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ALLE DISIPLINÆRAVGJØRELSER der 
advokater felles, er offentlige ved 
forespørsel. Hver måned ber jeg 
Advokatforeningen om innsyn i nylig 
avgitte beslutninger.

EN GJENGANGER i disiplinærsakene 
– og den regelen som topper 
statistikken over antall fellelser – er 
brudd mot punkt 1.3 i Regler for god 
advokatskikk (RGA): En advokat skal 
i sitt virke opptre saklig og korrekt.

I SISTE MÅNEDS oversikt dukket det 
opp flere saker knyttet til denne 
regelen:

FOR FØRSTE GANG i disiplinær
organenes historie, er en advokat felt 
for seksuell trakassering av en klient 
(se side 30).

EN ANNEN ADVOKAT er felt for 
usaklighet i en lang rekke smser til 
klienten, der hun blant annet skrev «og 
hvis jeg på noen måte får nyss om at 
du nå forteller ny advokat at saken din 
er tapt på grunn av min innsats, må jeg 
fortelle ham fakta slik jeg ser det».

PUNKT 1.3 er i sommer også tatt 
i bruk for å felle advokaters ytringer 
i sosiale medier, noe nemnden mener 
advokater bør være varsomme med.

«SPESIELT HØY VARSOMHET kreves 
ved omtale av konkrete saker», 
skriver nemnden i en beslutning, der 
en advokat felles for å ha publisert 
artikler tilknyttet en skiftetvist på 

Facebook. Selv om dette er gjort 
anonymt, «vil det være mulig å 
identifisere hvem som er anmeldt».

EN ADVOKAT som hentet ut en 
persons personnummer i Eiendoms
registeret, som han hadde tilgang 
til i egenskap av å være advokat, 
«utelukkende for å få frem et poeng 
i en diskusjon» og «sendt dette videre 
på Facebook, selv om dette var i en 
melding til klager – med den risiko 
for spredning til andre», er også felt.

EN VENNEFORESPØRSEL fra 
advokaten til klagers kone, derimot, 
ble frifunnet. Klagers datter døde i en 
trafikkulykke, og advokatens klient var 
sjåfør av ulykkesbilen. Forespørselen 
var «lite skjønnsom», men ikke et 
brudd på 1.3, mener nemnden.

I FJOR AVGA disiplinærsystemet 
221 fellelser. Noen av sakene er 
hårreisende lesning.

FOLK FLEST er ikke klar over at de kan 
ta en telefon til Advokatforeningen for 
å sjekke disiplinærhistorikken til 
en navngitt advokat. Dette er et godt 
tilbud som foreningen gjerne kunne 
slå seg på brystet med, og informert 
bredt om.

REDAKTØR
nina@advokatbladet.no
mobil: 915 59 602

NINA SCHMIDT

«En advokat skal opptre saklig og korrekt»
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Vant frem i ret ten et ter å ha fått strø ket 22 ti mer

Et ter som for hol det var 
knyt tet til en an nen retts
krets, over send te Oslo 
po liti  kam mer an mel del sen 
vi de re til Fol lo po li ti dis trikt. 
An mel del sen ble gjort i 
sep tem ber, men først i 
ja nu ar i år ble kli en ten kalt 
inn til av hør. Hauk dal søk te 
om opp nev ning et ter av 
høret.

UT I MAM MA PERM

– Sa lær kra vet med ti me lis te 
ble sendt inn før jeg skul le 
ut i fød sels per mi sjon på for
som me ren i år, og en ny ad
vo kat skul le over ta sa ken. 
Da fikk jeg brev fra Fol lo 
ting rett, som vil le vite hvor
for det had de gått så lang tid 
før jeg ble opp nevnt, og 
hvor for jeg ikke had de søkt 
tid li ge re. Vi for klar te at år sa
ken skyld tes at det tok lang 
tid før vår kli ent fikk for kla
re seg, og at prak sis i Oslo er 
at man ikke kan bli opp
nevnt før sa ken er an meldt, 
sier Hauk dal.

Men Fol lo ting rett ga seg 
ikke:

«Ret ten fast hol der at det 
ikke er grunn lag for ho no re
ring av ar beid for ut for opp
nev nings tids punk tet jf. Sa lær
for skrif ten §  3. Det vi ses 
her un der til at ret ten re gel
mes sig mot tar og vur de rer 
be gjæ rin ger om opp nev nel se 
ba sert på inn send te an mel del
ser, og at det ikke kan ses at 
det er en for ut set ning for å 
be gjæ re opp nev ning at 
be kref tel se på an meldt for
hold fore lig ger», he ter det i 
av gjø rel sen fra Fol lo ting rett, 
som ho no rer te bare ti me ne 
et ter opp nev ning, det vil si 
11,25 ti mers ar beid.

URI ME LIG

Ad vo kat Ei rik Teig stad sy
nes be slut nin gen in ne bar 
urik tig lov for stå el se, og at 
den dess uten var uri me lig 
og ufor svar lig, og be stem te 
seg for å anke.

I an ken vi ser han til at 
ar beid for ut for opp nev nel se 
er pro ble ma ti sert i rund skri
vet til rettshjelploven.

– I en kom men tar knyt tet 
til fri retts hjelp og stykk pris 

Fol lo ting rett strøk 22 ti mer fra bi stands ad vo kat Sil je Haukdals 
sa lær krav for di ar bei det had de skjedd for ut for opp nev nel sen. Nå 
har Bor gar ting lag manns rett på lagt Fol lo ting rett å be ta le hele 
be lø pet, pluss drøye 22.000 kro ner i saks om kost nin ger.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

he ter det at man kan få dek
ket tre ti mer ved å bi stå en 
for nær met som vur de rer 
hvor vidt en sak skal an mel
des el ler ikke, men der som 
det an mel des, skal ar bei det 
med å vur de re an mel del se 
også dek kes av bi stands ad
vo kat ord nin gen, for tel ler 
Ei rik Teig stad.

Lag manns ret ten vi ser til 
den ne be stem mel sen, straf
fe pro sess lo ven § 107 a, i sin 
av gjø rel se.

– Der som Fol lo ting retts 
prak sis også had de blitt van
lig i and re ting ret ter, vil le 
det gjort hver da gen van ske
lig både for kli en te ne og alle 
som job ber med den ne type 
opp drag, sier Ei rik Teig stad, 
som er ad vo kat full mek tig 
Sil je Haukdals prin si pal i 
Ad vo kat fir ma et Teig stad i 
Oslo sent rum.

Sa ken star tet i fjor, da 
Hauk dal ble kon tak tet av en 
kli ent som øns ket hjelp til å 
vur de re om et for hold knyt
tet til vold i nære re la sjo ner 
skul le an mel des el ler ikke.

– Vol den had de på gått over 
man ge år, og kli en ten bruk te 
lang tid på å for kla re seg. Hun 
var vel dig usik ker på om hun 
skul le an mel de el ler ikke, og 
had de be hov for å få lagt frem 
sa ken i det ful le og hele, og 
had de for be redt en del in for
ma sjon i kro no lo gisk rek ke
føl ge. Hun slet med å set te 
ord på det hun had de vært 
ut satt for, og det ble et langt 
møte, for tel ler Sil je Hauk dal.

I ok to ber 2016 be stem te 
kli en ten seg for å an mel de. 

«Ad vo kat bi stand som er 
gitt før an mel del sen er alt så 
dek ket av bi stands ad vo kat
ord nin gen, når for hol det 
se ne re blir an meldt», skri ver 
lag manns ret ten, og pe ker på 
at Fol lo ting rett også har 
byg get på en urik tig for stå
el se av sa lær for skrif ten §  3 
før s te ledd, som iføl ge ret ten 
«ikke er til hin der for at en 
opp nevnt bi stands ad vo kat i 
sam svar med sa lær for skrif
tens øv ri ge reg ler får ho no

rert den type ar beid som her 
er ut ført av ad vo kat full mek
tig Hauk dal før opp nev nin
gen av ad vo kat Teig stad, her
un der også det ar bei det som 
er ut ført før an mel del sen.»

Lag manns ret ten be stem te 
også at det ikke er grunn lag 
for å fast slå at det er brukt 
leng re tid enn det som er 
«ri me lig og nød ven dig» i 
sa ken, og at sa læ ret der for 
ikke kan set tes ned. (LB
2017–112069)

SA KEN TOK TID: Kli en ten de res måt te ven te i fle re må ne der på å bli av hørt, og ad vo kat full mek tig Sil je 
Hauk dal pur ret po li ti et fle re gan ger. Til høy re an svar lig ad vo kat Ei rik Teig stad.

Selvbetjent fri 
rettshjelp
Justis og beredskapsdepartement
et har lyst ut et anbud for å få kart
lagt muligheten for å lage digitale 
selvbetjeningsordninger innen jus
tissektoren.

Ordningene med fri rettshjelp og 
voldsoffererstatning, samt verge
måls ordningen og erstatning i an
ledning straffeforfølgning er de som 
i første rekke skal kartlegges.

Departementet ønsker seg en 
tredelt kartlegging: Den første skal 
ta for seg virksomhetenes interne 
oppgaveløsning og tjenesteyting, 
og vurdere potensialet for digital
isering. Andre del skal se om digi
talisering kan foregå på tvers av 
virksomheter, mens den tredje del
en skal gi en «overordnet mulig
hets studie av digitalisering i et lang
siktig perspektiv, inkludert ved bruk 
av robotisering og kunstig intelli
gens i justissektoren».

Ny sak:

Dommerfullmektig 
jukset 
En tidligere student ved juridisk 
fakultet ved Universitetet i Bergen 
pyntet på karakterene sine da han 
søkte jobb som dommerfullmektig.
Domstoladministrasjonen (DA) har 
politianmeldt forholdet, og mannen 
har innrømmet jukset. Ifølge VG 
jobbet den unge juristen som dom
merfullmektig ved en av landets tin
gretter i om lag ett år. Forholdet 
ligger syv år tilbake i tid. Direktør 
Sven Marius Urke i DA sier til VG at 
forholdet «er svært alvorlig for tillit
en til domstolene».

