tidligere 
jusstudent og en fysiker. De to fikk 
nylig en million kroner fra Forskings-
rådet for å realisere sine planer. 
Foreløpig har de utviklet en selv-
betjent, gratis samboerkontrakt.

HELP FORSIKRING er størst på 
automatiserte publikumstjenester her 
hjemme: I mai lanserte selskapet en 
Min side-portal, med sikker innlog-
ging via BankID, i Norge, Sverige og 
Danmark, der kunden kan laste opp 
dokumenter, ha dialog med advokaten, 

og alltid kunne se det siste advokaten 
har foretatt seg i egen sak. 

I JULI LANSERES et online-testament, 
som kunden selv kan sette opp, 
forteller Help-sjef Johan Dolven.

SELSKAPET TESTET UT selvbetjente 
samboeravtaler før jul, og opplevde 
knallsuksess. Nå tilbyr Help blant 
annet selvbetjente kjøpsavtaler for 
bil, båt og verdigjenstander, gave-
brev, gjeldsbrev og husleieavtaler. 
– Alt er utviklet av Helps advokater 
i samarbeid med Making Waves’ 
teknologimiljø, sier Dolven.

OGSÅ ENKELTMANNSFIRMAER må 
bruke tid på å tenke på hvordan de 
selv kan ta i bruk maskinkraft for 
å forbedre sitt tilbud til klientene, 
sa tekno-eksperten Chrissy Lightfoot 
på representantskapsmøtet. 

MEN HVEM BLIR EIER av teknologien? 
Skal man la noen andre sitte med 
eierskapet til noe som blir fantastisk 
intelligent og smart, spør Nicolai 
Halbo i Simonsen Vogt Wiig.

LES OM hvordan den teknologiske 
utviklingen påvirker advokatbransjen 
på sidene 18-25.
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nina@advokatbladet.no
mobil: 915 59 602
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Nyheter fra Universitetsforlaget

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge

Plan- og bygningsrett
Kort forklart

Frederik Zimmer

Internasjonal inntektsskatterett
5. utgave

Einar Harboe og Marianne Brockmann Bugge

Skatteforvaltningsloven
Kommentarutgave

Migrasjon preger vår tids offentlige debatt 
mer enn noe annet tema. I boken hva er 
en FLYKTNING forklarer og rydder Vigdis 
Vevstad i begreper, institusjoner og løsnings-
mekanismer. Med gjenkjennelige eksempler 
beskrives den internasjonale og europeiske 
utviklingen på området. 

Kr 199,-

Plan- og bygningsretten er et omfattende 
rettsfelt som angår de fleste på en eller 
 annen måte. Denne boken gir en kortfattet 
frem stilling av sentrale elementer i plan- og 
bygningsretten. Hovedvekten ligger på en 
fremstilling av arealplanprosesser, innholdet i 
arealplaner, gjennomføring av arealplaner og 
reglene om hva som omfattes av byggesaks-
delen.

Kr 349,-

5. utgave av Internasjonal inntektsskatterett 
gir en systematisk fremstilling av rettsreglene 
om inntektsskatt i internasjonale forhold, 
med hovedfokus på norsk rett, skatteavtalene 
og EØS-avtalen. Den er oppdatert med 
utviklingen i OECDs BEPS-prosjekt til juni 
2016. 

kr 749,-

Denne lovkommentaren inneholder  
skatteforvaltningsloven med forskrifter.  
Regelverket er kommentert av skatte jurister 
med omfattende praksis fra det private nærings-
liv og skatteforvaltningen. Boken er skrevet 
med tanke på Skatteetaten, revisorer, regnskaps-
førere og advokater. Den er det sentrale 
hjelpemiddel ved behandlingen av spørsmål i 
tilknytning til skatteforvaltnings loven.

Kr 1 499,-

Vigdis Vevstad

Hva er en FLYKTNING
Stein Schjølberg

Cyberkriminalitet
Cyberangrep og annen alvorlig cyber-
kriminalitet forekommer helt uavhengig 
av landegrenser. Cyberspace er i dag en 
arena der globale straffbare handlinger kan 
gjennom føres med lav risiko. I denne boken 
gir  Schjølberg en oversikt over den historiske 
utviklingen av bekjempelsen av cyber-
kriminalitet, bestemmelser i straffeloven som 
omhandler cyberkriminalitet, og de tiltak 
politi og påtalemyndighet kan gjennomføre.

Kr 499,-

Torger Kielland

Patentering av informasjons-
teknologiske oppfinnelser

Spørsmålet om patenterbarheten til 
informasjons teknologiske oppfinnelser er 
blant de mest omdiskuterte patent rettslige 
spørsmålene de siste tiårene. Boken inne-
holder en omfattende undersøkelse av 
den innholdsmessige patenterbarheten til 
informasjons teknologiske oppfinnelser i 
norsk rett, hvor det også dras veksler på 
komparative fremstillinger av tysk, engelsk og 
amerikansk rett.

Kr 699,-
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om reisesalær

Advokat Bjørn Philipson fant seg ikke i at Stavanger tingrett halverte 
hans reisesalær. Foto: Privat

Høyesterett kupper kvinne-maktliste
Høyesterettsjustitiarius 
Toril Marie Øie er 
av tidsskriftet Kapital 
kåret til den mektig-
ste kvinnen i jus-
Norge – og den 14. me-
ktigste totalt. På jus-listens 
andre og tredje plass følger 
høyesterettdommerne Hilde 

Indreberg og Bergl-
jot Webster. På de 
neste plassene mener 
tidsskriftet Ragnhild 
Noer, Kristin Nor-

mann, Wenche Eliza-
beth Arntzen og Cecilie 
Østensen Berglund hører 
hjemme – også de høyeste-

rettdommere. Første kvinne 
utenfra Høyesterett på listen 
er advokat hos Regjerings-
advokaten Elisabeth Sten-
wig. Advokatforeningens 
generalsekretær Merete 
Smith havnet på 14. plass. 

Kåringen ble lansert for  
11. gang i 2017.

at sat sen for rei se fra vær var 
hal vert fra 1.januar 2017.

So ren skri ve ren i Stav an-
ger ting rett, Hel ge Bjør ne-
stad, in for mer te i et brev til 
Phi lip son at man både i 
Stav an ger ting rett og i Ned-
re Ro me ri ke ting rett opp-
nev ner for hver fengs lings-
pe ri ode.

«Nå å gå til ba ke til en tid-
li ge re opp nev ning (al le re de 
godt gjort for ned lagt ar beid) 
som grunn lag for et ar beid 
ned lagt i pe ri oden 27.01.17 
– 22–02–17 med egen opp-
nev nel se av 25.01.17, blir 
der for et ter vår opp fat ning 
feil», skri ver Bjør ne stad.

PRIN SIPP SAK FOR  
AD VO KAT FO RE NIN GEN

Ho ved sty ret i Ad vo kat fo re-
nin gen be slut tet å gi parts-
hjelp i sa ken for di spørs må-
let den gjaldt – om det er 
rik tig av Stav an ger ting rett å 
hal ve re rei se godt gjø rel sen 
for rei se som tids mes sig ble 
fore tatt i 2017, men i til-
knyt ning til en fengs ling 
hvor før s te opp nev ning var i 
no vem ber 2016 – var av ge-

ne rell og prin si pi ell in ter es se 
for Ad vo kat for en in gens 
med lem mer.

Pro sess full mek tig på veg-
ne av for e nin gen var ad vo-
kat Ben dik Falch-Kos lung 
ved Ad vo kat fir ma et Met te Y. 
Lar sen & Co.

– BE STÅR SÅ LEN GE 
KLI EN TEN ER I VA RE TEKT

I an ken an før te Ad vo kat fo-
re nin gen blant an net an før te 
føl gen de:

«Ord ly den i straf e pro sess-
lo ven § 98, lo vens for ar bei-
der, ju ri disk teo ri og ster ke 
re el le hen syn ta ler mot den 
lov for stå el sen Stav an ger 
ting rett sy nes å leg ge til 
grunn. Ad vo kat Philipsons 
opp drag star tet ved før s te 
opp nev ning et ter straf e pro-
sess lo ven §  98 i no vem ber 
2015. Opp dra get er knyt tet 
til inn set tel se i va re tekt, og 
be står så len ge XXX er i 
va re tekt for sam me for hold. 
For et for sva rer opp drag som 
er på be gynt i 2016, har for-
sva re ren krav på å få dek ket 
rei se fra væ ret et ter full sa lær-
sats så len ge det ak tu el le for-

Et ter en anke fra ad vo kat Bjørn Phi lip son i Oslo, der Advokat-
foreningen ga partshjelp, har Gulating lag manns rett av gjort at 
lan dets ting ret ter ikke kan hal ve re rei se sa lær på opp nev nin ger 
som star tet i fjor.

TEKST: NINA SCHMIDT

sva rer opp dra get be står. Det-
te gjel der uav hen gig av om 
det blir sendt ut nye for ma-
lia opp nev nin ger ved for len-
get fengs ling el ler ikke.»

Det te er Gu la ting lag-
manns rett enig i. I kjen nel-
sen vi ser lag dom mer ne til 
Jus tis- og be red skaps de par-
te men tets kom men tar til 
sa lær for skrif ten § 8 at end-
rin gen i sa lær be stem mel sen 
ikke gjel der «der opp dra get 
er på be gynt el ler opp nev-
nin gen er fore tatt før ikraft-
tre del sen 1.januar 2017.»

«Det sy nes å være noe ulik 
prak sis mel lom lan dets ting-

– Jeg an ket for di jeg føl te 
meg trygg på at av gjø rel sen 
var feil, sier Os lo ad vo kat 
Bjørn Phi lip son.

Gu la ting lag manns rett 
har av gjort at Stav an ger 
ting rett må be ta le nær 
15.000 kro ner i ute stå en de 
rei se fra vær samt 9.294 kro-
ner i saks om kost nin ger til 
Phi lip son.

OPP NEV NER PÅ NYTT

Det var i no vem ber i fjor at 
Os lo ad vo kat Bjørn Phi lip-
son i ad vo kat fir ma et Phi lip-
son ble opp nevnt som for-
sva rer for en nar ko ti ka sik tet 
kvin ne bo satt i Stav an ger. 
Ad vo ka ten søk te om opp-
he vel se av bo steds for be hol-
det, og fikk det te inn vil get. 
Va re tekts fengs lin gen av kli-
en ten ble  for len get to gan-
ger, først den 1.desember 
2016, og der et ter den 
25. januar i år.

Men da ad vo kat Phi lip son 
i feb ruar send te sin sa lær-
opp ga ve for fengs lings pe ri-
oden 27.januar til 22.feb-
ruar, ble han in for mert om 

ret ter med hen syn til om det 
fore tas en ny opp nev ning av 
for sva re ren når va re tekts-
fengs lin gen av kli en ten blir 
for len get. (…) Et ter lag-
manns ret tens syn, til si er lo vens 
ord lyd at opp nev nin gen og 
for sva rer opp dra get va rer fra 
opp nev nin gen og så len ge kli-
en ten er va re tekts fengs let», 
he ter det i kjen nel sen.

– VI DE RE FØ RING

Og vi de re:
«Slik lag manns ret ten ser 

det, kan det ikke ha be tyd-
ning at en kel te ting ret ter 
sen der ut ny opp nev ning i 

for bin del se med for len get 
fengs lings pe ri ode for sam-
me for hold. En slik prak sis 
er ikke på krevd et ter straf e-
pro sess lo ven. Tvert imot til-
si er oven stå en de hen vis ning 
til lo vens ord lyd og ju ri disk 
teo ri, at ved for len get fengs-
ling skjer det en vi de re fø-
ring av det ek si ste ren de for-
sva rer opp dra get, uten at det 
er nød ven dig med en ny 
opp nev ning.

Re el le hen syn ta ler med 
tyn gde for at over gangs ord-
nin gen for an ven del se av ny 
sa lær sats bør være lik for alle 
dom sto ler, uav hen gig av om 
dom sto len bare opp nev ner 
for sva rer én gang pr. opp-
drag, el ler om det prak ti se res 
en ord ning med ny opp nev-
ning ved for len get fengs ling. 
Lag manns ret ten pe ker på 
hen sy ne ne til li ke be hand ling, 
for ut be reg ne lig het og ri me-
lig het over for den ad vo ka ten 
som har på tatt seg opp dra get 
før 1. ja nu ar 2017.»

FLE RE OPP LEVD DET  
SAM ME

– Jeg er vel dig glad for av-
gjø rel sen, og glad for støt ten 
fra Ad vo kat fo re nin gen. Da 
jeg be stem te meg for å anke 
hal ve rin gen av sa læ ret, viss te 
jeg at kon flik ten vil le ha in-
ter es se for man ge ad vo ka ter, 
sier Phi lip son.

Juryordningen avviklet 
I statsråd den 16.juni ble jury-
ordningen opphevet. Fra nå 
av skal de alvorligste strafe-
sakene i lagmannsretten avg-
jøres av en meddomsrett med 
to fagdommere og fem med-
dommere.

– Ordningen ivaretar lek-
mannselementet på en god 
måte, og sikrer en bedre utny-

ttelse av domstolens ressurser. 
Ordningen vil dessuten 
ivareta rettssikkerheten på en 
bedre måte når avgjørelsen i 
alle strafesaker vil bli gitt en 
grundig begrunnelse, sier jus-
tis- og beredskapsminister Per 
Willy Amundsen.

Forsvarergruppen har 
vært motstandere av å 

oppheve juryordningen. 
–  Den ivaretar det strenge 
beviskravet i strafesaker, og 
dermed rettssikkerheten i 
alvorlige strafesaker. Det er 
den som sikrer oss best mot 
uriktige domfellelser, har 
gruppens tidligere leder 
Frode Sulland uttalt.

Vedtok  
4-års-plan
Ad vo kat fo re nin gen øns ker å 
være pre miss le ve ran dør in nen-
for de bat ter om retts sta tens ut-
vik ling knyt tet til om rå de ne 
men nes ke ret tig he ter, straff og 
for føl gel se, di gi ta li se ring av 
sam fun net og per son vern, samt 
i be tyd nin gen av kom pe ten te 
og etis ke ad vo kat for ut vik lin-
gen av et an svar lig næ rings liv.

Det te kom mer frem i for e nin-
gens stra te gi plan for åre ne 
2018 til 2022, som ble drøf tet 
og ved tatt på Re pre sen tant-
skaps mø tet i juni.

And re stra te gis ke mål er å 
job be for å få ved tatt en ad vo-
kat lov, å re vi de re reg le ne for 
god ad vo kat skikk, og gjen-
nom gå di sip li nær sy ste met for å 
for enk le og ef fek ti vi se re sy ste-
met, og sik re rask og god 
be hand ling av alle di sip li nær sa-
ker, og stil le krav til ad vo ka ters 
kom pe tan se, samt til by kurs for 
å ut vik le den ne.

Og vi de re: Yte kri se bi stand til 
ad vo ka ter. Til by en ri si ko ma-
nu al for små og mel lom sto re 
fir ma er. Styr ke og ut vi de ad vo-
kat mek ling, og ha et kon ti nu er-
lig fo kus på ad vo kat etikk.

For e nin gen skal også job be 
ak tivt for å bed re ad vo ka ters 
ram me vil kår ved å øke for stå el-
sen for ad vo ka ters rol le og 
bi drag til sam funns ut vik lin gen, 
job be for å få for hand lings rett 
og fast set tel sen av sa lær sat sen 
og stykk pris, job be for å gjen-
inn fø re full godt gjø rel se ved 
rei se fra vær, bi dra til å for bed-
re de ad vo ka ter og ad vo kat fir-
ma er på økt di gi ta li se ring og 
kuns tig in tel li gens, og vur de re 
en mi ni mums løs ning ved 
sykeavbruddsforsikring for alle.

For e nin gen har også satt 
som mål å opp ret te et mek-
lings til bud i di sip li nær sa ker 
mel lom ad vo ka ter.

46 millioner  
i kontingent 
Regn ska pet for 2016 vi ser at 
Ad vo kat fo re nin gen fikk inn 46 
mil li o ner kro ner i med lems kon-
tin gent i fjor, og had de drifts-
inn tek ter fra for sik rings ge byr, 
kurs, an non ser og an net salg på 
16,1 mil li o ner kro ner. Fi nans inn-
tek te ne ut gjor de 3 mil li o ner 
kro ner, så de sam le de inn tek te-
ne be løp seg til 66,5 mil li o ner 
kro ner.

For e nin gen fø rer et så kalt 
ak ti vi tets ba sert regn skap. Den 
stør ste pot ten gikk til pos ten 
«med lems tje nes ter og med-
lems kom mu ni ka sjon» (20,9 
mill.). Vi de re gikk 9,2 mil li o ner 
kro ner til ad vo kat etikk og di si-
pli nær ord nin gen, 9 mill. kr til 
ad vo kat pro fe sjo nens in ter es ser 
og om døm me, 4,8 mill. kr til 
retts sik ker het og retts po li tikk, 
5,3 mill. kr til Ad vo kat bla det, 
og 3 mill. kr til gra tis råd og 
retts hjelp til pub li kum. To talt 
bruk te for e nin gen 52,4 mill. kr 
«til for e nin gens for mål», og 
vi de re 8,7 mill. kr til ad mi nist ra-
sjon, og 4,9 mill. kr til sty re or-
ga ner.

For e nin gen har ei en de ler i 
form av drifts mid ler, ford rin ger, 
ak sjer og fi nan si el le om løps-
mid ler til en to tal ver di av 192,2 
mil li o ner kro ner. Av det te ut g-
jør fi nan si el le om løps mid ler 
58,6 mil li o ner, og bank inn-
skudd 11,2 mil li o ner kro ner.

Pen sjons for plik tel se ne ut gjør 
9,3 mil li o ner kro ner, og kort sik-
tig gjeld 93,3 mil li o ner kro ner. 
Ge ne ral sek re tær Me re te Smith 
fikk lønn og and re yt el ser på 
to talt 2,08 mil li o ner kro ner, 
mens le der Jens Jo han Hjort 
mot tok 761.575 kro ner. Det var 
i 2016 an satt 31 per so ner i sek-
re ta ri a tet.

Planen ble drøftet i kretsvise grupper.

Jens Johan Hjort mottok 761.575 
kroner i godtgjørelse i fjor.
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Advokatforeningen advarer mot flere punkter i forslaget til i ny straffeprosesslov, og mener 
at noen forslag viser en overdreven og naivistisk tro på uavhengigheten til påtalemyndigheten.

TEKST: NINA SCHMIDT

FOTO: ROBERT EIK

Ny straffeprosesslov:

lighet. I tillegg har Advokatforeningen 
erfart at man etter gjennomført tingretts-
behandling ofte ser at saken og hvilke 
elementer som fremstår som de sprin-
gende punkter, ofte har endret seg ves-
entlig ved lagmannsrettsbehandlingen 
(…)».

Om å erstatte ordet «siktet» med 
«mistenkt»: Gode argumenter for, men 
kan gjøre det mer belastende enn tidlig-
ere å bli mistenkt i en straffesak når det 

ikke lenger er noen gradering av misten-
ktes status.

Om mistenktes rett til å forholde seg 
nøytral: Det bør slås uttrykkelig fast at det 
ikke kan brukes mot vedkommende at 
han/hun velger å benytte seg av sin rett til 
å forholde seg nøytral.

Om å åpne opp for at alle kvalifiserte 
kan bli faste forsvarere: Advokatfore-
ningen går inn for å beholde dagens ord-
ning, som «har fungert godt i mange år, 

og den er nødvendig for å sikre at de 
mistenkte får god bistand og at domsto-
lene sikres tilgang på forsvarere med god 
kompetanse.»

Om bruken av ordet «fornærmet»: 
Bruken av begrepet «fornærmede» før 
skyld er konstatert er uheldig, mener 
foreningen, og foreslår at man heller 
bruker begrepet «anmelder» generelt, 
og «anmelder med partsrettigheter».

Vil ikke ha ankesiling og gjenbruk av vitneforklaringer
Et kort utdrag av noen av Advokatfore-
ningens innvendinger:

Menneskerettslige mangler: Enkelte 
rettigheter som en siktet har under 
straffeforfølgning etter EMK art.6 er ikke 
nevnt i loven.

Unødvendig bruk av skjønn. «Dette er 
uheldig fordi det svekker forutberegnel-
ighet og gir påtalemyndigheten og dom-
stolene et unødig stort spillerom på sikt-
edes bekostning».

Ankesiling i alle straffesaker. «Svært 
problematisk og en overprøving av en 
fundamental rettssikkerhetsgaranti». 
I dag har man ubetinget ankerett i saker 
med strafferamme over seks år.

Dokument-tilgang: «At retten skal få til-
gang til alle sakens dokumenter, både under 
saksforberedelsen og under hovedforhan-
dlingen bryter helt grunnleggende med 
muntlighetsprinsippet og innebærer en stor 
risiko for at dommerne påvirkes, bevisst 
eller ubevisst, av bevis som ikke skal føres.»

Lovutvalgets flertall har «bagatellisert» inn-
vendingene mot forslaget, mener forenin-
gen, og gir «nærmest uttrykk for en naivis-
tisk holdning til at saken slik den fremgår av 
politiets etterforskningsdokumenter skal 
kunne sees som et uttrykk for en sannhet 
det er fint at retten kjenner på forhånd».

Lyd- og bildeopptak: Foreningen støtter 
at vitneforklaringer tas opp på video, 
men ikke at opptakene skal gjenbrukes i 
ankebehandlingen. «Det bryter med en 
grunnpilar i vår straffeprosess – munt-

Uenige på 5 punkter
Bistandsadvokatutvalget var uenige med strafferett- 
og straffeprosess lovutvalget på fem punkter i arbeidet 
med høringsuttalelsen. Bare på ett av punktene fikk de 
gjennomslag i Hoved styret.

I mot set ning til straf e lov- og straf-
fe pro sess ut val get, støt tet Bi stands-
ad vo kat ut val get to for slag som ad-
vo kat kol le g ene ad var te sterkt mot: 
For slaget om gjen bruk av for kla-
rin ger fra ting ret ten i an ke for hand-
lin ger, og for slaget om at ret ten kan 
få til gang til po li ti do ku men te ne – 
så len ge prin sip pe ne om munt lig-
het skal stå like sterkt som tid li ge re.

Og i mot set ning til straf e ad vo-
ka te ne, vil le ikke bi stands ad vo ka-
te ne støt te for slaget om ens ret ting, 
og øns ket det te spørs må let, og 
spørs må let om en stat lig ga ran ti-
ord ning, nær me re ut re det. Ut val get 
vil le hel ler ikke støt te for slaget om 
å inn snev re for nær me des ad gang til 
å få be hand let de si vi le kra ve ne i 
straf e sa ken.

Ho ved sty ret støt ter der imot for-
slaget om å inn fø re et ab so lutt ens-
ret tings prin sipp ved at det ikke bør 
være ad gang til å på døm me et si vilt 
krav for et for hold som til tal te fri-
fin nes for. «Det te gir den bes te løs-
nin gen ved at man da unn går at 

dom sto len kom mer med en av gjø-
rel se av det si vi le krav som set ter 
spørs måls tegn ved fri fin nel sen», 
he ter det i hø rings ut ta lel sen.

Bi stands ad vo ka te ne fikk gjen-
nom slag i Ho ved sty ret for ikke å 
støt te for slaget om en inn skrenk-
ning i bruk av sak kyn di ge for å vur-
de re for nær me des hel se ska der.

DI REK TE MOT STRID

– Det er ofte mot stri den de in ter es-
ser mel lom det For sva rer grup pen 
me ner, og det Bi stands ad vo kat ut-
val get me ner. Men man må bøye av 
for fler tal lets in ter es ser. Vi har våre 
kjepp hes ter som noen gan ger står 
helt kon kret i mot strid med in ter-
es se ne til For sva rer grup pen. Men 
pro ses sen har vært ryd dig, og vi har 
del tatt i mø ter med lov ut val get un-
der veis i pro ses sen, og jeg har stor 
re spekt for det ar bei det lov ut val get 
har gjort. Hø rings ut ta lel sen er svært 
so lid og gjen nom ar bei det, og av 
høy kva li tet, sier Hege Sa lo mon, le-
der av Bi stands ad vo kat ut val get.

– Mange har gjort et solid stykke arbeid 
med Advokatforeningens hørings uttalelse, 
sier Halvard Helle. Her med Hege Salomon 
i Bistandsadvokatutvalget.

• Nei til anke si ling i alle straf e sa ker.
• Nei til å gi ret ten til gang til alle sa kens 

do ku men ter i saks for be re del se ne.
• Uenig het om at lyd- og bil de opp-

tak fra ting ret ten kan gjen bru kes i 
an ke sa ker.

• Kri tisk til unø dig bruk av skjønn fra 
på ta le myn dig he ten og dom sto le nes 
side.

• Men nes ke retts li ge as pek ter mang ler 
i lov for slaget.

Det te er Ad vo kat for en in gens vik tig ste 
inn ven din ger mot for slaget til ny straf-
fe pro sess lov (NOU 2016:24), som har 
vært ute på hø ring. Ad vo kat for en in-
gens hø rings ut ta lel se er nå klar, et ter at 
Ho ved sty ret har be hand let inn si gel ser 
fra Bi stands ad vo kat ut val get.

For e nin gen støt ter for slaget til ny 
straf e pro sess lov og me ner hel hets inn-
tryk ket er godt. Men på en kel te punk-
ter er for bed rings po ten si a let stort, 
me ner for e nin gen.

STORT AR BEID

– For ad vo ka ter er straf e pro sess lo ven 
en vel dig vik tig lov som vi skal leve 
med dag lig i retts sa le ne i kan skje de 
nes te tret ti, før ti åre ne, sier Hal vard 
Hel le, part ner i Schjødt og le der av 
lov ut val get for straf e rett og straf e pro-
sess.

Han har le det ar bei det med å føre 
Ad vo kat for en in gens hø rings ut ta lel se i 
pen nen. Ut ta lel sen er på 111 si der, og 
går grun dig inn i en kelt he te ne i for-
slage ne.

– Det har vært et stort ar beid, og et 
fel les skaps pro sjekt der man ge har 
bi dratt. Re sul ta tet er en hø ring Ad vo-
kat fo re nin gen har god grunn til å være 
stolt over, sier Hel le.

I til legg til inn sats fra med lem mer i 
hans eget lov ut valg, har også bi stands-
ad vo kat ut val get, men nes ke retts ut val-
get, og tid li ge re og nå væ ren de med-
lem mer av For sva rer grup pen bi dratt.

– Det er vik tig for oss å ad va re mot 
noen av for slage ne al le re de nå, men 
sam ti dig vil vi un der stre ke at Straf e-
pro sess lov ut val get har gjort et vel dig 
godt og prin si pi elt ar beid. Det har 
vært helt nød ven dig å ar bei de frem 
en ny straf e pro sess lov frem for å 
klat te på den gam le lo ven fra 1981, 
sier Hel le.

– Bryter helt grunnleggende 
med muntlighetsprinsippet
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Månedens bilde

Anne Nesheim er partner i Advokatene 
Anne og Adeline AS på Nesodden. For 
fire år siden ble hun hekta på dykking, 
og siden har hun knapt vært tørr 
i håret. Anne og mannen hennes reiser 
verden rundt til eksotiske dykke-
destinasjoner som Bali og Maldivene.

– Dykking er magi! Oslofjorden er 
kanskje mørk og kald for deg, men for 
meg er det meditasjon å flyte der nede 
til den rolige lyden av bobler fra 
ventilen min. I tropisk vann føles det 
som å være med i en Disney-film; det 
kryr av fisk i alle mulige og umulige 

farger, mønstre og fasonger. Samtidig 
er jeg bekymret for marin forurensning 
og håper at neste generasjon er kloke 
nok til å snu utviklingen.

Tekst og foto: Christian Tunge

God intern rekruttering til 
partner- og senior advokat-
stillingene er en av hoved-
årsakene til at Thommessen 
kan smykke seg med Talent-
prisen 2017.

TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD

Thommessen er årets talent-utvikler

– Ettersom det var så mange andre 
sterke kandidater som var nominert, er 
det veldig, veldig stas å vinne denne 
prisen, sier advokat Torbjørn Bjelland 
til Advokatbladet. 

Sammen med advokatfullmektig 
Katinka Ranberg tok han imot prisen 
på vegne av Thommessen under 
Advokatfesten på taket av Steen og 
Strøm i Oslo.

I tillegg til god internrekruttering til 
senioradvokat og partnerstillingene, 
mener han selskapets satsning på 
teknologi og innovasjon kan ha vært 
utslagsgivende.

– Jeg tror denne satsningen er attrak-
tivt for de helt ferskeste. Også er vi jo 
Norges kuleste firma, konstaterer Bjel-
land med et smil.

MER FORUTSIGBART

Ifølge HR-sjef Anne Therese Bogen 
jobber selskapet målrettet med ledelse 
for å utvikle talentene.

– Å strukturere hverdagen for å få 
mer forutsigbare arbeidsdager, og sørge 
for at fullmektigene blir involvert tid-
lig i de store prosjektene, har vi hatt 
suksess med, sier Bogen.

Nanette Arvesen er en av selskapets 
advokatfullmektiger. Hun mener sel-
skapets prosjektleder-kurs har bidratt 
til mer forutsigbarhet i hverdagen.

– Før var man kanskje bare to i tea-
mene, mens nå er vi tre-fire. Det gjør 
at det er lettere om man skulle være 
forhindret en dag eller to. Men vi kan 
ikke legge skjul på at det jobbes mye, 
men det er veldig forskjell på hvordan. 
Stort sett kan man gå hjem til normal 

tid, og så heller ta opp tråden ved å 
logge på igjen etter at man har fått 
unna det man skal på hjemmebane, sier 
Arvesen.

FORTSATT FÅ KVINNER

Selv om Thommessen har ansatt tre 
kvinnelige partnere siden 2015, er det 
fremdeles bare fem av selskapets 51 
partnere som er kvinner, altså snaue ti 
prosent.

– Hvordan skal dere klare å få frem flere 
kvinnelige partnere fremover?

– Statistikken er i bedring. Men for å 
få opp partnere må vi velge fra en tal-
ent-pool der vi foreløpig ikke har nok 
kvinner på seniornivå. Hadde det vært 
flere å velge blant der, tror jeg statistik-
ken hadde sett annerledes ut. Det han-
dler det om å beholde kvinnene lenger. 
Vi har flere initiativer hos oss, blant 
annet møtes våre gravide kvinner, de i 
permisjon og de som nettopp er kom-
met tilbake, til lunsj for å utveksle erfa-
ringer. De som er i permisjon deltar 
også når Kvinnegruppa har lunsjmøter. 
Disse møtene har de måttet de flytte til 
vårt største møterom for å få plass til 
alle, så det er veldig hyggelig, sier 
Bogen.

JUBEL: Talentene i Thommessen kunne feire årets Talentpris på firmaets egen takterrasse. 
Her ved advokatfullmektigene Marie Roverud Narum, Nanette Arvesen, Morten Coward 
Lindstad, Pernille Engstrøm Skaug og Faraz Ahmed.

Juryens begrunnelse
«Hos vinneren av årets Talentpris, 
skal unge talenter være en del av 
firmaets ansikt mot eksisterende og 
mulige klienter. De gjennomgår 
skreddersydde workshops med te-
maer som klientutvikling og 
ledelse – og tar plass i første rekke 
når firmaet viser seg frem i markeds- 
og klientarrangementer.

Egen skole med tilbud om femti 
timers årlig etterutdanning, hospi-
teringsordning, faglige utvalg og 
årlig evaluering bidrar nok også til 
at firmaet har meget gode tall for 
intern rekruttering.

De siste fem årene er 65 prosent 
av partnerne rekruttert fra egne rek-
ker, mens hele nitti prosent av sen-
ioradvokatene er hentet fra eget 
firma. De gode resultatene for 
intern rekruttering var avgjørende 
for juryens kåring. Juryen lot seg 
imidlertid også sjarmere av firmaets 
doble fadderordning. Talentene har 
én fadder med ansvar for faglig 
utvikling, mens en annen fadder har 
ansvaret for at det sosiale fungerer.»

Advokatselskapene Selmer, 
Brækhus, Thommessen, Wikborg 
Rein og Grette var nominert.
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Fron te ne var stei le da lov for-
slaget om stren ge re straf fer 
var til hø ring på Stor tin get. 
For slaget om å heve maks-
straf fen fra 21 til 26 år falt 
mot Høyres og Frem skritts-
par ti ets stem mer.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

Ge ne ral sek re tær Me re te Smith i Ad-
vo kat fo re nin gen pek te på at for slaget 
om stren ge re straf er mang ler en god 
fag lig be grun nel se.

– All forsk ning vi ser at folk flest ikke vil 
ha stren ge re straf er. På spørs må let sva rer 
man kan skje ja, men når det spør res nær-
me re, vi ser det te seg ikke å stem me. Man-
ge vet ikke hvil ket straf e ni vå vi har i dag. 
De al ler fles te dis sen ser fra med dom-
mer ne i dom sto le ne kom mer for di de 
øns ker mil de re straf, sa Smith i hø rin gen.

Hun la også vekt på at Nor ge i dag 
har en av ver dens la ves te til ba ke falls-
pro sen ter blant inn sat te som løs la tes.

– Det må bety at vi gjør noe rik tig, 
fast slo Smith.

UENIG HET BLANT AD VO KA TER

– Å inn fø re stren ge re straf er har in gen 
støt te i be folk nin gen, og det kos ter. Vi 

Beskyldte jusseliten for arroganse
har et sy stem med mu lig het til å være 
stren ge med dem som for tje ner det og 
nå dig med dem som for tje ner det. 
Der for er det in gen grunn til å gjø re 
end rin ger, sa Ma ri us Diet rich son, le-
der i For sva rer grup pen, i hø rin gen.

Stor tings re pre sen tant Pe ter Chris-
ti an Frø lich (H) i jus tis ko mi te en har 
vært en av for kjem per ne for for slaget.