Her kjø rer en  
ad vo kat
Ad vo kat Ray mond Flåstøyl 
Hal vor sen ved Kyl ling stad 
Kle ve land ad vo kat fir ma i 
Stav an ger har et bil skilt  
man ge kan mis un ne ham:  
LAW YER. «De fles te sy nes at 
det er mor somt og kult, men 
det er også en del som er pre

Hva er passende 
salærsats?
Advokatforeningen har gjennomført 
en spørreundersøkelse om den of
fentlige salærsatsen blant medlem
mer som jobber på offentlig salær
sats. Formålet med undersøkelsen 
er å få et godt tallgrunnlag i forkant 
av årets drøftelser med Justis og 
beredskapsdepartementet.

Undersøkelsen kartlegger blant 
annet hvor mye den enkelte advokat 
jobber med saker på offentlig sats, 
hvor stor inntekt de har, og hvor mye 
de reiser i jobben.

Departementet har i et brev bedt 
Advokatforeningen om å dokumen
tere og beskrive «hvordan ulike deler 
av salær og stykkprisforskriften utg
jør et samfunnsmessig problem, 
hvorfor dette er et problem og kon
sekvensene dersom det ikke gjøres 
endringer».

Advokatforeningen har allerede 
levert et notat om stykkprissatsene til 
departementet, men oppfordres 
likevel til å utdype beskrivelsen, et
tersom statlig sektor er underlagt 
den såkalte avbyråkratiserings og 
effektiviseringsreformen. Departe
mentet spør om «det kan forventes 
at advokater som utfører advokatop
pdrag utfører oppgavene mer effek
tivt, eksempelvis gjennom bruk av 
digitale hjelpemidler».

Salærsatsens størrelse må også ut
dypes, skriver departementet, og 
ber Advokatforeningen levere en 
sammenligning med lønnsutviklin
gen, indeksen for juridisk tjenesteyt
ing og gjennomsnittlig timepris for 
advokattjenester.

Videre vil departementet vite hvilk
en inntekt en advokat som bare tar 
oppdrag på offentlig salærsats, kan 
oppnå, «herunder med en beskriv
else av antall timer som kan forventes 
arbeidet og hva som er nødvendige 
og rimelige kontorutgifter, gjerne un
derbygget med konkrete eksem
pler», og ber også om dokumentas
jon som underbygger påstanden om 
at «et misforhold mellom marked
spris og den offentlige prisingen av 
advokattjenester kan føre til at ad
vokater ikke ønsker å påta seg op
pdrag på offentlig salærsats».

Drøftelsesmøtet skal foregå i  
oktober/november.

get av jan te lo ven og me ner 
at  det kan opp fat tes ar ro  
 gant», sier Grim stadman nen 
til Fæd re lands ven nen. Fra 
15. juni åp net Veg ve se net opp 
for per son li ge bil skilt. Hal
vor sen blad de opp ni tu sen 
kro ner for skil tet sitt.

«Først og fremst er jeg bil
in ter es sert, og sy nes der for at 
det er vel dig ar tig. For det 
and re er man som ad vo kat i 
stor grad av hen gig av å mar
keds fø re seg selv og sine 
egne tje nes ter. Jeg ten ker på 
det som po ten si ell re kla me, 

og en fin me to de for å vek ke 
opp merk som het», sier Hal
vor sen til Fæd re lands ven nen.

Han kjøp te bil skil tet rett 
et ter at han fikk ad vo kat be
vil lin gen, og sy nes det var 
en fin måte å mar ke re be gi
ven he ten på.

Fra rettshjelp
aksjonen i 2015, 
fra v. Abid Raja 
(V), Frode Sulland, 
Ellen Holager 
Andenæs og 
Merete Smith.
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Stav an ger-ad vo kat In ger Ma rie Sun de skal tale ad vo ka te nes 
og kli en te nes sak i et ny opp nevnt ut valg som skal ut re de 
or ga ni se rin gen av lan dets dom sto ler.

TEKST: HEN RIK SKJE VE STAD

Eneste advokat i ny

domstolkommisjon

– Det er en ære å bli spurt om å være 
med, og det blir vel dig spen nen de å få 
dri ve retts po li tikk og på vir ke ikke bare 
i en kelt sa ker, men også struk tu ren, sier 
In ger Ma rie Sun de, part ner i Ad vo kat
fir ma et Le gal i Stav an ger.

I ut val get skal hun blant an net sit te 
sam men med en so ren skri ver, dom
me re, øko no mer – og tid li ge re Frp
for mann Carl I. Ha gen.

UAVHENGIGHET

– Dom sto le nes ram me be tin gel ser er i 
sta dig for and ring, og re gje rin gen vil der
for vur de re dom sto le nes or ga ni se ring for 
å sik re at be folk nin gen kan ha høy til lit til 
dom sto le ne også i frem tiden. Det te in ne
bæ rer at ut val get både skal se på ef ek ti vi
se rings mu lig he ter og vur de re spørs mål 
for å sik re dom sto le nes uav hen gig het, sier 
jus tis og be red skaps mi nis ter PerWil ly 
Amund sen (FrP) i en pres se mel ding.

Ad vo kat Sun de er opp tatt av at 
retts sik ker he ten for bru ker ne skal 

opp rett hol des tross even tu el le sammen
 slå in ger.

– Som enes te ad vo kat i ut val get blir 
mitt ho ved an lig gen de å vur de re for
slage ne opp mot hvil ke kon se kven ser 
det te får for ad vo ka te ne, og ikke minst 
per so ne ne som har be hov for å bru ke 
retts sa len, en ten for di de ikke kla rer å 
løse tvis ten si vilt, el ler for di de er straf e
for fulg te el ler for nær met i en straf e sak.

Ut val get har fått tre års le ve rings frist 
på opp dra get. Sun de satt også i Straf e
pro sess lov ut val get, der med lem me ne 
møt tes hver må ned. I det nye domsto
lutvalget er det ikke plan lagt at mø te
virk som he ten blir så om fat tende.

– Alle de tal jer rundt or ga ni se rin gen 
av det te ut val get er ikke av klart ennå, 
men blir nok gan ske an ner le des enn 
straf e pro sess ut val get. Jeg gle der meg 
uan sett til å kom me i gang, sier Stav an
gerad vo ka ten.

Se også De batt side 51

15 MED LEM MER
• So ren skri ver Yng ve Svend sen, 

Kris tian sand (le der)

• Høy es te retts dom mer In gerCe ci lie 
Øs ten sen Berg lund, Oslo

• Lag dom mer Nils As bjørn Eng stad, 
Trom sø

• Jord skif te retts le der Vi dar Ot ter stad, 
Før de

• Di rek tør i Dom stol ad mi nis tra sjo nen 
Sven Ma ri us Urke, Trond heim

• Før s te stats ad vo kat Anne Mar gre te 
Kat te land, Dram men

• Ad vo kat In ger Ma rie Sun de, 
Stav an ger

• Pro fes sor Rag na Aar li, Ber gen

• Før s te ama nu en sis Jo stein Ros fjord 
As kim, Oslo

• Forsk nings sjef Er ling Røed Lar sen, 
Oslo

• Sam funns øko nom Stei nar Juel, 
Sand vi ka

• Pro fes sor Arne Kro kan, Nit te dal

• Ad mi nist re ren de di rek tør  
In gerMa rie Sper re, Åle sund

• Tid li ge re stor tings re pre sen tant 
CarlIvar Ha gen, Oslo

• Va ra ord fø rer Bjørg Tys dal Moe, 
Stav an ger

Kom mi sjo nens man dat
Iden ti fi se re hvil ke sen tra le ut ford
rin ger dom sto le ne står over for 
frem over.

Vur de re om dom sto le ne kan 
ut fø re sine opp ga ver på må ter som 
gir økt ef fek ti vi tet, kva li tet og til
gjen ge lig het for pub li kum.

Vur de re om det te kan opp nås 
ved bruk av di gi ta le hjel pe mid ler 
og lyd og bil de over fø ring, en mer 
flek si bel saks be hand ling og mer 
ak tiv saks sty ring.

Vur de re om noen opp ga ver kan 
ut fø res av ut valg te dom sto ler el ler 
et ad mi nist ra tivt or gan, og om det 
bør leg ges til ret te for økt spe sia li
se ring blant dom mer ne.

Vur de re om ad gan gen til å få 
sa ker be hand let av en over ord net 
in stans bør be gren ses, samt om sel
ve anke prø vin gen kan be gren ses.

Fore slå over ord ne te kri te ri er for 
rettskretsinndeling og lo ka li se ring 
på før s te og anneninstansnivå.

Vur de re om det bør åpnes for fle
re per ma nen te retts ste der for sam
me dom stol el ler at det kan av hol
des retts mø ter fle re ste der.

Vur de re om det bør gjø res end
rin ger i da gens sy stem for sty ring 
av dom sto le ne, her un der hvil ket 
for hold det bør være mel lom Stor
tin get og re gje rin gen på den ene 
si den, og dom sto le ne som stats
makt og Dom stol ad mi nis tra sjo nen 
på den and re.

(Ut dra ge ne fra man da tet er hen tet 
fra Regjeringen.no.)

Ad vo kat In ger Ma rie Sun de skal sit te i et 
nytt ut valg som i lø pet av en tre års pe ri ode 
skal se på or ga ni se rin gen av dom sto le ne. 
Arkivfoto: Hen rik Skje ve stad

www.gyldendal.no/faglitteratur juridisk@gyldendal.no 23 32 76 61

Ny faglitteratur

Morten Holmboe

Tale eller tie
Denne boken behandler de grunnleggende 
reglene som gjelder for plikten til å avverge 
alvorlige lovbrudd, plikten til å varsle om 
at en uskyldig person er tiltalt eller domfelt, 
og plikten offentlige myndigheter har til 
å varsle om mistanke om omsorgssvikt, 
vold eller overgrep mot barn.