– Det kom mer en god del hen ven del-
ser til oss fra ad vo kat hold, som kan tyde 
på en be ty de lig uenig het blant ad vo ka-
te ne i det te spørs må let, sa Frø lich.

FYR TE LØS MOT AD VO KA TER

Leder i Stine Sofies stiftelse, Ada Sofie 
Austegard, er en sterk tilhenger av å 
øke strafenivået i de alvorligste sakene 
der en person har begått flere drap 
eller grove voldtekter, og har samlet 
inn over 20.000 underskrifter.

– Det ju ri dis ke mil jø et, der iblant 
Ad vo kat fo re nin gen, som i lang tid har 
lob bet for å få Stor tin get til å stem me 
nei til lov end rin gen, re pre sen te rer en 
pro mil le av fol ket. Men med sin ar ro-
gan se om at kun de med ju ri di kum 
kla rer å vur de re hva som er rett el ler 
galt, og de res re to ris ke frem stil ling om 
at straf ikke vir ker, er det lett å la seg 
over ta le. Jeg hå per dere po li ti ke re som 
skal ta en så vik tig av gjø rel se, in ne har 

sunn for nuft – og at en så vik tig sak 
ikke en der opp som et po li tisk spill, sa 
Aus te gard på hø rin gen.

Ar bei der par ti et og Kris te lig Folke-
parti stem te også nei til lov for slaget, 
men øns ket å ut re de sa ken vi de re.

– SAB LES NED

Også jus tis mi nis ter Per Wil ly Amund sen 
me ner for slaget om la ve re straf er «sab-
les ned av juss eli ten».

«Jeg me ner det gis for sto re straf e ra bat ter 
til per so ner som har be gått grov og al vor lig 
kri mi na li tet, og at da gens mak si mums straf 
på 21 år er for lav. Men det te sab les ned av 
juss eli ten. Jeg sy nes det er mer ke lig at da
gens 21 år er in nen for mo rals ke gren ser, 
men at mitt for slag på 26 år er to talt uten
for. Hvor dan be stem mer vi hva som er et 
mo ralsk rik tig  straf e ni vå, og ikke?» skri-
ver Amund sen i et inn legg i VG.

Et for slag om å øke opp reis nings krav 
mot den den en kel te an svar li ge ved 
ska de el ler kren kel se be gått av fle re 
i fel les skap, ble ved tatt.

Opp rin ne lig fore slo Re gje rin gen å 
øke straf e ram me ne til 30 år. En rek ke 
tun ge fag in stan ser gikk imot for slaget, 
der iblant Høy es te rett, LO, Oslo stats-
ad vo kat em be ter, Riks ad vo ka ten og 
Norsk for e ning for kri mi nal re form.

SAMSTEMTE: Generalsekretær 
Merete Smith og leder av Forsvarergruppen, 
Marius Dietrichson deltok i høringen.

SAMARBEIDER OM ØKTE STRAFFER: Ada Sofie Austegard (t.v.) fra Stine Sofies stiftelse og 
Andrea Voldum og June Holm (t.h.) fra den nye organisasjonen «Vi tror deg-stiftelsen», 
jobber for at straffenivået i de mest alvorlige sakene økes. Voldum var fornærmet 
i Hemsedal-saken.

NYE KURS PÅ JUS.NO
Juristenes Utdanningssenter har kursene for deg som vil holde deg oppdatert. Nå 

lanserer vi høstens portefølje. Dette er noen av våre kurs og foredragsholdere.

Aktuelle kurs 

AJOURFØRINGSKURSET

Tromsø 2. – 3. NOV. | Bergen 16. – 17. NOV. | Oslo 30. NOV – 1. DES.

ANDRE KURS

Writing Modern Legal English 6. NOV.

ARBEIDSRETT

EU/EØS basert arbeidsrett i Brüssel 18.–19. SEP.

Sentrale arbeidsrettslige emner 30. OKT.

ALTERNATIV TVISTELØSNING

Meklingsakademiet 1.–7. NOV.

BARNERETT

Det årlige barnerettskurset 9. NOV.

BOLIG- OG EIENDOMSRETT

Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset                                     19.–20. OKT.

BYGGEKONTRAKTER OG ENTREPRISERETT

Grunnkurs i byggekontrakter og entrepriserett 2.–3. NOV.

ERSTATNINGSRETT

Det årlige personskadeerstatningsrettskurset 9.–10. NOV.

FAMILIE- OG ARVERETT

Det årlige Sandefjordkurset i familie- og arverett                      19.–20. OKT.

FORVALTNINGSRETT

Domstolskontroll med forvaltningsvedtak 27. SEP.

Fakta i forvaltningsretten 20. NOV.

HELSERETT

Det årlige helserettskurset                                                            26.–27. OKT.

KONKURRANSERETT

Det årlige konkurranserettskurset 21.–22. SEP.

KONTRAKTSRETT

Det årlige kontrakt- og entrepriserettskurset 16.–17. OKT.

Drafting contracts in English 7. NOV.

LEDELSE

Styrearbeidutdanningen                                                         18. SEP.–29. NOV.

Law Firm Management                                                           22. NOV–13. APR.

MEDIE- OG MARKEDSRETT

Det årlige medie- og markedsrettskurset 20. SEP.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Innføring i offentlige anskaffelser                                                  27.–28. SEP.

PATENT-, VAREMERKE- OG DESIGNRETT

Praktisk patentprosess 26. SEP.

Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset            31. OKT–1. NOV.

PERSONVERN

Personvern i praksis 26. SEP.

Det årlige personvernkurset                                                           26.–27. OKT.

Personvern i praksis 14. NOV.

SELSKAPSRETT

Praktisk styrearbeid 7. OKT.

Sentrale selskapsrettslige emner 9.-10. OKT.

SIVILPROSESS

Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett                                 16. OKT.

Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker                                   6.–14. DES.

STRAFFERETT OG STRAFFEPROSESS

Praktisk strafferett – Forsvareroppgaver og rolle 17. NOV.

Det blir publisert flere kurs i tiden fremover. 
Følg med på jus.no

DET ÅRLIGE MEDIE- OG 
MARKEDSRETTSKURSET

DET ÅRLIGE 
PERSONVERNKURSET

INGVILD NÆSSJON WESSEL-AAS
Advokat, Schibsted 

LAW FIRM 
MANAGEMENT

RIKKE SICK BØRGESEN HOFFMANN
Advokat, Bing Hodneland Partner, Implement Consulting Group
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– Ad vo ka ter er en av sam fun nets mest inn fly tel ses ri ke grup per, og har et stort an svar 
over for både kli en te ne og sam fun net. Vi er blitt helt av hen gi ge av dere.

TEKST: NINA SCHMIDT

FOTO: MO NI CA KVAA LE

Det sa si vil om buds mann Aage Thor 
Falk an ger da han tal te på Ad vo kat for-
en in gens mot ta gel se for lan dets fers ke 
ad vo ka ter un der Ad vo ka te nes fag da ger 
i Oslo i be gyn nel sen av juni.

Mot ta gel sen er til ære for alle som har 
fått be vil ling i lø pet av det sis te året. 466 
fers ke ad vo ka ter fra hele lan det var in vi-
tert, og et åt ti talls unge ad vo ka ter del tok.

VELG Å VÆRE GOD

– Å høre en god ad vo kat, er en fryd og 
en opp le vel se. Da går ti den fort. Den 
går ikke så fort hvis ad vo ka ten er dår-
lig. Mitt po eng er at dere selv vel ger 
om dere vil være en god ad vo kat el ler 
ikke. Det er jeg helt sik ker på, og det te 
er et valg dere må ta, sa Falk an ger, som 
har per mi sjon som høy es te retts dom-
mer for å være si vil om buds mann.

Ta lent be tyr nok en del, men er ikke 
det vik tig ste, men te han.

– Det vik tig ste er and re fak to rer, og 
de sty rer dere helt selv, sa han, og ga 
syv kon kre te råd på vei en:
• Vær de di ker te og brenn for det dere 

gjør. Ha et hjer te i om rå det du job-
ber med. Om du ikke bren ner for 
det, så skift jobb; en ten til et an net 
fag om rå de som ad vo kat, el ler ikke 
vær ad vo kat.

• Opp før dere skik ke lig. Det te vet jeg 
at dere skjøn ner, men jeg sier det 
li ke vel. De dere mø ter på vei opp, er 
de sam me dere kom mer til å møte 
på vei ned. Så tenk på det te i din 
opp tre den.

• Ar beid sam vit tig hets fullt. Short cuts 
nyt ter ikke, men vil av slø res av 
dom sto len, av kol le g er el ler av kli-
en ter. Og da mis ter dere til li ten, 
som er den vik tig ste ka pi ta len dere 
har.

• Ikke å hvi le på laur bæ re ne. En 
ad vo kat er ald ri bed re enn sin sis te 
sak. Vær yd myk og læ re vil lig, ta 
ne der lage ne, og voks på dem. Og 
gjør det bed re nes te gang.

• Ikke bruk så sto re ord. Det er vel dig 
lett for en ad vo kat å bru ke sto re ord, 
men dere skal stå inne for dem 
se ne re.

• Snakk og skriv klart, sær lig for dom-
sto le ne. Sett dere inn i dom me rens 
sted. Det er sagt et en «good law yer 
knows the law, but a great law yer 
knows the jud ge», og det kan jo tol ke 
slik at du kjen ner dom me ren per-
son lig, men kan også tol kes slik at du 
kjen ner men ta li te ten, el ler ev ner å 
set te deg inn i dom me rens sted, og 
ord leg ger og opp fø rer deg der et ter.

• Og til sist: Fatt dere i kort het. Bruk 
ikke fle re og stør re ord enn dere 
tren ger. Noen av de mest bril jan te 
ting som har vært sagt i ver dens his-

to ri en, har vært sagt på vel dig kort 
tid. Ab ra ham Lincolns tale rett før 
sla get ved Get tys burg, som kan skje 

SEKS UNGE 
OM  
YRKESVALGET

HVORFOR BLE DU ADVOKAT?

– Jeg er opptatt av hva som skjer i samfunnet og som advokat har man en 
veldig konkret rolle. I tillegg får man anvende jussen i praksis på en spennende 
måte, sier (fra venstre) Ole Kristian Holtsmark. Han har nettopp sluttet 
i Hjort og begynner som politijurist ved Lillestrøm politistasjon.

Marte Høvde (Wikborg Rein / utlånt til DnB) forteller at hun har en veldig 
sterk rettferdighetssans. – Jeg er samfunnsengasjert, og liker å jobbe med argu-
mentasjon og språk og man kan være med på å gjøre en forskjell.

Mathilde Wilhelmsen i Bing Hodneland liker å kunne kombinere sam-
funnsengasjement med en jobb i et høyt tempo, og får være med på mange 
spennende ting. – For meg er det viktig å kunne integrere litt idealisme i det 
jeg gjør.

Jon William Rike i OpusCapita ble advokat fordi han ville jobbe med kon-
trakter. – Jeg så tidlig at kontrakter var veldig bra for å forebygge konflikter. 
Jeg var åtte år gammel da jeg skrev min første kontrakt, og den var om 
ukelønn. Med årene skjønte jeg at kontrakter kunne brukes til mer enn 
ukelønn, og at jussen var riktig vei å gå.

HVORFOR BLE DU ADVOKAT?

Elisabeth Hoffmann (til venstre) 
og Mari Campbell Strømme 
jobber begge i Bull & Co. Elisabeth 
var bare syv år da hun fattet inter-
esse for yrket. – Jeg spurte da naboen 
min, som var advokat, om hvordan 
jobben var. Fra da av ble det min 
drøm å bli advokat. Jeg synes det er 
veldig morsomt at det er så mange 
måter å tolke ting på. Det er interes-
sant å kunne finne argumenter for 
den siden du representerer, og så vil 
retten bestemme hva som egentlig 
er riktig, sier hun. Mari trekker frem 
at advokatjobben er svært interes-
sant. – Du har mange muligheter, og 
hverdagen er spennende og variert.

– Bytt jobb eller ikke vær advokat, dersom du ikke har et engasjement for jobben, sa Aage Thor Falkanger.

Syv råd
til ferske advokater

– 2016 var «annus horribilis» for advokatstanden 
Fjorårets mange medieoppslag om kriminelle advokater dannet bakteppet da Jens 
Johan Hjort talte til landets ferskeste advokater om viktigheten av at advokater har tillit 
– både hos klienter, og i samfunnet forøvrig.

Advokatforeningens leder Jens Johan 
Hjort oppfordret de unge til å holde 
etikkens fane høyt.

– Advokater er heldigvis gjennom-
gående hederlige mennesker. Men 
det finnes noen brodne kar i våre 
rekker. Fjoråret var et annus horribilis 
i så måte, med stadig medieoppslag 
om uredelige advokater, og tre 
advokater i fengsel samtidig. Disse 
brodne karene har snudd det helt på 

hodet. De fremmer urett, og de hin-
drer rett, sa Hjort.

– Hvis dere skulle havne sammen 
med en slik kollega eller overordnet, 
så er det avgjørende viktig at dere 
ikke tilpasser deres etikk, men at dere 
definerer deres egne høye standard. 
Sett dere inn i regler for god advokat-
skikk, og lev etter dem. Og skulle det 
by på problemer der ute i yrkeslivet, 
så vit at vi er der for dere. Ta kontakt 

hvis det oppstår 
situasjoner der 
dere trenger 
råd, oppfordret 
Advokatfore-
ningens leder.

– Vi advokater 
har en viktig 
samfunnsrolle, sa 
Jens Johan Hjort.

reg nes som en av de stør ste ora to-
ris ke pre sta sjo ner i his to rie, tok bare 
tre mi nut ter.

– Skul le jeg selv prø ve meg, så sier jeg 
det slik: Bli gode ad vo ka ter, av slut tet 
Falk an ger.
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Flere hundre advokater 
deltok på den store 
advokatfesten på Taket, 
Steen & Strøm.

FOTO: MONICA KVAALE

SLAPP SEG LØS: Advokat Jannicke Keller-Fløystad fra Eldens 
Bergenskontor og hovedstyremedlem Hallvard Østgård fra 
Tromsø.

80-TALLS MUSIKK FYRTE OPP 

TAKET: Glad vestkystrock fra 

Fagernes Yacht Club, et band 

som ifølge en anmeldelse «vil 

få selv en surmaga musikk-

forstå-seg-på-er til å dra på 

smilebåndet».

GRAND OLD MAN: Hans Stenberg-Nilsen var leder av Advokatforeningen fra 1985 til 

1988. Her med advokat Lisbet Natland.
ØSTFOLD- og FOLLO-BENKEN: Elna K. Holbye og Morten Bryn, hhv leder og 

nestleder i kretsen. 

ROCKEFOT PÅ FØRSTE RAD: Artisten Julie Bergan leverte.

KOM PÅ NACHSPIEL! Merete Smith 
oppfordret alle til å ta turen til 
Frokostkjelleren etter midnatt.

SUPERMANN: Trøndergeneral Kyrre Osmundsen (i midten), 

holdt takk for maten-tale på Representantskapet og 

disiplinærutvalgenes middag iført Supermann-drakt, men holdt 

en litt mer tradisjonell klesstil her. Til venstre Robert Leite.

ADVOKAT-FEST!

MYE Å SKÅLE FOR: Før artistene gikk på scenen, skulle det skåles for de flinke talentprisvinnerne fra Thommessen.



– Har vært for dårlige til å 
innrapportere grove brudd
– Advokatstanden er avhengig av 
samfunnets tillitt. Som advokater og 
forsvarere har vi et viktig sam-
funnsoppdrag. Derfor er det veldig 
viktig at vår stand er opptatt av både 
faglig og menneskelig kvalitet, 
etikk-spørsmål, og at vi er transpar-
ente og åpne i klagesaker om ad-
vokater, sier Kåre Idar Moljord til 
Advokatbladet. 

– I Oslo har vi fått inn flere tunge 
klagesaker, og flere saker som grenser 
opp mot strafbare forhold og går 
utover reglene for god advokatskikk. 
Det er særlig viktig å ta tak i disse på 
en god måte, og vise for omverde-
nen at disiplinærmyndighetene ikke 
verner om sine egne. Det har tidlig-
ere vært reist beskyldninger om slike 
tendenser, sier Moljord.

Han mener derfor det er helt på sin 
plass at disiplinærsystemet forenkles, 
og at tilsyns- og disiplinærorganene 
får et betydelig innslag av ofentlig 
oppnevnte representanter når den 
nye advokatloven kommer på plass.

 – Jeg tror vi har vært for lite flinke 
til å innrapportere de alvorlige 
bruddene på advokatskikk, for å få 
vurdert bevillingen. Men her har det 
vært en positiv utvikling ettersom 
det har kommet flere innrapport-
eringer fra disiplinærmyndighetene 
til tilsynsmyndighetene enn før.

– FOR TREGT

I kjølvannet av de alvorlige sakene, 
deriblant Mirmotahari-saken, har 
det kommet kritikk mot at det er 
svært vanskelig å avskilte advokater.

– I dag er det et veldig komplisert 
og langsomt system. Samfunnet er 
ikke tjent med at det tar så lang tid å 
behandle sakene, påpeker Moljord, 
som har ledet disiplinærorganet i 
Oslo i halvannet år, etter å ha vært 
underutvalgsleder i åtte år.

– Hva får deg til å bruke så mye tid på 
et slikt verv?

– Jeg føler at jeg som advokat har 
et samfunnsoppdrag i å synliggjøre 
advokatenes viktige rolle innenfor 
tilsyn- og disiplinærsystemet, sier 
Moljord.

ENGASJERT: – Det er viktig at 
advokatene deltar i dugnadsarbeid for 
å bedre standens omdømme blant det 
rettssøkende publikum, påpeker Kåre 
Idar Moljord, mangeårig medlem 
i Advokatforeningens disiplinærsystem.
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Honorarene i Advokatforeningens disiplinærutvalg har stått stille siden 2012. Nå tar flere 
av medlemmene til orde for økte satser – og at de må få betalt også i avvisningssaker.

TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD
DISIPLINÆR-HONORERING
• Leder for disiplinærutvalget Oslo 

krets – 55.000 kroner.

• Disiplinærutvalgslederne øvrig 
kretser – 30.000 kroner.

• Førstvoterende i klagesak unntatt 
i saker som avvises – 3000 kroner.

• «Åpenbart grunnløse» saker 
avgjort av leder alene – 3000 
kroner pr. sak. Tidligere ble disse 
sakene ikke honorert ettersom de 
ble klassifisert som avvisnings-
saker.

• Ekstra honorering fra Oslo krets 
til disiplinærutvalget i Oslo (satser 
for 2017): Leder: 8821 kroner. 
Underutvalgsleder: 6616 kroner. 
Medlem: 5513 kroner.

RETT FRA LEVRA: – Det er en mening i å drive rettspolitikk, men det er latterlig at vi skal gjøre alt det gratisarbeidet vi gjør, og at vi ikke får 
betalt for avvisningssakene. Vi kan bare ikke ha det sånn, sa Inger Marie Sunde fra disiplinærutvalget i Aust- og Vest-Agder, Sør Rogaland 
og Haugesund, her med leder i disiplinærutvalg sør, Pål A. Eide.

Saken kom opp på Advokatforenin-
gens disiplinærutvalgs møte under Ad-
vokatenes Fagdager i Oslo.– Jeg skal 

ikke være talsmann for en grådighet-
skultur, men jeg synes i all beskjeden-
het det er for dårlig timebetalt det vi 
har i dag, sier leder i disiplinærutvalget 
sør, Pål A. Eide.

Han har regnet seg frem til at kretsen 
behandler omkring femti saker i året, 
og at saksbehandlerne i gjennomsnitt 
bruker en time og tjue minutter på 
hver sak. Dette gir en timespris på om 
lag 450 kr i timen. Men det gjøres 
ifølge representantene også mye dug-
nadsarbeid som aldri godtgjøres.

På disiplinærmøtet, der representan-
ter fra alle Advokatforeningens kretser 
deltok, var det bred enighet blant dem 
som tok ordet om at en indeksregul-
ering av dagens honorarer bør være et 

minimum. Flere tok også til orde for 
at såkalte avvisningssaker bør hon-
oreres. Blant dem var Silje Remøy, 
som leder Advokatforeningens 
disiplinærutvalg i Hordaland og Sogn 
og Fjordane krets.

SPÅR ADVOKAT-MANGEL

– Motivasjonen for å sitte i disiplinærut-
valget er veldig sjelden økonomi. De 
som er med her er genuint interesserte. 
Men at avvisningsbeslutninger ikke 
skal honoreres gjør at fordelingen av 
midlene blir veldig urettferdig og uje-
vn, fastslo Remøy.

Også Underutvalgsleder  Jørgen A. 
Bull fra Disiplinærutvalget i Oslo krets 
var kritisk.

– Hvis ikke satsene snart økes vil vi 
få problemer med å få kvalifiserte 
advokater til å jobbe med disiplinær-
sakene. Det samme skjedde med dom-
merembeter på slutten av 90-tallet. Da 

man så satte opp lønnen, steg også søk-
ertallene, sa Bull.

Planen er nå at et forslag om hono-
rar-økning skal fremmes for Advokat-
foreningens hovedstyre.

Disiplinærutvalgs- 
medlemmer  
vil ha  
bedre  
betalt

ANNONSE

Nummer 2 | 19. mai 2017

Jus

Norske 
advokater 
ut i verden
Therese Trulsen kapret drømmejobb i Kina.

Temautgave: 

Magasinet har en redaksjonell profil med artikler innen jus,  
finans, skatt og annet interessant, skrevet for næringslivs- 
folk og advokater. Magasinet gir også en unik mulighet for  
annonsering og profilering av juridiske tjenester. 71,4% av  
Finansavisens lesere har beslutningsmyndighet ved juridisk  
bistand eller valg av advokattjenester. Advokatfirmaer og  
andre med tilknytning til advokattjenester som annonserer  
i Finansavisen skyter blink. JUS-magasinet har meget høy  
nytteverdi for leserne og har lang levetid.

Magasinet distribueres med Finansavisen.

Opplag: 40 000

For annonseinformasjon kontakt: Caroline Reed Smith-Meyer
Tlf. 900 15 283 – E-post: caroline@hegnar.no

Jus 15. september
10. november
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TEMA: ADVOKAT-ROBOTERTEMA: ADVOKAT-ROBOTER

TEKST: NINA SCHMIDT

FOTO: MO NI CA KVAA LE

Det te var noen av bud ska pe ne fra den 
an er kjen te «fu tu ris ten» og ad vo ka ten 
Chris sie Light foot, da hun holdt fore-
dra get «Ro bo te ne kom mer» for Ad vo-
kat for en in gens øver ste or gan, Re pre-
sen tant ska pet, un der Ad vo ka te nes 
fag da ger i Oslo. Også ad vo ka ter fra de 
stør ste fir ma ene i Nor ge var in vi tert til 
fore dra get.

Light foot, som er fra York shi re i Eng-
land, står bak ro bot-ad vo ka ten Lisa (Le-
gal In tel li gen ce Sup port As si stan ce) og 
er grunn leg ger av kon su lent sel ska pet 
EntrepreneurLawyer Ltd, som spe sia li-
se rer seg på så kalt AI (ar ti fi cial in tel li-
gen ce) og ro bo ter til ad vo kat bruk. Hun 
har også skre vet bø ke ne «The nak ed 
law yer» og «Tomorow’s nak ed law yer».

– Jeg har vært for ret nings ad vo kat, og 
som så dan kjen ner jeg de res be kym rin-
ger. Men jeg hå per at det jeg skal snak ke 
om her i dag, vil fjer ne de res be kym rin-
ger for frem tiden, inn le det Light foot.

LYN RASK JOB BING

– Folk spør meg all tid hva som blir det 
nes te sto re. I dag er kuns tig in tel li gens 
på alle agen da er, og vi hø rer at ro bo ter 
vil ta over både de så kal te hvit snipp-

med ro bo ter som ald ri 
er syke el ler bak ful le

job be ne og ma nu elt ar beid. Men selv 
om kuns tig in tel li gens er «hy pet», så er 
den vel dig ekte, og i ferd med å bli tatt 
i bruk i man ge sek to rer, in klu dert ad-
vo kat bran sjen, sa Light foot.

Fle re ek si ste ren de sy ste mer kan gjø-
re unna tre ukers part ner ar beid på 
tret ti mi nut ter, sa hun, og trakk frem 
IBMs Wat son (et sy stem for kog ni ti ve 
tek no lo gi er ba sert på kuns tig in tel li-
gens og ma skin læ ring), ROSS (den 
før s te AI-ad vo ka ten), Kira, som bru kes 
av blant an net De loit te (se nes te side), 
samt det glo ba le ad vo kat fir ma et Den-
tons’ tek no lo gi platt form Nextlaw Lab. 
Men spe si elt Luminance-tek no lo gi en 
er at trak tiv, men te hun.

– Noen gan ger må man bru ke 
må ne der og år på å tre ne et sy stem. 
Men Luminance kan man tre ne opp 
på noen da ger.

KOB LER HJER NE OG MA SKIN

Noen av løs nin ge ne er også nyt ti ge for 
ni sje fir ma ene, sa hun.

– Selv om du dri ver et kon tor ale ne, 
så ikke vent. Det fin nes man ge løs nin-
ger som er gan ske bil li ge å ta i bruk. 
Spørs må let er om du er vil lig til å sat se, 

sa Light foot, og nevn te kon kret så kal te 
chat bots og IBMs Wat son-platt form.

En chat bot er et da ta pro gram som 
kan føre en dia log med bru ke ren, 
en ten via lyd el ler tekst.

Ti den fra in no va sjon til et pro dukt 
når ut til mas se ne, er blitt mye kor te re.

– Å knyt te sam men den men nes ke-
li ge hjer ne med kuns tig in tel li gens, en 
så kalt neurolink, kan tro lig gjø res om 
fire-fem år. Da vil vi bare kun ne ten ke 
på en hand ling, og så vil sy ste met 
ut fø re den. Vår re ak sjon på å høre om 
noe slikt er ty pisk «oh my God, det vil 
ald ri skje», men vi må fak tisk drøf te 
hvor dan det te vil inn vir ke på uli ke 
lov re gu le rin ger, sa Light foot.

FREM TIDEN ER HER

Ad vo kat tje nes ter kan fore gå helt uten 
men nes ke lig inn blan ding om ti, fem-
ten år, spåd de hun.

– Det vi tid li ge re så som ren scien ce 
fic tion og for skrudd, det skjer. Vi kan 
om fav ne det, og ta kon troll, el ler la være 
å gjø re noe som helst, og bli ak ter ut seilt. 
Det er opp til dere. Det kom mer til å bli 
«the have’s and the have-nots». Dere må 
bli en del av den ne rei sen! Kli en te ne 

de res vil for ven te ma skin bruk, og for-
ven te en pris for skjell, på en el ler an nen 
måte. Ut ford rin gen for dere er å øke 
pro duk ti vi te ten og øke ver di en for kli-
en ten, sa Light foot.

KLI EN TER KAN BLI RAP PET

Ad vo kat fir ma er kon kur re rer på det te 
fel tet ikke bare mot hver and re, men 
også mot sto re tek no lo gi sel ska per, un-
der stre ket hun.

– Dere er ikke im mu ne mot kon-
kur ran sen fra tek no lo gi sel ska pe ne. 
Det te sier jeg spe si elt til de sto re ad vo-
kat fir ma ene, sa Light foot.

Tek no lo gi en gir en mu lig het til å 
ten ke nytt, frem holdt hun.

– Ar bei det på ad vo kat kon to ret har 
ald ri vært kost nads ef ek tivt el ler tids ef-
fek tivt. Nå må man ten ke på en helt ny 
måte. Ro bot-ad vo ka ter gir helt nye 
for ret nings mu lig he ter.

– Med en ro bot kan du ser ve hund re-
vis av kli en ter på sam me tid, mens du 
so ver, til og med, og få be talt for det. I 
Stor bri tan nia har for eks em pel 53 pro-
sent av alle fir ma er ald ri brukt en ad vo-
kat. I Skan di na via er si tua sjo nen sann-
syn lig vis den sam me. Her er det en 

enorm mu lig het for å ta i bruk tek no-
lo gi på en smart måte. Tek no lo gi bru kes 
jo al le re de, for eks em pel in nen for sik-
ring. Så pub li kum sto ler på tek no lo gi.

ER ALD RI SYK EL LER BAK FULL

Hun trakk frem sin egen ut vik le de ad-
vo kat ro bot Lisa.

– Lisa ska per mer ar beid for ad vo ka-
ter, hun gjør dem ikke ar beids le di ge, 
men ska per mar ke der for ad vo ka ter 
der de ikke tid li ge re ek si ster te. Det 
hand ler om å ut vi de vår in tel li gens, og 
det er ikke en trus sel, men en mu lig-
het. Du vet hva du kan, og du kjen ner 

– Ma ski ner som er 
mer pre si se enn 
men nes ker, er et 
kon kur ran se for trinn 
som kli en te ne vil 
være på jakt et ter. 
Det te vet de 
smar tes te ad vo kat-
fir ma ene, sa Chris sie 
Light foot.

Ikke ut sett det len ger, ikke vent, men om favn kuns tig in tel li gens, var bud ska pet fra Light foot 
til Re pre sen tant ska pet.

• Selv be tje ning in nen ad vo kat tje nes ter sky ter fart.

• Tek no lo gi sel ska pe ne vil be gyn ne å hen ven de seg di rek te 
til ad vo ka te nes kli en ter.

• In nen ti til fem ten år vil man ge ad vo kat-tje nes ter fore gå 
uten men nes ke lig inn blan ding.

Pro duk ti vi te ten til him mels

dine kli en ter. Og du tren ger ikke være 
24 ti mer i døg net på kon to ret. Og når 
dis se sy ste me ne er oppe og går, så 
kom mer de ald ri bak ful le på jobb, el ler 
rin ger inn og sier at de er syke. Ma ski-
ne ne vil få pro duk ti vi te ten din til å gå 
i ta ket, det er mitt bud skap. Ma ski ne ne 
vil bli smar te re enn men nes ke ne, men 
de vil ald ri bli klo ke re. Ma ski ne ne blir 
ald ri bed re enn oss, sa Light foot.

I år vil vi se en vold som øk ning i 
bru ken av så kal te chat bots, sa hun.

– Jeg vet at i alle fall to ad vo kat fir-
ma er i Skan di na via er i ferd med å 
skaf e seg sli ke.
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TEMA: ADVOKAT-ROBOTERTEMA: ADVOKAT-ROBOTER

DLA Piper «trener» opp advokat-dataprogrammet Kira til å håndtere norske forhold.  
Programvaren brukes i stor stil i USA og UK, og har allerede håndtert transaksjoner for 
svimlende én billion kroner.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Advokat-robot

Advokatfirmaets data lærer advokatroboten å bli klokere. 
Men hvordan hindre at leverandøren ikke stikker av med 
rettighetene?

TEKST: GEORG MATHISEN

– Skal man la noen andre sitte 
med eierskapet til noe som blir 
fantastisk intelligent og smart?

Kunstig intelligens i advokatfirmaene vil bli 
en «gamechanger de luxe», mener Jan 
Sandtrø. På skjermen bak er systemet Kira.

– Noen sier at de allerede bruker kun-
stig intelligens. Men det gjør de ikke 
– den finnes ikke ennå. Vi er på vei dit, 
men det vi bruker nå, er maskinlæring, 
sier Jan Sandtrø, teknologiadvokat og 
partner i DLA Piper.

Det globale advokatfirmaet har tatt i 
bruk maskinlæring – altså programvare 

som finner mønstre og bruker dem til 
å lære gradvis mer og mer – i stor stil. 
Systemet heter Kira. DLA Piper har 
brukt Kira på flere titalls store transaks-
joner allerede, og varsler teknologisk 
revolusjon.

SKREDDERSYS PÅ NORSK

– I USA og Storbritannia brukes det i 
stor skala. Vi har brukt det på over før-
ti store transaksjoner foreløpig. Du 
trener systemet til å identifisere ting, 
og til å finne avvik. Du kan for eksem-
pel trene systemet til å finne alle 
«change of control»-bestemmelser som 
avviker fra en mal. Fra flere hundre 
tusen sider kan du få ut en rapport på 
sekunder, forklarer Sandtrø.

Nå er DLA Piper i Norge i gang 
med å skreddersy, teste og trene Kira 
for norske forhold. Det krever 
kunnskap om norsk rett, men også om 
syntaks (setningsbygning) og lingvis-
tikk (språkvitenskap).

Det er ingen andre som har et tils-
varende system i Norge i dag, selv om 
noen liker å si det, ifølge Jan Sandtrø.

Det koster, nemlig. DLA Piper vil 
ikke gå ut med prisen ofentlig, men 
prisen er så høy at Sandtrø mener at 
ingen norske firmaer ville klart det 
alene.

GRANSKNING

Samtidig kan Kira brukes til mer enn 
juss og transaksjoner. Innenfor gransk-
ning, for eksempel. Selv har Sandtrø 
arbeidet med granskningen av Statoil i 

Libya, en av Norges største gransk-
ninger.

– Vi gikk gjennom mange millioner 
sider med dokumenter manuelt. Dette 
er typisk noe som kunne ha vært gjort 
mye mer efektivt med et slikt system, 
sier han.

– Måten vi jobbet på, med menne-
sker, er veldig lik den måten vi jobber 
på med maskiner nå. Du finner 
strenger og avvik, og du finner faktum 
i saker. Det er kreativiteten som setter 
grenser.

I 2015 ble Kira brukt på transaks-
joner tilsvarende nesten en billion 
kroner – 100 milliarder dollar. Tek-
nologien sparte advokatene for mel-
lom tyve og nitti prosent av tiden de 
ellers ville bruke på å gjennomgå 
dokumentene. Foreløpig brukes pro-
grammet som støtte i tillegg til 
ordinær gjennomgang, derfor de store 
forskjellene.

MINDRE KJEDELIG ARBEID

Sandtrø frykter ikke for sin egen jobb, 
eller for advokatyrket generelt.

– En del repeterende og standard-
isert arbeid vil nok forsvinne. Så vil 
advokatene jobbe med de finere, van-
skeligere spørsmålene. Mer med 
analysen enn med researchen, sier han.

– Samtidig blir det neppe flere 
teknologer i advokatfirmaene. Jo mer 
komplisert teknologien blir, desto 
enklere blir den å bruke. Men sekretær-
rollen kommer til å utvikle seg, og det 
blir flere assistenter, spår Sandtrø.

trenes på norsk

– Her står kampen om informasjo-
nen og hjernekraften for fremtiden, 
sier Nicolai Halbo. Han er assosiert 
partner i Simonsen Vogt Wiig, og 
har arbeidet med IT-kontrakter i 
mange år.

Når en kunde – for eksempel et 
advokatfirma – skal inngå en avtale 
om programvare som beveger seg 
mot kunstig intelligens, er det flere 
ting å tenke på enn ved andre tekn-
ologiavtaler, konstaterer han.

LÆRER Å RESONNERE

– Du kjøper en løsning som du så 
lærer opp med firmaets og 
klientenes data. Da er spørsmålet: 
Hvem er det som har rettighetene 
til alt roboten har lært, spør Halbo.

– Våre data er våre data, og dem 
beskytter vi. Det har ikke lever-
andørene noe problem med å gå 
med på. De kan også si at det som 
spesifikt utvikles for deg, er noe 
som du eksklusivt beholder eier-
skapet til. Det høres bra ut, men 
etter det, faller de fleste av, sier han.

– Det vi ikke tenker på, er at 
roboten vil ta til seg måten vi 
resonnerer på, måten vi utformer 
avtalene på, og hvilke valg vi trefer 
i gitte situasjoner. Her har vi mye å 

bidra med, som vi ikke ønsker at 
skal bli tilgjengelig for andre. Vi må 
være klar over at det er snakk om 
betydelige verdier, sier Halbo.

VIL HA KLARHET

Han sammenligner med helt vanlig 
programvare: Der lærer leverandøren 
av kundene hvordan systemet 
brukes, og så kommer det nye vers-
joner som tar hensyn til dette. Ro-
botene som nå kommer, er mye mer 
intelligente og lærer etter hvert.

– Hva er det leverandøren kan 
bruke denne lærdommen til? I hvilken 
målestokk kan den brukes? Det er 
interessant å få klarhet i, sier han.

Halbo ser for seg en modell der 
prisen på teknologi gjenspeiler hva 
kunden bidrar med for å øke ver-
dien på en slik robot.

– Det store bildet er at man må 
være litt bevisst på hvordan 
utviklingen går, hva man egentlig 
er med på å bidra til, og om man 
skal la noen sitte med eierskapet til 
noe som blir fantastisk intelligent 
og smart, sier han.

MASKINBASERT SKJØNN

Et advokatfirma må bruke mye tid 
og legge ned en betydelig innsats for 

å lære opp maskinen. Det gir de 
største en fordel. Samtidig er det for-
skjeller fra advokat til advokat. Slik er 
det allerede i dag, mener Halbo: En 
advokat som ikke er god på IT, vil 
bruke mye lengre tid på å kval-
itetssikre en omfattende avtale enn 
en advokat som er god på IT-verktøy.

– Klientene må også læres opp til 
å stole på en sånn type tjeneste. 
Automatisering vil komme på 
enklere rettsområder først: Det å 
svare på faktabaserte ting. Når 
roboten skal begynne å anvende 
skjønn, da blir det mer komplekst. 
Det gjenstår å se hvor gode disse 
maskinene blir. Erfaringen med 
bruken vil avgjøre hvor mye klien-
tene stoler på en robot fremfor et 
menneske, sier Nicolai Halbo.

IKKE BARE ENKELT: Når en robot vet 
hvordan advokatene i firmaet tenker, 
hvem har da eierskap til kunnskapen, 
spør Nicolai Halbo.



Flere advokat-systemer

Ravn ACE er navnet på en kunstig intelligens 
robot som finner frem i, leser og lager oppsum-
meringer i enorme mengder såkalt ustrukturert 
data, ti millioner ganger raskere enn et menne-
ske. Ravn Systems ble grunnlagt i 2010, og tok 
i bruk kunstig intelligens i mars 2015. Firmaet 
tilbyr ulike produkter til advokatmarkedet, se 
www.ravn.co.uk/legal-industry/

Luminance er ifølge egne nettsider marked-
sledende på kunstig intelligens-plattformer til 
advokatbransjen. Teknologien springer ut fra 
University of Cambrigde. «Luminance forstår 
språk på samme måte som mennesker, men i 
et volum og et tempo et menneske aldri vil 
beherske», ifølge egenreklamen. Brukes til due 
diligence, compliance, forsikring og kontrakter. 
Se www.luminance.com

Kira Systems ble grunnlagt av en advokat 
og en matematiker/programmerer, og har 
egne advokat-programmer som ifølge nettsi-
dene vil spare brukeren for mellom tyve til førti 
prosent tid allerede ved første forsøk. Egne 
programmer for blant annet due diligence, 
kontrakter og compliance. Se https://kirasys-
tems.com/benefits/law-firms.

Amerikanske Ross har bygd en insolvensad-
vokat på IBMs Watson-plattform, som det går 
an å snakke med takket være Apples Siri-
løsning. Se en video av hvordan Ross virker på 
www.rossintelligence.com.

Det London-baserte advokatfirmaet Clifford 
Chance brukte en annen, lignende løsning – 
Neota Logic – for å hjelpe klientene sine 
med det nye verdipapirhandelsdirektivet 
Mifid II.

Les mer her: www.neotalogic.com

I tillegg skjer det en voldsom teknologisk 
utvikling på andre områder. Blokkjede-teknol-
ogien (blockchain) kan endre måten transaks-
joner dokumenteres og gjennomføres på. 
«Blokkjeden er et desentralisert system som 
holder rede på inngåtte avtaler og som er til-
nærmet umulig å jukse med. Den blir en slags 
nettverk av digitale sorenskrivere som garant-
erer at dokumentet (filen) du har foran deg, er 
originalen, og som dessuten passer på hveran-
dre», skriver Agenda Magasin. Les mer på nett 
www.aftenposten.no/kultur/Her-er-maskinen-
som-vil-gjore-tillit-overflodig-11 154b.html.

Jusstudenter med chatbot
The Law Tech Factory er et nytt firma som 
springer ut fra StartupLab i Oslo som ut-
vikler tjenester innen kunstig intelligens og 
jus, grunnlagt av Lars Røed og Henrik Lim-
seth. De to har bakgrunn fra studier i juss, 
statsvitenskap og fysikk, og har mentorer fra 
Senter for rettsinformatikk ved Institutt for 
privatrett og Språkteknologigruppen ved 
Institutt for informatikk ved UiO.

– Vi lager en chatbot som bruker kunstig 
intelligens til å tolke naturlig språk, og som 
genererer naturlig språk tilbake. Det er 
egentlig bare språkteknologi, men dataen 
kommer fra rettskilder som lover, forskrifter, 
dommer og kommentarer, sier Røed til Shif-
ter, en uavhengig nettavis som skriver om 
norske teknologibedrifter.

De to mener at teknologien ikke vil 
erstatte advokater, men fungere mer som en 
advokatassistent.

På nettsiden https://lawtechfactory.com 
finner du blant annet verktøy til å sette opp 
en samboeravtale.

Foreløpig synes de to grunnleggerne at 
det er for tidlig å snakke med Advokat-
bladet om planene sine.

Egen robot-lov
Europaparlamentet ber om egne lover om 
roboter og robotteknologi, og vedtok en 
resolusjonen tidligere i år.

– Europaparlamentet foreslår at kommis-
jonen for de mer avanserte autonome robo-
ter innfører en egen rettslig kategori – «ele-
ktroniske personer». Denne elektroniske 
person tenkes da registrert i egne registre 
og kan bli et subjekt for både rettigheter og 
forpliktelser, skriver partner Ole Tokvam hos 
Bing Hodneland på Hegnar.no.

Dette kan i sin tur føre til at en robot blir 
saksøkt og må engasjere advokat for å rep-
resentere seg.

Litt mer nærliggende er spørsmålet om 
hvem som har ansvaret for en skade som 
skyldes en avansert robot. Her foreslår Euro-
paparlamentet en obligatorisk forsikrings-
ordning på samme måte som for biler.

advokat-karrieren

Me re te Nygaard har åtte år bak seg 
som for ret nings ad vo kat, men sa opp 
job ben i Wiers holm for å be gyn ne for 
seg selv.

– Jeg ble opp merk som på legaltech-
sfæ ren og så at det ikke var så mye som 
had de skjedd i Nor ge ennå, sier 
Nygaard.

Ut gangs punk tet for Lawbotics er å 
gjø re ju ri disk kunn skap mer til gjen ge-
lig for små og mel lom sto re be drif ter. 
Au to ma tisk ut for ming av ak sjo nær av-
ta ler er før s te til bud. Grün de ren vil gå 
vi de re med alt fra kom mer si el le av ta ler 
til hånd te ring av an sat te – alle de van-
li ge ju ri dis ke pro ses se ne som en be drift 
tren ger å få gjort. Til nett avi sen Shifter 
for tel ler hun at pla nen er å ha på plass 
kom plet te au to ma ti ser te pro ses ser for 
å løse ju ri dis ke be hov knyt tet til sty re-
ar beid, emi sjo ner, an set tel ser og kom-
mer si el le av ta ler i lø pet av høs ten.

TAR UNNA GROV AR BEI DET

– Vi ef ek ti vi se rer noe av det ma nu el le 
ar bei det. Så kan vi ad vo ka te ne ta 

skred der søm og gjø re de mer avan ser te 
pro blem stil lin ge ne som ad vo ka ter 
fort satt må gjø re, sier Nygaard.

Hun er i dia log med små og mel-
lom sto re fir ma er som kan bi dra med 
inn hold til platt for men, men som ikke 
kan bru ke res sur ser på å byg ge opp 
sine egne tek no lo gis ke løs nin ger.

– Men en gui det pro sess på nett for skje
ma ut fyl ling og til pas sing av do ku men ter er 
jo et styk ke unna kuns tig in tel li gens og 
ro bot ad vo ka ter?

– Jo, men au to ma ti se ring er det før-
s te som må skje. Så vil vi ta i bruk 
ma skin læ ring for både å ut vik le tje-
nes te ne og å hjel pe til på ad vo kat- og 
kli ent si den. Kuns tig in tel li gens blir et 
verk tøy til å gjø re pro ses se ne enda 
mer ef ek ti ve. Så ser vi også på hvor-
dan vi kan ut nyt te blockchainte-
knologi og smar te kon trak ter, sier 
hun.

– Vi er i en tid lig fase, men på sikt 
kom mer det te til å bli vel dig stort, spår 
Nygaard. Til høs ten lan se rer hun en 
beta ver sjon for de før s te bru ker ne.

Å gjø re ju ri disk kunn skap mer til gjen ge lig er må let til tid li ge re 
Wiers holm-ad vo kat Me re te Nygaard, som byg ger ad vo kat-
ro bo ten Lawbotics i Oslo.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Kli en te ne vil ha «more for less»
Pass på hva som vir ke lig 
er ver di fullt for kli en ten, 
og ikke glem sik ker het 
og per son vern, rå der 
Thom mes sen-sjef  
Sver re Tyr haug.

TEKST OG FOTO: GEORG MA THI SEN

De sto re ad vo kat fir ma ene bru ker 
mye tid og pen ger på å tes te ut  
ro bo ter og kuns tig in tel li gens-
forløpe re i for skjel li ge va ri an ter. 
Man ge er opp tatt av å lig ge for an 
kon kur ren te ne.

– Thom mes sen har vært tid lig ute 
med å vur de re verk tøy som ba se rer 
seg på kuns tig in tel li gens. Da vi 
kjør te en pi lot på et due di li gen ce-
verk tøy for mer enn ett år si den, var 
det te før s te gang pro gram met fikk 
bry ne seg på det nors ke språket, sier 
managing part ner Sver re Tyr haug.

– Vi har også gjen nom ført vår 
før s te ro bo ti se ring av en år lig ad mi-
nist ra tiv ru ti ne, for tel ler Tyr haug, 
som har styr ket ar bei det ved å an-
set te en egen di gi ta li se rings sjef.

«MORE FOR LESS»

Tek no lo gi en er til gjen ge lig for alle, 
pri sen er re la tivt over kom me lig, 
pro duk te ne blir raskt bed re og kon-
kur ran sen blant le ve ran dø re ne er 
stor, pe ker han på. Først og fremst 
vil tek no lo gi en gå gjen nom do ku-
men ter og klas si fi se re og opp sum-
me re det den fin ner. I nes te om-
gang kan den ta over ut ar bei del sen 
av do ku men ter, due di li gen ce og 
vur de ring av en retts si tua sjon.

– Vi må ha fo kus på hva som vir-
ke lig vil være ver di fullt for våre kli-

en ter for å møte de res øns ke om å 
le ve re «more for less». Vi må ana ly-
se re pro sjek te ne og pro ses se ne våre 
for å fin ne de opp ga ve ne som er 
eg net for au to ma ti se ring og di gi ta-
li se ring, og så fin ne gode tek no lo-
gi løs nin ger for det te, sier Tyr haug.

HVEM EIER LÆR DOM MEN?

Han un der stre ker at det trengs inn-
sats og in ves te rin ger for å gjø re 
verk tøy ene gode nok til for eks em-
pel å tak le norsk språk og norsk re-
gel verk, og for å til pas se dem til 
hvor dan kli en te ne vil ha tje nes te ne 
le vert.

Sam ti dig stil ler han, som Ni co lai 
Hal bo i Si mon sen Vogt Wiig, spørs-
mål om ei er ska pet til tek no lo gi en 
som ut vik les.

– Hvem blir eier av den ma skin-
læ rin gen vi til fø rer le ve ran dø re nes 
al go rit mer. Lær dom men som ad vo-
kat fir ma et bi drar med for å til pas se 
verk tøy ene til sitt eget bruk, kan 
være van ske lig å ta med seg hvis fir-
ma et vel ger å byt te le ve ran dør og 
tek nisk løs ning, sier Tyr haug.

Han me ner li ke vel at den kan skje 
stør ste ut ford rin gen er å få ad vo ka-
te ne til å ta i bruk de nye løs nin-
ge ne og å set te av tid i hver da gen til 
å tes te dem ut.

Kuns tig 
in tel li gens vil ta 
over fle re 
opp ga ver, men 
ikke det å 
for stå kli en te-
nes si tua sjon, 
for hand le el ler 
hånd te re 
uven te de 
si tua sjo ner, sier 
Sver re Tyr haug.

Me re te Nygaard har 
an satt tek nisk sjef og 
dri ver jussteknologi-
firmaet Lawbotics og sitt 
eget ad vo kat fir ma 
Nygaard.law som 
bi ge skjeft.

Hoppet av

AD VO KAT HJELP

Nygaard øns ker å knyt te kon takt med 
spe sia lis ter på for skjel li ge retts om rå der, 
og gjer ne ad vo kat fri lan se re og de som 
sit ter i mind re fir ma er uten for Oslo.

– Lawbotics skal ikke kon kur re re 
mot ad vo kat fir ma ene, men være en 

tje nes te som mø ter dem som ikke bru-
ker ad vo kat i dag.

23. au gust sam les juss tek no lo gi-in-
ter es ser te for å ska pe en mø te plass: Da 
in vi te rer Lawbotics til et så kalt «meet 
up» i fir ma ets lo ka ler i Uni ver si tets ga ta 
7 i Oslo.

Lawbotics
for å bygge 
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Bran sjens frem ti di ge vin ne re kan tek no lo gi, og er krea ti ve med høy etisk be visst het og 
sam funns for stå el se, me ner tek no lo gi eks pert Sil vi ja Se res.

TEKST OG FOTO: HANNE EIDE ANDERSEN

– Junioradvokatenes jobb

– Lær dere tek no lo gi på bløf e nivå, sa 
Sil vi ja Se res, da hun ny lig holdt fore-
drag for Yng re Ad vo ka ter i Oslo. Ut sag-
net var hu mo ris tisk for mu lert, men Se-
res er krys tall klar på at ad vo ka ter snart 
vil tren ge grunn leggen de inn sikt i tek-
no lo gis ke verk tøy i mye stør re grad enn 
i dag for å kun ne ut ø ve sitt fag.

– Livs lang læ ring blir en grunn leg-
gen de del av vår pro fe sjo nel le hy gie ne, 
sa Se res.

Hun har mas ter grad i com pu ter sci-
en ce fra Uni ver si te tet i Oslo og dok-
tor grad i ma te ma tikk fra Ox ford. Hun 
har vært en del av Alta Vis ta-tea met i 
Si li con Val ley, og har er fa ring både fra 
sty rer og som in ves tor i en rek ke tek-
no lo gi sel ska per. I dag er hun blant 
an net sty re le der i Nor dea og NRK.

MER REG NE KRAFT ENN NASA

Se res fan get til hø rer ne med en gjen-
nom gang av bak grun nen for da gens 
eks plo si ve tek no lo gi ut vik ling, også 
om talt som «den fjer de in du stri el le re-
vo lu sjon».

– Det skjer en type vekst som vi ald-
ri har sett før i vår his to rie. Dere har 
mer reg ne kraft i lom me ne de res enn 
NASA had de da de send te men nes ker 
til må nen. Chi pe ne i mo bil te le fo ne ne 
de res kos tet fle re mil li o ner kro ner, eks-
em pli fi ser te Se res, og sik tet til ka pa si-
te ten til en van lig smart te le fon.

Se res snak ket også om hvor dan di gi-
ta li se rin gen gjør at de fles te yr kes grup-

per må ar bei de mer tverr fag lig i frem-
tiden.

– Det vil være eks tremt vik tig å 
kun ne ope re re på tvers av tek no lo gi, 
sam funn og næ ring, og det gjel der også 
ad vo ka ter, sa hun.

SKJØNN KAN IKKE AU TO MA TI SE RES

Se res pek te på fle re ho ved tren der som 
vil pre ge jus sen som et re sul tat av tek-
no lo gi ut vik lin gen.

– Ar bei det som ju ni or ad vo ka ter gjør, 
er automatiserbart. Det te er den let te 
jus sen, som vi en kelt kan få ma ski ne ne 
til å ut fø re. De kan lage  smar te kon-
trak ter ba sert på blockchain- tek no lo gi, 
ut ar bei de stan dar di ser te kun de ana ly ser 
og mye an net som vi al le re de har en 
del spen nen de startups og eks pe ri-
men te ring rundt, sa Se res.

Men ev nen til kri tisk tenk ning og 
eks trem sam funns for stå el se vil være 
vel dig vik tig for ad vo ka ter i frem tiden, 
på pek te hun.

– Å tol ke lov giv nin gen gir vel dig 
sjel den et ja el ler nei, men som re gel et 
tja. Å lan de på rik tig sted med det tjaet, 
tror jeg all tid kom mer til å være en 
men nes ke lig jobb. Skjønn, kom pleks 
pro blem løs ning, van ske lig kom mu ni-
ka sjon, team ar beid, etis ke kom pass og 
krea ti vi tet er vik ti ge, men nes ke li ge 
egen ska per som ikke vil kun ne au to-
ma ti se res, me ner Se res.

TRE KON KUR RAN SE OM RÅ DER

Hun sy nes det er van ske lig å sam men-
lig ne den di gi ta le kon kur ran se dyk tig-
he ten til norsk ad vo kat bran sje med 
and re land, for di sy ste me ne er så 
grunn leg gen de for skjel li ge. Hun ut pe-
ker tre vik ti ge kon kur ran se om rå der i 
ju ris te nes di gi ta le frem tid:
• Ut vik ling og bruk av ana ly tis ke 

di gi ta le verk tøy som kan au to ma ti-
se re noen av de van lig ste pro ses se ne 
i ad vo ka te nes ar beid. Kon trakt opp-
sett og kon troll, da ta inn sam ling og 
ana ly se, over sikt over lov sam lin ger 
og tid li ge re prak sis, fi nan sie rings-
mo del ler og lig nen de er kon kre te 
eks emp ler.

• At ad vo ka te ne i stør re grad kom-
plet te rer de bes te, au to ma ti ser te 
verk tøy ene med det som verk tøy-
ene ikke kan reg ne seg frem til – 

– Det er eks tremt vik tig å kom bi ne re den 
ana ly tis ke, tek no lo gis ke verk tøy kas sen med 
det krea ti ve i men nes ker som vi ikke kan 
lage al go rit mer for, sier Sil vi ja Se res.

– Det er stor for skjell mel lom de uli ke fir ma ene i Nor ge, men et raskt øken de fo kus på det te nå. Det mer ker vi på de man ge tek no lo gi-
even te ne i bran sjen i det sis te, sier Ni ko laos Kratimento, ad vo kat full mek tig hos EY Nor ge (t.v.). Her sam men med jusstu dent og 
tech-grün der Awais Mo ham mad Iq bal (19) og ad vo kat full mek tig i Ad vo kat fir ma et Ark tis, Ma thi as T. Geb re mi chael (26).

– Nors ke ad vo ka ter litt bak på
– Det er in gen hem me lig het at ad vo-
kat bran sjen er re la tivt kon ser va tiv, 
sier Awais Mo ham mad Iq bal. And re-
års stu den ten på jus stu di et er grün der 
av start up-be drif ten LawTech AS 
som ut vik ler nye me to der for ver di-
skap ning, re krut te ring og mar keds-
fø ring i ad vo kat bran sjen ba sert på 
di gi tal tek no lo gi.

Han kjen ner seg godt igjen i Sil vi ja 
Se res be skri vel se av rea li te te ne, og 
me ner at ad vo kat bran sje ne i USA, 
Stor bri tan nia og Kina er de mest 
spen nen de og in no va ti ve in nen bruk 
av ny tek no lo gi i ut øv el sen av sine 
virk som he ter.

– Nor ge lig ger tra di sjo nelt litt bak, 
og man ge fir ma er ser nok fort satt for 

seg ut ford rin ge ne frem for mu lig he-
te ne. Men blant de stør re for ret-
nings ad vo kat fir ma ene aner jeg en 
nys gjer rig het og åpen het, de har en 
pro ak tiv til nær ming, sier han, men 
un der stre ker:– Det vik tig ste er ikke 
hvem som er først ute med å ta i 
bruk ting, men hvem som blir best på 
å bru ke det.

vil bli automatisert

lo gisk el ler sta tis tisk – på grunn av 
etik kens, ver dens, lovsystemens og 
ut vik lin gens grunn leg gen de ulo-
gis ke ve sen.

• Ut vik ling av juss fa get in nen re gu le-
rin ger for skatt, ar beid, per son vern, 

hel se og and re vik ti ge om rå der av 
folks liv og sam funn.

– Det te er om rå der som i dag end res 
ras ke re av tek no lo gi enn det våre ek si-
ste ren de sy ste mer for re gu le ring kla rer 

å hen ge med på. Det er lan de ne med 
de mest ro bus te, flek sib le og fremtid-
sofensive re gu la to ris ke og po li tis ke sy-
ste me ne som kom mer til å po si sjo ne re 
seg best for frem tiden, også in nen for 
ad vo kat bran sjen, sier hun.
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PROFILEN PROFILEN

Først da fly et var i luf ten vå get Hans Ma ri us Graas vold (42) 
å tro at Jos hua French en de lig var på vei hjem. Et ter fire år 
som ad vo kat i en av nor ges his to ri ens mest om tal te kri mi nal-
sa ker, skal Graas vold nå selv til ba ke til røt te ne sine; ju ri disk, 
geo gra fisk og mu si kalsk.

TEKST: TORHILD RIBE

FOTO: HENRIK EVERTSSON

17 mai 2017: Klok ken er rundt ett på 
nat ten når den sis te te le fo nen fra uten-
riks mi nis te ren kom mer med be skje-
den: Pri vat fly et med Jos hua French om 
bord har let tet fra fly plas sen i Kins ha sa 
og for latt kon go le sisk luft rom. Et ter 
åtte år i fan gen skap er Jos hua French 
på vei hjem.

Hans Ma ri us Graas vold, som si den 
au gust 2013 har vært for sva rer for den 
draps – og døds døm te nord man nen, 
har hatt lø pen de kon takt med Bør ge 
Bren de gjen nom da gen. Først nå vå ger 
han å tro at det ni ti de ar bei det med å 
få kli en ten ut av Kon go, en de lig har 
ført frem.

– Den før s te tan ken min var vel at 
det var en jæv lig god ti ming at vi fikk 
han hjem på 17.mai. Nei, alt så, det var 
vel dig spe si elt, sier Graas vold.

MØTT FRENCH I NOR GE

Det har gått en snau må ned si den det 
fore lø pig sis te ka pi te let ble skre vet i en 
av nor ges his to ri ens mest om tal te kri-
mi nal sa ker. Graas vold møt te French 
om trent en uke et ter den dra ma tis ke 
hjem koms ten.

– Folk slip per ut av feng sel hver dag, 
man skal pas se på å se sa ken i kon tekst 

Den lange 
veien hjem

«Jeg har fått kjørt meg på alt an net enn det som hand ler om å være ad vo kat;  
det mel lom men nes ke li ge, hvor dan du re age rer i stressitua sjo ner og iva re tar deg selv, 

sam ti dig som du har et vel dig an svar for en kli ent.»
Hans Ma ri us Graas vold

Navn: Hans Ma ri us Graas vold 
(42)

Bo sted: Vøy en enga i Bæ rum, 
snart Ski en

Opp rin nel ses sted: Ski en

Si vil sta tus: Gift med Anna, 
pap pa til Alek san der, Ni co lai, 
Oda og Vil le.

Hvil ke avi ser el ler nett avi ser 
le ser du dag lig? VG på nett, 
Mor gen bla det, DN

Fa vo ritt nett sted: You Tube 
(ner der ut over nat ten med Rig 
Rundown på Pre mi er Gui tar)

Fa vo ritt-tids skrift: No Dep res-
sion

Hvil ken bok les te du sist? 
Svetlana Aleksijevitsj, Slut ten 
for det røde men nes ket

Hvil ken app bru ker du mest? 
Lite ak tiv app-bru ker...

La ger du mat pak ke? Ja, til 
bar na.

– Sa ken var så spe si ell at det var van ske lig 
å fin ne noen som had de er fa ring og 
kun ne gi inn spill. Men jeg had de en 
vel dig god kol le ga, Ei rik Djøn ne, som har 
vært min men tor som ad vo kat. Han var 
trygg å lene seg på noen gan ger.
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PROFILEN PROFILEN

opphavsmannorganisasjonene vil svek-
kes be ty de lig der som de kol lek ti ve ret-
tig he te ne de for val ter, for svin ner ut av 
kunst ner nes hen der.

– Det vi ser om da gen er en type 
«uni on bus ting», spe si elt fra kring kas-
ter ne og mot opp havs men ne ne. Det 
kom mer til å gjø re stor ska de om opp-
havs men ne ne og ut øver ne ikke len ger 
har or ga ni sa sjo ne ne sine i ryg gen.

At en kel te røs ter me ner det er pro-
du sen ter og kring kas te re som ale ne 
lø per den øko no mis ke ri si ko en, pro-
vo se rer ham kraf tig.

– Det er full sten dig mis for stått. 
Kunst ner ne går inn i hele yr ket med 
en øko no misk ri si ko. De ri si ke rer jo 
alt. Det tar den ri si ko en jeg ikke vå get 
å ta selv, ved å vel ge et ut rygt yrke.

KJENT BAN JO SPIL LER

Len ge vur der te nem lig den unge 
Graas vold selv å sat se på en kar rie re 
som mu si ker. Han fant en trygg og 
gyl den mel lom vei i jus sen, der han er 
blitt de krea ti ves ad vo kat. Frem over 
vil mu sik ken få en enda stør re plass i 
li vet hans. Så len ge han kan hus ke har 
han spilt ban jo og gi tar. Ikke så una-
tur lig, kan skje, med tan ke på at han er 
sønn av Hans Graas vold, som ble reg-
net som en av Nor ges dyk tig ste ban-
jo mu si ke re.

Graas vold tror li vet i Ski en i sin hel-
het vil by på en litt an nen ryt me.

– Jeg kom mer til å ha fa mi li en rundt 
meg og få den lo kal fø lel sen som jeg 
har sav net i Oslo og Bæ rum. Nå får 
jeg en ål reit pub rett rundt 
hjør net, jeg kjen ner mye 
mu si ke re der nede, 
Ski en har en bra live-
sce ne og jeg får ta 
tak i de røt te ne der 
igjen, opp sum me rer 
han.

SPIL LER INN I USA

I sep tem ber set ter han 
seg på fly et til Vir gi nia i 
USA, der han har boo ket stu-
dio og mu si ke re og skal i gang med å 
spil le inn sin før s te pla te.

Han pe ker mot kjøk ke net og en sort 
gi tar kas se som står på kjøk ken ben ken.

– For fire, fem år si den be stil te jeg en 
ban jo av en fyr som la ger noen av de 
fi nes te ban jo ene du kan få tak i. Han 
la ger dem for hånd. Da den var fer dig 
be stem te jeg meg for å dra over å hen-
te den og had de en rund tur i om rå det. 
Det er i Vir gi nia den oldtime 
appalachian-mu sik ken jeg all tid har 
spilt kom mer fra.

Mu sikk stu dio et lig ger i en li ten by 
som he ter Floyd. Byen hu ser en gam-

mel pla te bu tikk, Coun ty Sa les, der 
Graasvolds far i sin tid be stil te alle sine 
pla ter fra.

– Da jeg kom til Floyd, par ker te jeg 
bi len og så over ga ten. Der så jeg 

Coun ty Sa les. Da det vis te 
seg at Floyd også har et 

vel dig bra stu dio og er 
et samlingsted for 
man ge mu si ke re, så 
boo ket jeg stu dio 
der.

Pla ten skal han gi 
ut, i et lite for mat, 

på eget sel skap. Han 
skal fort set te å stå på 

sce nen også. Da fa ren 
døde i 2012 ring te de gam le 

band kol le ga ene og lur te på om Hans 
Ma ri us vil le step pe inn og ta fa rens 
plass i ban det.

– Det er band og mu si ke re som jeg 
har vokst opp med, så det var lett å 
step pe inn. Før s te gan ge jeg skul le 
spil le med dem så øvde vi bare tyve 
mi nut ter kvel den i for vei en. Det var 
helt mer ke lig, men alt av stop per og 
star ter bare satt. Det er vel dig fint og 
det er noe som på godt og vondt ikke 
had de skjedd om pap pa ikke for svant. 
Jeg had de nok ikke spilt så mye om 
det ikke had de blitt et tom rom å tre 
inn i.

«Det er kamp sa ken 
nå om da gen, og jeg 
kjen ner at det går en 

li ten faen i meg.»
Hans Ma ri us Graas vold

Graas vold sam ar bei det tett med den tid li ge re topp di plo ma ten Kai Eide i Kon go da Jos hua French (til v.) ble til talt og dømt for å ha drept 
Tjost olv Mo land. Til høy re Frenchs mor, Kari Hil de French. Foto: Mar te Chris ten sen / NTB Scan pix

også. Men han har vært nær ved å 
stry ke med fle re gan ger, og vi har vært 
nære ved å få ham hjem før. Vi har 
visst når han skul le pluk kes opp, far-
gen på bi len som skul le hen te ham, 
fly et har stått klart på rul le ba nen, men 
så har det skå ret seg på opp løps si den. 
Det var et fint møte, men han er jo 
vel dig re du sert. Vi satt ikke ned i fle re 
ti mer og snak ket gjen nom ting. Jeg 
vil le egent lig bare vise an sikt og si at 
jeg er her.

Graas vold smi ler lett fra le ne sto len i 
stu en hjem me i rek ke hu set på Vøy en-
enga i Bæ rum. De sis te fire åre ne an slår 
han å ha job bet i snitt en time om 
da gen med Kon go-sa ken. I ti den før 
og un der rettsaken mot French vin te-
ren 2014, var sa ken den enes te han 
job bet med, og han til brak te til sam-
men fle re må ne der i Kon go. Fyl kes-
man nen be tal te ho no ra ret hans un der 
ar bei det med rettsaken og for øv rig 
had de Graas vold en av ta le med fa mi-
li en til French om å ta be ta lin gen som 
det kom, slik han ut tryk ker det.

– Jeg sit ter ikke igjen blakk, men i en 
sånn sak må du vel ge om du vil job be 
med den el ler ikke, sier han.

MAN GE VIL LAGE FILM

At han end te opp som for sva rer i straf-
fe sa ken mot French var smått til fel dig. 
Graas vold, som er eks pert på opp havs-
rett, ble hy ret av French og den nå av-
dø de Tjost olv Mo land for hånd te re de 
man ge film- og bok fore spørs le ne som 
de to ka me ra te ne fikk. Da Mo land ble 
fun net død på cel len i au gust 2013, 
treng te French brått en an nen type ad-
vo kat bi stand.

– Tenk te du på om opp dra get var for 
stort for deg?

– Det bur de jeg nok ha tenkt, sier 
han og ler for sik tig. – Men nei, jeg 
gjor de ikke det og det er ikke sik kert at 
det bare spei ler klok skap og ro. Men 
det skjed de vel dig plut se lig, det var 
nes ten bok sta ve lig talt sånn, sier han og 
knip ser ut i luf ten. – Da Tjost olv døde 
gikk det noen ti mer før det plut se lig 
var en regn bue av ka me ra er og så eks-
tremt mye å for hol de seg til, av gjø re og 

vur de re. Det var ikke tid til å set tes seg 
ned å ten ke. Det var et eks tremt kjør 
som bare var te og var te.

– Hvor nære ble du og French?
– Vi har jo blitt nære, jeg pra tet med 

ham og Tjost olv nes ten dag lig på te le-
fon frem til Tjost olv døde. Da jeg kom 
ned til Kon go et ter Tjostolvs død var 
jeg i feng se let i fire, fem ti mer hver dag 
i fle re må ne der. Vi pra tet mye, Jos hua 
for tal te mye og vi satt mye sam men 
uten å snak ke sam men og bare var 
sam men. Det sier seg selv at det ble et 
an net type for hold enn det man får til 
and re kli en ter.