I SALG NÅ

107270 GRMAR Tale eller tie 1701 Helsides annonse.indd   1 22/08/2017   13:41
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Deloitte Advokatfirma har nok en gang blitt kåret til Tax Firm of the Year i 
Norge av International Tax Review. Vi er meget stolte over kåringen og opplever 
denne som en bekreftelse på at våre klienter mottar skatte- og avgiftsbistand 
fra et av landets beste skatte- og avgiftsmiljøer. Samtidig jobber vi hver dag 
for at vi i morgen skal være enda bedre enn vi var i går. Utvikling av skatte- og 
avgiftsprosedyre er de kommende årene en prioritert oppgave for Deloitte globalt.

Vi anser en god prosedyreavdeling innen skatt og avgift som nødvendig for ytterligere 
profilbygging. For å realisere dette vi søker en advokat til å utvikle og lede vår 
prosedyreavdeling innenfor skatt og avgift. Dette er en unik mulighet til å være med på 
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Ha dia Ta jik lo ver å ta ad vo kat lov-for slaget frem fra skuf fen 
der som Ar bei der par ti et vin ner val get, og gjø re dom sto len 
til gjen ge lig også for folk med slun ken lom me bok.

TEKST: NINA SCHMIDT

høye advokatregninger

Det er nå gått nær me re to og et halvt 
år si den Ad vo kat lov ut val get la frem 
NOUen Ad vo ka ten i sam fun net med 
for slag til ny ad vo kat lov. Si den har for
slaget blitt lig gen de til be hand ling i 
Jus tis og be red skaps de par te men tet.

Før som mer fe ri en frem met Ha dia 
Ta jik, le der av Jus tis ko mi te en og nest
le der i Ar bei der par ti et, et re pre sen
tant for slag om «å styr ke van li ge folks 
retts sik ker het og mot vir ke økte for
skjel ler» sam men med par ti kol le g ene i 
ko mi te en, Kari Hen rik sen (VestAg
der), Lene Vågs lid (Te le mark) og Jor
odd Asp hjell (SørTrøn de lag).

– De over ord ne de grun ne ne til at vi 
frem met for slaget, er at ulik til gang på 
kva li fi ser te ju ri dis ke råd og dom stols
be hand ling bi drar til økte for skjel ler i 
sam fun net. De som ikke har råd til 
ad vo kat el ler an nen ju ri disk bi stand, 
stil ler sva ke re enn de som har råd. 
Lo ven blir i rea li te ten ikke lik for alle, 
sier Ha dia Ta jik til Ad vo kat bla det.

KOM PLI SERT TIL SYNS ORD NING

Ta jik og kol le g ene fore slår også å styr
ke til syns me ka nis me ne med ad vo ka ter, 
og gjø re det enk le re å ta be vil lin gen. 
Men hvor dan det te skal fore gå, er ikke 
av klart.

– Det te må ses på i for bin del se med 
opp føl gin gen av advokatlovutvalgets 
ar beid. Re gje rin gen har plas sert den ne 
ut red nin gen lengst inne i en skuf, 
sam men med eva lu e rin gen av tvis te lo
ven. Det er for dår lig. Det te er do ku
men ter som må ut av skuf en og føl ges 
opp, sier Ta jik.

Hun vi ser til at Ad vo kat lov ut val get 
og Ad vo kat fo re nin gen er ty de li ge på at 
da gens til syns ord ning ikke bør vi de re
fø res, og at de pe ker på at ord nin gen er 
unød ven dig kom pli sert.

– Det lyt ter vi til. Vi vil styr ke til
syns me ka nis me ne ret tet mot ad vo kat
virk som het, og gjø re det enk le re å ta 
be vil lin gen fra ad vo ka ter som ikke 
hol der til strek ke lig fag lig og etisk kva
li tet, sier Ta jik.

DOM STOL FOR ALLE

Høy re og FrPre gje rin gen har ikke 
vist noen vil je til å gjø re noe med ad
vokatlovutvalgets for slag, på pe ker Ta jik.

– Der for har vi løf tet frem te ma er vi 
er spe si elt opp tatt av. Det er be hov for 
po li tis ke grep for å styr ke folks retts
sik ker het og få ned ri si ko en for svært 
høye reg nin ger for folk som tren ger å 
få løst sin kon flikt i dom sto le ne. Dom
sto le ne skal være for alle. Vin ner vi val
get, skal det te løf tes opp og frem av vår 
re gje ring. Vi øns ker mind re for skjel ler 
i lan det vårt, også når det gjel der til
gang på ju ri disk bi stand og kon flikt
løs ning ved dom sto le ne, sier Ta jik.

Re pre sen tant for slaget be står av seks 
punk ter. To av punk te ne hand ler om 
hvor dan saks om kost nin ge ne kan re du
se res: Ved å leg ge til ret te for mer dom
mer styrt pro sess, og ved å stil le krav til 
dom sto le ne om ak tivt å vur de re ri me
lig he ten av saks om kost nin ge ne.

– Det er i dag en mu lig het for dom
me ren til å gjø re en slik vur de ring, 
men spørs må let er om det te i rea li te
ten skjer. Der for me ner vi i Ar bei der

par ti et at det er be hov for å se nær
me re på om det skal stil les krav til at 
dom me ren gjør en vur de ring av om 
det har vært ri me lig å på dra kost na
de ne, sier Ta jik.

RE FORM SOM SVIR

Høy re og FrPs av by rå kra ti se rings og 
ef ek ti vi se rings re form har gått hardt 
ut over dom sto le ne, me ner hun.

– Det er vi svært kri tis ke til. Vi er 
også kri tis ke til at re gje rin gen ikke har 
gjort noe som helst for å føl ge opp 
eva lu e rin gen av Tvis te lo ven fra 2013. 
Det te er en te ma tikk de ikke har vært 
opp tatt av el ler pri ori tert.

– For å re du se re for skjel le ne er vi 
åpne for å se på uli ke til tak, et eks em
pel kan være å gi dom mer ne mer tid 
til å for be re de sa ke ne. Men her må det 
til en god dia log med ak tø re ne i dom
sto le ne, slik at vi er sik re på at til ta ke ne 
som iverk set tes er de mest tref sik re. 
Det hand ler om or ga ni se ring og 
ar beids form i dom sto le ne, men er 
na tur lig vis også et spørs mål om pen
ger, sier Ta jik.

Po li ti ker ne må ta grep for å styr ke folks 
retts sik ker het, sier Ha dia Ta jik.  
Foto: Mo ni ca Kvaa le

Vil ha ned risikoen for



TROND HEIM: Hva kan ad vo kat firma 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 arran ger te fore drag med på føl gen de panel de batt på Scan dic Ler ken dal i Trond heim.
I pa ne let satt blant an net ad mi nist reren de di rek tør Trond Mor ten Lindberg i re vi sjons sel ska pet BDO, et globalt 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 SETopp 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; hvordan jeg vil le følt det om kona mi hadde 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 40årin ger, skal gå rundt å tenke at de skal ha en bed re jobb enn kona – og det er min tid som skal priori 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, forklar 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 arbei de re øns ker å ta per mi sjon i et halvt år. Men om vi skal lyk kes, må vi komme den ne type hold nin ger til livs.
– LITE UT VIK LING
BDO har om lag fem ti an sat te ad vo kater, i til legg til over 1.300 re vi so rer, rådgi ve re og regn skaps fø re re. Iføl ge Lindberg 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. Dette 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 katbran sjen er at skjev he ten ikke nød vendig vis ret ter seg opp av seg selv over tid, sa Lind berg, og un der strek te at un der søkel ser vi ser at en jevnfordeling fak tisk også løn ner seg øko no misk.– Vi vil ikke at kvin ne ne som kommer 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 forskjel li ge ting, og har uli ke ver di er.

STRAGEGI VIK TIG
BDOdi rek tø ren pek te på at det fremde les er man ge part ne re som ikke ser ver di en av et jevnt kjønnsfordelt partner 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 sønnen 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 TENPart 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 småbarns 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 oppga 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 somhe ter gjen nom sel ska pet Enablers group, var hen tet inn for å gi til hø rerne 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 liktat kona mi tjente bedre enn meg

NYHETER

NYHETER
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KPMG Law-topp Cathrine B. Dalheim advarer mot at  
arbeidsgiver legger føringer om at småbarns- 

foreldre bør dele permisjonen likt.

TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD

– Valgfrihet viktigere enn  
likedeling av permisjon

– Men jeg tør påstå at det ikke er 
tiden kvinnen er ute i permisjon som er 
utslagsgivende!

I korte trekk mener hun det dreier 
seg om hvordan arbeidsgive tilretteleg
ger arbeidet i ulike livsfaser, den daglige 
dialogen mellom medarbeider og per
sonalansvarlig, tydelig ledelse og klare 
mål – og hvilke verdier partnerskapet 
og ledelsen representerer. Hun mener 
Trond Morten Lindberg tar feil når han 
mener en femtifemti deling av permis
jonen er avgjørende for å nå målene om 
økt kvinneandel i partnerskapene.

– Når vi skriver 2017, synes jeg det er å 
ta flere skritt tilbake å regulere eller legge 
føringer på en likedeling av permisjons
tiden. Å tro at man lykkes med utjevning 
av skjevfordeling på partnernivå ved å 
oppfordre menn til å ta femti prosent av 
permisjonstiden som en slags game 
changer, samtidig som det uttales at «han 
ikke ville likt om kona lyktes bedre», er i 
beste fall naivt. Heller ikke formuleringen 
om at han ser at folk sniker seg ut klok
ken fire er særlig heldig, mener Dalheim.