NÆRT UD-SAM AR BEID

Sam ar bei det med nors ke myn dig he ter 
opp le vde han som sam men satt. En av 
ut ford rin ge ne be sto i å fin ne en god 
ba lan se i ut veks lin gen av in for ma sjon 
mel lom ham og UD.

– Det har vært et nært og godt sam-
ar beid, spe si elt det sis te halv an net året. 
Li ke vel er det helt umu lig å job be med 
en sak over så man ge år, uten å ha uli ke 
syns punk ter på hvor dan ting skal gjø-
res. Jeg har jo ikke uten riks po li tisk 
er fa ring, så jeg kun ne ikke mene noe 
vel dig klokt om hvor dan drev ne di plo-
ma ter skal gjø re job ben sin, men et ter 
hvert satt jeg på kunn skap som de ikke 
gjor de. Jeg had de tet test kon takt med 
Jos hua. Det var fle re gan ger hvor vi 
tenk te ulikt om ting og det ble gjort 
noen stra te gis ke valg i UD som jeg 
ikke var enig i, sier han.

Eks em pel vis var Graas vold svært 
uenig i val get om å ta Kai Eide av 
sa ken.

– Kai var en fryd å job be med. Han 
er en av dem jeg har fått et nært venn-
skap med og som jeg ten ker kom mer 
til å fort set te i frem tiden, sier han.

Han hå per li ke vel en dag å rei se til 
Kon go som tu rist og se mer av lan det 
med den fa sci ne ren de his to ri en.

– Jeg til brak te det mes te av min tid 
der i en bil mel lom ho tel let og feng se-
let. Jeg satt ofte på ho tell rom met mitt 
og tit tet ned på Kongofloden med de 
små fis ke bå te ne og det mi nia tyr li vet 
som ut spil te seg der. Jeg har lyst til å 

rei se til ba ke for å se mer av lan det, det 
er jo fan tas tisk vak kert.

FLYT TER HJEM

Men først skal han hjem til røt te ne 
sine. Både rent geo gra fisk og ju ri disk. 
Sto re de ler av flyt te las set er al le re de 
sendt til Ski en. I som mer flyt ter 
Graas vold, kona Anna og tre av de fire 
bar na hans til hjem by en. Fa mi li en har 
kjøpt et 205 kvad rat me ter stort hus i 
Gren lands by en. Han pluk ker frem et 
pro spekt fra sta be len av pa pi rer som 
lig ger un der stue bor det og pe ker på et 
bil de.

– Den vei en som går der, det er min 
gam le sko le vei. Jeg får ti mi nut ter å gå 
ned til det nye kon to ret mitt, sier han.

Pla nen er å pend le til Oslo to da ger 
i uken. Frem over skal han ren dyr ke 
den de len av jus sen som lig ger hans 
hjer te nær mest; nem lig opp havs rett. 
En rek ke kunst ne re og opphavsmann-
sorganisasjoner står på kun de lis ten.

GÅR EN «FAEN» I MEG

De sis te åre ne har Graas vold re gist rert 
et økt press på over dra gel se av ret tig-
he ter fra kunst ner ne og over til pro du-
sen ter og kring kas te re.

– Det er kamp sa ken nå om da gen, 
og jeg kjen ner at det går en li ten faen i 
meg, sier Graas vold, som me ner 

Ban jo en er hånd laget i USA, og det tok 
nær me re fem år fra be stil ling til Graas vold 
kun ne dra til Vir gi nia for å hen te den.



TROND HEIM: Hva kan ad vo kat fir-
ma ene gjø re og hva kan kvin ner selv 
gjø re for å øke an de len kvin ne li ge 
part ne re? Spørs må let ble dis ku tert da 
Ad vo kat for en in gens Kvin ne ut valg ar-
ran ger te fore drag med på føl gen de pa-
nel de batt på Scan dic Ler ken dal i 
Trond heim.

I pa ne let satt blant an net ad mi nist re-
ren de di rek tør Trond Mor ten Lind-
berg i re vi sjons sel ska pet BDO, et glo-
balt fir ma med syt ti kon to rer i Nor ge 
som dri ver med re vi sjon, regn skap, 
råd giv ning og ad vo kat tje nes ter.

– Jeg øns ker å opp ford re alle våre 
kvin ner til å ta halv fød sels per mi sjon. 
Da jeg sa det før s te gang var det nok 
noen som trod de at det had de klik ket 
for meg. Men det be tyr sam ti dig at vi 
opp ford rer alle våre menn til å gjø re 

det sam me. Da folk skjøn te det, var det 
nok enda fle re som trod de at det had de 
rak net for meg, sa Lind berg.

MAN GE GAM MEL DAG SE

Topp sje fen måt te sam ti dig er kjen ne at 
han inn imel lom mø ter seg selv i dø ren.

– Jeg kan bare se på meg selv; hvor-
dan jeg vil le følt det om kona mi had-
de en jobb som hun lyk tes bed re i enn 
meg. Jeg vil le kan skje ikke likt det. Og 
det er jo ikke bra! Hvis alle menn, også 
da gens 40-årin ger, skal gå rundt å ten-
ke at de skal ha en bed re jobb enn 
kona – og det er min tid som skal pri-
ori te res når det opp står noe ufor ut sett, 
får vi ikke gjort noe med det te.

Da sel ska pet dis ku ter te sa ken 
in ternt, knøt det seg hos en kel te, for-
klar te han.

– «Skal han som skal ha sitt tred je 
barn ta et halvt års per mi sjon!? Hva 
pok ker er det?». Og jeg mer ker jo selv 
at jeg kan være til bøye lig til å ten ke det 
sam me om en av mine vik tig ste med ar-
bei de re øns ker å ta per mi sjon i et halvt 
år. Men om vi skal lyk kes, må vi kom-
me den ne type hold nin ger til livs.

– LITE UT VIK LING

BDO har om lag fem ti an sat te ad vo ka-
ter, i til legg til over 1.300 re vi so rer, råd-
gi ve re og regn skaps fø re re. Iføl ge Lind-
berg har re vi sor- og ad vo kat bran sjen 
man ge av de sam me ut ford rin ge ne.

– An de len kvin ne li ge part ne re i BDO 
i Nor ge er 16 pro sent, mens den er noe 
over 25 pro sent i BDO Ad vo ka ter. Det-
te er for dår lig. Jeg er glad jeg ikke får 
mer kjeft for det enn det jeg får! I ad vo-

kat bran sjen er det eks akt sam me trend. 
Og lite har skjedd på ti år. Selv om seks ti 
pro sent av ad vo kat full mek ti ge ne er 
kvin ner, er det bare tjue pro sent igjen på 
part ner nivå. Da tror jeg ut gangs punk tet 
i både re vi sjons bran sjen og ad vo kat-
bran sjen er at skjev he ten ikke nød ven-
dig vis ret ter seg opp av seg selv over tid, 
sa Lind berg, og un der strek te at un der sø-
kel ser vi ser at en jevnfordeling fak tisk 
også løn ner seg øko no misk.

– Vi vil ikke at kvin ne ne som kom-
mer opp skal ha en at ferd som menn. Vi 
vil ha kvin ner og menn som part ne re i 
vårt sel skap for di de re pre sen te rer for-
skjel li ge ting, og har uli ke ver di er.

STRAGEGI VIK TIG

BDO-di rek tø ren pek te på at det frem-
de les er man ge part ne re som ikke ser 
ver di en av et jevnt kjønnsfordelt part-
ner skap.

– Det al ler vik tig ste, om man fak tisk 
har som mål om å gjø re noe med 
skjev for de lin gen, er å tør re å leg ge en 
hel het lig stra te gi for det.

BDO opp le ver sam me trend som 
ad vo kat fir ma er; at de mis ter an sat te fra 
de er 30 til 36 år, og det te gjel der både 
kvin ner og menn.

– I ste det for å dis ku te re over tids mat 
bør menn for eks em pel hel ler snak ke 
om sin rol le som for el der. For tell 
gjer ne folk rundt deg at du gle der deg 
til å dra hjem for di du skal føl ge søn-
nen din på tre ning. Vi ser at folk sni ker 
seg ut klok ken fire - men de tør ikke 
snak ke om det. De hold nin ge ne jeg 
trod de var i ferd med å dø ut, fin nes 
fort satt. Hvis vi ikke vi be gyn ner 
snak ke om at vi også li ker gjø re and re 
ting enn å job be, skjer det lite, fast slo 
Lind berg.

– MÅ BRU KE FLEK SI BI LI TE TEN

Part ner Ma ri an ne Kar tum i Si mon sen 
Vogt Wiig er opp tatt av flek si bi li tet.

– Du tren ger ikke job be døg net 
rundt – el ler sit te på jobb for å få unna 
ar beid. Vi må job be når vi må, og ta fri 
når vi har mu lig het. Å be nyt te seg av 
den flek si bi li te ten er utro lig vik tig, sa 
Kar tum som selv har sjong lert job ben 
som ad vo kat med rol len som små-
barns mor.

Selv opp le vde hun at hen nes krav 
om å ha mu lig het til å gå klok ken 16 
ble re spek tert.

– I pe ri oder er det fak tisk lov å si fra 
at du er nødt til å føl ge opp mer 
hjem me – og hel ler job be mer se ne re 
når du har bed re ka pa si tet. Da blir det 
vik tig å fin ne spen nen de ar beids opp-
ga ver til ved kom men de in nen for 
ar beids ti den, sa Kar tum.

MÅ BE STEM ME DEG!

Line Blom lie, salgs eks pert og råd gi ver 
for sto re be drif ter og ad vo kat virk som-
he ter gjen nom sel ska pet Enablers 
group, var hen tet inn for å gi til hø rer-
ne gode råd for hvor dan ad vo ka ter kan 
sel ge inn seg selv.

– Har du satt deg et mål - vil du bli 
part ner? For hvis du ikke har satt deg 
mål, blir du ald ri part ner! Du må 
be stem me deg, hvis ikke du gjør det kan 
du hen de hvor som helst, sa Blom lie.

– Vi har satt et helt klart mål om at blant de 
nye partnerne vi tar opp skal halvparten 
være kvinner, sa administrerende direktør 
Trond Morten Lindberg i BDO.

Partner i Simonsen Vogt Wiig Marianne 
Kartum og ordstyrer Line Blomlie.

Godt oppmøte på Kvinneutvalgets første møte i Trondheim.

Gam mel dag se hold nin ger er den vik tig ste en kelt år sa ken til 
den dår li ge kjønns ba lan sen i ad vo kat fir ma enes part ner skap. 
Å dele for eld re per mi sjo nen likt mel lom mød re og fed re, er 
et vik tig skritt på vei en, me ner BDO-sjef.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

– Ville ikke likt
at kona mi tjente 
bedre enn meg

NYHETERNYHETER
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Overprøving av vedtak der 
skatte- og avgiftsgrunnlaget 
var fastsatt ved skjønn
Høyesterett avsa 16. mai 2017 enstem-
mig dom – HR-2017–967-A – som 
gjaldt overprøving av vedtak der skatte- 
og avgiftsgrunnlaget var fastsatt ved 
skjønn. Skattekontoret økte en restaurants 
omsetning ved bruk av skjønn, og 
tilordnet økningen som inntekt for 
eieren og daglig leder. Skjønnet bygget 
på at det forelå visse regnskapsmangler, 
og at restauranten hadde en svært lav 
kontantandel i sin omsetning sett i lys 
av bransjeunder søkelser. Høyesterett 
kom til at vil kårene for å fastsette 
skatte- og avgiftsgrunnlaget ved skjønn 
var oppfylt, og at selve skjønnet lå 
innen for det spillerom skatte- og 
avgiftsmyndighetene da har. Det var 
også grunnlag for å fastslå at økningen 
hadde tilflytt eier og daglig leder som 
inntekt.

Hjemmelen for å fastsette grunn laget 
for skatt og merverdiavgift ved 
skjønn for det aksjeselskapet som drev 
restauranten, var henholdsvis lignings-
loven § 8–2 nr. 1 og merverdi-
avgiftsloven § 18–1 første ledd. 
Disse reglene er fra 2017 blitt avløst av 
skatteforvaltningsloven § 12–2 uten 
innholdsmessige endringer av betydning. 
For å kunne fastsette skattegrunn laget 
ved skjønn, er det ikke tilstrek kelig å 
påvise feil eller mangler i de oppgavene 
skattyteren har innlevert. Feilene og 
manglene må i tillegg – samlet sett 
– lede til at oppgavene «ikke gir et  
forsvarlig grunnlag å bygge fast-
settingene på»

Domstolenes mulighet til å overprøve 
skjønnet, er begrenset, jf. Rt-1994–260 
(Hatlestad). Domstolene kan prøve om 
skatte- og avgiftsmyndighetene har hatt 
som målsetning å komme så nær det 
faktisk riktige som mulig, om skjønnet 
har bygd på et riktig faktisk grunnlag, 
om skjønnet er utøvd vilkårlig, og om 
skjønnsresultatet er sterkt urimelig.  
Innenfor disse rammene har den  
myndighet som utøver skjønnet, et 
betydelig spillerom.

I vedtakene ble daglig leder og eier 
tilordnet, med en halvpart hver, den 
ekstrainntekt som aksjeselskapet ved 
skjønn ble fastsatt å ha opptjent de tre 
aktuelle årene. Resonnementet var at når 
ekstrainntekten ikke gjenfinnes i selskapets 
regnskap og midler, må den antas å ha 
blitt disponert av daglig leder og eier 
som hadde sentrale posi sjoner i selskapet. 
Hjemmelen for tilordningen til dem, var 
for eierens del skatteloven § 10–11 
– utbytteinntekt – og for daglig leders 
del skatteloven § 5–10 – arbeidsinntekt. 
Tilordningen var i samsvar med den som 
ble gjort i Rt-1974–1056.

Aksjeselskapet ble i vedtaket ilagt 
tilleggsskatt og tilleggsavgift etter hen-
holdsvis ligningsloven § 10–2 og mer-
verdiavgiftsloven § 21–3. Disse reglene 
er fra 2017 avløst av skatteforvaltnings-
loven § 14–3. Høyesterett har viktige 
uttalelser om forholdet mellom skjønns-
fastsetting og bruken av tilleggsskatt/ 
-avgift – avsnitt 47–48:

«Dette innebærer at for at [aksje-
selskapet] skal kunne ilegges den ilagte 
tilleggsskatten og -avgiften, må det  
bevises med klar sannsynlighets overvekt 
at selskapet hadde en omsetning de 
aktuelle årene som minst til svarte den 
som ble fastsatt ved skjønn. Beviskravet 
oppfylles ikke ved å konstatere, slik 
skattekontoret gjorde i vedtaket, at «det 
[er] foretatt en forsvarlig skjønnsmessig 
beregning» av omsetningen. Et  
forsvarlig skjønn gir ingen tilstrekkelig 
trygghet for at skjønnsresultatet minst 
tilsvarer med den virkelige omsetningen. 
Selv ikke den simple sannsynlighets-
overvekt som kreves etter ligningsloven 
§ 8–1 for å fastsette en inntekts størrelse, 
er her tilstrekkelig.

I praksis betyr dette at denne delen av 
vedtaket er gyldig bare dersom det  
bevises med klar sannsynlig hets overvekt 
at andelen av [aksjeselskapets] omsetning 
som ble betalt med kontanter, minst var 
22,7 prosent i 2009, 20,5 prosent i 2010 
og 17,9 prosent i 2011. Denne bevis-
bedømmelsen har domstolene myndig-
het og plikt til å utføre på selvstendig 
grunnlag når spørsmålet forelegges.»

Under tvil opprettholdt Høyesterett 
den tilleggsskatten og -avgiften som var 
fastsatt, selv om beviskravene da er  
vesentlig høyere.

Dommere: Falch, Bårdsen, Matheson, 
Bergh og Utgård.

EXPO NOVA *
UNIKE KONTORER

Unike og inspirerende interiører bidrar 
til ekstra innsats og trivsel på arbeidsplassen. 
Våre dyktige rådgivere står klare til å hjelpe 
deg og din bedrift med å finne X-faktoren, 
enten direkte eller i samarbeid med din 
arkitekt eller interiørarkitekt.

Verkstedveien 1 / Drammensveien 134, Skøyen
Man– fre 10.00 – 18.00, Lør 10.00 – 16.00

expo-nova.no
23 13 13 40 exponova

KONTORPROSJEKT I OSLO
FOTO:  JONAS ADOLFSEN
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Ikrafttredelse nye lover

Om regress hos skadevoldernes 
forsikringsselskap

22. mai 2017
Barne og likestillingsdepartementet:
LOV-2017–05–22–27 om endringer 
i folketrygdloven og krisesenterloven 
(fordeling av foreldrepengar ved 
samlivsbrot med meir), delt ikraft tredelse: 
Endringsloven trer i kraft 1. september 
2017 med unntak av del II (endring i 
krisesenterloven) som trådte i kraft 22. 
mai 2017. Lov endringene skal styrke 
fedres mulighet til å beholde fedrekvoten 
og være sammen med barnet etter et  
samlivsbrudd. Lovendringene innebærer 
at foreldre som hoved regel avtaler 
hvordan foreldre permisjonen skal fordeles 
etter et samlivsbrudd. Dersom foreldrene 
ikke blir enige, kan hver av foreldrene 
kreve uttak av foreldrepenger for de hver-
dagene de har omsorgen for barnet.

1. juni 2017
Justis og beredskapsdepartementet:
LOV-2017–05–11–26 om endringer 
i rettergangslovgivningen mv. (organi-
seringen av den sivile rettspleien på 
grunnplanet), lovens del I og III. Del II 
(lovendringer vedrørende lensmanns-
skjønn) trer i kraft 1. januar 2018. 
Endringene innebærer at politiets 
oppgaver knyttet til den sivile rettspleien 
samles i større områder enn det enkelte 
lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. 
En rekke lover blir endret for å overføre 
skjønnsoppgaver fra politi- og lensmanns-
etaten til i hovedsak jordskifterettene.

Nærings og fiskeridepartementet:
LOV-2017–05–22–28 om tilskudd til 
sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. 
Formålet med den nye loven er å legge 
til rette for maritim virksomhet.  
Ordningen skal sikre norsk maritim 
kompetanse, rekruttering av norske 
arbeidstagere til sjøs og bidra til at norske 
rederier får konkurransedyktige vilkår 
i forhold til vilkårene i andre land.

2. juni 2017
Justis og beredskapsdepartementet:
LOV-2016–06–17–58 om endringer 
i utlendingsloven mv. (innstramninger 
II), del III (endring i statsborgerloven 

Høyesterett avsa 15. mai 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–958-A – som gjaldt 
spørsmålet om i hvilken utstrekning 
skadelidtes forsikringsselskap kan kreve 
regress hos skadevolderens forsikrings-
selskap etter at kravet mot skadevolderne 
er rettskraftig avgjort. Saken gjaldt 
forsikringsoppgjøret etter at en bygning 
var blitt totalskadet i en brann. Skade-
volderne ble dømt for uaktsom ilds-
påsettelse, og tingretten kom til at de 
hadde opptrådt grovt uaktsomt. De to 
ble holdt erstatningsrettslig ansvarlig, 
men ansvaret ble betydelig lempet. NB! 
Det var enighet om at ansvaret ikke 
hadde blitt lempet hvis ansvarsdekningen 
hadde vært kjent da skadeforsikrings-
selskapets krav ble pådømt.

Ett spørsmål var om det forhold at 
skadevoldernes erstatningsansvar ble 
lempet i den rettskraftige tingrettsdom-
men, kunne gjøres gjeldende på materi-
elt grunnlag som erstatningsrettslig eller 
forsikringsrettslig innsigelse mot skade-
forsikringsselskapets direktekrav.

§ 16). Del II § 51 nytt tredje og fjerde 
ledd trer i kraft 1. juli 2017.

1. juli 2017 (flere ikrafttredelser ventes)
Justis og beredskapsdepartementet:
LOV-2017–04–28–19 om endringer 
i tvisteloven (sikkerhet for saks-
kostnader), § 20–11 første ledd. 
Endringen innebærer at det ikke kan 
kreves sikkerhetsstillelse fra saksøkere 
med «bopel» i en EØS-stat, uavhengig 
av hva søksmålet gjelder. Selskaper har 
«bopel» der selskapet formelt er registrert 
og har sin forretningsadresse, jf. 
Rt-2010–698. Dersom en saksøker 
med bopel i et land utenfor EØS 
anfører at tvistegjenstanden omfattes 
av EØS-avtalens virkeområde, vil 
spørsmålet om sikkerhetsstillelse bero på 
en nærmere vurdering av om «det ville 
stride mot en folkerettslig forpliktelse til 
å likebehandle parter bosatt i utlandet 
og parter bosatt i Norge», jf. § 20–11første 
ledd andre punktum andre alternativ. 
Endringen har virkning for stevning 
eller anke som tas ut etter 1. juli 2017.

LOV-2016–05–27–15 om endringer 
i forvaltningsloven (administrative 
sanksjoner mv.). NB! Loven har fått 
et nytt kapittel IX – administrative 
sanksjoner – og nytt kapittel X 
– tvangsmulkt. Endringene skal legge 
til rette for mer enhetlig behandling av 
saker om administrative sanksjoner 
innen for betryggende rettslige rammer, 
og med oppfyllelse av de krav til 
rettssikkerhet som følger av Grunnloven 
og internasjonale konvensjoner, i første 
rekke EMK. Med administrative sank-
sjoner menes negative reaksjoner som 
kan ilegges av et forvaltningsorgan, som 
retter seg mot en begått overtredelse av 
lov, forskrift eller individuell avgjørelse, 
og som regnes som straf etter EMK. Se 
Prop. 62 L (2015–2016) og NOU 
2003: 15 Fra bot til bedring.

Kommunal og moderniseringsdepartementet:
LOV-2017–04–28–20 om endringer 
i plan- og bygningsloven (mer effektive 
planprosesser, forenklinger mv.). 

FAL § 7–6 regulerer skadelidtes stilling 
ved ansvarsforsikring. Bestemmelsens 
første og fjerde ledd har slik ordlyd:

«Dekker forsikringen sikredes 
erstatnings ansvar, kan skadelidte kreve 
erstatning direkte fra selskapet. Selskapet 
og sikrede har plikt til på forespørsel 
å opplyse skadelidte om det foreligger 
ansvarsforsikring.

Selskapet kan gjøre gjeldende de inn-
sigelser mot kravet som sikrede har 
i forhold til skadelidte. Selskapet kan 
også gjøre gjeldende sine innsigelser 
overfor sikrede, hvis ikke innsigelsene 
knytter seg til sikredes forhold etter at 
forsikringstilfellet er inntrådt.»

Høyesterett kom til at FAL § 7–6 
fjerde ledd første punktum ikke 
kan forstås slik at de hensyn som har 
begrunnet lemping av skadevolderens 
ansvar, også kan føre til en reduksjon 
av ansvarsforsikringsselskapets betalings-
plikt, se avsnittene 33–46. Uttalt at 

NB! Vær oppmerksom på at Stortinget 
ikke støttet alle forslagene fra regjeringen, 
jf. Prop. 149 L (2015–2016) og Innst. 
181 L (2016–2017).

Arbeids og sosialdepartementet:
LOV-2017–03–31–12 om endringer 
i arbeidsmiljøloven (gjennomføring 
av håndhevingsdirektivet mv.). 
Håndhevingsdirektivet skal sikre 
at utsendte arbeidstagere får den  
beskyttelsen de har krav på i henhold 
til utsendingsdirektivet (Rådsdirektiv 
96/71/EF om utsending av arbeidstagere 
i forbindelse med tjenesteyting). Se 
arbeidsmiljøloven § 1–7 og  
FOR-2005–12–16–1566 om utsendte 
arbeidstagere.

Helse og omsorgsdepartementet:
LOV-2017–02–10–6 om endringer 
i psykisk helsevernloven mv. (økt 
selvbestemmelse og rettssikkerhet), 
delt ikrafttredelse: § 1–7 tredje ledd og 
rettshjelploven § 11 første ledd nytt nr. 
8. Resten av endringene trer i kraft  
1. september 2017. For å styrke  
pasientens rett til å ta beslutninger som 
får konsekvenser for egen helse, har 
pasienter som har samtykkekompetanse 
rett til å nekte behandling i det psykiske 
helsevernet. Endringene skal bidra til 
å styrke rettssikkerheten til pasienter 
i psykisk helsevern som motsetter seg 
behandling eller andre tiltak. Pasientens 
rett til å få et vedtak og til å uttale seg 
før vedtak fattes, utvides. Kravene til 
begrunnelse for vedtak skjerpes, og 
ordningen med fritt rettsråd utvides. 
Det er tydeliggjøringer av formålet med 
psykisk helsevernloven, og at bruk av 
tvang skal evalueres sammen med 
pasienten.

LOV-2017–02–10–5 om endringer 
i tobakksskadeloven (gjennomføring 
av direktiv 2014/40/EU og  
standardiserte tobakkspakninger), 
delt ikrafttredelse: 1. april 2017, 1. juli 
2017 og Kongen bestemmer. Den 
1. juli trer blant annet ny § 28 a i kraft. 
Bestemmelsen fastslår at forbudene mot 

lovgiver neppe hadde tenkt på den 
spesielle situasjonen som hadde oppstått 
i denne saken. Lemping på grunnlag av 
skadeserstatningsloven § 5–2 er en 
skjønnsmessig reduksjon av den utmålte 
erstatningen som innebærer at erstatnings-
ansvaret skadevolder ilegges blir redusert. 
Spørsmålet om lemping kommer inn 
etter at erstatningens størrelse er 
bestemt og eventuelt allerede er satt ned 
for eksempel på grunn av skadelidtes 
medvirkning, jf. Rt-1997–883 (s. 887), 
Hagstrøm og Stenvik, Erstatningsrett 
(2015), side 525 og Wilhelmsen og 
Hagland, Om erstatningsrett (2017), side 
367. Disse alminnelige erstatnings-
rettslige synspunktene kan tas til inntekt 
for at ansvarsselskapet ikke kan påberope 
seg at kravet mot sikrede blir lempet 
etter at erstatningsansvaret er oppstått, 
og forsikringstilfellet er inntrådt.

Dommere: Normann, Berglund, 
Ringnes, Webster og Endresen.

tobakksbruk i kapittel 5 gjelder til-
svarende for bruk av e-sigaretter. 
Det vil si at bruk av e-sigaretter blir 
forbudt i lokaler og transportmidler 
hvor allmennheten har adgang, 
møterom, arbeidslokaler og serverings-
lokaler, utendørs inngangspartier  
til helseinstitusjoner og ofentlige  
virksomheter, jf. § 25 første ledd. Til-
svarende gjelder forbudet mot bruk av 
e-sigaretter i barnehager og skolers 
lokaler og uteområder, jf. § 26 og 27.

LOV-2013–05–24–17 om endringer 
i tobakksskadeloven, delt ikrafttredelse, 
kapittel 2 (bevillingsordning for salg 
av tobakksvarer). Hele endringsloven 
i kraft.

LOV-2016–06–16–48 om endringer 
i pasient- og brukerrettighetsloven mv. 

(utvidelse av retten til fritt behan-
dlingsvalg til å omfatte private 
rehabiliteringsinstitusjoner m.m.), 
lovens del II, hele loven i kraft.

Samferdselsdepartementet:
LOV-2017–05–22–29 om taubaner 
(taubaneloven). LOV-1912–06–14–1 
om anlæg av taugbaner og løipestrenger 
mv. opppheves.

LOV-2017–05–22–30 om fornøyelses-
innretninger (tivoliloven). LOV-1991–
06–07–24 om godkjenning og drift av 
innretninger til bruk i tivoli og 
fornøyelsesparker oppheves.

LOV-2017–06–09–41 om endringer 
i postloven mv. (tilgang til sonenøkkel-
systemer).

Barne og likestillingsdepartementet:
LOV-2017–06–02–32 om endringer 
i markedsføringsloven (unntak fra rett 
til innsyn i dagligvareportalens 
prisopplysninger).

Nærings og fiskeridepartementet:
LOV-2017–06–02–35 om oppheving 
av lov om ferie for fiskere og endringer 
i ferieloven.

Finansdepartementet:
LOV-2016–12–16–91: Ikraftsetting av 
gjenstående deler av loven; endringene 
i verdipapirhandelloven som 
gjennom fører EØS-reglene som svarer 
til EMIR (Europaparlaments- og Råds-
forordning (EU) nr. 648/2012 om 
OTC-derivater, sentrale motparter og 
transaksjonsregistre og European  
Markets Infrastructure Regulation.
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Skattedirektoratets uttalelse 
til Høyesteretts kjennelse 
om bokettersyn og advokat-
korrespondanse

Om det var inngått avtale 
om provisjon i mellommanns-
forhold

Straff for omsorgsunndragelse

Skattedirektoratet har i uttalelse 
– USKD-2017–6 – kommentert 
Høyesteretts kjennelse av 1. mars 2017 
– HR-2017–467-A – gjennomsyn av 
den del av skattepliktiges arkiv som 
denne hevder inneholder advokat-
korrespondanse. Kjennelsen er omtalt 
i Ju§nytt nr. 4/2017. Fra uttalelsen: 
«Et sentralt spørsmål i saken har vært 
om anførsler fra den opplysningspliktige 
legger begrensninger på skattemyndig-
hetenes adgang til gjennomsyn av  

Høyesterett avsa 16. mai 2017 dom 
(dissens 3 – 2) – HR-2017–971-A 
– som gjaldt spørsmålet om det var 
inngått avtale om provisjon i mellom-
mannsforhold. Fra sammendraget: Yara 
Marine Technologies AS (YMT) og 
Presentwater drøftet våren 2011 og 
utover i 2012 muligheten for  
å kombinere selskapenes ulike produkter 
til bruk i skipsindustrien. Etter for-
utgående kontakt mellom YMT og 
Presentwater, introduserte Presentwater 
sommeren 2012 YMTs renseanlegg for 
cruiserederiet NCL. Presentwater var 
i denne forbindelse YMTs bindeledd 

Høyesterett avsa 16. mai 2017 dom 
(dissens 4–1) – HR-2017–970-A – 
som gjaldt strafutmåling for å ha 
unndratt et barn fra barnevernets 
omsorg. Høyesterett opprettholdt lag-
mannsrettens dom på fengsel i fem 
måneder for en mann som hadde fått 
datteren på 16 år til å forlate en barne-
verninstitusjon for å komme med ham 
til Sverige der de bodde i en camping-
vogn. Dommen omfattet også et par 
andre forhold der han han hadde 
opptrådt på måter som var en belastning 
for datteren. Med henvisning til en  
tidligere avgjørelse uttalte flertallet 
(Bull, Kaasen, Ringnes og Tønder) at det 
klare utgangspunkt er fengselsstraf for 
den som unndrar et barn fra barnevernets 
omsorg. Sterke allmennpreventive  
hensyn tilsa det. At datteren selv hadde 
forlatt barneverninstitusjonen ‒ det var 

elektronisk lagret arkiv. Det er et skille 
mellom det å foreta gjennomsyn av 
arkiv, og det å pålegge noen å utlevere 
identifiserte dokumenter. […] Høyeste-
retts avgjørelse innebærer … at 
gjennom syn kan gjennomføres også 
der det kan medføre at myndighetene 
kommer over dokumenter som er 
omfattet av taushetsplikt.

Det er viktig å merke seg rettens  
presisering av at saken gjelder gjennom-

overfor NCL gjennom flere måneder. 
YMT og NCL fremforhandlet senere 
en avtale hvor NCL kjøpte renseanlegg 
fra YMT for betydelige beløp.

Presentwater fremmet krav overfor YMT 
om provisjon for sitt arbeid. Det forelå 
ingen skriftlig eller muntlig avtale mellom 
partene. Ved vurderingen av om Present-
water hadde hatt en berettiget forventning 
om provisjon, la flertallet (Berglund, 
Kallerud og Tønder) til grunn at dette 
måtte vurderes i lys av partenes samarbeid 
og felles interesse i å fremme hverandres 
produkter. Flertallet la videre vekt på at 

ikke tale om barnebortføring i vanlig 
forstand ‒ kunne ikke tillegges nevne-
verdig vekt så lenge hun gjorde det 
etter gjentatte oppfordringer fra faren, 
og hun selv hadde vært ambivalent med 
hensyn til hva hun helst ville. Det 
var heller ikke en formildende  
omstendighet i saken at datteren var 
16 år gammel.

Mindretallet (Endresen) var enig i at 
det måtte idømmes fengselsstraf, men la 
større vekt på datterens alder, og at hun 
selv hadde forlatt institusjonen. Han 
la videre mindre vekt på de andre  
forholdene og mente at strafen burde 
settes til fengsel i 60 dager.

Dommen gir veiledning om strafe-
nivået ved omsorgsunndragelse og om 
valget mellom gammel og ny strafelov.

syn av skattepliktiges arkiv; de peker på at 
særlige hensyn gjør seg gjeldende ved 
gjennomsyn av arkiv hos advokat som 
har selvstendig taushetsplikt. […]

Oppstår det etter arkivgjennomsynet 
uenighet om dokumenter er advokat-
korrespondanse unntatt fra frem-
leggelsesplikt, kan spørsmålet påklages 
til Skattedirektoratet etter skfvl. § 10–13 
og eventuelt bringes inn for dom-
stolene.»

det ikke forelå enighet om sentrale avtale-
vilkår i en eventuell provisjonsavtale. Det 
ble vist til at domstolen kan utfylle en 
avtale der hovedelementene er på plass, 
men at det ikke er domstolenes oppgave 
å opptre som avtaleforfattere med 
utgangs punkt i en uklar partsvilje.  
Presentwater fikk derfor ikke medhold 
i sitt krav. Førstvoterende behandler 
i avsnitt 36 – 51 enkelte grunnleggende 
avtalerettslige forutsetninger.

Mindretallet (Endresen og Bull) mente 
det forelå en felles forståelse hos partene 
om provisjon.

Gjeninnsetting 
i forvaring ved 
prøveløslatelse
Høyesterett avsa 16. mai 2017  
enstemmig dom – HR-2017–969-A 
– som gjaldt spørsmål om gjeninn-
settelse i forvaring etter brudd på vilkår 
for prøveløslatelse. Straffeloven 2005 
§ 46 oppstiller som vilkår for gjen-
innsettelse at den prøveløslatte «alvorlig 
eller gjentatt» bryter fastsatte vilkår. 
Vilkårsbruddet som hadde skjedd, var 
inntaket av en halv flaske vodka. Det 
var følgelig alternativet «alvorlig» som 
var aktuelt i saken.

Høyesterett kom til at kravet til alvorlig 
vilkårsbrudd var oppfylt, og at det også 
forelå gjentagelsesfare. Ved vurderingen 
av om vilkårsbruddet skal medføre 
gjeninnsettelse må det imidlertid foretas 

en totalvurdering, jf. HR-2016–
1457-A avsnitt 34. Ved denne 
«kan»-vurderingen vil spørsmålet om 
gjeninnsettelse er nødvendig og forholds
messig stå sentralt.

Høyesterett kom til at gjeninnsettelse 
i forvaring ville være uforholdsmessig. 
Kvinnen var i dag underlagt et strengt 
sikkerhetsregime som ivaretok 
samfunns sikkerheten, og ved gjen-
innsettelse ville behandlingen for 
hennes rusproblem, som hun selv hadde 
tatt initiativ til og bekostet, måtte 
avsluttes.

Dommere: Ringnes, Kaasen, Bull, 
Endresen og Tønder.

Rundskriv 
G-2017–1 
og foreldelse
Justis- og beredskapsdepartementets 
rundskriv G-2017–1 gir blant annet 
gir retningslinjer om frafall av 
foreldelsesinnsigelse ved erstatnings-
krav mot staten og avtale om å for-
lenge foreldelsesfristen.

Vergemålsloven 
– advokathonorar
Høyesteretts ankeutvalg har  
i kjennelse 8. mai 2017 – HR-2017–
888-U – kommet til at saks-
omkostninger etter vergemålsloven 
§ 19 andre ledd første punktum 
er begrenset til den ofentlige salær-
satsen. Krav om dekning av fri sak-
førsel må fremmes etter reglene 
i rettshjelploven etter analogi av 
rettshjelploven § 16. Ankeutvalget 
viste til at det følger av verge måls-
loven § 76 at statens dekning av 
saksomkostninger som er omfattet av 
§ 76, skjer etter reglene i rettshjelp-
loven. Det var ikke noe i for-
arbeidene – Ot.prp. nr. 110 (2008–
2009) – som tilsa at det skulle være 
forskjellige regler for statens dekning 
av saksomkostninger for saker etter 
§ 19 og § 76. Det var også i NOU 
2004: 16 Vergemål, tilsiktet samme 
løsning for saksomkostninger etter 
disse bestemmelsene.

Grunnbeløpet
Fra 1. mai 2017 er grunnbeløpet 
i folketrygden kr 93 634, en økning 
på kr 1 058 eller 1,14 prosent.



NYHETER

Advokatbladet 6/7–2017    3938    Advokatbladet 6/7–2017

JU§NYTT nr. 6–7/2017

ANNONSE

Grensedragningen mellom  
seksuell omgang og seksuell  
handling
Uttrykket «seksuell omgang» er benyttet 
i en rekke bestemmelser i strafeloven 
1902 kapittel 19 om seksualforbrytelser, 
og er videreført i strafeloven 2005 
kapittel 26 om seksuallovbrudd. Høyeste-
rett avsa 16. mai 2017 enstemmig dom 
– HR-2017–968-A – som trekker opp 
retningslinjer for grensedragningen  
mellom seksuell omgang og seksuell 
handling. Tiltalte «gned sin erigerte penis 
mot ryggen og baken» til sin 11 år gamle 
datter, som hadde på seg truse og natt-
kjole. Spørsmålet var om dette skulle 
bedømmes som «seksuell omgang», jf. 
strafeloven 1902 § 195 eller «seksuell 
handling», jf. strafeloven 1902 § 200.

Om et forhold regnes som seksuell 
omgang eller seksuell handling, har stor 
betydning for straferammene og straf-
enivået. Sondringen har også betydning 
for foreldelse, oppreisningserstatning og 
ankerett. Ordlyden – «seksuell omgang» 

og «seksuell handling» – sier i seg selv 
lite om hvordan grensen skal trekkes. 
Forarbeidene gir derimot adskillig 
veiledning, og en del dommer gir mer 
generell anvisning på hvilke momenter 
det bør legges vekt på ved den nærmere 
grensedragningen.

Høyesterett oppsummerte grense-
dragningen mellom seksuell omgang og 
seksuell handling slik avsnitt 49–50:

«Når det ikke foreligger rettspraksis som 
avgjør om en handlemåte skal klassifiseres 
som seksuell omgang eller som seksuell 
handling, må det foretas en skjønnsmessig 
vurdering hvor det sentrale vurderings-
temaet er om forholdet er samleie-
lignende, eller kan sies å være et samleie-
surrogat. Sammenligningen må skje mot 
handlinger som etter lov og praksis i dag 
skal regnes som samleie. Det vil ofte være 
naturlig å vurdere det aktuelle forholdets 

alvor opp mot handlemåter som allerede 
er bedømt i rettspraksis.

I vurderingen kan inngå en rekke 
momenter avhengig av de nærmere  
forhold i saken. Blant de momenter som 
kan være relevante nevner jeg: Graden 
av intimitet (hvor på kroppen og om 
det er kontakt med naken hud),  
intensitet, varighet, sammenheng, alder 
og aldersforskjell.»

Tiltaltes handling ble bedømt som  
seksuell omgang.

Dommere: Kallerud, Endresen, Bull, 
Ringnes og Tønder.

Arbeidsretten: 
Arbeidstid for 
skuespillere
Arbeidsretten avsa 15. mai 2017 dom 
(dissens 5–2) – AR-2017–14 – som 
gjaldt tarifmessigheten av teater-
forestillinger på søndager. Fra sammen-
draget: «Skuespillere har etter teater-
overens komsten mellom Spekter og 
Norsk skuespillerforbund (NSF) punkt 
3.1.6 krav på en ukentlig fridag. NSF 
gjorde gjeldende at bestemmelsen var 
slik å forstå at fridagen så vidt mulig 
skulle legges til søndager og gis samtidig 
for alle skuespillere, med unntak for 
spesielle forestillinger utenfor det 
oppsatte programmet. Arbeidsrettens 
flertall kom til at det i tarifavtalens 
ordlyd, historikk og praktisering ikke 
var grunnlag for en slik tolkning. Etter 
en konkret vurdering kom flertallet til 
at praksis med søndagsforestillinger ved 
Det Norske Teatret i 2016 ikke var 
tarifstridig. Merknader om prosessuelle 
spørsmål.»

Når kreves det tillatelse for å sende 
tv-programmer?
EU-domstolen avsa 16. mars 2017 
dom – C-136/16 – som gjaldt kravet 
om godkjenning fra rettighetshaver for 
å overføre tv-sendinger til allmenn-
heten. Spørsmålet var hvordan artikkel 
3 (1) og artikkel 5 i direktiv 
2001/29/EF skal tolkes. Direktivet er 
inntatt i EØS-avtalen og er gjennom-
ført i åndsverkloven. Direktivets artik-
kel 3 (1) korresponderer med artikkel 
11 (1) (ii) i Bernkonvensjonen, som 
Norge har ratifisert. Konkret var det 
spørsmål om et kabelnettverk var slik at 
de må ha tillatelse fra rettighetshaveren 
for å overføre tv-sendinger. EuroRett 
nr. 8/2017 har gjengitt domstolenes 
konklusjon slik:

«Domstolene konkluderer med at  
sending av tv-programmer som 
allerede har blitt sendt kan gis unntak 
fra kravet i artikkel 3 (1) om 
rettighets havers godkjennelse, under 
visse vilkår. Det må dreie seg om en 
enkle teknisk løsning, som ikke gjør 
programmet tilgjengelig for et nytt 
publikum.

Artikkel 5 (3) (o) er til hinder for  
nasjonal lovgivning som unntar små 
fellesantenner fra kravet om god-
kjenning. Slike antenner er underlagt 
kravet i artikkel 3 (1) om god-
kjenning. Nasjonal lovgivning må 
tolkes i overensstemmelse med dette.»

Representantskapet i Advokat-
foreningen har sagt ja til 
studentmedlemskap. Bare 
Elna K. Holbye og Morten 
Bryn, henholdsvis leder og 
nestleder fra Østfold og 
Follo krets, stemte imot.
TEKST: NINA SCHMIDT

Re pre sen tant ska pet ved tok at både ba-
che lor- og mas ter stu den ter i retts vi ten-
skap kan bli med lem mer. Stu den te ne 
skal ikke ha stem me rett, og tas ikke 
med ved be reg ning av med lems tal let. 
De kan heller ikke i hovedsak ha 
tillitsverv i foreningen.

I for slaget trakk sek re ta ri a tet frem 
fire grun ner til å slip pe stu den te ne inn 
som med lem mer i for e nin gen:
• Det vil gjø re Ad vo kat fo re nin gen og 

ad vo kat bran sjen mer syn lig blant 
jusstu den te ne, og bi dra til å re krut-
te re fle re ju ris ter til ad vo kat yr ket.

• Stu dent med lem skap er et vik tig til-
tak for å ver ve full mek ti ger til for e-
nin gen.

• Med lem skap vil gi stu den ter en 
unik inn sikt i bran sjen og for e nin-
gens virk som het.

• Jusstu den ter som med lems grup pe 
vil være en ver di full res surs for 
Ad vo kat fo re nin gen.

For at et stu dent med lem skap i Ad vo-
kat fo re nin gen skal være at trak tivt, må 
det gis et nyt tig og re le vant inn hold, 
frem holdt sek re ta ri a tet, som øns ker at 
stu dent med lem ska pet skal være gra tis.

Sek re ta ri a tet har mot tatt ti hø rings-
ut ta lel ser fra ut valg og kret ser. Yng re 
Ad vo ka ter er for, men me ner med-
lem ska pet bør for be hol des mas ter stu-
den te ne. Oslo krets er også for, men 
støt ter ikke for slaget om å gjø re med-
lem ska pet gra tis. Også Trøn de lag 
krets, Hor da land og Sogn og 
Fjor da ne krets, Te le mark krets, 

Vest fold krets og Finn mark krets 
støt ter for slaget.

Opp land krets støt ter ikke for-
slaget, og me ner at å in klu de re stu den-
te ne kan føre til en «ut van ning av for-
e nin gen og dens gjen nom slags kraft». 
Øst fold og Fol lo krets er ne ga ti ve, 
og vi ser til at opp slut nin gen al le re de er 
høy blant full mek ti ge ne (85 pro sent), 
mens Midt-Hå lo ga land krets stil ler 
spørs mål om hen sikts mes sig he ten ved 
å inn fø re stu dent med lem skap.

885 stu den ter ble i 2015 ut eks ami-
nert med mas ter grad i retts vi ten skap 
fra uni ver si te tet i Oslo, Ber gen og 
Trom sø. Iføl ge tall fra Ju rist for bun det, 
får halv par ten sin før s te jobb i pri vat 
sek tor, de fles te som ad vo kat full mek ti-
ger i ad vo kat fir ma. «Det te be tyr at om 
lag fem ti pro sent av jusstu den te ne er 
frem ti di ge ad vo kat full mek ti ger og 
der med po ten si el le med lem mer», står 
det i saks pa pi re ne til re pre sen tant-
skaps mø tet.

Ja til studentmedlemskap
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Bøker og lesestoffBøker og lesestoff
PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN ØDEGÅRD

ANNONSE

ANNONSE

Få tilgang til over 30.000
juridiske litteraturreferanser med Bibjure 
Bibjure biblioteksystem gir fullstendig oversikt over hva som finnes
av nordisk juridisk litteratur.
All litteratur er klassifisert inn i Bibjure indeks, for presise søk etter
emneord eller fagområde.
Bibjure kan brukes med strekkodeleser og holder orden over ditt eget
bibliotek og utlån.

Les mer om Bibjure på www.jussys.no
eller kontakt oss på post@jussys.no eller telefon 07692

Det er under ett år til EUs nye per-
sonvernforordning (GDPR) trer i 
kraft i Norge. De nye reglene vil 
pålegge alle norske virksomheter nye 
plikter. JUS har kursene som gir deg 
overblikk over de viktigste tingene 
du skal vite nå og i 2018.

PERSONVERN I PRAKSIS

Et intensivt og praktisk rettet kurs 
hvor du får konkret veiledning i 
metoder og tilnærming til håndter-
ing av de vanligste problemstillingene 
på personvernområdet. Du får med 
deg «Personvernhåndboken» (Gyl-
dendal 2016) og får muligheten til å 
sende inn spørsmål til foreleserne. 
Kurset ble fylt opp kjapt våren 2017, 
og det settes derfor opp to nye kurs.
26. september og 14. november, 
Oslo, 3950 kroner.

DET ÅRLIGE PERSONVERNKURSET

I tillegg til en oppdatering på person-
vernfronten, rettes søkelyset på aktu-
elle temaer som for eksempel «priva-
cy by design» sett fra den operasjonelle 
vinkel, og på personvernkonsekven-
sutredning og forhåndskonsultering i 
praksis. GDPR vil blant annet føre til 
at antallet personvernombud øker. 
Møt flere personvernombud på årets 
kurs, still dem spørsmål og ta erfa-
ringer og refleksjoner med hjem til 
egen virksomhet.
26. – 27. oktober, Sandefjord, 
5200 kroner.

DET ÅRLIGE MEDIE- OG MARKEDS-
RETTSKURSET

Advokat Jon Wessel-Aas gir en op-
pdatering av utviklingen innen me-
dieretten og advokat Anne Marie Se-
jersted gir oppdatering innen 
markedsretten. I tillegg ser vi nærmere 
på sannhetsprinssippet i markedsret-
ten, falske nyheter og når lenking er 
en opphavsrettskrenkelse. Avslutnings-
vis vil Bjørn Erik Thon fra Datatilsyn-
et se nærmere på personvern vs. 
ytringsfrihet – når skal data slettes?
20. september, Oslo, 3750 kroner.

INNFØRING I OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER

Ofentlig sektor bruker anslagsvis 400 
milliarder kroner årlig på kjøp av varer, 
tjenester, bygge- og anleggsarbeider, 
samt andre ytelser. Anskafelsesreglene 
skal sikre at disse midlene utnyttes best 
mulig. Dette er et grunnleggende kurs 
med fokus på de viktigste utfordringene 
– både for oppdragsgivere og tilbydere.
27. – 28. september, Oslo, 4990 
kroner.

De oppgitte prisene gjelder for medlemmer 
av Advokatforeningen.

Nye personvernregler fra 2018
JUS

Direktør i Datatilsynet 
Bjørn Erik Thon.

som næ rings dri ven de, de res re vi so rer 
og skat te råd gi ve re bør ha kjenn skap til.

Bo ken in ne hol der i alt 14 ka pit ler, 
hvor av de før s te åtte be hand ler de 
be stem mel se ne i skat te lo ven som har 
be tyd ning for både næ rings dri ven de 
og lønns ta ke re, da en stor del av fore ta-
ke ne dri ves un der per son lig an svar og 
næ rings inn tek ten i dis se til fel le ne 
skatt leg ges på in ne ha ve rens hånd. De 
nes te ka pit le ne om hand ler al min ne lig 
inn tekt i virk som het, sær reg ler for 
en kel te næ rin ger, skatt leg ging av sel-
skap og sel skaps del ta ke re og per son-
inn tekt. De av slut ten de ka pi te le ne 
gjen nom går be ta ling av skat te ne samt 
skat te for valt ning og dom stols prø ving. 
Bo ken er ajour ført med alle ved tat te 
lo ver per 1.1.2017.
Ar thur J. Brud vik, Cap pe len Damm 
Aka de mis ke, 939 si der, 999 kro ner.

Sil je Ka ri ne Nord tveit, Cap pe len 
Damm Aka de misk, 304 si der, 
890 kro ner.

Av ta le rett, 10 utg.
Pro fes sor Geir 
Woxholths bok 
Av ta le rett i ti en de 
ut ga ve er en sen-
tral frem stil ling 
av av ta le ret ten i 
Nor ge. Bak-
grunn for ny ut-
gi vel sen er at det 
er til kom met ny 
retts prak sis og at det er blitt ved tatt 
lov end rin ger. Ka pi te let om of ent lig 
an skaf el ser har vært gjen stand for en 
stør re re vi sjon.

«Bo ken be hand ler reg le ne og prin-
sip pe ne om inn gå el se av av ta ler et ter 
reg le ne i av ta le lo ven og et ter mo der ne 
avtaleslutningsteknikker. Den be hand-
ler også reg le ne om tolk ning, ugyl dig-
het, re pre sen ta sjon og reg le ne om pri-
vat- og of ent lig retts lig sen sur av 
av ta le vil kår et ter hen holds vis av ta le- 
og mar keds fø rings lo ven», he ter det fra 
for laget.

Kom mer si el le avtaleslutningsteknik-
ker som for hand lin ger, an bud og stan-
dard av ta ler frem he ves, samt vi de re 
av ta le inn gå el se ved mel lom menn og 
re pre sen ta sjons rett i sam men slut nin-
ger, spørs må le ne om hvem som er 
av ta le part og om av ta le virk nin ger for 
and re enn par te ne.
Geir Wox holth, Gyl den dal Ju ri disk, 
512 si der, 599 kro ner.

Skat te rett for næ rings dri-
ven de 2017, 40 utg.
Bokens til sik ten-
de mål er å være 
læ re bok, hånd-
bok og opp slags-
verk. Den in ne-
hol der en 
grun dig og sy ste-
ma tisk be hand-
ling av de skat te-
retts lig reg le ne 

Til tings ret tens teo ri
Bo kens mål er å gi 
teo re tis ke re flek-
sjo ner over et ut-
valg grunn leg gen-
de ut gangs  punk ter, 
be gre per og teo ri er 
i den si vil retts li ge 
di sip li nen tings  rett. 
Bo ken hev der at 
det er pro ble ma-
tis ke as pek ter ved al min ne li ge opp fat-
nin ger i den skan di na vis ke retts vi ten-
ska pe li ge lit te ra tu ren.

Gjen nom å på vi se pro ble ma tis ke 
as pek ter skal frem stil lin gen iføl ge 
in tro duk sjo nen gi et «kon struk tivt 
bi drag» for tings retts lig teo re ti se ring, 
be greps ut vik ling og sy ste ma ti se ring.

For fat te ren øns ker at bo ken skal 
le ses som et an grep på og opp gjør med 
en be stemt ten ke må te – den så kal te 
«funk sjo nel le til nær min gen» – som har 
vært rå den de i den skan di na vis ke ting-
ret ten i lang tid.

«Det finst ei lære om eigedomsretten 
som eit så kal la kop lings ord, ei lære om 
eit funk sjo nelt rettigheitsomgrep, og 
man ge påstandar om sond rin ga, el ler 
man ge len på sond ring, mel lom ting-
lege og ob li ga to ris ke rettar. Den ne 
boka tek opp des se læ re ne til grans-
king. Kva går dei ut på? Er dei forståel-
ege og haldbare? Boka stil ler seg spør-
jande og kri tisk til my kje av det som 
fram til no har vore god la tin i tings ret-
ten», he ter det fra for laget.

Bo ken er i all ho ved sak iden tisk med 
for fat te rens dok tor av hand ling Til tings
ret tens on to lo gi som ble le vert ved Uni-
ver si te tet i Ber gen høs ten 2016.
Er lend Bal ders heim, Cap pe len 
Damm Aka de-
misk, 323 si der, 
890 kro ner.

Cy ber -
krimina li tet
Bo ken gir en 
over sikt over den 
his to ris ke ut vik-
lin gen av da ta kri-

mi na li tet, både na sjo nalt og in ter na sjo-
nalt. Bo ken re de gjør for be stem mel se ne 
i straf e lo ven som om hand ler cy ber-
kri mi na li tet, og gir en over sikt over 
vir ke mid le ne po li ti og på ta le myn dig-
he te ne har for hån den i et ter forsk nin-
gen.

De nye be stem mel se ne om skjul te 
tvangs mid ler, sær lig om da ta av les-
ning, vies også plass, samt det nye 
trus sel- og ri si ko bil det for na sjo na le 
og in ter nas jo na le vi ta le in ter es ser. 
Bo ken kart leg ger også fo re byg gen de 
til tak som kan be skyt te mot glo ba le 
cy ber an grep og an nen al vor lig da ta-
kri mi na li tet. For fat te ren job bet ved 
Oslo po li ti kam mer fra 1968 til 1984, 
og har si den vært dom mer i Oslo 
ting rett og so ren skri ver i Brønn øy og 
i Moss. Han reg nes som en eks pert på 
cy ber kri mi na li tet og glo bal retts-
hånd he vel se av den ne type kri mi -
nalitet.
Stein Schjøl berg, Uni ver si tets for la get, 
255 si der, 499 kro ner.

Når opp står en ford ring?
Bo ken skal gi en 
inn gå en de ana ly-
se av gren sen 
mel lom ek si ste-
ren de ford rin ger 
og frem ti di ge, 
ikke-ek si ste ren-
de ford rin ger. 
Tema for frem-
stil lin gen er spørs-
 må let om når en ford ring kan an ses 
stif tet. «Stif tel ses tids punk tet har stor 
prak tisk be tyd ning ved an ven del sen av 
fle re uli ke formuerettslige reg ler. I 
kon kurs og gjelds for hand ling er fast-
leg gin gen av stif tel ses tids punk tet av 
av gjø ren de be tyd ning for hvil ke ford-
rin ger boet kan ta be slag i, og for hvil-
ke ford rin ger som kan mel des som di-
vi dende ford rin ger», he ter det fra 
for laget.

Frem stil ling byg ger på for fat te rens 
dok tor av hand ling ved det ju ri dis ke 
fa kul tet ved Uni ver si tet i Ber gen i 
2016.

Avslutte boet?
avskrive fordringene eller 
gjøre de om til kontanter, nå.
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K J Ø P  A V  F O R D R I N G E R

Din trygghet – Vi har kjøpt 
pengekrav (også uavklarte) 
i 16 år fra konkursbo. Alle 
beløp. Blir vi enige betaler 
vi straks. All informasjon 
behandles konfidensielt. 

NYTT: vi kan også vurdere å 
kjøpe utestående salærkrav, 
fortrinnsvis da krav som er sikret 
gjennom pant, gjeldsbrev el.

Se gjerne; www.7-fjell.no



rett fra DRAMMEN

– Man trenger ikke å jobbe  
i Oslo for å få spennende  
oppdrag og faglige utfordringer
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I denne spalten tar vi pulsen på 
advokathverdagen landet rundt.

At advokater selv legger opp til å være tilgjengelig hele døgnet og til raskere responstid, er 
ikke alltid det beste, hverken for saken, partene eller advokaten selv, mener Inger Marie 
Bodin Åkvåg.

– HVA ER DEN STØRSTE UTFORDRIN-
GEN FOR DIN ADVOKATVIRKSOM-
HET AKKURAT NÅ?

– Å få døgnet til å strekke til. Vi har sta-
dig større pågang. Vi merker også stadig 
tilfang av saker utenfor Drammen. Det 
er jo mer en glede enn en utfordring. Vi 
er femten advokater og har nå ansatt to 
nye. Samtidig er vi opptatt av at vi ikke 
skal vokse fortere enn at vi klarer å følge 
opp, og at alle trives på jobb.

– OG DEN STØRSTE UTFORDRIN-
GEN FOR BRANSJEN SOM HELHET?

– En utfordring er at hele bransjen 
gjennom mediene lett blir identifisert 
med noe som bare gjelder en mindre 
gruppe advokater. Bransjen er jo litt 
mer nyansert enn det. Og så er jeg 
selvfølgelig opptatt av at det synes å 
være en utfordring å få flere kvinnelige 
partnere. Det er ikke tvil om at det er 
veldig mange flinke jenter som er kval-
ifiserte. Dette er et fritt yrke som gir 
gode muligheter for familieliv selv om 
man er advokat og partner. Jeg tror ikke 
at jeg har gått glipp av et eneste ar-
rangement i barnehagen eller på skolen, 
for jeg har kunnet planlegge og tilpasse.

– DEN STØRSTE SAKEN DU HAR 
JOBBET MED DET SISTE ÅRET, HVA 
HANDLET DEN OM?

– En eiendomstransaksjon. Jeg kan 
ikke si verdien på en enkelt transaks-
jon, men de tre største transaksjonene 
utgjorde cirka en milliard kroner i 

eiendomsverdi. Man trenger ikke å 
jobbe i Oslo for å få spennende op-
pdrag og faglige utfordringer. En litt 
annen dimensjon er et spennende sty-
reverv som jeg har i Drammen Kom-
mune Eiendomsutvikling AS.

– ER DET UTVIKLINGSTREKK 
I ADVOKATYRKET SOM DU ER 
KRITISK TIL?

– Det er stadig mer fokus på ansvar; yr-
ket blir mer amerikanisert. Klienter er 
også opptatt av det. Dessuten er jeg nok 
også kritisk til faktureringskultur mer 
enn timepriser. Videre er jeg opptatt av 
at advokater selv legger opp til stadig 
større tilgjengelighet og raskere respon-
stid, som ikke alltid er til det beste – 
hverken for saken, for de involverte 
partene eller for advokatenes hverdag.

– OG TREKK DU SYNES ER POSITIVE?

– At det kommer ny advokatlov. Og så 
synes jeg det er positivt at advokater er 
stadig flinkere til å tilegne seg spiss-
kompetanse og fordele saker etter 
kompetanse, både internt og eksternt. 
Det er viktig å innse sin begrensning i 
kompetanse og kapasitet.

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

– Å styrke tilbudet i førstelinjerettsh-
jelp. I Drammen er vi stolte av ad-
vokatvakten vår på biblioteket. Til 
høsten ønsker vi å ha en «storadvokat-

vakt». Da håper vi at så mange ad-
vokater som mulig stiller.

– TROR DU AT ADVOKATHVER-
DAGEN DIN VIL FORANDRE SEG 
I LØPET AV DE NESTE TI ÅRENE?

– Hvis jeg ser tilbake på de siste ti årene, 
så er svaret definitivt ja. Se bare på den 
utviklingen i teknologi som har gitt oss 
bedre arbeidsverktøy, men som også 
gjør oss tilgjengelige hele tiden. Om 
trenden er at det skal fortsette, eller om 
vi i større grad lager våre egne tidslom-
mer for fritid og ikke er så tilgjengelige, 
blir spennende å se. Men jeg oppfatter i 
rekrutteringen at stadig flere ser verdien 
av tid – at man er mindre opptatt av 
lønn og mer av fritid.

– HVOR LENGE HAR DU ARBEIDET 
SOM ADVOKAT I DRAMMEN?

– 16 år. Jeg var trainee hos Thommessen 
i Oslo, siden har jeg vært her. Det var et 
valg for å være i nærheten av barna 
mine, og bruke minst mulig tid på pen-
dling. Når man ser at man kan ha spen-
nende oppdrag også her, har valget vært 
lett. Det har vært hyggelig å få tilbud fra 
andre, men det å takke nei bekrefter vel 
at det er veldig bra å være her.

– OG HVOR ER DRØMMESTEDET Å 
PRAKTISERE SOM ADVOKAT?

– Det må jo være her i Drammen. Hvis 
jeg ikke skulle jobbet her, kunne jeg 
tenke meg å jobbe med transaksjoner i 
enda større fora. Og så beundrer jeg de 

som jobber med andre typer saker enn 
meg: Bistandsadvokater, forsvarere, 
barnefordelingssaker og barnevern. De 
viktigste sakene er kanskje nettopp de 
som handler om menneskeskjebner, 
men jeg synes det er vanskelig å legge 
fra meg sakene på kontoret når jeg går 
hjem, og innser at jeg ikke kan jobbe 
med denne type saker.

– HVEM ER DEN SVAKESTE PARTEN 
I DEN NORSKE RETTSSTATEN, 
SYNES DU?

– De som ikke evner å ivareta egne in-
teresser fordi de ikke har kunnskap om 
egne rettigheter, eller ikke har ressurser 
til å ivareta dem. Innvandrere, minoritets-
grupper og kanskje særlig barn. Det er 
derfor jeg mener at førstelinjetjenesten 
er et godt verktøy for å møte folk.

– JOBBER DU NOE PRO BONO?

– Ja, noe. Alle advokatene i Drammen er 
flinke til å stille opp på advokat vakten.

– HVIS DU FIKK VÆRE JUSTISMINIS-
TER FOR EN DAG, HVA VILLE DU HA 
GJORT?

– Jeg ville sørget for et nytt tinghus i 
Drammen. Lokalene i Drammen tin-
grett er i så dårlig forfatning at det går 
på verdigheten løs; med vann som lek-
ker fra taket når det regner, men det er 
også dårlig inneluft og dårlig akustikk. 
Når luften er dårlig, må man sette opp 
vinduene. Så hører man kanskje ikke 
det som blir sagt, som man gjerne har 
en terskel for å innrømme. Samtidig blir 
vitner og parter sittende tett på hveran-
dre i trange lokaler, og også fornærme-
de kommer veldig tett på. Satt på spis-
sen kan det gå på rettssikkerheten løs.

Navn: Inger Marie Bodin Åkvåg

Al der: 44 år.

Stil ling: Partner i Fulford 
Pettersen & Co Advokatfirma 
DA.

Spe sia li tet: Eiendom

Fa mi lie: Gift, sønn på 18 og 
datter på 12 år

Bosted / opprinnelse: Lier

Inger Marie Bodin Åkvåg var leder i Buskerud krets i årene fra 2010 til 2016.
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Hvor dan styr ke fri retts hjelps ord nin gen og gjø re den mer treff sik ker, sam ti dig som  
kost na de ne kut tes? Det te har et ut valg ned satt av Ad vo kat fo re nin gen job bet in tenst  
med de sis te må ne de ne.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Vil ha mer ut av
Fri rettshjelp-kronene

På Re pre sen tant ska pets møte i be gyn-
nel sen av juni ble ut val gets for slag dis-
ku tert. Ut val get ble ned satt i ja nu ar 
2017, og fikk i opp ga ve å fore ta en kri-
tisk gjen nom gang av da gens retts hjelps-
ord ning, og fore slå kon kre te end rin ger.

– I våre mø ter med uli ke po li tis ke par-
ti er og de par te men ter, er det kom met 

kla re sig na ler om at vi må være be redt til 
å dis ku te re end rin ger som kan gjø re Fri 
retts hjelps-ord nin gen bed re, men sam ti-
dig fjer ner kost na der, sa Ad vo kat for en in-
gens le der Jens Jo han Hjort da han inn-
le det til de batt om ut kas tet.

Sta ten bru ker om lag 800 mil li o ner 
kro ner år lig et ter lov om fri retts hjelp, 

iføl ge en ana ly se fra Me non Eco no-
mics.

I ut val get satt Ma ri us Diet rich son, 
Brynj ulf Ris nes, Max Hen rik Jes per-
sen, Cath rine Grøn dahl og The re se 
A.T. Heg ge dal. Sek re tær for ut val get 
var ad vo kat full mek tig Ma rit Lo mun-
dal Sæ ther.

– At de sto re fir ma ene skul le ha bed re kom pe tan se in nen bar ne vern, er jeg grunn leg gen de uenig i. Det er hel ler mot satt, det er de små 
som spe sia li se rer seg på det te fel tet, sa Ani ta Ryan Lyk ken.

– Nål øy et for å få fritt retts råd er for trangt, sa Rik ke Ar ne sen.

– Ad vo kat fo re nin gen må ha et be visst for hold til ut vas kin gen av skil let mel lom for valt nin gen 
og dom sto le ne, men te Bryn jar Øst gård.

Ikke alle for slage ne ble po si tivt mot-
tatt på Re pre sen tant skaps mø tet.

IKKE TING RETT SOM 1.INSTANS

– Ar bei det som ut val get har gjort, er 
so lid og im po ne ren de. Men jeg har ad-
skil li ge merk na der til punk tet om at 
bar ne verns sa ker skal be hand les i ting-
ret ten i før s te in stans, sa Bryn jar Øst-
gård fra Oslo krets.

– Om sorgs over ta gel ser er for valt-
nings virk som het. Å over fø re for valt-
nings virk som het til dom sto len vil føre 
til ut vas king av skil let mel lom dom sto-
le ne og for valt nin gen, og bry te et helt 
grunn leg gen de makt for de lings prin-
sipp. Man ten ker seg at spe si elt ut valg te 
ting retts dom me re skal læ res opp i et 
om fat tende pro gram og ta seg av bar-
ne verns sa ke ne. Det be tyr at dis se dom-
mer ne ut nev nes til for valt nings tje nes-
te menn. Det te er en de facto 
opp ret tel se av sær dom sto ler. Sær dom-
sto ler er en vik tig de batt som Ad vo-
kat fo re nin gen ikke kan gli inn i på 
den ne må ten, sa Øst gård.

NEI TAKK TIL STØR RE FIR MA-AN BUD

Ani ta Ryen Lyk ken fra Trøn de lag krets 
tok for seg for slaget om at bar ne verns-
sa ker i et prø ve pro sjekt skal ut på an-
bud til stør re fir ma er.

– Det te står i grell kon trast til vår 
ar gu men ta sjon el lers, om ret ten til fritt 
å vel ge ad vo kat, og det te er jeg sterkt 
uenig i, sa hun.

Hun fikk støt te av Sig rid D. Hov-
land Yt ter stad fra Troms krets.

– Der som bare sto re fir ma er skal få 
bar ne lovs sa ker, vil man ute luk ke man-
ge små og mel lom sto re fir ma er, sa hun.

TRAN GE RE TI DER

Anders Wil lum fra Vest fold krets stil te 
spørs mål om det var me nin gen at Re-
pre sen tant ska pet skul le ta stil ling til 
hver en kelt an be fa ling i ut kas tet.