KPMG Law har i dag en 20 prosent 
kvinneandel på partnernivå, mens kon
sernets ambisjon er å øke denne til 
minst 25 prosent.

– MÅ KOMME FRA TOPPEN

Ifølge Dalheim er holdningene og sig
nalene fra ledelsen helt avgjørende for 
å få det til.

– Jeg begynte her da vår eldste datter 
var ett år. En av de første mailene jeg 
fikk fra administrerende direktør var at 
han dessverre måtte avlyse et allmøte 
fordi han hadde bommet på datoen, og 
møtet kolliderte med første skoledag 
for hans yngste sønn – og at dette var 
noe han prioriterte høyt. Det er inspir
erende når ledelsen etterlever det de 
sier, og sender et signal om at det er 
mulig å kombinere en spennende kar
riere med å ha barn, fastslår Dalheim.

I KPMG Law er de opptatt av ikke å 
legge føringer for hvordan permisjo
nen fordeles.

– Hvis en medarbeider ønsker kort
ere permisjonstid er det også greit. Om 
vi sier at de bør ta halvparten hver, kan 

det lett oppleves som en forventning, og 
i realiteten forringe valgfriheten jeg 
synes man skal ha.

ROLLEMODELLER VIKTIG

Dalheim understreker at det er flere til
tak man kan gjøre, deriblant tett dialog 
med den som er i permisjon.

– Vi avholder milepælsamtaler 
med de ansatte før fødsel, under per

misjonstiden, og når de kommer til
bake på jobb. I samtalene klargjøres 
hvilke forventninger den enkelte har, 
ambisjonsnivå, fleksibilitet – og vi 
forsøker å tilrettelegge individuelt. 
Dermed opplever forhåpentligvis den 
som har vært ute at det føles trygt 
å  komme tilbake, og at innfasingen 
inn ikke er så problematisk, påpeker  
Dalheim.

– Ingen av dem som er blitt partnere her har blitt det på tross eller grunn av at de er kvinner, men fordi de er dyktige, sier Cathrine B. Dalheim 
i KPMG.

Faskimile fra Advokatbladet nr. 6/7 2017

PARTNERDEBATTEN

Cathrine B. Dalheim er partner i KPMG 
Law Advokatfirma. KPMG er et inter
nasjonalt nettverk av revisjons og rådgiv
ingsselskaper med over 189.000 medar
beidere verden over. Dalheim leder en 
faggruppe på femti medarbeidere i Oslo 
og Stavanger, med seks partnere, derav fire 
kvinner. Samtlige partnere, av begge 
kjønn, har barn, og er blitt partnere etter 
permisjon og småbarnsperiode.

Flere har den siste tiden tatt til orde for 
at ansatte bør dele fødselspermisjonstiden 

femtifemti for å få frem flere kvinnelige 
partnere, deriblant forsker Selma Lyng (se 
egen sak) og administrerende direktør 
Trond Morten Lindheim i BDO i forrige 
utgave av Advokatbladet.

Cathrine B. Dalheim mener dette 
synet er en avsporing av debatten.

– Jeg kjenner jeg blir litt oppgitt når 
debatten koker ned til hvordan forel
drepermisjonen fordeles. Dette er 
naturligvis én faktor i en større kabal, 
men tiden i permisjon er en parentes i 

en lengre yrkeskarriere. Utviklingen 
før svangerskap og foreldrepermisjon, 
oppfølgning i tiden personen er borte, 
og involvering etter tilbakekomst er 
nøkkelen til å beholde de gode hodene 
– både kvinner og menn, sier hun 
engasjert.

TROR PÅ VALGFRIHET

Hun erkjenner at mange kvinner fors
vinner fra bransjen i forbindelse med 
svangerskap og foreldrepermisjon.
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Ajourføringskurset

Det årlige ajourføringskurset 2017, Oslo                               30.NOV.-1. DES.

Det årlige ajourføringskurset 2017, Bergen 16.-17. NOV.

Det årlige ajourføringskurset 2017, Tromsø 2.-3. NOV.

Diverse kurs

Hvitvasking 26. OKT.

Hvitvasking – hvordan gjennomføre 21. NOV.

regelverket i advokatvirksomhet

Writing Modern Legal English 6. NOV.

Økonomiforståelse 19.-20. OKT.

Arbeidsrett

Frokostkurs – regelverk mot sosial dumping 6. SEP.

Ny lov om statens ansatte 14. SEP.

EU-/EØS-basert arbeidsrett, Brüssel 18.-19. SEP.

Kollektiv arbeidsrett 13.-14. OKT.

Sentrale arbeidsrettslige emner 30. OKT.

Det årlige pensjonskurset 7. NOV.

Barnerett

Barnerettsdagen 9. NOV.

Bolig- og eiendomsrett

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

Bygnings- og reguleringsrett

Det årlige plan- og bygningsrettskurset 26.-27. OKT.

Byggekontrakter og entrepriserett

Grunnkurs i byggekontrakter og entreprise 2.-3. NOV.

Børs- og verdipapirrett

Sentrale emner i børs- og verdipapirrett 20. SEP.

Compliance

Compliance – grunnleggende metodikk og rettslige rammer 25. SEPT.

Det årlige kurset i compliance 2.-3. NOV.

Energi- og miljørett

Vanndirektivet og vannforskriften – konsesjon, revisjon 17. OKT.

E-kurs

Se jus.no for e-kursoversikt.

Erstatningsrett

Det årlige personskadeerstatningsrettskurset 9.-10. NOV.

Etikk

Etikk og risikohåndtering for advokater, Oslo 11. OKT.

Etikk og risikohåndtering for advokater, Trondheim 28. NOV.

Etikk og risikohåndtering for advokater, Bergen 6. DES.

Etiske dilemmaer – etikk for advokater 31. OKT.

Familie-, arve- og skifterett

Det årlige Sandefjordskurset i familie og arverett 19.–20. OKT.

Fiskeri- og havbruksrett

Sentrale emner innen fiskeri og havbruksrett 26. OKT.

Forvaltningsrett og statsrett

Domstolskontroll med forvaltningsvedtak 27. SEP.

Fakta i forvaltningsretten 20. NOV.

Forhandlinger

Konflikthåndtering – Kurs på Kypros 22.–25. OKT.

Forsikringsrett

Det årlige kurset i avhendingsloven og eierskifteforsikring              23. NOV.

Helse- og trygderett

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                                                        30. OKT.-19. DES.

Law Firm Management                                                         22. NOV.-13. APR.

Medie- og markedsrett

Det årlige medie- og markedsrettskurset 20. SEP.

Offentlige anskaffelser
Anskaffelsesrett i et nøtteskall 30. OKT.
Innføring i offentlige anskaffelser 27.-28. SEP.
Konsesjonskontrakter 26. OKT.

Patent-, varemerke- og designrett
Praktisk patentprosess 26. SEPT.
Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset            31.OKT.-1. NOV.

Personvern
Det årlige personvernkurset 26.-27. OKT.
Personvern i praksis 14. NOV.
Innføring i personvern 26. NOV.

Selskapsrett
Praktisk styrearbeid 7. SEP.
Sentrale selskapsrettslige emner 9.-10.OKT.
Den årlige selskapskonferansen 26.-27.OKT.

Sivilprosess
Det årlige sivilprosesskurset                                                          12.-13. OKT.
Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett                                 16. OKT.
Argumentasjon og prosedyreteknikk                                                      8. NOV.
Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker                                   6.-14. DES.

Shipping og offshore
Det årlige shipping- og offshorekurset 18.-21. OKT.

Strafferett
Praktisk strafferett – forsvareroppgaver og rolle 17. NOV.

Utdanningsrett

Det årlige kurset i utdanningsrett 16.-17. NOV.

Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på!
Se jus.no for påmelding og fullstendig kursoversikt.

Sel ma The re se Lyng me ner 
ad vo kat fir ma ene bør ta 
an svar og opp ford re menn 
og kvin ner til å dele per mi-
sjo nen likt. – For å opp rett-
hol de mo ti va sjo nen er det 
helt av gjø ren de at den 
an sat te opp le ver kar rie re mu-
lig he ter når han el ler hun er 
til ba ke i ar beid, me ner hun.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

Fors ker Sel ma The re se Lyng ved Ar
beids forsk nings in sti tut tet har skre vet 
dok tor av hand ling om fa mi lie liv og kar
rie re i høy sta tus yr ker, som ad vo kat
bran sjen. Hun me ner en av ho ved grun
ne ne til at ikke fle re kvin ner blir 
part ne re, er at fød sels per mi sjo nen de les 
så ulikt– selv blant el lers li ke stil te par.

– Når mor tar det mes te av for eld re per
mi sjo nen kom mer man lett inn i tra di sjo
nel le kjønns rol ler, der hun tar ho ved an
svar på hjem me ba ne. Sam ti dig blir den 
lan ge mam ma per mi sjo nen opp tak ten til 
en ne ga tiv kar rie re spi ral i job ber der kon
kur ran sen er sterk. Det skjer en slags 
«mødregjøringsprosess» hvor kvin ner 
som opp fat tes som lo ven de part ner em ner 
blir omkategorisert fra «Ala get» til «Bla
get» når de får barn, sier Lyng.

Pro ses sen kan star te al le re de kan star te 
al le re de når en for tel ler at en er gra vid, 
med av ta ken de in ter es se fra kol le g er og 
le de re, at pul ten tøm mes for opp drag, 
ute sten ging fra at trak ti ve kli ent re la sjo
ner og pre sti sje fyl te og kar rie re frem
men de pro sjek ter, dår li ge lønns opp gjør 
og at fore speil te opp rykk ute blir.

KJØNNS SKJE VE KON SE KVEN SER

Lyng har in ter vju et noen menn som 
har tatt leng re per mi sjon enn det som 
er van lig, og som kun ne for tel le om 
eks akt sam me pro blem stil ling.