– Det som lig ger i for slaget til ved-
tak, er at Ad vo kat fo re nin gen ar bei der 
vi de re med po li cy-do ku men tet for 
frem ti dens fri retts hjelp på bak grunn 
av den frem lag te rap por ten, og Re pre-
sen tant ska pets dis ku sjon her, sa Jens 
Jo han Hjort.

FRITT RETTS RÅD GIR BE SPA REL SER

Rik ke Ar ne sen fra Ber gen sa at det er 
res surs kre ven de å få inn vil get ti mer til 
fritt retts råd i bar ne verns sa ker, og ba 
Ad vo kat fo re nin gen om å ha fo kus på 
det te om rå det frem over.

– Ret ten til ad vo kat bi stand inn trer 
når bar net de facto tas fra for eld re ne. 
Men i pro ses sen med un der sø kel se ne, 
er for eld re ne uten ad vo kat bi stand, en 
pro sess som kan vare i et halvt år. Tak-
ket være et ini tia tiv Hor da land krets 
har tatt med barne- og fa mi lie mi nis ter 
Sol veig Hor ne, har vi ved vårt kon tor 
av ver get tolv om sorgs over ta gel ser. Det 
er snakk om 25 barn som har fått rik-
tig hjelp og rik tig vei led ning med god 
bi stand i inn le den de fa ser.

– De pro sess øko no mis ke be spa rel-
se ne som føl ger av å øke ret ten til fritt 
retts råd – be spa rel ser som av ver ger 
retts li ge pro ses ser som gjer ne går i åre-
vis i et ter kant – er ord som klin ger 
godt i po li ti ker nes ører, sa Ar ne sen.

– Ho ved sty ret vil vur de re alle inn-
spil le ne som er kom met inn i sitt 
vi de re ar beid med rap por ten, av slut tet 
Hjort.
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For å bygge et bra jobb-lag må vi kanskje tenke annerledes om hvilke kvalifikasjoner  
vi ser etter. Og våge å satse på andre kvalifikasjoner enn gode karakterer og  
«mainstream»-erfaringer.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

– Vi bør tenke på bedriften som 
et fotballag der man henter inn 
en spiller for en 2-årskontrakt

Bjar ne Tellmanns 
sis te bok gir råd til 
så kal te ge ne ral coun-
cels (ju ri dis ke di rek-
tø rer) i inhouse- -
firma er.

Bo ken be skri ver 
hvor dan di rek tø ren 
må «lede, kom mu ni se re, in spi re re, 
byg ge kul tu rer, ad mi nist re re ta lent, 
for mu le re og gjen nom fø re stra te-
gi er, sik re ef ek ti vi tet, for ut se og 
ad mi nist re re ri si ko og ad mi nist re re 
kva li tets kon troll – alt i til legg til å 
være topp klas se ad vo ka ter».

Bo ken gir en «kamp plan» for å 
kom me dit i tre de ler: «I før s te del 

vur de res «ma skin va ren», in klu dert 
hvor dan man vur de rer ri si ko, design-
vinnende lag, op ti ma li se rer ut gif ter, 
vel ger de bes te sam ar beids part ner ne 
og vel ger smart tek no lo gi.»

«Del to fo ku se rer på «pro gram va-
ren», blant an net hvor dan man skal 
pleie en ju ri disk kul tur i ver dens-
klas se, og ut vik le ta lent. Del tre vur-
de rer to svært kri tis ke trå der som 
ba ner seg vei gjen nom trans for ma-
sjons rei sen: For and rings le del se og 
be ho vet for å ut vik le et stra te gisk 
vei kart», he ter det på for lagets nett-
si der.
Bjar ne Tell mann, 2017, Glo be Law 
and Bu si ness, 347 si der, 48 £.

Hvor dan byg ge frem ra gen de team

– Hvis ikke de an sat te skjøn ner hvor for noe skal for and res, kan du bare glem me å få dem med deg, ad var te Bjar ne Tell mann for sam lin gen 
i en sam ta le med re dak tør Ca the ri ne Mc Gre gor i Le gal 500s GC Ma ga zi ne.

Vi bør hel ler se et ter folk som i stør re 
grad er selv lær te. Og det er helt ok å 
fei le, så len ge man læ rer av fei le ne!

TA SJAN SEN!

Noen gan ger fin ner man iføl ge Tell-
mann ut at de som ikke har de bes te 
CV-ene fak tisk er de bes te ad vo ka te ne.

– Jeg an sat te for en tid til ba ke en ale-
ne mor som had de gått på et ukjent 
uni ver si tet. Hun har gått gjen nom mye 
på det per son li ge plan, kan hånd te re 
stress, og er kjem pe tøf i for hand lin-
ge ne. Ved kom men de er nå en av mine 
bes te ad vo ka ter, sa Tellman. 

Han me ner an sat te bør fin ne en 
måte å gjø re seg selv uvur der lig på.

– Du må fin ne ut av ver di en i job ben 
du gjør. Hva er det du gjør som in gen 
and re kan? Eks em pel vis kan det være at 
du er den som hind rer po ten si el le pro-
ble mer før de blir til pro ble mer.

UTEN FOR BOK SEN

Tell mann er i dag men tor for en døv-
blind ad vo kat fra Har vard.

– Ba sert på den er fa rin gen har jeg 
vel dig lyst til å sat se på å an set te en 
døv-blind ad vo kat. Kan skje bør vi ten-
ke an ner le des om hvil ke kva li fi ka sjo-
ner vi ser et ter. Noen gan ger er det 
verdt å ta sjan sen – and re gan ger kan 
det selv føl ge lig være en ka ta stro fe. 
Men ofte går det bra, sa Tell mann.

Han me ner at vi for å lyk kes bør 
ten ke mer kort sik ti ge løs nin ger på 
an satt-si den enn det man tra di sjo nelt 
har gjort.

Det sa norsk-ame ri kans ke Bjar ne Tell-
mann da han holdt et inn legg på ar-
ran ge men tet «The ge ne ral coun sel as le
gal CEO – struc turing your team in a time 
of dis rup tion» i Haavinds lo ka ler i Oslo 
ny lig.

Tell mann er ge ne ral councel (ju ri-
disk di rek tør) i ad vo kat sel ska pet Pear-
son, som har mer enn 30.000 an sat te, 
og ar bei der både ved sel ska pets kon tor 
i New York og i Lon don.

Han har ar bei det og bodd i USA i 
nær tret ti år.

STO RE UT FORD RIN GER

Tell mann, som ny lig ga ut bo ken 
«Building an Out stan ding Le gal Team: 
BattleTe sted Strat e gies from a Ge ne ral 
Coun sel», pek te på at tek no lo gi i en 
end rings pro sess ald ri bør være løs nin-
gen i seg selv, men sna re re et godt 
verk tøy.

– Man bør all tid fin ne ut hva pro ble-
met egent lig er. Van lig vis er pro ble met 
pro ses sen. Er alle de in vol ver te i pro-
sjek tet like trav le, el ler er det slik at 
noen job ber mas se over tid mens and re 
sit ter på Face book, und ret han. 

Iføl ge Tell mann har bran sjen fle re 
sto re ut ford rin ger.

– Ad vo ka ter er vel dig kon kur ran se-
drev ne. Vi er om trent den enes te grup-
pen som frem de les pra ter om hvil ke 
ka rak te rer vi fikk på uni ver si te tet for 
tret ti år si den. Og i USA har vi en ten-
dens til å se vel dig opp til noen få uni-
ver si te ter med høy sta tus. Jeg me ner vi 
må vekk fra tan ke gan gen om at for mell 
kom pe tan se er alt. Selv føl ge lig vil det 
all tid vik tig, men jeg me ner for mell 
ut dan ning ikke nød ven dig vis er den 
vik tig ste må ten man blir kom pe tent på. 

– Vi bør mu li gens slut te å ten ke på 
en be drift som en fa mi lie, men mer 
som et fot ballag der man hen ter inn en 
spil ler på to års kon trakt for å vin ne 
li ga en. Jeg tror man ge vil sy nes det er 
at trak tivt også. «Her er hva jeg kan til-
by deg de nes te tre åre ne for at vi sam-
men skal lyk kes».

Tell mann er klar på hva som er det 
vik tig ste man bør gjø re om man vil 
for and re kul tu ren i et ad vo kat fir ma.

– For meg drei er det seg ikke om 
hvor dan folk kler seg, men hvor dan de 
opp trer i for ret nings sam men heng. For 
å end re den ne kul tu ren må du iden ti-
fi se re de uskrev ne reg le ne, spør re de 
an sat te hvil ke ver di er de me ner skal 

be hol des, og hvil ke som bør byt tes ut. 
På den må ten vil de få ei er skap til end-
rin ge ne som gjø res, sa Tell mann.

LOK KER MED UT LAN DET

Ju ri disk di rek tør i Te le nor, Siri Bir git te 
Bang Ber ge, pek te på at mu lig he ten 
for in ter na sjo nal er fa ring i et sam ar-
beids sel skap er noe de kan lok ke kan-
di da ter med.

– For ad vo ka ter er det ikke lett å få 
seg en in ter na sjo nal kar rie re, men 
et ter som Te le nor ope rer in ter na sjo nalt 
for sø ker vi bru ke det som vårt for-
trinn. Vår er fa ring er at med in ter es-
san te ar beids opp ga ver blir de an sat te 
væ ren de, sa hun.

ANNONSE
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På lederplass i Advokaten 5/2017 
skriver redaktør Nina Schmidt at 

det haster med å få et bedre 
disiplinærsystem. Tilsynsrådet for 
advokatvirksomhet, som fører tilsyn 
med landets praktiserende advokater, 
er enig i at dagens system er modent 
for revisjon. En reform vil imidlertid 
bare lykkes dersom man tar hensyn til 
de erfaringer man allerede har gjort 
seg om svakheter ved dagens system.

Schmidt påpeker flere reformer i 
forslaget til ny advokatlov som også 
Tilsynsrådet anser som positive og 
nødvendige. På ett punkt må hun 
imidlertid suppleres. 
Schmidt skriver at 
Advokatforeningen 
ikke har makt til å 
frata advokater 
bevillingen. Det 
er riktig. Den 
makten er det 
Advokatbevi l-
l i ng snemnden 
som har, men hun 
forteller ikke hele 
historien. Hun nevner 
ikke at Advokatforenin-
gen selv fungerer som sek-
retariat for et organ som kan foreslå 
nettopp dette. Etter domstolloven 
§ 227 tredje ledd kan Disiplinærnemn-
den fremme forslag om tilbakekall av 
advokatbevilling direkte overfor 
Advokatbevillingsnemnden.

Merkelig nok har det fått utvikle seg 
en praksis der Advokatbevillingsnemn-
den knapt mottar noen tilbakekalls-
forslag fra disiplinærsiden av systemet, 
hvor altså Advokatforeningen selv har 
en nøkkelrolle. Denne mangelen er 
blant annet blitt påpekt av Tilsynsrådets 
styreleder, Thomas Smedsvig, i et inn-

BEDRE UTNYTTELSE AV DISIPLINÆRSYSTEMET

Av HEGE BJØLSETH, 
DIREKTØR, TILSYNSRÅDET 
FOR ADVOKAT-
VIRKSOMHET

legg i bladet Advokaten i 2016. Den 
fremkommer for øvrig rimelig klart 
om man leser en eller flere av Advokat-
bevillingsnemndens årsberetninger, 
som er tilgjengelige på nett. Også 
Advokatbevillingsnemnden har etter-
lyst et større initiativ her, både i møte 
med Advokatforeningen og i brev til 
Justis- og beredskapsdepartementet.

Man kunne jo tenke seg at Advokat-
foreningen ville plukke opp ballen etter 
dette, og se på mulighetene for å endre 
på disiplinærsiden av dagens system 
mens vi venter på ny advokatlov, noe de 
har gode muligheter til. Det har ikke 
skjedd. I stedet brukes ressurser på å 
fortolke seg bort fra de reglene som gir 
deres egne disiplinærorganer det nød-
vendige verktøy eller, som Schmidt selv 
forteller; å gjenta til stadighet hvor 
dårlig dagens system fungerer.

Det er noe Peer Gynt-aktig over 
dette: «Ja, tenke det; ønske 

det; ville det med; – men 
gjøre det! Nei, det 

skjønner jeg ikke!»
Selv om Advo-

katlovutvalgets 
forslag skulle bli 
vedtatt i sin hel-
het, legges det 
her opp til at det 

skillet man har i 
dag – mellom de 

som fører tilsyn og de 
som behandler disiplinær-

klager – vil bestå. Det er derfor 
langt fra sikkert at den efektiviteten 
redaktøren ønsker seg vil bli sikret ved 
å vrake dagens modell fullstendig. Efe-
ktiviteten ivaretas derimot hvis man 
utnytter dagens system til det fulle.

Schmidts lederartikkel tar utgangs-
punkt i at Advokatforeningen ikke har 
makt til å frata advokater bevillingen. 
Slik må det være. Dagens modell sørger 
for at tilsynssiden av systemet (Tilsyns-
rådet og Advokatbevillingsnemnden) er 
sikret uavhengighet i forhold til tilsynsob
jektene, det vil si advokatene, enten de er 
medlem av Advokatforeningen eller 

ikke. Enhver, inkludert Advokatfore-
ningen, kan fremme bekymringsmeld-
ing til Tilsynsrådet. Slike henvendelser 
blir alltid tatt alvorlig.

Et hjertesukk til sist: Nina Schmidt 
gjengir følgende uttalelse: «Dagens 
disiplinærsystem er så komplisert at bare 
et titalls mennesker i Norge vet hvordan 
det fungerer.». Så komplisert er systemet 
ikke. Situasjonen er snarere at det bare 
er et titalls mennesker som har tatt seg 
bryet med å lese bestemmelsene. Les 
domstolloven § 227 og bli klokere.

«Det er noe  
Peer Gynt-aktig  

over dette: «Ja, tenke  
det; ønske det; ville det  
med; – men gjøre det!  

Nei, det skjønner 
jeg ikke!»

Hege Bjølseth

Riksadvokat Tor-Aksel Busch 
skrev i Tidsskrift for straferett 

nr. 4/2016: «Strafeskjerpelser skal være 
meget godt begrunnet, og verdien av en 
human og moderat straferettspleie kan 
vanskelig overvurderes». Jeg kunne ikke 
ha vært mer enig. 

Vi vet mye om hva som virker, og 
hvorfor. Vi vet også hvordan en 

straf kan bli destruktiv, og sende mer 
kriminelle mennesker ut av fengslene, 
enn de som kom inn. Det finnes sterke 
fagmiljøer og omfattende forskning på 
disse områdene, og norsk kriminalitets-
forebygging og straferettspleie er faktisk 
noe vi kan være stolte av. Vi har et av 
verdens tryggeste samfunn. Kriminal-
iteten er lav, fangebefolkningen er liten, 
og tilbakefallsprosenten etter endt soning 
er lav.

Dagens regjering synes å ha et 
annet utgangspunkt. I hørings-

notatet om strengere strafer fra 
19. desember 2016, heter det i punktet 
om hovedbegrunnelsen for den 
foreslåtte strafeskjerpelse: «Selv om 
det kan være usikkert hvilke preven-
tive virkninger en strafeskjerpelse vil 
ha, er riktig strafenivå i høy grad et 
verdispørsmål som ikke fullt ut kan 
besvares med strafens nytteefekter».

Ikke alle spørsmål rundt strafenes inn-
hold og lengde lar seg fullt ut forklare 

i påregnede og ønskede nyttevirkninger, 
men lovgivers ambisjon bør likevel være 
å utforme straferammer som lar seg 
begrunne rasjonelt. Hver gang en gruop-
pvekkende forbrytelse skaper sterke 
reaksjoner i samfunnet, risikerer vi ellers 
et krav om at strafene skjerpes – fordi det 
føles riktig. De humanistiske og liberale 
verdier står svakere i den amerikanske 
rettsstaten enn i vår, noe som fører til 
bruk av dødsstraf og til strafeutmålinger 
på tusen års fengsel. Likevel har de akkurat 
den samme debatten: Strafene er ikke 
strenge nok, de rimer ikke med den 
alminnelige rettsfølelse, og må skjerpes!

Justisdepartementet  foreslo opprin-
nelig å heve straferammen ved sam-

menstøt av alvorlige lovbrudd, til tretti 
års fengsel. Flere høringsuttalelser pekte 
på mangelfulle drøftinger i proposisjo-
nen, og på at det ikke var redegjort for de 
økonomiske konsekvensene av forslaget.

Deretter ble Stortinget forelagt et 
revidert lovforslag, blant annet 

med en straferamme på 26 år ved sam-
menstøt av alvorlige lovbrudd, og de fikk 
seks virkedager på å behandle saken.13. 
juni stemte Stortinget heldigvis nei til 
den økte straferammen.

Det er politikernes privilegium å 
utforme rammene for bruk av 

straf. Samtidig er det fagmiljøenes priv-
ilegium å be om at strafenes utforming, 
lengde og begrunnelse i størst mulig 
utstrekning tar hensyn til den omfat-
tende kunnskapen vi har på dette områ-
det.

Hvordan står det forresten til med 
forholdet mellom strafenes 

lengde, og den allmenne rettsfølelse? I 
boken «Hva synes folk om strafenivået? 
En empirisk undersøkelse», redegjorde 
professor emeritus Leif Petter Olaussen 
for omfattende undersøkelser av folks 
rettsfølelse. Hovedtemaet var enkelt; er 
det samsvar mellom faktisk strafenivå og 
den straf som folk synes er passende? 
Olaussens funn viser delvis at folk ikke 
kjenner til det faktiske strafenivået, og at 
domstolene utmåler strengere strafer 
enn folk tror. Faktisk ville folk selv i stor 
grad gitt mindre fengselsstraf enn det 
som faktisk ble utmålt av domstolene. Jeg 
minner om at denne undersøkelsen ble 
gjennomført i 2009 – altså før den 
betydelige strafeskjerpelsen for en rekke 
lovbrudd som ble gjennomført i 2010.

I forbindelse med Advokatforeningens 
årstale i 2013 gjennomførte vi vår 

egen undersøkelse, rettet mot stortings-
representanter. Vi ga konkrete gjernings-
beskrivelser, der strafeutmålingene var 

Straff er dårlig egnet som enkelt valgflesk

GENERALSEKRETÆR
ms@advokatforeningen.no

avgjort av domstolene. Også her fant vi 
en bemerkelsesverdig mangel på 
kunnskap om hvilke strafer som faktisk 
utmåles i norske domstoler, og intet 
tydet på at politikerne ønsket strengere 
reaksjoner enn hva som faktisk ble resul-
tatet i de konkrete sakene.

La meg også nevne at befolkningen 
jo er representert i strafesaker 

gjennom ordningen med lekdommere. 
Hvis det faktiske strafenivået i domsto-
lene er i utakt med befolkningens syn, 
slik regjeringens begrunnelse for de 
foreslåtte strafeskjerpelsene antydet, 
skulle man tro at vi opplevde hyppige 
dissenser der lekdommerne ville ha 
strengere straf enn fagdommeren. Er det 
slik? Det foreligger analyser utarbeidet av 
Oslo tingrett, domstolene i Trøndelag og 
Universitetet i Oslo. Disse viser at med-
dommerne faktisk ønsker mildere straf 
enn fagdommerne i cirka to av tre dis-
senser.

Straf er et alvorlig tema. Blir de for 
strenge, truer de vår liberale og humanis-
tiske rettsstat – som jeg vil fremheve som 
en umistelig verdi. Hvis man foreslår å 
heve strafene for ulike lovbrudd, bør det 
i så fall gjøres med bakgrunn i den 
omfattende kunnskap vi har på området 
– og med mål om gode sammenhenger i 
hele straferettspleien. Slik var det ikke 
denne gangen.

ANNONSE

Beregningsbistand for 
erstatningskrav ved 
bruk av Compensatio

Advokat Tor Erik Hjertøy tilbyr 
beregningstjeneste av 
erstatningskrav i personskadesaker.

Tjenesten kan brukes for å utforme 
et svar eller som en kontroll av 
mottatt tilbud/krav. Du sender 
forutsetningene med post eller
epost, og du vil få personlig 
oppfølging og motta fullstendig 
utmålingsdokumentasjon med 
utskrifter fra Compensatio.

Hjertøy har over 15 års erfaring fra 
Trafikkforsikringsforeningen og 
Yrkesskadeforsikringsforeningen 
1979-1994, og deretter egen 
advokatvirksomhet i 22 år.

C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

Telefon: 22 33 69 50
Mobil: 908 26 883 
E-post: torerik@advokathjertoy.no
www: http://advokathjertoy.no

DEBATTINNLEGG  
sendes til  
redaksjonen @advokatbladet.no. Frist til 
neste utgave er 11. august. Skriv maks 
4700 tegn, inkludert mellomrom, eller 
etter avtale med redaksjonen. Legg ved 
bilde av forfatteren. Debatt innlegg 
kan også bli publisert på  
Advokatbladet.no.



Fra Nor ge mø ter ad vo kat Ma ri an ne 
Ham mer, sek sjons sjef i Kreft for en in-
gen.

Mø tet kom mer i kjøl van net av at 
fire in ter nas jo na le tobakkselskaper i 
Ne der land er an meldt for draps for søk 
og over lagt drap, og/el ler for sett lig for-
søk på grov le gems be ska di gel se og/
el ler for søk på å på fø re for sett lig hel se-
ska de. Det skal være før s te gang 
i Eu ro pa at to bakks in du stri en er blitt 
an meldt for dis se for hol de ne.

Det er den er far ne ne der lands ke 
straf e ad vo ka ten Be ne dic te Ficq som 
på veg ne av to døds sy ke pa si en ter med 
hen holds vis lun ge kreft og KOLS, samt 
ung doms or ga ni sa sjo nen TabakNee, 
som har an meldt Phi lip Mor ris In ter-
na tio nal, British Ame ri can To bac co, 
Ja pan To bac co In ter na tio nal og Im pe ri al 
To bac co Be ne lux for drap og/el ler 
le gems be ska di gel se.

Det er nå opp til den of ent li ge 
på tale  myn dig he ten i Ne der land å av -
gjø re om det skal tas ut til ta le mot de 
fire tobakkselskapene el ler ikke.

PEA NØTT SMØR-EIER I FENG SEL

To bakks in du stri en har spe si elt gode 
ar beids for hold over hele ver den, sa den 
ame ri kans ke ad vo ka ten Chris Bostic, 
da han på Ver dens tobakkfrie dag den 
31.mai del tok på ar ran ge men tet 
«Tobakks  in du stri en – en trus sel mot 
glo bal ut vik ling» i regi av Kreft for en-
in gen i Oslo, sam men med blant and re 
hel se mi nis ter Bent Høie (H).

Et nett verk av ad vo ka ter fra 
18 for skjel li ge land mø tes 
i Geneve i slut ten av juni for 
å leg ge stra te gi er for hvor dan 
de kan gå frem for å an mel de 
to bakk-in du stri en i sine 
re spek ti ve land for drap.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Vil anmelde tobakksindustrien for DRAP

– I USA ble ei e ren av en pea nøtt-
smør-fa brikk i Ge or gia dømt til 28 års 
feng sel for di pea nøtt smø ret han solg te 
var in fi sert med sal mo nel la. Den ame-
ri kans ke kon gres sen er fi nan si ert av 
to bakks in du stri en, og der for blir den 
ikke holdt an svar lig for sine pro duk ter, 
i mot set ning til alle and re pro duk ter, sa 
ad vo kat Bostic til for sam lin gen.

MIL LI O NE NE REN NER INN

– To bakks in du stri en gjør det vel dig 
bra øko no misk, og er den mest suk-
sess ri ke virk som he ten i USA noen sin-
ne, iføl ge rap por ter, sa Bent Høie i sitt 
inn legg.

– Den tje ner en halv mil li o ner kro ner 
i mi nut tet. Men inn tek te ne kom mer 
ikke uten en enorm ut gifts si de for røy-

ke re, de res fa mi li er og for sam fun net. 
Det er be reg net at ett hund re mil li o ner 
men nes ker har dødd av to bakks ska der 
på 1900-tal let. En mil li ard kan dø av 
to bakks ska der i vårt år hund re. Til tross 
for fag re løf ter om det mot sat te, gjør 
to bakks in du stri en sitt for å skaf e seg 
nye kun der i fat ti ge de ler av ver den, 
men også i vår del av ver den, sa Høie.

Han kal te to bakks in du stri en «en 
trus sel mot ut vik ling og mot at vi når 
våre glo ba le ut vik lings mål».

– To bakks bruk er den vik tig ste en kelt-
år sa ken til syk dom og død som kan 
fo re byg ges. I vår land er røy king fort satt 
ho ved for kla rin gen på so si al ulik het i 
hel se. Og in du stri en ska per mil jø pro ble-
mer som ut slipp og av sko ging, og den 
for tren ger nyt tig pro duk sjon. Pen ge ne 

kun ne vært brukt til mat, ut dan ning og 
hel se til den en kel te, sa Høie.

WORK SHOP FOR AD VO KA TER

På mø tet i Geneve den 26. og 27.juni 
sam les ad vo ka ter fra at ten land, der iblant 
an net USA, Ne der land, Frank ri ke, In dia, 
Ke nya, Co lum bia og Nor ge, for å dis ku-
te re mu lig he te ne for å ta i bruk straf e lo-
ven i hvert en kelt land for å an mel de to-
bakks in du stri en for drap og hel se ska de.

Ad vo kat Chris Bostic er sen tral 
i ar bei det.

– Det er før s te gang vi kom mer 
sam men, og vi vil for sø ke å lage en 
stra te gi for sam ar beid, og fin ne ut 
hvor dan vi kan job be sam men for å få 
man ge «Nederlandssaker» rundt om i 
ver den, sier Bostic til Ad vo kat bla det.

Uan sett ut fal let av sa ken i Ne der-
land, så har an mel del sen en PR- 
oppsi de for kam pen mot to bakks in du-
stri en, sier han.

– Hver gang det er en ut vik ling 
i  sa ken, så hav ner det i ny he te ne, og 
det er det te vi hå per på i USA også, 
sier Bostic.

Ad vo kat Ma ri an ne Ham mer i Kreft-
for en in gen er i gang med å un der sø ke 
om norsk straf e lov giv ning gir mu lig-
he ter for et til sva ren de søks mål som 
i Ne der land, for tel ler hun.

Amerikanske Chris Bostic tror at mulighetene for at påtalemyndigheten i Nederland tar ut 
tiltale mot tobakksindustrien for drap, er gode. Her i Oslo med advokat Marianne Hammer 
i Kreftforeningens lokaler.

– Vi må stå sammen for å bekjempe 
tobakksindustrien på alle mulige områder, 
sa helseminister Bent Høie. – Vi jobber for 
et tobakksfritt samfunn innen 2025 eller 
2030. Det er ikke lenge til, og derfor må vi 
være vågale og modige, sa Anne Lise Ryel, 
generalsekretær i Kreftforeningen.

NYHETERNYHETER
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       Vi leverer stabile og gode driftsløsninger til mange advokatfirmaer: 

    - Vi gir deg en enklere IT-hverdag
         Våre driftsløsninger er spesielt tilpasset advokaters behov for sikkerhet og 
         fleksibilitet. Fra vårt effektive datasenter, som er lokalisert her i Norge,  
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- Vi er svært godt fornøyd med Daldatas skytjenester, der leveranse- 
  dyktighet, stabilitet og det at vi alltid har en oppgradert løsning er  
  viktige elementer. 

  Daglig leder Tom Øystein Martinsen,  
  Advokatfirmaet Campbell & Co AS, Hamar. 

VÅRE SKYTJENESTER ER BASERT PÅ MICROSOFTS PROGRAMVARE

ANNONSE

– Eget an svar
– Jeg vi ser til høy es te retts dom men fra 
2003 i sa ken av dø de Ro bert Lund anla 
mot Tidemanns to bakks fa brikk, der 
Høy es te rett kon klu de rer med at røy-
ke ren selv bæ rer an svar for even tu el le 
hel se ska der. Det te er retts si tua sjo nen 
i Nor ge i dag. Yt ter li ge re kom men ta-
rer har jeg ikke, sier Jan Ro bert Kvam, 
råd gi ver i Tobakkindustriens Fel les-
kon tor i Oslo.
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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

En advokaten hadde opp-
lyst timepris på 1800 kroner 
på sin hjemmeside. Advoka-
ten fikk likevel medhold i 
salærkrav med timepris 
2800 kroner, etter opp-
dragsbekreftelse og man-
glende protest fra klienten.

Gulating lagmannsrett har i avgjørelse 
3. mai 2017 (LG-2016–66  628) tatt 
stilling til krav om prisavslag mot et 
advokatfirma. Bakgrunnen for saken 
var at A, B og C hadde etablert et sel-
skap, som deltok i et prosjekt 
vedrørende produksjon av planteolje 
til bruk i biodiesel. Selskapet hadde 
videre inngått en avtale med et annet 
selskap om kapitalinnskudd og erverv 
av aksjer i selskapet. Etter opplys-
ninger om mulige korrupsjonsfor-
hold knyttet til prosjektet, gikk det 
andre selskapet fra avtalen. A, B og C 
reiste deretter mortifikasjonssak mot 
selskapet for utsagn som de fant 
ærekrenkende, og det ble også krevet 
oppreisningserstatning.

A, B og C tapte saken.
Klientene ønsket å anke til lag-

mannsretten, og de så seg om etter 
en ny advokat. Advokat D ble engas-
jert, og mortifikasjonssaken ble anket 
til Gulating lagmannsrett. Anken ble 
nektet fremmet. Kjennelsen ble 
anket videre til Høyesterett, men 
avvist av ankeutvalget.

Advokat D fakturerte totalt 696.282 
kroner for bistanden. A, B og C frem-
satte innsigelser til salæret, og fremmet 
krav om prisavslag for tingretten. 
Advokaten fikk her medhold i fak-
turakravet. Klientene anket til Gulating 
lagmannsrett. Det ble vist til at advokat-
ens timepris var høyere enn skissert, at 
tidsbruken var for høy, og at det ikke 
ble gitt forsvarlige råd med tanke på 
prosessrisiko. Det ble også anført at 
advokaten hadde brutt taushetsplikten 
som ledd i sitt forsvar i salærsaken. 
Advokaten fastholdt fakturakravene.

OPPDRAGSBEKREFTELSE  
AKSEPTERT

Lagmannsretten legger til grunn at det 
fremgikk på nettsiden til advokat D at 
timeprisen i firmaet var 1800 kroner 
eks. mva. Det fremgikk av siden at pris-
en er «noe høyere for forretningsmessige og 
spesialiserte oppdrag». Lagmannsretten 
legger likevel til grunn at klientene gikk 
ut fra at timeprisen ville være 1800 kro-
ner da de henvendte seg til advokaten.

Etter at oppdraget var godt i gang, 
sendte advokat D oppdragsbekreftelse. 
Det fremgikk av denne at timeprisen i 
saken var 2800 kroner eks. mva. Ret-
ten viser til at klientene ikke protest-
erte på bekreftelsen. Oppdragsbekreft-
elsen måtte da anses akseptert. Det ble 
videre betalt 25.000 kroner akonto, 
som anvist i bekreftelsen, og det ble 
ikke protestert mot løpende fakturaer 
hvor timeprisen var angitt. Lagmanns-
retten legger således til grunn at 

advokaten etter avtalen kunne kreve 
2800 kroner eks. mva. pr. time.

Lagmannsretten legger videre til 
grunn at klientene ikke kom med 
innsigelser til advokatens timeforbruk 
mens han fortsatt hadde advokatop-
pdrag for dem. Klientene mottok en 
rekke fakturaer underveis der både 
beløp og timeforbruk fremgikk. De 
hadde derfor oppfordring til å si fra 
dersom de mente at faktureringen 
ikke reflekterte det arbeid som ble 
utført, eller arbeidet ikke reflekterte 
det advokatoppdrag de hadde gitt til 
advokat D. Lagmannsretten fant ikke 
grunnlag for å nedsette salæret grun-
net tidsbruk.

Retten fant heller ikke på bak-
grunn av bevisførselen noe grunnlag 
for å nedsette salæret med henvisning 
til rådgivningens kvalitet.

Klientene anførte videre at 
advokaten hadde brutt taushetsplik-
ten ved å forsvare seg mot kravet ved 
å redegjøre nærmere for sitt arbeid og 
innholdet i dette. Lagmannsretten 
bemerket at når tvisten gjelder 
salærkrav, må advokaten ha anledning 
til å vise til hvilket arbeid han har 
utført for dem. Det ble også vist til at 
de fremlagte dokumentene ikke ble 
gjort tilgjengelig for andre enn retten.

Advokaten fikk deretter medhold i 
ankesaken. I tillegg til fakturakravet 
med 456.282 kroner, ble advokaten 
tilkjent sakskostnader fra tingrett på 
118.050 kroner, og for lagmannsret-
ten med 190.203 kroner.

Mente at advokaten tok for godt betalt

Jussbuss
#Jussbuss 
Totalt 6042 saker i 2016
Saksområdene med størst 
pågang:

• Utlendingsrett (1041 saker)
• Fengselsrett (818 saker)
• Arbeidsrett (756 saker)
• Husleierett (712 saker)
• Gjeldsrett (535 saker)
• Trygderett (335 saker)
• Sosialrett (206 saker)

Re gje rin gen har gått inn for en kraf tig 
øk ning av straf e ram me ne i sa ker der 
det er be gått fle re al vor li ge lov brudd. 
Først var for slaget å heve maks straf en 
til før ti år. Så kom for slaget om å øke 
straf e ram men til 26 år i de til fel le ne 
der det er be gått fle re lov brudd med 
en straf e ram me på minst 15 år. Juss-
buss er uenig med for slage ne lagt frem 
i Prop 137 L.

I norsk retts his to rie har vi be ve get oss 
mot en hu man retts pleie. Straf skal 
være et onde som opp le ves som et onde, 
men det skal også mun ne ut i po si tiv 
ut vik ling hos den straf e døm te. Det te 
skal skje gjen nom re ha bi li te ren de til tak 
un der so nin gen kom bi nert med for-
holds vis kor te straf er. Den ne hu ma ne 
lin jen har re sul tert i et straf e sy stem som 
blir rost ver den rundt for å ha ført til lav 
gjentakelsesstatestikk.