– Sel ve me ka nis men er kjønns blind, 
men den får vel dig kjønns skje ve kon se

– Li ke de ling bør være før s te skritt

kven ser når det stort sett er mor som tar 
den leng ste per mi sjo nen, for kla rer Lyng.

Man ge len på kvin ne li ge ad vo ka ter i 
topp sjik tet for kla res ofte med at kvin
ner har lav selv til lit, sva ke nett verk og 
dår lig kjenn skap til mas ku li ne bran sje
ko der. Lyng me ner det te ikke er 
ho ved ut ford rin gen.

– Kvin ne ne jeg har in ter vju et for tel
ler at de opp le vde å ha like gode kar
rie re mu lig he ter som mann li ge kol le
g er før de fikk barn. Ut ford rin gen 
hand ler om det å kom bi ne re om sorgs
an svar med kar rie re i job ber med sterk 
kon kur ran se, sier Lyng.

IKKE BARE GRÅ DIG HET

Iføl ge fors ke ren blir det også for en kelt 
å bare skyl de på grå di ge ad vo kat fir ma
er som ty ner de an sat te.

– Sel ve kon kur ran sen in ne bæ rer at 
hva som er godt nok  hele ti den er 
av hen gig av kon kur ren te nes pre sta sjo
ner. Det er fak tisk noen me ka nis mer 
som er van ske lig å re gu le re for ar beids

gi ver. Hvis du skal ha noen sjans må du 
kun ne kon kur re re. El lers er al ter na ti
vet det som man ge av mød re ne i stu
di en min gjør: Å fin ne seg en jobb som 
er let te re å kom bi ne re med om sorgs
an svar, men som sam ti dig gir fær re 
kar rie re mu lig he ter og la ve re lønn og 
sta tus noe an net å gjø re, på pe ker Lyng.

– Hvor dan skal kvin ner kun ne opp rett
hol de mo ti va sjo nen som trengs for å stå 
lø pet ut til å bli part ner?

– For eld re som tar per mi sjon må opp
le ve at de har kar rie re mu lig he ter når de 
kom mer til ba ke. I kon kur ran se in ten si ve 
kar rie re job ber kan det å be nyt te seg av 
våre ge ne rø se vel ferds ord nin ger få ne ga
ti ve kar rie re kon se kven ser.

I til legg bør ar beids gi ver ne iføl ge 
hen ne gi fle re fø rin ger for at mød re og 
fed re bør dele per mi sjo nen li ke re.

– De bør også sør ge for at de som 
kom mer til ba ke får spen nen de og 
me rit te ren de opp drag – selv om de nå 
også har for plik tel ser på hjem me ba ne, 
sier Lyng.

– Tross de fa mi lie venn li ge nors ke ord nin ge ne kom mer vi til kort, sier fors ker Sel ma The re se Lyng.
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For sik rings sel ska pet Help er felt i di sip li nær ut val get i Oslo krets for å ha or ga ni sert ad vokat -
virk som he ten i strid med reg ler for god ad vo kat skikk. – Det er uten for ut val gets kom pe tan se 
å ta stil ling til den en kel te ad vo ka tens or ga ni se ring, kont rer sel ska pet.

Disiplinær-smell for Help

TEKST: NINA SCHMIDT

Det er ad vo kat Bengt Wal dow som i 
fem uli ke sa ker har kla get Help inn for 
di sip li nær myn dig he ten på veg ne av 
tid li ge re Helpkun der. Advokatbladet 
har tidligere skrevet om Waldows gjen
tatte angrep mot Help og direktør  
Johan Dolven.

To av sa ke ne er nå fer dig be hand let i 
før s te in stans, som kon klu de rer med at 
må ten Helps ad vo ka ter er or ga ni sert 
på, er et brudd på reg le ne for god 
ad vo kat skikk (RGA) punkt 2.1.3, 
me ner ut val get.

Punk tet ly der slik: «En ad vo kat må 
ikke or ga ni se re sin virk som het på en måte 
som med fø rer at han ikke fritt og uav hen gig 

kan råd gi og bi stå sine kli en ter el ler slik at 
hans uav hen gig het på an nen måte blir 
svek ket.»

Be slut nin ge ne, som er fat tet av ad vo
ka te ne Ei vor Grindestuen, Nils P. 
Ja cob sen og René Ib sen i di sip li nær ut
val get for Oslo krets, er al le re de an ket 
til Di sip li nær nemn den, opp ly ser ju ri
disk di rek tør Tore Strand bak ken i 
Help.

FIKK VANN LEK KA SJE

De to kla ge ne som er av gjort, om
hand ler en og sam me sak, der både ad
vo kat full mek ti gen som hånd ter te sa
ken, og hans prin si pal, er inn kla get.

Kla ger kjøp te bo lig og bo lig kjø per
for sik ring i 2015. Da det opp stod lek

ka sjer på ba det, tok kla ger kon takt 
med Help, der opp dra get ble over latt 
til en ad vo kat full mek tig.

Kla ger, ved Wal dow, me ner at HELPs 
ad vo kat brøt fem punk ter i RGA, der
iblant at bi stan den ble på vir ket av fir
ma ets or ga ni se ring.

IN TE GRERT RETTS HJELP

Di sip li nær ut val get me ner at det ikke 
er grunn lag for å fast slå and re brudd 
enn for hold knyt tet til det te punk tet.

«Fir ma ets or ga ni se ring har vært 
gjen nom en lang pro sess, og med en 
klar gjø ring fra Lov av de lin gen 4.
november 2013. Re de gjø rel sen er pre
si sert over for Til syns rå det for ad vo kat
virk som het. Job ben ad vo ka ten har 

ut ført om fat tes av domstolloven § 218 
fem te ledd, som in te grert retts hjelp. 
Det om fat tes ikke av be gre pet «ad vo
kat virk som het» og er så le des ikke 
un der lagt Reg ler for god ad vo kat
skikk», skri ver Help i sitt til svar.

HVOR GÅR GREN SEN

Ut val get er uenig, og vi ser til en ut ta
lel se fra Lov av de lin gen der det blant 
an net he ter at «Vi er til bøye li ge til å 
anta at gren sen vil være krys set der ad
vo ka ten som er an satt i retts hjelps for
sik rings sel ska pet, opp trer som kun dens 
ad vo kat over for en mot part, her un der 
i ret ter gang».

Ut val get me ner at det «i det kon
kre te til fel let, og ge ne relt ved virk
som he ten, kan fore lig ge en klar in ter
es se mot set ning mel lom kli en tens 
in ter es ser og in ter es se ne til ad vo ka tens 
ar beids gi ver, for sik rings sel ska pet. (…) 
Det kan være i for sik rings sel ska pets 
in ter es se å få sa ken av slut tet med så 
be gren set res surs bruk som mu lig, 
mens det te ikke vil være kli en tens / 
for sik rings ta gers in ter es se. Ad vo ka te

Annet utvalg: Ikke vår oppgave
Et an net di sip li nær ut valg i Oslo 
krets me ner at det ikke er de res 
opp ga ve å ta stil ling til om Helps 
ad vo ka ter er til strek ke lig uav hen
gi ge el ler ikke.

Det te ut val get, be stå en de av 
ad vo ka te ne Mor ten Hau gen, Kris
tine Wang og Alex Borch, be hand
let ny lig en kla ge mot en av Helps 
ad vo ka ter, der kla ger blant an net 
stil te spørs måls tegn ved ad vo ka tens 
uav hen gig het.

«Kla gen om fat ter blant an net 
spørs mål om ad vo ka te nes an set

tel se i et for sik rings sel skap i seg 
selv kan ut gjø re et brudd på kra vet 
til uav hen gig het i reg ler for god 
ad vo kat skikk. Til det te be mer kes at 
det i ut gangs punk tet lig ger uten for 
di sip li nær ut val gets opp ga ve å ta 
stil ling til hvor vidt ad vo ka te nes og 
der med de res ar beids gi vers virk
som het er i sam svar med domstoll
oven § 218 og § 231 flg. Det te må 
Til syns rå det for ad vo kat virk som
het ta stil ling til, slik det også er gitt 
utrykk for i ADA2013–19», skri
ver ut val get.

Ju ri disk di rek tør Tore Strand bak ken i Help (til høy re) me ner at di sip li nær ut val get bom mer på jus sen. Sa ke ne er an ket til Di sip li nær nemn den. 
Her med kom mu ni ka sjons di rek tør Dag Are Bør re sen ved lan se rin gen av kam pan jen The Law yer. Foto: Hen rik Skje ve stad

nes ar beids gi vers in ter es se kan da bli 
sam men fal len de med mot par tens 
in ter es se. Ad vo kat virk som he ten er 
ikke or ga ni sert på en måte som godt 
nok iva re tar ad vo ka te nes uav hen gig
het», skri ver ut val get.

Ut val get ileg ger beg ge ad vo ka te ne 
kri tikk.

BOM MER PÅ JUS SEN

Ju ri disk di rek tør Tore Strand bak ken i 
Help me ner av gjø rel se ne er feil av to 
år sa ker:

– For det før s te er det uten for di sip li
nær ut val ge nes kom pe tan se å ta stil ling til 
den en kel te ad vo kats or ga ni se ring. 
Ut val get skal kun ne vur de re hvor vidt 
ad vo ka ten har opp trådt i strid med RGA 
i det kon kre te opp dra get. Det te frem går 
klart av nemndspraksis. For det and re – 
selv om de skul le ha kom pe tan se til å ta 
stil ling her, så bom mes det helt når de 
kon klu de rer med at våre ad vo ka ter ikke 
er lov lig or ga ni sert. Vår or ga ni sa sjons
form er av klart med Til syns rå det, og har 
vært det i fle re år nå, sier Strand bak ken.
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– Å døm me et men nes ke er 
helt sik kert mye van ske li ge re 
enn å lage lo ver.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

AREN DAL: Det sa ad vo kat Be rit 
ReissAn der sen i de bat ten et ter Ad vo
kat for en in gens rol le spill Straff som for
tjent, som ble av holdt un der Aren dals
uka for and re gang.