Re gje rin gen me ner at en økt straf e-
ram me vil være mer i tråd med den 
all men ne retts fø lel sen, og at en slik 
lov giv ning vil iva re ta retts sik ker he ten 
til of e ret bed re. På over fla ten vir ker 
det te som so li de ar gu men ter, men når 
man ser nær me re på be grun nel se ne, 
blir ting litt mer uklart.

På stan den om at en øking av straf e-
ram me ne vil sam sva re bed re med 
retts opp fat nin gen til «folk flest» er noe 
re gje rin gens re pre sen tan ter har lagt 
vekt på i de bat ten rundt for slaget. Det 
som er pro ble ma tisk, er om det te 
egent lig er sant.

I en om fat tende un der sø kel se av 
folks retts fø lel se fra 2009, fant før s te-
ama nu en sis Leif Pet ter Olaus sen ut at 
selv om fler tal let me ner at straf e ne 
bur de være stren ge re, døm mer de selv 
i tråd med det fak tis ke straf e ni vå et for 
lov brud det. De fles te un der vur der te 
rett og slett straf e ni vå et, og i fle re til-
fel ler idøm te «man nen i gata» en la ve re 
feng sels straf i en rek ke fik ti ve sa ker 
enn det kon troll grup pen på seks fag-
dom me re gjor de.

Et ter føl gen de forsk ning har gitt 
sam me konkusjon: Allmenheten 
un der vur de rer straf e ni vå et, og er som 
ho ved sak en ten på lin je med, el ler mil-
de re enn dom sto le ne i sin opp fat ning 
av hva som er en pro por sjo nal straf for 
uli ke lov brudd.

Rettsikkerheten til of e ret ved al vor-
li ge in te gri tets kren kel ser er noe som 
bur de stå sen tralt i be hand lin gen av 
straf e sa ker. Juss buss me ner at det te 
ikke er iva re tatt kun gjen nom ut må-
ling av en lang straf. Det frem står som 
ulo gisk at vi skal bru ke fle re mil li o ner 
av et al le re de be gren set bud sjett på å 
fengs le folk len ger enn vi al le re de gjør, 
når man kun ne de di kert dis se mid le ne 
til re ha bi li te ring i feng se let. Hva gag-
ner egent lig of e ret og and re po ten si-
el le ofre mest? At noen frihetsberøves 
noen år len ger, el ler at de har de red-
ska pe ne som be hø ves for ikke å begå 
de sam me hand lin ge ne når de om si der 
blir løs latt?

Gjen nom våre mø ter med inn sat te i 
nors ke fengs ler vet Juss buss at de inn-
sat te tar straf en sin på al vor. Man skal 
lete len ge for å fin ne noen som tar lett 
på det å sit te i feng sel i ett år, for ikke å 
snak ke om tyve år. Det skal selv føl ge lig 
være en pro por sjo na li tet mel lom 
al vor lig hets gra den av lov brud det og 
leng den av straf en, men på et visst 
punkt blir leng den ir re le vant. Man 
en der opp med å bru ke mid ler på å 
frihetsberøve et in di vid i ste det for på 
re ha bi li te rin gen av ved kom men de.

Vi har ikke livs tids straf i Nor ge. Alle 
som sit ter i feng sel skal ut på et el ler 
an net tids punkt. Frem for å de di ke re 
våre be gren se de res sur ser til en ut set-
tel se av det uunn gåe li ge, bur de vi job be 
mot å løs la te en per son som all menn he-
ten ikke be hø ver å fryk te, en per son 
som kan et ter le ve lov giv nin gen og 
bi dra til sam fun net. Det er det te som i 
best grad sik rer of e rets retts sik ker het, 
ikke å leg ge til to-tre år på en al le re de 
lang straff.

Vi tren ger ikke økte straf e ram mer i 
Nor ge. Straf skal ikke ba se res på gjen-
gjel del se, men hel ler på re ha bi li te ring. Å 
øns ke at noen skal ha det vondt når de 
be går fle re al vor li ge in te gri tets kren kel-
ser er en na tur lig fø lel ses mes sig re spons, 
men det te må ikke få ut gjø re et hin der 
for at straf en kan tje ne et for mål, nem-
lig det å hind re gjen ta gel se gjen nom å 
gi den straf e døm te mu lig he ten til å 
fun ge re utenfor mu re ne.

Trenger vi virkelig  
økte straferammer?

Av ALEXANDER SCHMIDT 
AARRESTAD, 
Fengselsgruppa



54    Advokatbladet 6/7–2017

Månedensadvokat

Advokatbladet 6/7–2017    55

Finn Eide

Ad vo kat Finn Eide satt 
i ut val get som på opp drag 
fra Riks ad vo ka ten har be lyst 
og eva lu ert Økokrims et ter-
forsk ning og iret te fø ring av 
Trans ocean-sa ken. Han er 
over ras ket over hvor lite 
struk tur og skrift lig het som 
fore lå i Økokrims et ter -
forskning.

TEKST: NINA SCHMIDT

Ut val get ret ter kri tikk mot Økokrims 
hånd te ring av sa ken på fle re punk ter: 
Et ter forsk nin gen led av mang len de 
plan leg ging, sty ring og frem drift. Sam-
ar bei det med Skat te eta ten ble for tett. 
At Øko krim fikk en eks tra be vilg ning 
på 30 mil li o ner kro ner fra Fi nans de-
par te men tet for å fi nan si e re sitt ar beid 
med sa ken, er be ten ke lig ut fra et uav-
hen gig hets per spek tiv, me ner ut val get.

At sa ken tok så lang tid som el le ve år, 
kan skyl des uhen sikts mes sig or ga ni se-
ring av ar bei det, dob belt ar beid, og 
man gel på skrift lig het og struk tur, 
på pe kes det.

Ut val get kri ti se rer også Økokrims 
le del se: «Ut val get fin ner få spor av 
le del ses mes sig opp følg ning og kon troll 
med et ter forsk nin gen og frem drif ten». 
Ut val gets rap port skal nå ut på hø ring.

Hva var ditt syn på Økokrims rol le 
i sa ken da du gikk inn i ut val get?
Da jeg gikk inn i ut val get var straf e sa-
ken av slut tet og fri kjen nel se ne av 
samt li ge til tal te retts kraf tig. For ut for 
det te had de jeg med in ter es se fulgt 
straf e sa ken og de un der lig gen de skat-
te sa ke ne gjen nom me dia og til gjen ge-
li ge dom mer. Ved ut nev nel sen som ut-
valgs med lem var det et ko los salt sprik 
mel lom hva Øko krim og ho ved ak tor 
had de gått ut med i me dia over man ge 
år, og det en de li ge ut fal let. Mitt syn på 
Øko krim var, og er, at det te er en sær-
de les vik tig in sti tu sjon som tar seg av 
de stør ste sa ke ne in nen øko-kri mi na li-
tet. Har man ikke en sterk vakt bik kje 

på det te om rå det, vil kva li te ter vi set ter 
pris på i sam fun net lang somt smuld re 
hen. På den an nen side må Øko krim 
selv sagt or ga ni se res og ar bei de på en 
måte som sik rer rettsikkerhet for bor-
ger ne.

Hva var den stør ste ut ford rin gen i 
ut valgs ar bei det?
Å få størst mu lig over sikt over saks-
kom plek set, de im pli ser te og saks gan-
gen så fort som mu lig. For meg som 
skat te eks pert har det også vært ut ford-
ren de, men sam ti dig svært læ re rikt, å 
set te meg inn i sa ke ne fra et straf e-
retts lig per spek tiv.

Hvor dan møt te dere den ne ut-
ford rin gen?
Vi ble tid lig klar over at vi ikke kun ne 
duk ke ned i alle sa kens do ku men ter på 
jakt et ter en hver de talj. Til ta le ne og til-
sva re ne, ting retts dom men og an ken i 
straf e sa ken ble selv sagt lest grun dig, 
samt de si vi le dom me ne som fore lå. Vi 
in ter vju et alle sen tra le per so ner i Øko-

Hver måned fremover vil vi 
presentere en advokat som  
har gjort seg bemerket. Tips 
redaksjonen om aktuelle advokater. 

Skriv til nina@advokatbladet.no

Navn: Finn Eide, 53 år

Tit tel: Part ner og le der av 
De loit te Ad vo kat fir ma 
i Stav an ger

Bo sted: Stav an ger

Opp rin nel ses sted: 
Hau ge sund

Si vil sta tus: Kjæ res te. To 
døt re, Kaja (26) og So fie 
(22)

ar bei de struk tu rert og mål ret tet, og 
do ku men te re un der veis. Ved ut skift-
ning av per so nell, må det være lett å 
set te seg inn i sa ken, og fort set te der 
and re slapp. Det var også på fal len de å 
se hvor man ge gan ger man ut re det de 
sam me spørs må le ne.

Vi de re var det over ras ken de å se 
hvor lite Øko krim støt tet seg på egen, 
inn lånt, skat te kom pe tan se, men len te 
seg på skat te eta tens vur de rin ger. Skatt 
er et sen tralt om rå de in nen øko kri mi-
na li tet, og det bur de være opp lagt at 
Øko krim var satt opp med egne eks-
per ter på om rå det. Så er ikke til fel le, og 
vi så at skat te eta ten først vars let om 
for hol de ne, skrev ved tak i dia log med 
Øko krim, for at de sam me saks be-
hand ler ne så gikk inn i Økokrims 
et ter forsk nings team, bi sto ved til ta le, 
skrev inn led nings fore drag og del tok i 
ak to ra tet. Det blir ikke den rik ti ge 
uav hen gig het og ob jek ti vi tet av slikt.

Til slutt må jeg også si at jeg ble både 
over ras ket og skremt ved å se at de to 
fri kjen te ad vo ka te ne ble sik tet og til-
talt blant an net for det ar bei det de 
gjor de som ad vo ka ter ved inn gi vel se 
av til svar m.v. til var sel om end ring av 
lig ning og bruk av til leggs skatt. Her 
var det gjort et grun dig ar beid fra 
ad vo ka te ne, og de had de sjek ket og 
av stemt de fak tis ke for hold med sin 
kli ent, men ble li ke vel straf e for fulgt 
for å ha gitt urik ti ge el ler ufull sten di ge 
opp lys nin ger et ter lig nings lo ven.

Hva er det vik tig ste du har lært i 
ar bei det med den ne sa ken?
Vik tig he ten av ob jek ti vi tet, uav hen-
gig het, grun dig het og sy ste ma tikk.

Ut valgs rap por ten er om fat tende, 
på hele 111 si der. Gjor de dere 
noen funn som du vil trek ke frem 
som and re ad vo ka ter kan ha nyt-
te av å vite om?
Ad vo ka ter bør mer ke seg at man er en 
ut satt grup pe, også når man opp trer på 
veg ne av sine kli en ter. Man må helt 
klart gjø re selv sten di ge vur de rin ger og 
av kla rin ger, ikke bare støt te seg til kli-
en tens opp lys nin ger. Ba sert på de om-

fat tende be slag som gjø res i den ne type 
sa ker, må man også være for be redt på at 
alt man har sagt og gjort i en kon kret 
sak kan bli vur dert og et ter gått.

Ut val get som har vur dert frem ti-
dig or ga ni se ring av po li ti ets sær-
or ga ner (NOU 2017:11) fore slår å 
slå sam men Øko krim og Kri pos til 
en fel les en het. Hva er din me-
ning om for slaget?
Jeg har ikke noen ster ke me nin ger om 
det te, men Øko krim er vik tig for sam-
fun net, og bør til fø res mer res sur ser 
slik at de kan in ves te re i tverr fag lig 
kom pe tan se, som i stør re grad opp trer 
uav hen gig av for valt nin gen og fore tar 
sine egne uav hen gi ge vur de rin ger av 
straf e si den av dis se sa ke ne. Per son lig 
tror jeg også at så vel Øko krim som de 
som et ter fors kes vil være tjent med at 
et ter forsk ning og på ta le skjer i en to-
led det pro sess, der det ikke er et ter-
fors ke ren selv som tar stil ling til på ta le-
spørs må let.

Hva slags sa ker job ber du van lig-
vis med?
Sel skaps be skat ning, sel skaps rett og 
trans ak sjo ner, og jeg pro se de rer jevn lig 
skat te sa ker for dom sto le ne.

Be skriv en van lig ar beids dag:
Hel dig vis fin nes det knapt en van lig 
ar beids dag. Jeg har selv sagt mø ter med 
kli en ter, opp føl ging av sa ker og så vi-
de re, men jeg sy nes spen net mel lom 
sa ke ne, og hva den en kel te kli ent hol-
der på med og for ven ter, er så stort at 
det ald ri blir ru ti ne pre get. Jeg le der 
også et kon tor med tret ti flin ke med ar-
bei de re, som må føl ges opp, og jeg en-
ga sje rer meg i di ver se so si alt ar beid 
som en del av Deloittes stra te gi for 
sam funns an svar.

Hva bren ner du for, rent fag lig?
Jeg er vel litt ner de te, og fin ner alt så 
skat te rett en ga sje ren de og in ter es sant, 
både rent fag lig, retts po li tisk og sam-
funns øko no misk. Det som skjer in ter-
na sjo nalt in nen om rå det er også spen-

nen de, sær lig BEPS-ini tia ti vet til 
OECD. I mot set ning til hva man ge tror 
om oss skat te ad vo ka ter, er job ben vår i 
stor grad å påse at våre kli en ter hol der 
seg in nen for gjel den de lo ver og reg ler; 
ikke å ut ford re lo ve ne og reg le ne. I den 
se ne re tid har vi også sett at skat te be ta-
ling set tes i sam men heng med be drif-
ters om døm me, så selv om man be ve ger 
seg in nen for et lands re gel verk kan man 
ri si ke re kri tikk, se bare på Star bucks- og 
Applesakene i UK.

Hvem me ner du er Nor ges bes te 
ad vo kat på ditt felt?
Må vel kun ne dris te meg til å si at 
skat te ad vo ka te ne som har vært in vol-
vert i Trans ocean-kom plek set har gjort 
en utret te lig og grun dig jobb. Jeg lar 
meg også sta dig im po ne re av vår man-
aging part ner, Rolf Saa stad, som har en 
ge nu in in ter es se i fa get og et im po ne-
ren de over blikk in nen for in ter na sjo nal 
skatt.

Hva er ditt mor gen ri tual?
En god mor gen star ter med en kopp 
kaf e og gjen nom gang av avi ser og en 
kjapp dusj før jeg drar på jobb.

Hvor ak tiv er du so si a le me di er, 
og hvil ke?
Jeg er på Face book, Lin ked In, In sta-
gram og Twit ter. I se ne re tid har jeg 
også kob let meg på Snap chat. I til legg 
har jeg og en venn spilt sam men hen-
gen de på Word feud i snart fem år nå.

Hvil ke TV-se ri er føl ger du med på?
Har sett «Ma king a Mur der er» og 
«House of Cards». El lers har jeg skjønt 
at jeg har man ge spen nen de se ri er til 
gode, som jeg gle der meg til å ta fatt 
på. Sat ser på mye Net flix og HBO i 
ti den frem over.

krim som had de ar bei det med sa ken, 
samt noen sen tra le fra skat te myn dig-
he te ne. De til tal te og de res for sva re re 
ble også in vi tert inn til sam ta ler.

Var det noen av fun ne ne som 
over ras ket deg?
Ja, både ting vi fant og ikke minst hva 
vi ikke fant. Hvis jeg skal ta det sis te 
først, så var det over ras ken de å se hvor 
lite struk tur og skrift lig het det fore lå i 
et ter forsk nin gen av sa ken. Ut val get 
ret ter kri tikk mot Øko krim for at ar-
bei det la ter til å være ad hoc pre get, 
ufor melt og udo ku men tert. Vi de re 
stil les det spørs mål ved at Øko krim et-
ter å ha vur dert inn ta ket av den før s te 
sa ken, ut byt te for hol det, slapp inn de 
øv ri ge for hol de ne uten noen for mell 
vur de ring. Det sier seg selv at i et så 
stort saks kom pleks som det te, må man 

Ad vo kat Finn Eide satt i ut val get som har eva lu ert 
Økokrims hånd te ring av Transocean saken. Ut val get 
fore slår ni kon kre te til tak for for bed rin ger. 
Foto: Tom my El ling sen
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næs, Tho mas Øi seth, Knut Dit-
lev-Si mon sen, Ragn hild C. 
Tor ger sen, Sti an Mæ land, Kim 
Gerdts og Anders West eng.
Ma ri us Diet rich son, 

Ve gard Aa løk ken, Jør gen 

Mo win ckel, Ma ri an ne Dar re-
Næss, Wa qar A. Ma lik, Rei-
dar Stein svik, Tor E. Gjen-
dem, Au dun Lil le stø len, 
Es pen Wang berg og Ju lie 
Con ra di-Lar sen.

Per H. Tho ri-Aa mot, Hå kon 
Bræk hus, He le ne El ness, 
Vi be ke Knap stad, Ce ci lie Nak-
stad, Hei di Ju rit zen, Alex an der 
B. Mardazad, Ida P. Thow sen, 
Sti ne L. Nybø og Bjørn Vag le.

HER ER SØKE LIS TEN!

Ad vo kat bla det kla get på av-
slaget om inn syn i hvem som 
søk te på de åtte le di ge ver-
ve ne som fast for sva rer i Oslo 
ting rett og Bor gar ting lag-
manns rett, og fikk med hold.

Her er lis ten over de 114 
ad vo ka te ne som søk te ver-
ve ne:

Hå vard Flat land, Paal B. 
Hel land, Ben dik Falch- 
Koslung, Kirs ten B. Sig mond, 

Hall dis Win je, Brit Kjel le berg, 
Ce ci lie E. Schja tvet, Svein 
Hol den, Mu das sar Amin og 
Ole-Ma ri us Hil le stad.

Rene Ib sen, Jan C. Kvan-
vik, Øy vind Brat li en, Pål S. Her-

Et ter en eks trem-vår av de sjeld ne ser John 
Chris ti an El den frem til av slap pen de som-
mer fe rie på en strand i Spa nia. Men mo bi len 
får ikke lig ge i fred så len ge.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

– Har ikke la get mat si den 7. klas se!

– Hvil ken sak har en ga-
sjert deg mest på job-
ben den ne vå ren?
– Det er vel gan ske åpen bart 
Jen sen-sa ken som gått nes-
ten hver enes te dag fra be-
gyn nel sen av ja nu ar til må-
neds skif tet mai-juni. 
An kla gen i seg selv er vel dig 
spe si ell – det er hel dig vis 
ikke vel dig ofte po li ti menn 
står til talt og ri si ke rer 21 års 
feng sel. Men også ar beids-
mes sig er sa ken an ner le des. 
Det er ikke så mye jus i den, 

men vel dig mye fak tum. Du 
sit ter hver dag et halvt år i 
ret ten og hver enes te lil le 
de talj er vik tig. Det fø les 
nes ten som sjakk-VM hvor 
pi len på skjer men går den 
ene el ler den and re vei en. 
Som for sva rer må du være 
hund re pro sent vå ken hele 
ti den. Det har vært jobb 
mer el ler mind re døg net 
rundt hele pe ri oden for di 
du må være så på hug get 
hver enes te dag.

– Hva er dine mor gen -
vaner om som me ren?
– Når jeg ikke har fe rie er jeg 
oppe ved 06-ti den, og tar et 
par ti mer på kon to ret før 
retts tid. Det er mine mest ef-
fek ti ve ti me ne i døg net – da 
er det ikke så man ge som rin-
ger, så om som me ren er jeg 
gjer ne litt len ger syd over – og 
so ver helst len ger enn van lig!

– Hva synes du om Reg-
jeringens innsats på det 
justispolitiske feltet?
–  Jeg er vel programforplik-
tet til å si at jeg er veldig 

fornøyd med Regjeringen 
siden jeg sitter som vara på 
Stortinget for ett av regjer-
ingspartiene - men det er jo 
ikke alt jeg er like enig i. Vi 
hadde en runde på Høyres 
landsmøte om spørsmålet 
om å heve straferammene, 
hvor min holdning er at det 
ikke har noen efekt. Jeg er 
glad for at Stortinget var 
enige med meg. Men uan-
sett hvilket parti jeg hadde 
vært med i ville det vært 
punkter jeg var uenig. Litt 
av poenget med et demokra-
ti er å kunne diskutere det 
også internt. Jeg også må 
kunne finne meg i å eventu-

– Beg ge de ler, mu li gens. Det 
er nok ikke så ille som noen 
skal ha det til. Det er full an-
led ning for kli en ten til å skif-
te ad vo kat, og vi kan ikke ha 
et sy stem der vi leg ger hind-
rin ger for sli ke byt ter. Men 
det bør skje på en ryd dig 
måte, og ad vo ka ten bør ikke 
opp tre på en måte som gjør 
han ut satt for press til å opp-
tre på og over kan ten. Da er 
det fort fare for at kli en ten 
fø ler at kli ent for hol det er et 
byt te for hold. Fengs le ne har 
lagt kla re gren ser for hva som 
er lov å ta med inn og hvis 
man føl ger det er det gan ske 
greit. Så har man jo hørt noe 

om ste reo an legg osv. – da er 
gren sen over trådt for lengst!

– Hvis du var jus tis mi nis-
ter for en dag – hva er 
det før s te du vil le gjort?
– Tatt fe rie …!

– Hva gjør du for å gå fra 
jobb- til fe rie mo dus, og 
hvor til brin ges årets fe rie?
– Set ter meg på et fly et. Da 
jeg var fer dig med Jen sen-
sa ken en ons dag et ter mid-
dag, var det opp til 06-fly et 
tors dag mor gen til Spa nia, 
og dei lig å kun ne inn ta da-
gens lunsj på stran den klok-
ken tolv. Da var det en de lig 
av slap ning og av kob ling. Så 
len ge jeg vet at jeg også er 
til gjen ge lig går det greit, jeg 
vet jo også at de ikke kan be 
meg møte i fengs let om en 
time!

– Hvor ofte sjek ker du 
mail og so si a le me di er 
om som me ren?
– Jeg er glad for at te le fo nen 
min ikke re gist re rer det, for 
det er nok vel dig ofte!

– Hvor dan hol der du for-
men ved like?
– Stort sett ved tur gå ing, det 
er det mest sports li ge jeg 
gjør. Å be ve ge seg er vik tig, 
man kan ikke set te meg i en 
bil el ler taxi hele ti den.

– Hvil ken hob by dyr ker 
du i fe ri en?
– Her gjel der det vel å ikke 
kal le fa mi li en for hob by, så da 
sier jeg det å kun ne ha fri, og 
å vite at du ikke må i ret ten 
med et el ler an net som has ter 
er god nok hob by for meg.

– Hvil ket sted rei ser du 
ald ri til ba ke til?
–Det er in gen ste der jeg har 
vært jeg ikke vil til ba ke til, 
men jeg vil nok for sø ke 
unn gå Du bai i juli må ned 
igjen. Jeg kan godt rei se dit 
igjen, men ikke når det er så 
varmt at man kun kan være 
in nen dørs.

– Hvil ken ad vo kat er din 
drøm me-mid dags gjest 
– og hva vil le stått på 
bor det?
– Jeg ser ve rer ikke mid dag! 
En hval bif jeg la get på sko-
le kjøk ke net i 7. klas se var 
noe av det sis te jeg la gde og 
ser ver te, men jeg er vel dig 
glad i å be stil le su shi. Det er 
man ge spen nen de ad vo ka-
ter, men jeg vel ger meg Be-
rit Reiss An der sen og El len 
Hol ager An de næs som beg-
ge har levd spen nen de liv 
både i og uten for ju sen. Ma-
ten be stil ler jeg fra Sumo 
su shi på Sol li plass – og ad-
vo ka te ne in vi te rer jeg hjem 
til meg!

elt bli overstemt, men så 
lenge partiet har takhøyde 
går det greit.

– I hvilken grad vil  
robotisering prege ditt 
advokatkontor fremover?
– Ikke i særlig grad. Kanskje 
blir det en del oppgaver man 
slipper å bruke advokat til, 
som eksempelvis en ektepa-
kt. Men en datamaskin vil 
forhåpentligvis aldri kunne 
tenke på samme måte som 
et menneske.

– Kli ent nap ping. Bare et 
ryk te el ler et ut bredt 
pro blem?

– Kli en ten skal være glad for 
at du er ad vo ka ten hans, du 
skal ikke tren ge å sel ge deg 
inn, sier John Chris ti an El den 
om kli ent nap ping. 

ADVOKAT- 
SOMMER

I spørsmål og 
svar-spalten 
Advokat- sommer 
stiller vi kjente 
advokater viktige 
og ikke fullt så 
viktige spørsmål. 
Først ut er 
strafferetts-
advokat John 
Christian Elden.

In gunn C. Tan gen, Unni 
Fri es, Lise N. Lek nes, Mar te 
S. Brodt korb, Ann H. Aarø, 
Kje til Sø ren sen, Hen rik 
Boehl ke, Ve gard Hun stad, 
Al bu le na Kras ni qi og Ca tha-
ri na C. Gjes ti.

Stef fen Brand stad, 
Au dun Helg heim, Pet ter 
Mandt, An net te B. C. Bar-
linn, Øi vind Ster ri, Mar tin 
Hay, Eli sa beth Myh re, Kari 
Vaag, Sol El den og Chris-
ti ne Ham borg strøm.

Ma ria Thier, Lill S. Vass-
botn, Fred rik Sol lie, Hal-
vard Hel le, Sver re Lill eng, 
Jan E. Tei gum, Mor ten 
Eng es bak, Hen rik Bliks rud, 
Knut-Ole B. Han sen, og 
Olle Noh lin.

Ca ro li ne Lø de mel, 
Mette-  Ju lie Sund by, Carl K.  
Rie ber- Mohn, Ole M. 
Strøm men, Trond E. Aans-
løk ken, Tho mas Kle ven-
berg, Brynj ulf Ris nes, Va hid 
Alaei, Kjell T. Dahl og Pre-
ben Hen rik sen.

Jon Als hus, Bir ger H. 
Vand vik, Kje til Sand nes, 
Vera Vik ki, Chris tof fer 
Hjel de, Runa N. Hær eid, 
Pet ter Sø ren sen, Mor ten 
Bjøn ness, Sa jid Iq bal, og 
Ole P. Drev land.

Sig urd J. Klom sæt, 
Ni co lai Skjer dal, Johan nes 
W. Mæ land, Olav A. R. 
Haa land, Ab de li lah Sae me, 
Lars C. Sun de, Gun hild 
Ber gan, Tor geir Fal kum, 
John A. Aa sen og Ing rid H. 
Eck hoff.

Rand ulf S. Han sen, 
Kum ri je Ru si ti, Vi dar L. Iver-
sen, Linn A.B. Doornich, 
Asle Hes la, Nils C. Nord-
hus, Tom Barth-Hof stad, 
Es pen H. Jo han sen, Har ald 
Fjeldtad og Ma ri an ne 
Ha gen.

Nora Hal lén, Øy vind 
Grø dal, Anne Mar strander- 
Berg og Jan ni ke Kotai.

NYHETER
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Hem me lig søke lis te til for sva rer-verv

114 ad vo ka ter søk te da Oslo ting rett og Bor gar ting lag manns rett ut lys te åtte le di ge fas te 

for sva rer verv. Men hvem som søk te, er ikke of fent lig.

TEKST: NINA SCHMIDT

«Lis ten med sø ke re er ikke of ent lig. 

Det te er ikke en stil ling, men et 

verv»,  opp ly ser Dom stol ad mi nis tra

sjo nen (DA) i en epost til Ad vo kat 

bladet.

Hel ler ikke Oslo ting rett vil of entlig

 gjø re sø ker lis ten.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at 

lis ten skal være hem me lig. Alle som 

søk te, står d
ess uten i kopi i bre vet fra 

Dom stol ad mi nis tra sjo nen, så alle vet 

om hver and re, for tel ler le der i Oslo 

krets, Mar te Svar stad Brodt korb.

Hun er en av ad vo ka te ne som fikk 

til delt ett av de le di ge ver ve ne. De syv 

and re er Ben dik FalchKos lung, Svein 

Hol den, Ma ri us Diet rich son, Ce ci lie 

Nak stad, Unni Fri es, Hen rik Boehlke 

og Hal vard Hel le.

– Er ver vet po pu lært for di det sik

rer et visst an tall sa ker og sik ker inn

tekt?
– Hvor stor inn tek ten er, vet jeg 

ikke, men en viss form for inn tekt er 

man jo sik ret, sier Brodt korb.

Ved ta ket om opp nev nel se kan ikke 

på kla ges, jf. For valt nings lo ven §  4, 

he ter det i bre vet fra DA.

DOM STOL-LE DE RE INN STIL LER

An ta kel sen som fast for sva rer skjer på 

åre mål for seks år med ad gang til gjen

opp nev ning for en pe ri ode. I til 

delings bre vet un der stre ker Dom stol 

admi nis tra sjo nen at ver vet er per son lig.

Det er før s te lag mann Ola Dahl ved 

Bor gar ting lag manns rett og so ren skri

ver Geir En ge bret sen i Oslo ting rett 

som har inn stilt ad vo ka te ne over for DA.

«Ved an ta kel se av fas te for sva re re, vil 

de for mel le og per son li ge kva li fi ka sjo

ner hos sø ker ne være sty ren de for vur

de rin gen av hvem som skal an tas. I til

legg vil til gjen ge lig het og nær het til 

dom sto len kun ne ha en be tyd ning», 

he ter det i an ta kel ses do ku men tet fra 

dom stol ad mi nis tra sjo nen, som er 

un der  teg net av av de lings di rek tør Anne 

Mari Bor ger sen og råd gi ver In ge borg 

Ber stad.

VA RER TIL FYL TE 70

En lang rek ke kjen te for svars ad vo ka ter 

har fast for sva rer verv som er så kalt tid

subegrenset. Dis se må fra tre en må ned 

et ter at de er fylt 70 år. I år fr
a trer El len 

Hol ager An de næs (slut ter 1.9.17) og 

Knut Rogn li en (slut ter 1.12.17). Har ald 

Sta bell har også fra tråd
t.

Tyve ad vo ka ter som fort set ter med 

tidsubegrenset for sva rer verv i Oslo er 

Truls Dra mer, Be ne dict de Vibe, Jens

Ove Ha gen, Arne Gun nar Aas, Tor  

Kjær vik, Pe ter S. Nør gaard, Sol veig 

Høg tun, Lars Sko tvedt, Be rit Reiss 

An der sen, Bjørn Stor dran ge, Lars Le ver

sen, Fro de Sul land, Øy stein Storr vik, 

Øy vind Øst berg, Ola Lun de, Hei di Ysen, 

Aase Ka ri ne Sig mond, Tryg ve Staf, 

Bjørn Rud jord og John Chris ti an El den.

Føl gen de ad vo ka ter ble opp nevnt i 

2013 for and re gang, og har åre mål 

som va rer frem til 2019: Met te Yvon ne 

Lar sen, John ny Veum, Cath rine Grøn

dahl, Pe ter Se ku lic, Joar Berg Hen jum 

og Ma ri ja na Lociz.

Årets  
ny kom me re

Ad vo kat Hei di Ysen er fra 1. mai 

an tatt som fast for sva rer i Ned re 

Te le mark ting rett. Tom Kåre 

Brat bak og Ve gard Lien ble fra 

1. ja nu ar an tatt som nye fas te for

sva re re i Heg gen og Frø land 

ting rett. Rag na Bagn er an tatt 

i  Vald res ting rett fra 1.mars.  

Kol bjørn Mar gi do Lium fra 

1  ap ril i SørTrøn de lag ting rett. 

Hå kon Vel de Nord strøm er an

tatt fra sa
m me dato i Sunn hord

land ting rett, og Vi dar Zahl Arnt

zen er an tatt som fast for sva rer 

fra 12.januar i ØstFinn mark 

ting rett.

Bendik  

Falch-Koslung

Cecile Nakstad
Hallvard Helle

Henrik Boehlke

Marius Dietrichson

Unni Fries

Svein Holden

Marte Svarstad 

Brodtkorb
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Fra det 29.ordinære representant-
skapsmøte, som ble holdt i Trond hjem 
Handelsstands Forenings lokaler  
16. og 17. juni 1967:

«Formannen innledet med å gi en 
analyse av tilgangen på nye medlem-
mer og konstaterte at tilgangen ikke 
er tilstrekkelig til å oppveie avgangen. 
Når hertil kom at en stor del av de nye 
medlemmene er ansatt i fastlønnet 
stilling, mente formannen at situasjo-
nen var bekymringsfull.

Også forvaltningen har store proble-
mer med tilgangen på nye jurister. Sit-
uasjonen er i dag at den juridiske løpe-
bane ikke lenger fortoner seg lokkende 
for studentene som velger andre stud-

ier fremfor jussen. Etter formannens 
oppfatning sto man overfor en farlig 
utvikling på det samfunnsmessige plan 
som burde påkalle myndighetenes op-
pmerksomhet. En bedring av juristers 
økonomiske kår var etter formannens 
mening nødvendig dersom man skulle 
ha håp om å snu utviklingen.

(…)
Formannen omtalte videre forholdet 

til pressen og trakk i den forbindelse 
frem den tiltagende tendens til å trekke 
pressen inn i behandlingen av prosesser 
– en tendens formannen mente forenin-
gen måtte ta avstand fra. Det opinions-
press som derved skapes er farlig for 
rettssikkerheten.

(..)
Han nevnte også at Hovedstyret 

hadde interessert seg for å få etablert 
ordninger som kunne sikre medlem-
mene økonomisk hjelp dersom de på 
grunn av sykdom ikke kunne drive sitt 
kontor – et spørsmål som generalse-
kretæren senere vil behandle 
nærmere. Ellers nevnte han at man i 
Danmark hadde besluttet å iverksette 
en organisert vikartjeneste for ad-
vokater som på grunn av sykdom ikke 
er i stand til å drive sitt kontor.»