– Vi hå per vi kan få dere til å re flek
te re over at li vet er litt van ske li ge re 
enn det ser ut til i en tab lo id frem stil
ling, sa ReissAn der sen.

I rol le spil let, som i år hand let om et bil
drap, spil te hun rol len som for svars ad vo
kat. Manus var hen tet fra en vir ke lig sak, 
og hand let om en kvin ne lig bi list som på 
grunn av sol blen ding var uopp merk som 
i noen se kun der, og kjør te ned og drep te 
en ung kvin ne i et fot gjen ger felt.

Pub li kums ju ry en var nær mest delt 
på mid ten i skyld spørs må let: 53 pro
sent svar te ja, og 47 pro sent nei. Da 
straf en skul le ut må les, falt 49 pro sent 
ned på bot som pas sen de straf, mens 
35 pro sent vil le idøm me 30 da gers 
feng sel, 11 pro sent 45 da ger, og bare 5 
pro sent seks må ne der el ler mer.

I vir ke lig he ten ble sjå fø ren dømt til 
30 da gers feng sel.

Nytt rollespill

Hvilken feilmargin skal et menneske 
tillates, før hun puttes i fengsel?

Po li ti ker ju ry en var mer sam stem te i 
sin dom: Fire stem te skyl dig (FrP, Ap, 
SV og H), og to for fri fin nel se (Venst re 
og KrF).

HU MA NI TET ET KJEN NE TEGN

– Man ge po li ti ke re bør ten ke seg godt 
om før de går ut i me dia og ra ser over 
straf e ni vå et, sa Did rik Beck, ju rist og 
tid li ge re AUFle der, og nå AUFs ung
doms kan di dat til Stor tin get.

Han satt i «po li ti ker ju ry en» som 
måt te til kjen ne gi sin stem me giv ning i 
full of ent lig het i den fik ti ve retts sa ken.

– Noe av det fi nes te i Nor ge, er vår 
hu ma ne straf e retts pleie. Det er nes ten 
fris ten de å kal le det et kul tu relt kjen
ne tegn, det at vi fo ku se rer på re ha bi li
te ring og la ve re straf er. Jeg et ter ly ser 
fle re po li ti ke re som tør å være mot vekt 
mot ro pet om stren ge re straf er. Selv 
tror jeg stren ge re straf er bare fø rer til 
mer kri mi na li tet. Jeg er helt uenig med 
FrP i hvor dan vi skal an gri pe det te 
pro ble met, sa Beck.

VI VIL LE KJØRT FOR FORT

Po li ti ad vo kat Stur la Hen riks bø, som 
ved si den av po li ti job ben er le der for 
In ter na sjo nalt ut valg i KrF, me ner at 
straf vir ker fo re byg gen de i mind re al
vor li ge sa ker.

– I «van li ge» tra fikk sa ker og i mind re 
al vor li ge for hold har straf en ef ekt. 
Der for skul le jeg øns ke at po li ti ker ne 
fo ku ser te på straf e ni vå et i dis se sa ke ne, 
som gjel der oss alle, hel ler enn straf e
ni vå et i draps sa ker og and re gro ve for
bry tel ser.

– Po li ti ker ne er gjer ne mest opp tatt 
av de mest al vor li ge sa ke ne, men der 
tren ger man ikke å ha vel dig stren ge 
straf er ut fra de for mel le hen sy ne ne. 
De fles te som har begått drap, kom mer 
ikke til å gjø re det igjen. Da er det ikke 
det sam me in di vi du al pre ven ti ve be ho
vet i straf ens leng de, og du tren ger 
ikke 15 år på å bli re ha bi li tert. Mens i 
tra fikk sa ker, har straf en en all menn
pre ven tiv ef ekt. Hvis det ikke var 
noen reg ler mot å kjø re for fort, vil le 
man kjørt for fort, sa Hen riks bø.

VANSKELIGERE Å DØM ME

Be rit ReissAn der sen, tid li ge re le der 
av Ad vo kat fo re nin gen og nå le der av 
No bel ko mi te en, opp ford ret po li ti ker
ju ry en til å «ten ke uten for bok sen».

– Grun nen til at vi in vi te rer dere til 
å kom me hit, er for å for sø ke å vise 
dere hvor van ske lig det er å døm me i 
uli ke sa ker. Hvil ken feil mar gin skal et 
men nes ke til la tes, før hun blir put tet i 
feng sel? Det er det te spørs må let sa ken 

hand ler om. Vi skal kom me til ba ke 
nes te år med en litt mer kre ven de pro
blem stil ling, men ikke svar med par ti
pro gram met, for li vet selv er litt mer 
kre ven de, sa ReissAn der sen.

STRAFF SOM PRE VEN SJON

Inga Be jer Engh, ting retts dom mer i 
Oslo, trakk frem at po li ti ker ne til sta
dig het gjen tar at straf en skal ha «all
menn pre ven ti ve virk nin ger».

– Dere må nes ten tre dob le straf e ne 
for å be gyn ne å snak ke om all menn
pre ven sjon, vil jeg tør re å på stå. Men
nes ker kal ku le rer ikke med straf e ni
vå et når de fore tar seg noe galt. Jeg tror 
vi går i feil ret ning. Straf i seg selv er 
ikke må let, må let må være re ha bi li te
ring, og at noe lig nen de ikke skal skje 
igjen, sa hun.

SVeren i ju ry en, po li ti man nen 
Fred rik Schul zeKrogh, var enig.

– Når du i fyl la vur de rer å slå til en 
an nen, så fore tar du ikke en kon trol lert 
av vei ning. I øko krimsa ker, der imot, 
har du tid til å ten ke, der for bør dis se 
sa ke ne straf es stren ge re. Men dere må 
være tøf e nok til å si at lan ge straf er 
ikke er all menn pre ven sjon, men gjen
gjel del se – selv om det te ikke er helt 

Rol le spil let fore gikk i Aren dals gam le råd hus. Ved dom mer bor det fra venst re: Baard Amund sen, Inga Be jer Engh, Mar te Svar stad Brodt korb, 
Be rit ReissAn der sen og helt til høy re Jane Liv Dolonen, som spil te den til tal te  sjå fø ren.

Po li ti ad vo kat Stur la Hen riks bø øns ker seg mer fo kus på straf fe ni vå et i mind re al vor li ge sa ker.

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

le gi timt å si i Nor ge, sa han til sine kol
le g er i ju ry en.

Ge ne ral sek re tær Me re te Smith min
net om at an tal let an meld te for bry tel
ser går ned, selv om be folk nin gen øker.

Kjell Ing olf Rop stad (KrF) sa at hans 
par ti me ner at fa mi lie vold og men nes ke
han del må straf es stren ge re.

– På det te om rå det har dom me ne 
vært for lave.
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Månedens bilde

– Det fine med endurokjøring er at jeg 
må konsentrere meg ett hundre 
prosent om det jeg gjør. Alle juridiske 
spørsmål og problemstillinger som 
ellers kverner, legges helt bort. I øye
blikket føler jeg meg fri, sier Bent 
Endresen.

Han er partner i advokatfirmaet 
Endresen Brygfjeld Torall AS i Stavanger. 
Endresen har kjørt motorsykkel siden han 
var 16 og begynte med offroad for åtte 
år siden. Han trener ukentlig på bane 
utenfor oljebyen, men én uke i året brukes 
på offroad tur i utlandet med venner.

– På våre utenlandsturer føler vi oss 
nesten som Pål Anders Ullevålseter. 
Vi har kjørt offroad i Spania, Marokko, 
Romania og Bulgaria, og vi treffer på 
steder ingen andre får oppleve. Disse 
turene og opplevelsene er ubetalelige.

Tekst og foto: Christian Tunge

TEKST: NINA SCHMIDT

Senere snudde han 180 grader, og 
nylig leverte advokatene Cato Schiøtz 
og Pål W. Lorentzen, begge tidligere 
ledere av Advokatforeningens rettssik
kerhetsutvalg, en 269 sider lang beg
jæring om gjenåpning i saken mot 
avdøde Fredrik Fasting Torgersen.

I begjæringen er bevisene analysert 
og systematisert på en helt annen måte 
enn tidligere, forteller Schiøtz.

– En ny faktisk analyse ligger til 
grunn. Vi går gjennom bevisene kro
nologisk og vurderer bevisene som 
hører sammen, og viser også til helt 
nye, faktiske opplysninger, sier han.

HEVDET SIN USKYLD

Torgersen ble i 1958 dømt til fengsel på 
livstid og ti års sikring for drap på 16 år 
gamle Rigmor Johnsen, samt for forsøk 
på voldtekt og ildspåsettelse. Torgersen, 
som døde i juni i 2015, hevdet hele sitt 
liv at han var uskyldig dømt. En beg
jæring om gjenåpning av saken ble 
sendt inn bare en uke før hans død, men 
ble avvist alene av daværende leder av 
Gjenopp takelses kommisjonen, Helen 
Sæter. Både dette vedtaket og tidligere 
avgjørelser av kommisjonen i 2006 og 
2009 lider av flere alvorlige feil, ifølge 
den nye begjæringen.

URO BLE TIL OVERBEVISNING

Schiøtz skepsis til å gå inn i saken sky
ldtes at den allerede hadde vært vurdert 
opp og ned i mente.

Ny gjenåpningsbegjæring i Torgersen-saken

– Norgeshistoriens 
største rettssaksdugnad

I sammendraget skriver han og kol
lega Lorentzen: «Vårt arbeid med saken 
har i disse årene medført at vårt oppfa
tning har blitt sterkt endret. «Fra en 
innledningsfase med sterk skepsis med 
hensyn til påstanden om at 1958dom
men er uriktig – «så mange kan ikke 
ha tatt feil så mange ganger» – har 
skepsisen veket», skriver de to.