Hovedstyrets formann, høyesteretts-
advokat J. C. Mellbye.

50 år siden

«DEN JURIDISKE LØPEBANE FORTONER SEG IKKE LENGER LOKKENDE FOR STUDENTENE»

TILLATELSE TIL Å VÆRE ADVOKAT VED HØYESTERETT

Ervin B. Auren,  
Advokatfirmaet Thommessen AS, OSLO

Nils Christian Nordhus,  
Advokatfirmaet Nordhus og Aarø, OSLO

Torgeir Fjeldskaar, SANDS, BERGEN

NYINNMELDTE
Advokatfullmektiger
Nina Skipevåg Andreassen, Ernst & Young Advokatfirma AS, 

STAVANGER
Agnieszka Bakanova, Advokatfirmaet Salomon Johansen AS, 

DRAMMEN
Helge Ekelund, Advokat Erik Parmer, HALDEN
Ivana Filipovic, Advokatfirmaet Haavind AS, OSLO
Silje Guttormsen, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, 

OSLO
Malene Anette Holand, Advokatene Christian Wiig & Co AS, 

TRONDHEIM
Anders Sanderlien Hole, Advokatfirmaet Selmer DA, OSLO
Annette Holmedal, Advokat Mona Holmedal AS, ØVRE 

ERVIK
Maral Houshmand, Advokatfirmaet Aro AS, OSLO
Kjell Stian Galdal Julnes, Advokatfirmaet Eide & Co, 

KRISTIANSUND N
Larysa Kaliuta, Advokatfirma Suleiman & Co, OSLO
Nina Andersen Kvalheim, Advokatfirmaet Økland & Co DA, 

LILLESTRØM
Emilie Alexandra Sæter Langeland, Advokatfirmaet Økland 

& Co DA, LILLESTRØM
John Terje Larsen, Advokatfirmaet Grette DA, OSLO
Gaute Lunestad, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, 

FØRDE
Sigrid Marie Tybring-Gjedde Morseth, Advokatfirmaet 

Teigstad AS, OSLO
Aleksander Dypvik Myklebust, Arntzen de Besche 

Advokatfirma AS, OSLO
Erlend Hjulstad Nilsen, Advokatene Nilsen, Solem og 

Sørholt Ans, LEVANGER
Christine Ask Ottesen, Advokatfirmaet 

PricewaterhouseCoopers AS, OSLO
Anniken Krane Plener, Advokatfirmaet Trond Olsen AS, 

NARVIK
Arve Reklev, Advokat Tvengsberg, KIRKENÆR
Magnus Runde, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, 

STAVANGER
Randi Sagård, Advokatfirmaet Haavind AS, OSLO
Isabel Borgstrøm Tangen, Aurlien Vordahl & Co 

Advokatfirma AS, OSLO
Florine Wettly, Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS, 

TRONDHEIM

Fullmektig hos bedriftsadvokat
Elin Handeland, Crawford & Company (Norway) AS, 

SANDVIKA
Julia Vestad Kibsgaard, Insr Claims AS, OSLO
Linn Olsen, Codan Forsikring NUF, OSLO
Organisasjonsadvokat
Liv Johanne Ro, Nordnorske entreprenørers 

serviceorganisasjon, SVOLVÆR
Fullmektig hos organisasjonsadvokat
Eirik Hognestad, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, 

OSLO
Elma Jakupovic, Lederne, OSLO
Stian Nybro Langgaard-Nielsen, Hovedorganisasjonen Virke, 

OSLO
Thea Agnethe Hemnes Tellemann, Hovedorganisasjonen 

Virke, OSLO
Privatpraktiserende advokater
Renate Lia, Advokatfirmaet Gunnheim AS, OSLO

GJENINNMELDTE
Bedriftsadvokater
Dagrun Grønvik, OBOS BBL, OSLO
Knut-Erik Jakhelln, EVRY Norge AS, FORNEBU
Suzanne Bjørbak Jones, Nordea Bank AB (publ), filial 

i Norge, OSLO
Ingrid Finne Reenskaug, FCG Norge AS, OSLO

Advokatfullmektiger
Eivind Junker, SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup 

Stordrange DA, TRONDHEIM
Linn Moastuen, Dalan Advokatfirma DA, OSLO

Privatpraktiserende advokater
Bjørn-Ivar Bendiksen, SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup 

Stordrange DA, TROMSØ
Hilde Flåten, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA, OSLO
Werner Frimanslund, Advokatfirmaet Ejuris AS, LEKNES
Siri Annette Fadum Harstad, Advokatfirmaet Frøysaa & 

Bjørkgård AS, LYSAKER
Ingjerd Rosslund, Advokatene Rekve, Pleym & Co., TROMSØ
Kim Andre Svenheim, Advokatfirmaet Hammervoll Pind DA, 

OSLO

MEDLEMMER SOM HAR SKIFTET STATUS
Fra aktiv til pensjonist
Lars Tobiassen, FREDRIKSTAD

Per son strid i Sveriges Ad vo kat sam funn
Års mø tet i Sveriges  
Ad vo kat sam funn vra ket 
valg ko mi te ens for slag da 
ny le der og nest le der skul le 
vel ges den 15.juni.

TEKST: NINA SCHMIDT

Mens valg ko mi te en had de inn stilt den 
er far ne di sip li nær nemnd le de ren Lena 
Frånstedt Lofalk som le der, ble i ste det 
Chris ter Da niels son, tid li ge re nest -
leder i sam fun net, valgt til ny le der 
med et so lid fler tall.

De bat ten om hvem som skul le 
over ta le der ver vet et ter av trop pen de 

le der Bengt Ivars son har rast i fle re 
må ne der i na bo lan det, med til dels 
opp he te de inn legg i Ad vo kat sam fun-
nets tids skrift Ad vo ka ten.

«ARA BISK VÅR»
Stock holm-ad vo kat Anders Lönnquist 
me ner at mot stan den mot Lena Från-
stedt Lofalk bun ner i skep sis til ge ne-
ral sek re tær Anne Ram berg:

«Den på gå en de makt kam pen i sam-
fun net hva gjel der le der po si sjo nen ser ut 
til å være unik. Det mes te ty der på at det 
er et tegn på et opp rør blant lan dets 
ad vo ka ter mot det må ten sam fun net er 
blitt styrt på un der ge ne ral sek re tær Anne 
Rambergs le del se de sis te 17 åre ne. Det 

er be fri en de og kjen nes litt som be gyn-
nel sen på den ara bis ke vå ren. Sam fun net 
må re for me res», skri ver Lönnquist.

Anne Ram berg av vi ser kri tik ken 
over for Ad vo kat bla det, og me ner at 
mot stan den mot hen ne er et ut trykk 
for den økte po la ri se rin gen og po li ti-
se rin gen i sam fun net for øv rig.

Av trop pen de le der Bengt Ivars son 
sa til nett ste det Legallyours.se rett før 
val get at Ad vo kat sam fun net har be hov 
for mo der ni se ring.

– Jeg og Chris ter Da niels son har 
dratt i gang et for ny el ses ar beid i sty-
ret. Jeg ser ham og Eva-Maj (ny nest le-
der) som ga ran tis ter for at ar bei det 
kom mer til å fort set te, sier Ivars son.
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NYTT OM NAVNFOLK & FORUM

Advokat Erlend Øen 
har sluttet i Deloitte 
Advokatfirma i Bergen, 
og trådt inn som partner  
i Guide Advokat 
i Bergen.

Advokat Jan Olav 
Aabø har sluttet som 
intern advokat i KPMG 
i Oslo, og begynt 
i Arntzen de Besche 
Advokatfirma i Oslo.

Advokat Henriette 
Kristoff har sluttet  
i Lloyd’s Register  
Consulting – Energy  
i Oslo, og begynt i 
Randstad Norway i Oslo.

Advokat Steinulf 
Tungesvik har sluttet  
i Kluge Advokatfirma 
i Bergen, og begynt 
i HLT Advokatfirma 
i Bergen.

Advokat Catharina 
Skage har sluttet 
i Advokatfirmaet 
Unneland i Oslo, og 
begynt i Advokat firmaet 
Helland Ingebrigtsen i Ski.

Advokat Trond 
Wåland har sluttet 
i Advokat firmaet Sylte 
i Kristiansand, og begynt 
i Advokatfirmaet Wåland 
i Kristiansand.

Advokat Inga Karoline 
Bjerke har sluttet 
i advokat Bjerke i Hobøl 
og begynt som advokat 
hos Fru Justisia – din 
advokathjelp AS 
i Sarpsborg.

Advokat Stig Horstad 
har sluttet i Deloitte 
Advokatfirma i Oslo, 
og begynt i Steenstrup 
Stordrange i Tønsberg.

Advokat Toril Dale har 
sluttet i Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 
i Oslo, og begynt i EVRY 
Norge på Fornebu.

Advokat Sven Krohn 
har sluttet i Brækhus 
Advokatfirma i Oslo, og 
tiltrer som partner 
i Advokatfirmaet Frøysaa 
& Bjørkgård den 1. juli 
2017.

Advokat Ingrid Anne 
Kinden har sluttet 
i Deloitte Advokatfirma  
i Oslo, og begynt i Norsk 
Hydro i Oslo.

Advokat Lars-Henrik 
Windhaug har sluttet 
i Lund & Co Advokatfirma 
i Oslo, og begynt i Codex 
Advokat i Oslo.

Advokat Bente Bakke 
Grimseid har sluttet 
i Codex Advokat i Oslo,  
og begynt i Tryg 
Forsikring i Oslo.

Advokat Anne Kjølseth 
Ekerholt har sluttet 
i Advokatfirmaet Selmer  
i Oslo, og trådt inn som 
partner i Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange  
i Oslo.

Advokat Birgit  
Midtbust har flyttet fra 
Advokatfirmaet Schjødt  
i Bergen, til firmaets 
lokaler i Ålesund.

Advokat Einar Heiberg har sluttet 
i Advokat firmaet Seland 
Orwall DA, og trådt 
inn som partner 
i Advokatfirma Ræder DA.

Advokat Therese Eriksen  
Håhjemsvik har sluttet i Advokat-
firmaet Schjødt i Ålesund,  
og begynt i Ålesund kommune 
– Kommuneadvokaten.

SE JOBB-BYTTER  
PÅ NETT
Nå publiseres også jobb-byttene 
fra Nytt om navn-spalten på nett 
på Advokatforeningens egen 
stillingsportal Advokatjobb.no. Der 
finner du ledige jobber i bransjen, 
samt traineestillinger.

Informasjonen om jobb-bytter 
hentes fra Advokatforeningens 
medlems register, 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  
11. august 2017.

NB: Spalten er kun for Advokat-
foreningens medlemmer.

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

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. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på tlf. 23 12 00 00. Vi hjelper deg gjerne!
www.nasjonalforeningen.no/testamente

Annonse-testamente_165x111.indd   2 23.05.2017   12.35

ANNONSER

Sands øker kvinneandelen
Sands, tidligere kjent som Steenstrup 
Stordrange, har ansatt flere kvinnel-
ige partnere den siste tiden, hvilket 
har gjort at andelen nå er nesten 
doblet siden i fjor høst, skriver Fi-
nansavisen

– Kvinneandelen vår har økt fra litt 
over 8 til 14 prosent nå i vår, men jeg 
er fortsatt ikke fornøyd. Vi skal mye 
høyere enn det, men et sted må vi jo 
begynne, sier managing partner Ernst 

Ravnaas (bildet) til 
avisen.

Han tilføyer at 
Sands har fått flere til-
bakemeldinger fra kunder 
om at det er viktig at ikke bare menn 
stiller i møte etter møte.

– Spesielt offentlig institusjoner som 
vi arbeider med er kjønnsbalanse et 
tema, og de har gitt oss signaler, 
påpeker Ravnaas overfor Finansavisen.

Testamentarisk gave til
  en barndom uten vold! 

en barndom uten vold

Stine Sofies Stiftelse arbeider for at alle barn 
skal få en oppvekst og en barndom uten vold 
og overgrep! 

Det er estimert at omlag 100.000 barn i     
Norge lever med vold og overgrep hver dag.  
Den testamentariske gaven går direkte til 
vårt arbeid for en barndom uten vold. 

Gaven er fritatt arveavgift. 

Telefon - 37 29 40 90         E-post - post@barnerett.com
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Advokatforum er et av 
Norges best etablerte og 
største kontorfellesskap 
med 25 advokater. Vi 
har kontorer i Oslo. 
Advokatene har bred 
erfaring innen sivil- og 
offentlig rett og driver 
utstrakt prose dyre-
virksomhet. Vi bistår 
privatpersoner, bedrifter 
og foreninger over hele 
landet. Vi har som felles 
mål å yte advokatbistand 
av høy kvalitet, og har 
utviklet solide fagmiljøer 
for å fremme dette. 

For mer info, se 
www.advokatforum.no

Advokatforum får ledige kontorplasser og søker etter 
omgjengelige kollegaer med god faglig forankring.
Egen portefølje vil være en fordel, men ikke et absolutt krav. 

Vi kan tilby:
– hyggelige kollegaer med høy kompetanse 
– uformelt og godt sosialt miljø
– sentralt beliggende og representative lokaler i Grensen 12 B
– lave felleskostnader

Ta kontakt med:
Advokat Sven Knagenhjelm, sk@advokatforum.no
Tlf. 22 40 36 40 / 932 49 354. 

Advokat Bengt Haadem Hoff,  bhh@advokatforum.no 
Tlf. 22 40 36 40 / 908 49 690

Advokat Liv Solveig Pettersen lsp@advokatforum.no 
Tlf. 22 40 36 40/ 977 89 344

Advokatforum, Grensen 12 B, 0159 Oslo   •   tlf. 22 40 36 40   •   www.advokatforum.no

ADVOKATER

LEDIGE STILLINGAR SOM  
ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG 

Det er ledig nokre faste stillingar og nokre vikariat som  
advokat/advokatfullmektig. 

Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for departementa i rettssaker og gir råd til forvaltninga 
i rettslege spørsmål. Embetet har i dag 45 advokatar, og kan by på eit godt miljø fagleg og 
sosialt. Arbeidet er juridisk variert og omfattar både offentlegrettslege og privatrettslege 
spørsmål. Arbeidsoppgåvene er utfordrande, sjølvstendige og gjev brei røynsle i prosedyre. 
Det blir stilt høge faglege krav til søkjarane. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar 
og evna til å fungera i rolla som prosessfullmektig for staten. Arbeidet fører med seg ein del 
reiseverksemd. Vi oppmodar kvinner og nyutdanna om å søkje. Årets kandidatar kan òg søkje.

Vi gjer merksam på at informasjon om søkjaren kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren ber om 
å ikkje bli ført på søkjarlista.  

For tida er advokatfullmektigane løna i ltr. 59-74, advokatane i ltr. 69-79 og advokatane med 
møterett for Høgsterett i ltr. 91-96.

Ved behov for nærare opplysningar kan advokat Magnus Schei kontaktas på telefon 22 99 02 00. 
Sjå òg www.regjeringsadvokaten.no. Søknad blir å sende innan 18. august 2017 elektronisk via 
JobbNorge.no, id 139379.

ANNONSE

Trenger du en TranslaTør?

Tolk og oversetter
Dari (Afghanistan)
Farsi (Iran)
Tolkeutdanning fra UIO

Nemds og rettsmøte, HIO
Bioteknologi Ingeniør
Medlem av tolkeforening

NOOR SABAH NAEL TRÅVIK
Tolkeutdanning fra universitetet /høgskole. Mangeårs 
erfaring med tolking i retts og nemdsmøter, tolking av 
monologer, flerkulturell forstålelse i tolking.

+47 928 13 012 noomael@hotmail.com

Bred erfaring og kompetanse.  
Kontakt oss på tlf. 810 33 333  
eller post@translator.no

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.

PENSJONIST?
Var du også advokatfullmektig i 90-  
årene uten å få lønn fra din prinsipal?

Trenger hjelp fra pensjonert advokat 
for å få bekreftet at «sånn var det bare».

Honorar: Gavekort kr 500.

Henv: steinar@omegapersonal.no

ANNONSE

STILLINGSANNONSER

Tre advokater fikk advarsel – disiplinærsystemets strengeste 
reaksjon – i mai. En advokat ble ilagt en irettesettelse.

TEKST: NINA SCHMIDT

Felt for di sip li nær brudd
14 felt
14 ad vo ka ter ble felt for brudd på god 
ad vo kat skikk i mai. 39 ad vo ka ter 
ble fri fun net, og ti sa ker ble av vist 
i sam me pe ri ode.AR VE OPP GJØR I SPA NIA GIKK SKEIS

En ad vo kat på tok seg et ar ve opp gjør 
et ter en per son som på døds tids punk-
tet var bo satt i Spa nia. Ek te fel len og 
sær kulls bar na en ga sjer te ad vo ka ten til 
skif te av døds bo i Nor ge og i Spa nia.

Iføl ge kla ger ble ikke oppgjøret i 
Spa nia iva re tatt. Opp gjø ret i Nor ge, 
som be stod av for de ling av ak sjer fra to 
sel ska per, ble gjen nom ført.

Ad vo ka ten an fø rer blant an net at 
opp dra get skul le ut fø res et ter nors ke 
reg ler, at en stor del av ar bei det gjaldt 
ak sje for de lin gen i Nor ge, og at ek te-
fel len had de opp lyst at hun selv vil le 
ord ne med do ku men ta sjon i Spa nia.

Di sip li nær ut val get me ner det fore-
lig ger «kla re feil og for søm mel ser» fra 
ad vo ka tens side, ved å ha på tatt seg et 

opp drag han ikke had de til strek ke lig 
kom pe tan se til å gjen nom fø re. 

Ut val get fel ler ad vo ka ten for brudd 
på RGA pkt. 3.1.2 og ileg ger ham en 
ad var sel. Ad vo ka ten må også til ba ke-
be ta le 13.800 kro ner til kla ger.

Ad vo ka ten har an ket sa ken til Di sip-
li nær nemn den.

(MØR-038–2016)

MÅ TIL BA KE BE TA LE 40.000 KRO NER

En ad vo kat i Møre og Roms dal krets 
er i Di sip li nær nemn den dømt til å be-
ta le til ba ke 40.000 kro ner til sin kli ent, 
og for brudd på re ge len om at kli en ten 
har rett til å vite hvor dan ad vo ka ten 
har be reg net sitt sa lær.

Da sa ken i før s te run de var til 
be hand ling i Di sip li nær ut val get, ble 

ad vo ka ten dømt til å til ba ke be ta le hele 
148.518 kro ner.

«Det frem går av do ku men te ne i 
sa ken at kli en ten ikke mot tok fak tu-
ra er med spe si fi ser te ti me lis ter. (…) 
Nemn den an ser det som et grovt 
brudd på reg le nes pkt. 3.3.1 at fak tu ra-
ene med spe si fi ser te ti me lis ter ikke ble 
sendt kla ger», he ter det i av gjø rel sen.

Om ad vo ka tens frem lag te ti me lis ter, 
skri ver nemn den: «Ti me lis te ne gir li ten 
in for ma sjon da be skri vel se ne er ge ne rel le 
og kort fat te de. Det for hold at det er ført 
tid på to sa ker, til dels på sam me dag og 
med sam me tekst, kan tyde på at det fore-
lig ger til fel ler av dob belt be last ning.»

Ad vo ka ten er med delt en iret te set-
tel se.

(DNM-030–2017/MØR-034–
2016)

EIDE AK SJER PRO FOR MA

En ad vo kat opptrådde på veg ne av sin 
kli ent som eier av ak sje ne i et sel skap. 
Kla ger men te at den ne til slø rin gen av 
det re el le ei er ska pet, nem lig at ak sje ne 
var eid av et hol dings sel skap, er brudd 
på RGA.

Di sip li nær ut val get er enig i at pro-
for ma-ei er ska pet bry ter RGAs punkt 
om uav hen gig het. Ad vo ka ten ble også 
kla get inn for å ha ytt et lån på 250.000 
kro ner til egen kli ent i for bin del se 
med kjøp av ak sje ne.

«Det er ikke lå net i seg selv som er 
det etisk pro ble ma tis ke i den ne sa ken. 
Det for hold som er pro ble ma tisk, er at 
ad vo ka ten, i for bin del se med ut øv el sen 
av ad vo kat opp dra get med kjøp av ak s-
jer, fi nan si e rer kli en te nes kjøpt di rek te 
over for sel ger ved å gi kli en ten kre ditt. 
Den ne sam men blan din gen av ad vo-
kat opp drag og in vol ve ring av egen 
øko no misk in ter es se hos kli en ten er 
ikke for en lig med RGA pkt. 2.1.2», 
skri ver ut val get.

For di ad vo ka ten i 2014 ble med delt 
en ad var sel for brudd på RGA pkt, 
3.1.2, ble han også med delt en ad var sel 
i den ne sa ken for brudd på RGA pkt. 
1.2 (ad vo ka tens opp ga ver) og 2.1. 
(uav hen gig het).

(AGD-033–2016)

SLO AV 116.000 KRO NER

Da kli en ten sy nes reg nin gen på 
156.000 kro ner eks. moms var drøyt 
for ar beid med å kla ge på en na bos le-

vegg, send te ad vo ka ten en ny fak tu ra 
på 39.999 kro ner. Men også det te var 
for mye, men te kla ger.

Kla ger had de da al le re de be talt en 
tid li ge re fak tu ra på 42.500 kro ner for 
ar beid i sam me sak.

«Sa ken om hand ler bi stand til fjer-
ning av le vegg mel lom to sjø bo der og 
er ikke ju ri disk kom pli sert. (…) Kla ger 
har to talt be talt 82.500 kro ner eks.
mva. for ar beid høs ten 2015 (…). Det-

te til sva rer 55 ti mer på sa ken», skri ver 
ut val get.

Det av gjor de at sis te fak tu ra må 
re du se res fra 39.999 kr til 20.000 kro-
ner.

Ad vo ka ten an kla ges for å ha et «lem-
fel dig for hold til sa lær be reg nin ger», og 
er ilagt en ad var sel. Han har an ket 
sa ken til Di sip li nær nemn den.

(OSL-065–2016)
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Løsningsordet finner du ved å sette sammen bokstavene 
i de gule rutene til et ord eller et navn.

Send løsningsordet til redaksjonen@advokatbladet.no 
innen 11.august. Vi trekker ut en vinner som får fem 
flaxlodd i posten.

Vinneren av kryssordet i mai er Christian Sønsteby, 
Ålesund.
Vi gratulerer!
Løsningsordet var LOVEN.

BOKTIPSET

William Peter Nordan er halvt irsk, gift, har to 
barn, og bor i Oslo. Familiens mest hårete 
medlem er en fårehundblanding ved navn 
Culpa. Har en forkjærlighet for fast eiendoms 
rettsforhold og «moonlighter» som translatør. 
Om høsten går han gjerne tur i skogen med 
børse, uten at dyrelivet har noe særlig å frykte 
av den grunn. Begynte med å lese engelske 
Ladybird-bøker og har sjelden vært å se uten 
lesestoff i hånden siden. Før det ble populært å 
gå på gaten med nesen begravd i sosiale 
medier mestret William teknikken med nesen 
begravd i en bok.

Navn og alder:  WILLIAM PETER NORDAN 

32 ÅR

Tittel:  ADVOKAT

Arbeidssted:   ADVOKATFIRMAET 

BERNGAARD/SANDBEK AS

populærøkonomi konsumeres side om 
side med biografier og populærhistorie 
(med en liten overvekt på det siste).

HVIS DU SKAL KJØPE EN BOK TIL EN 
GOD VENN, HVILKEN VIL DU KJØPE?
«Fyrsten» av Machiavelli. Den tangerer 
1984 når det gjelder bøker som gjør inn-
trykk. Den er rask lesning og en god 
blanding av interessant tidsbilde fra re-
nessanse-Italia og evig aktuelle (om enn 
ganske kyniske) observasjoner om mak-
tens og menneskets natur. Mest interes-
sant er den i annotert utgave, som kaster 
lys over måten Machiavellis liv og turbu-
lente verden påvirket hans tenkning.

HVILKEN ER DEN NESTE BOKEN DU 
SKAL LESE?
Der er listen lang. Det ligger også noen 
halvferdige bøker strødd på Kindle’en og 
andre steder. Siden november i fjor har 
utenrikspolitikk vært vel så forskrekkelig, 
ufrivillig komisk og fascinerende som 
noen roman, så lesetiden har vært domin-
ert av norske og utenlandske nyhetsme-
dier og kommentarer. Men jeg har oppd-
aget at e-bokhandelen er full av klassikere 
som koster lite eller ingenting. Så «Don 
Quixote» og «Greven av Montecristo» 
ligger klare hvis verden skulle bli litt min-
dre engasjerende sprø etter hvert.

KAN DU ANBEFALE EN FAGBOK?
Jeg ser at Ståle kom meg i forkjøpet 
med å anbefale Sigurd Knudtzons bøker. 
Fagbøker er som regel et middel til et 
mål – man skjærer gjerne rett til det rele-
vante kapittelet eller avsnittet og tar seg 
sjelden tid til å lese hele i sammenheng, 
så det er vanskelig å anbefale en ren fag-

bok ut fra de litterære kvalitetene. En 
fagbok som gjorde inntrykk på meg i 
studiene var Jill Poole: Textbook on 
Contract Law. Den er en lærebok som 
faktisk er lagt opp som en lærebok, og 
der det kan mistenkes at forfatteren har 
hatt hjelp av både en redaktør og en 
designer for å gjøre boken tilgjengelig. 
Som student var det en befrielse å få en 
slik bok å jobbe med etter årevis med 
tettskrevet Times New Roman avbrutt 
av sidelange petit-avsnitt. Det skader 
heller ikke at engelsk case law innehold-
er mange bisarre og minneverdige sak-
er og saksnavn.

LESER DU E-BØKER?
Ja, i aller høyeste grad! I en leilighet 
med bikkje og to små barn har bøkene 
sakte men sikkert veket plass, først fra 
tyggehøyde, så for leker, bamser og 
barnebøker. Da er et helt bibliotek som 
tar mindre plass enn en paperback kjekt 
å ha. Selv når vi en dag får mer plass er 
det nok en stor sjanse for at «pryd-
bøkene» står fremme og virkelighets-
flukten får plass i Kindle’en.

HVEM VIL DU UTFORDRE (OG LITT 
OM HVORFOR)?
Henrik Bärnholdt er gårdeier og en sel-
skapslivets mann som finansierer sine 
andre aktiviteter gjennom advokatgjer-
ningen. Hans interesser favner vidt og 
han har et gudbenådet talent for det 
obskure og det pussige. Han har vokst 
opp i og overtatt et hus fullt av antikvar-
isk litteratur. Det er mulig hans anbe-
falinger ikke har vært i trykken på hun-
dre år, men de er garantert interessante.

HVILKEN BOK HAR GJORT STERKEST 
INNTRYKK PÅ DEG, OG HVORFOR?
I disse Trump-dager, der boken igjen 
topper bestselgerlistene, virker det sær-
deles uoriginalt, men en bok som jeg har 
tenkt tilbake på igjen og igjen siden jeg 
leste den første gang i tenårene er 
«1984», av George Orwell. Den er full av 
ubehagelig plausible innsikter i hvordan 
en stat kan manipulere sine innbyggere. 
Som jurist og over middels språkinter-
essert fascineres jeg særlig av det tilbak-
evendende motivet at språket er en fo-
rutsetning for å forme tanker, så hvis man 
forvrenger eller forenkler språket til det 
absurde forsvinner også evnen til å tenke 
høytsvevende tanker om ting som 
misnøye og motstand mot regimet. Bak-
teppet til 1984 var nazistenes og kom-
munistenes uhyggelige evne til å indok-
trinere vanlige mennesker og forgifte ord 
og symboler ved å gi dem nytt mening-
sinnhold. Men kampen for å påvirke or-
dene vi bruker for å beskrive virkelighet-
en, har alltid vært til stede i politikken, 
eller for den saks skyld jussen, og har i 
høyeste grad fått ny aktualitet i disse 
«fake news» og «alternative facts»-tider.

HVORDAN VELGER DU LESESTOFF?
Jeg leser skjønnlitteratur hovedsakelig 
som virkelighetsflukt, så jeg har en gan-
ske enkel metode for å velge slikt lesest-
off; jeg leser synopsis, og hvis premisset 
interesserer meg, plukker jeg opp 
boken. Skal jeg være ærlig har jeg nok 
en dragning mot science fiction, parodi-
er og historisk litteratur. Når det gjelder 
faktalitteratur bestemmes det av gjen-
standen for boken, der har jeg ganske 
bred interesse, populærvitenskap og 

VÅRE PARTNERE PÅ ADVOKATJOBB.NO ER: 

 Advokat(er) – Bergen 
Etter flyttingen til nye lokaler er vi åpne for å knytte til 

oss advokater med interesse for prosedyreorientert 
praksis. Ulike tilknytningsformer er aktuelle. 

Søknader vurderes fortløpende.

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. 

Adresse : Postboks 6684 St. Olavs plass, 0129 Oslo 
Telefon: 21 61 13 00               Epost: post@elden.no 

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
skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet o.l. vil bli vektlagt. Årets 
kandidater er velkomne til å søke. De som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring. For den rette kandidaten vil det også kunne 
påregnes deltakelse i saksforberedelse og utredning vedrørende saker som skal opp for Høyesterett. 

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø. 

Søknader med CV, attester og vitnemål sendes soknad@elden.no. Se fullstendig utlysning på www.elden.no 

Advokatfullmektiger – Bergen
Søknadsfrist 10. juni 2017

Advokatfullmektiger – Oslo
Søknadsfrist 10. juni 2017

Som følge av stadig økende oppdragsmengde søker vi

25.MAI 2018 

Merk deg datoen, anbefal-
er Wiersholm-advokatene 
Rune Opdahl (t.venstre) 
og Henrik Aakrann. 
Dette er nemlig dagen da 
EUs nye personvernforordning trer i kraft. Forordningen, 
som forkortes GDPR (General Data Protection Regula-
tion), «vil etablere et felles personregelverk i EØS, og har 
som formål å bidra til en grenseløs digital økonomi i Eu-
ropa», skriver de to i et innlegg i Finansavisen.

«GDPR vil gjelde så å si alle ofentlige og private virk-
somheter. Alle som har personkunder, ansatte eller andre 
personopplysninger, må frem til 25.mai neste år forberede 
seg på nye regler», skriver de, og lister opp regler innenfor 
dataportabilitet, innebygd personvern, nye samtykkekrav 
og personvernombud.

«Samtidig som GDPR er på vei, ser vi allerede tegn til en 
motstrømning, hvor flere tar til orde for at personvernet er 
blitt for sterkt. (…) Antagelig vil økt nettkriminalitet og 
stadige terrortrusler føre til krav om tiltak som vil gå på 
bekostning av personvernet», skriver Opdahl og Aakrann.

VIL IKKE HA GONDOL

Den tidligere OL-vinneren i langrenn Kristen Skjeldal er 
en av flere naboer på Voss som raser mot vedtaket om å 
bygge en gondolbane fra Voss sentrum til Hanguren, et 
populært turområde i fjellet, 620 meter over havet. Ad-
vokat Stig Harris i Bergen representerer Voss Gondol AS, 
som nå går rettens vei etter at mange boligeiere har nektet 
å få en gondoltrasé over husene sine, skriver NTB.

TRUET ADVOKAT 

«En kvinnelig advokat i Hamar har etter tiltalen fått tekst-
melding fra mannen om at han skulle voldta og drepe henne», 
skriver Hamar Arbeiderblad. Mannen omtales som «trus-
selmannen»: Han fikk sin første dom for trusler allerede i 
2003, og har siden fått ni dommer for grove trusler og sjikane. 
De fleste av truslene er rettet mot advokater, dommere, og folk 
i idrettsmiljøet, skriver HA. Mannen ble i Øvre Romerike 
tingrett dømt til tre år og fire måneders fengsel, men har anket. 
Ankesaken startet den 13. juni i Eidsivating lagmannsrett.

Faksimile fra Hamar Arbeiderblad.
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Advokaten
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Prøv en annonse på Advokatjobb.no
Bransjens egen jobbportal!
Ledige jobber innenfor juss-Norge samlet på ett sted.
Du trefer 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.
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1-5 annonser: 7.500 kroner
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Kontakt oss for et pakketilbud.

PRØV 
ADVOKATJOBB.NO 
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abonnement@advokatbladet.no

Bladet utgis 10 ganger i året.
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Vanlig 670 kr
Advokatassistenter 375 kr
Utland 820 kr
Enkeltblader 65 kr

Advokater i 

Henrik@advokatbladet.no

Følg Advokatbladet på  
Facebook, Twitter og  
Instagram

@Advokatbladet

SosialeMedier

 Studentene i Lovstafetten Bergen 
kunne stolt poste bilde av sine utøvere etter 
å ha slått konkurrentene fra Lovstafetten 
Oslo med 53 sekunder i konkurransen som 
er blitt arrangert årlig siden 1982. (se bildet 
over)

 Advokat Arne Seland postet et bilde 
av sikkerhetskontrollen i Oslo tingrett. 

 Simonsen Vogt Wiig var godt fornød 
med sitt frokostseminar om EUs nye 
personvernforordning (GDPR).

 Wikborg Rein i Oslo har flyttet inn i 
nye lokaler etter 70 år i samme bygg – og la 
ut et bilde av sine nye lokaler i Dronning 
Mauds gate i Vika.

 Fast advokat i Oslo Tingrett, Kim 
Gerdts, undret seg over sommervanene i 
påtalemyndigheten.

 Jussformidlingen ga turgåerne opp 
Fløyen gode gratis-tips på en kreativ måte.

 Etter at salæret på reise er blitt halvert har 
flere advokater vist sin misnøye. Advokat Ketil 
Magnus Berg postet et bilde av arbeids-
forholdene på toget til Hamar mens Rasmus 
Woxholt hadde slitt enda mer med å avholde 
taushetsplikten på veien til Sarpsborg.
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