I gjenopptagelsesbegjæringen kon
sentrerer de seg spesielt om drapstid
spunktet, og hevder at det ikke er bev
ismessig grunnlag, men «direkte 
usannsynlig» at Torgersen var på åste
det på drapstidspunktet. De bruker 93 
sider på å gjennomgå de tekniske (tan
nbitt, barnål og avføringsbevis) og 
taktiske bevis.

«SPEKULATIV FORUTSETNING»

I neste del gjennomgår de brannstif
telsen: Torgersen ble også dømt for å 
ha stablet et bål rundt avdøde Rigmor 
Johnsen og forsøkt å anstifte brann for 
å skjule forbrytelsen.

«Påtalemyndighetenes grunnleg
gende forutsetning om at Torgersen 
reiste hjem til bopel for å hente fyrs
tikker, og at han oppholdt seg der en 

halvtime, er spekulativ og ulogisk 
–  anførselen savner grunnlag i bevis
førselen», heter det i begjæringen.

«Vi har påvist at bevissituasjonen i 
forhold til 1958 er totalt endret. De 
opprinnelige sentrale bevis har i dag 
liten eller ingen verdi. En rekke bevis 
taler for at Torgersen er uskyldig», 
heter det i oppsummeringen.

MASSIV GRATISDUGNAD

– Saken er unik på flere måter. Vi har 
hatt Fritz Moensaken, og Lilandsak
en, og vi vet at av og til skjer det uten
kelige. Men vi har aldri hatt en sak 
som til de grader har vært en massiv 
gratisdugnad, og der advokater, jurister, 
naturvitenskapsfolk, representanter for 
akademia og frittstående intellektuelle 
har engasjert seg. Engasjementet 
sprenger enhver proporsjon. Dette er 
Norgeshistoriens største rettssaksdug
nad, sier Schiøtz.

Han er ikke overbevist om at saken 
nå vil bli gjenopptatt.

– Nei, i denne saken har det vært så 
mange nedturer for tidligere prosess
fullmektiger, og alt kan skje. Men jeg 
er veldig glad for at Gjen opp takelses
kommisjonen har fått ny leder. Siv 
Hallgren har grepet saken an helt 
annerledes enn sin forgjenger, og har 
bedt påtalemyndigheten om samtlige 
dokumenter i tidligere begjæringer. 
Hun tar vår begjæring på stort alvor, 
og mer kan vi ikke forlange.

En avgjørelse om eventuell gjenåp
ning venter han først sommeren 2018.

Hvorfor gå inn i en sak 
som krever et firesifret 
antall gratistimer? Jo, 
fordi det er fint å ha 
et lite gratishjørne på 
en veldig kommersiell 
pult, og fordi det blir 
muliggjort av en veldig 
sjenerøs firmaledelse, sier Schjødtadvokat 
Cato Schiøtz. Foto: Henrik Evertsson

Da Cato Schiøtz ble spurt om å påta seg å gå inn i Torgersen-saken i et nytt forsøk på 
å få saken gjenåpnet, var han negativ. – Jeg svarte NEI! Ikke Torgersen-saken, vær så snill, 
forteller han.
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Man ge har igjen mye å gjø re 
før per son vern for ord nin gen 
trer i kraft i mai, sier di rek tør 
Bjørn Erik Thon i Da ta til sy-
net.

– Det er vel dig for skjel lig hva uli ke 
næ rings dri ven de tren ger å gjø re, men 
vel dig man ge blir be rørt. Ters ke len for 
hva som er en per son opp lys ning, er lav, 
sier Bjørn Erik Thon.

Han me ner at løf tet ikke er så stort 
for dem som føl ger da gens re gel verk.

– Men vi ser at det er en del fir ma er 
som har ut ford rin ger, for å være litt 
di plo ma tisk. Det er ni må ne der igjen, 
og det be gyn ner å has te, sier han.

LO VER IN FOR MA SJON

Jo mer per son da ta du har, jo stren ge re 
er kra ve ne. Uli ke data ut lø ser uli ke ty
per plik ter, men opp sum me rin gen er 
at jo mer data og jo mer sen si ti ve data, 
jo stør re krav stil les det.

Bjørn Erik Thon inn røm mer at for
ord nin gen ikke er så en kel å set te seg 
inn i, ak ku rat som an net nytt re gel verk. 
Det var nok ikke pe da go gikk de had de 
stu dert, de som skrev for kla rin gen til 
den, kon sta te rer han.

– Vi for står godt at det te er van ske lig. 
Der for leg ger vi stor vekt på å leg ge ut 
in for ma sjon på nett si de ne våre. Vi har 
la get en stor vei led ning til per son vern
om bu de ne. Den 25. au gust lan ser te vi 
vei led nin gen vår om in ne bygd per son
vern, «pri va cy by de sign», sier Thon.

In for ma sjo nen er sam let på nett si
den www.datatilsynet.no/re gel verk
ogskje ma/vei le de re/hvabe tyr/

Han har også vært ute og snak ket om 
for ord nin gen for til hø re re fra fle re tu sen 
be drif ter. In for ma sjons ar beid i næ rings
li vet og or ga ni sa sjo ne ne er vik tig.

AD VO KA TER SAT SER

– Det er in ter es sant å ob ser ve re at per
son vern er blitt et sat sings om rå de for 

en del ad vo kat kon to rer de sis te åre ne. 
Det har å gjø re med re gel ver ket, men 
også med hvor dan sam fun net ut vik ler 
seg. Å hjel pe sel ska per til å opp fyl le re
gel ver ket er et vekst mar ked for ad vo
ka te ne, me ner han.

Sam ti dig skal svært man ge virk som
he ter ha per son vern om bud. Ad vo ka
te ne kan bi dra hos noen av kli en te ne, 
og noen av ad vo kat fir ma ene må også 
peke ut sitt eget om bud.

RETTS KIL DER MANG LER

Fore lø pig er det man ko på retts kil der 
for den som skal tol ke per son vern 
regle ne.

– EUdom sto len har av sagt noen 
dom mer, men det te er et retts om rå de 
som er un der ut vik ling. Vi er spen te på 
hvor dan re gel ver ket kom mer til å bli 
prak ti sert. Selv om vi har noen kla re 
opp fat nin ger, er det te et re gel verk som 
skal prak ti se res likt i alle EU og EØS
land, sier Thon.

Han har vel dig lyst til å få tes tet ut 
noen av de nye ret tig he te ne og plik
te ne raskt, for å få byg get retts prak sis. 
Sam ti dig er det ikke sik kert at Da ta til
sy net skal dra frem den sto re pis ken de 
før s te må ne de ne. Thon lo ver å være 
åpen om hva til sy net kom mer til å 
gjø re.

Datatilsynet: Nå haster det!

– Jeg tror ikke det nytter å drive business seriøst hvis du ikke respekterer personvernet til 
kundene dine, sier Bjørn Erik Thon.

ANNONSE

Den 25. mai 2018, om knap pe ni må ne der, trer EUs nye per son vern for ord ning, GDPR, i kraft. 
Mens de stør ste ad vo kat kon to re ne for lengst har satt seg inn i det nye re gel ver ket,  
er man ge små i vill re de om hva end rin ge ne in ne bæ rer.

ikke, skal det inn hen tes sam tyk ke, 
el ler be hand lin gen må hjem les i lov.

Nye ret tig he ter: Nord menn og EU
bor ge re får fire nye ret tig he ter:

1. Ret ten til å få be hand lin gen av 
per son li ge opp lys nin ger be gren set. 

2. Ret ten til dataportabilitet – det 
vil si ret ten til å kre ve opp lys nin
ger over ført fra én tje nes te le ve
ran dør til en an nen.

3. Ret ten til å mot set te seg en 
be hand ling. 

4. Ret ten til å mot set te seg pro fi le
ring – det vil si ana ly se ring av 
per son opp lys nin ger for å av
dek ke ad ferd, pre fe ran ser, ev ner 
el ler be hov – og au to ma ti ser te 
av gjø rel ser. 

Blant an net får alle rett til å mot set te seg 
pro fi le ring fra of ent li ge myn dig he ter 
og fra mar keds fø re re, og pro fi ler skal 
nor malt ikke ut ar bei des på bak grunn av 
sen si ti ve opp lys nin ger.
• Stør re an svar for be drif ter: Virk som

he te ne får mer an svar for å vur de re 
per son vern kon se kven se ne, og fær re 
må søke kon se sjon fra Da ta til sy net.

• In ne bygd per son vern: Per son vern 
skal inn ar bei des i tek no lo gi en, og 
stan dard inn stil lin ge ne skal være per
son vern venn li ge. På eng elsk: «pri va cy 
by de sign» og «pri va cy by de fault».

• Per son vern om bud: Fle re be drif ter 
enn i dag får plikt til å opp ret te et eget 
per son vern om bud, bl.a. of ent li ge 
virk som he ter, virk som he ter som 
be hand ler sen si ti ve per son opp lys nin
ger i stor ska la, og virk som he ter som 
sy ste ma tisk over vå ker eu ro pe iske 
bor ge re i stor ska la. For ord nin gen stil
ler også krav til inn hol det i data
behandleravtaler.

• Språk og åpen het: In for ma sjon om 
hvor dan per son opp lys nin ger be hand
les skal gis på en klar og ty de lig måte, 
og ikke gjem mes bort i en per son
vern er klæ ring. For dem som re gist re
res, skal be hand lin gen frem stå som 
åpen og ri me lig. Opp lys nin ge ne om 
hva som re gist re res, skal gis klart, 
ty de lig, i et lett for ståe lig språk, og 
være gra tis.

• Ge by rer: Da ta til sy net kan gi ge by
rer på opp til fire pro sent av en virk
som hets år li ge, glo ba le om set ning 
el ler maks 20 mil li o ner euro.

GDPR i et nøtteskall

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Her får du en over sikt over de vik tig ste 
end rin ge ne, og hva som skal til for å 
et ter føl ge dem.

EUs for ord ning for per son vern 
(Ge ne ral Data Pro tec tion Reg u la tion, 
GDPR) blir snart norsk lov. Alle som 
har per son kun der, an sat te el ler and re 
per son opp lys nin ger, må for be re de seg 
på de nye reg le ne. 

For et ad vo kat fir ma be tyr det at kli
en te ne kan tren ge vei led ning, men også 
at ad vo kat fir ma et selv må til pas se seg. 

DET TE BLIR NYTT

GPDR be står av 99 reg ler. Her er de 
vik tig ste:
• Stør re geo gra fisk om rå de: Re gel ver

ket gjel der alle be drif ter som dri ver 
virk som het i EU og EØSlan de ne, 
men også be drif ter som hol der til i 
and re land, men som ret ter seg mot 
el ler hånd te rer per son opp lys nin ger 
om EU og EØSbor ge re.

• Spe si fi sert for mål: Per son opp lys nin
ger skal bare be hand les der det fin nes 
et ty de lig spe si fi sert for mål. Skal de 
bru kes til and re for mål enn de var 
inn hen tet for, må det nye for må let 
være for en lig med det gam le. Hvis 
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KRIS TI AN SUND: – Den nye per
son vern for ord nin gen kan vi ikke 
skry te på oss å ha sær lig kunn skap 
om. Det er ikke så lett å vite hva det 
vil bety for egen virk som het. Selv 
for en ad vo kat kan det være gan ske 
kom pli sert, sier ad vo kat Åge Gu stad 
i kon tor fel les ska pet Advio i Kris ti
an sund.

– Jeg vil tro de at de fles te ad vo
ka te ne har pro ble ma tik ken rundt 
per son opp lys nin ger og taus hets
plikt i rygg mar gen, for tel ler Gu stad.

Men selv om rygg margs re flek sen 
er god, står det dår li ge re til med 
den inn gå en de kunn ska pen om 
sel ve per son vern lov giv nin gen. 
Der for hå per han på hjelp.

– Hvis Ad vo kat fo re nin gen had de 
hatt noe å bi dra med her, vil le det 
være vel dig bra, for eks em pel råd 
om hva det vil bety for mind re fir
ma er, og hvor dan vi bør hånd te re 
det te, opp ford rer han.

– De sto re fir ma ene har eks per ti sen 
i hus og vet mye mer om hvor dan 
det te kan lø ses. Men i de mind re virk
som he te ne, som ikke har spe si al kom
pe tan se på ak ku rat dis se om rå de ne, 
kun ne Ad vo kat fo re nin gen gitt gode 
råd, sier Åge Gu stad.

HAR NED SATT AR BEIDS GRUP PE

Hjel pen fra Ad vo kat fo re nin gen er 
un der veis.

– Advokatforeningen har nedsatt 
en egen arbeidsgruppe for å utar
beide informasjon om forordnin
gens betydning for medlemmene.
In for ma sjo nen vil bli lagt ut på våre 
hjem me si der, for tel ler ad vo kat full
mek tig Au ro ra Geel muy den i sek re
ta ri a tet.

Arbeidsgruppen består av advoka
tene Thomas Olsen i Simonsen Vogt 
Wiig, Rune Opdahl i Wiersholm og 
Christopher SparreEnger Clausen 
i Thommessen. Ju ris te nes ut dan

nings sen ter har fle re kurs i per son
vern ut over høs ten – blant an net det 
år li ge per son vern kur set, samt to 
«Per son vern i prak sis»kurs og en 
egen inn fø ring i per son vern som 
hand ler om den nye for ord nin gen.

Bedriftsadvokatutvalget i Ad vo
kat fo re nin gen ar ran ge rer et fro kost
se mi nar i Oslo om en prak tisk til
nær ming til per son vern re gel ver ket 
den 7. sep tem ber.

Ing vild Næss er ad vo kat og per son
vern sjef i me die kon ser net Schib sted, 
som har fle re per son vern om bud  
al le re de, og nå rig ger seg for å få 
på plass til enda fle re. Det er med 
sli ke ar beids opp ga ver hun me ner 
at  ad vo ka ter kan skaf e seg mer å 
gjø re.

Schib sted har egne per son vern
om bud rundt i sel ska pe ne i kon ser
net. Men for and re er det ikke nød
ven dig vis slik at dis se råd gi ver ne 
tren ger å være an satt i fir ma et og i 
full stil ling.

– Her ser vi al le re de nå at en del 
ad vo ka ter og ad vo kat kon to rer po si
sjo ne rer seg. Det er vik tig å mer ke 
seg at selv om det ju ri dis ke er helt 
sen tralt, så kom mer det til å bli gan
ske sto re krav til kunn skap om både 
tek no lo gi, uli ke sy ste mer og løs nin
ger, samt fir ma ets be hov. Det kre ves 
i prak sis en bred kom pe tan se ut over 
jus sen, sier Næss.

PER SON OPP LYS NIN GER VIK TIG 
VARE

– I Schib sted bru ker vi da ta ene vi 
har om bru ker ne til å skred der sy 
pro duk ter, tje nes ter og inn hold. 
Tren den for oss går mot skred der
sydd inn hold, for eks em pel at du får 
opp en an nen for si de enn na bo en 
din når du går inn på nett avi sen, sier 
Næss.

Hun ka rak te ri se rer ar bei det med 
re gel ver ket som om fat tende. Ju ris
ter, ut vik le re og pro dukt folk ar bei
der sam men for å sør ge for at Schib
sted til byr bru ker ne gode 
per son vern løs nin ger.

– Vi ser på godt per son vern som 
av gjø ren de for at bru ker ne skal ha 
til lit til oss, og der med fort satt øns ke 
å gi oss, og la oss bru ke, data. Det te 
er for oss en sterk driv kraft for å 
være gode på per son vern, også uav
hen gig av det nye re gel ver ket, kon
sta te rer hun.

Små firmaer ber om hjelp
Advokat Åge Gustad håper på hjelp fra Advokat foreningen til å forberede seg på  
personvernforordningen.

– Godt per son vern gir til lit
Per son vern for ord nin gen kan gi fle re opp drag til ad vo kat fir ma ene, me ner Ing vild 
Næss i Schib sted.

Per son vern som kon kur ran se for trinn
Nå bru kes per son vern venn-
lig het som kon kur ran se for-
trinn, kon sta te rer Rune 
Op dahl i Wiers holm. 
Det er egent lig ikke nytt, men det 
gam le re gel ver ket har vært ste mo der
lig be hand let, slår Rune Op dahl fast. 
Wiers holmpart ne ren me ner det er 
to grun ner til at man ge har lagt lite 
vekt på per son opp lys nings lo ven og 
på EUs for ri ge per son vern di rek tiv fra 
1995.

– En år sak er at de har tenkt at «det 
er ikke så far lig». Alle er vel dig opp tatt 

av re gel ver ke ne som gjel der spe si fikt 
for de res egen bran sje, mens re gel verk 
som fav ner alle ty per virk som he ter, 
gjer ne går litt un der ra da ren. Den 
and re år sa ken er at sank sjons mu lig he
ten er be gren set, sier Op dahl.

Når GDPR trer i kraft i Nor ge i 
mai til nes te år, er ri si ko en en helt 
an nen for den som ikke føl ger reg
le ne. Fire pro sent av den glo ba le 
om set nin gen i et kon sern, el ler 20 
mil li o ner euro, blir mak si mums bot.

– Stør rel sen på bø te ne gjør at be visst
he ten om per son vern blir vel dig mye 
stør re. Hit til har det vært mer spe si elt 
in ter es ser te – in tern ju ris ter, com pli
ancean svar li ge el ler tek no lo gi ju ris ter 
som meg – som har kun net det te. Men 
nå står det øverst på agen da en til vel dig 
man ge, sier Op dahl, som sam men lig ner 
med ut vik lin gen i kor rup sjons reg le ne.

– Det te be tyr at for ord nin gen har 
fun gert et ter sin hen sikt al le re de før 
den trer i kraft, kon sta te rer han.

IN NE BYGD PER SON VERN

Å for be re de seg tar tid, og er in gen 
skrivebordøvelse.

– Blant an net stil les det krav om 
så kalt «pri va cy by de sign». Det vil si 
at per son vern skal byg ges inn i de 
tek no lo gis ke løs nin ge ne som sel ska
pet bru ker. Det er ikke noe vi kla rer 
å gjø re over nat ten. Vi opp le ver at 
sel ska per som star ter i dag, fø ler at de 
har dår lig tid. Det kom mer an på sel
ska pets stør rel se. Men et ad vo kat
fir ma av mel lom stor stør rel se bør 

al le re de ha star tet, sier Wiers holm
part ne ren.

FIRE FA SER

Wiers holm de ler opp pro sjek te ne 
som fir ma et ar bei der med i fire fa ser. 
I fase en kart leg ges hvil ke per son
opp lys nin ger virk som he ten har. I fase 
to ana ly se res da gens si tua sjon, og vur
de res mot de kra ve ne som kom mer. I 
fase tre pro du se res do ku men ta sjon og 
ru ti ner, og i fase fire set tes de i verk.

– Kom mu ni ka sjon med de an sat te 
er vik tig. Det er ikke in tern ad vo ka
te ne som skal hånd te re det te i det dag
li ge – det er de som sit ter med kun de
be hand lin gen i ITsy ste me ne, sier han.

Kristiansundadvokat Åge Gustad ser 
frem til å få hjelp fra Advokatforeningen 
med å forberede seg på GPDR.

Ingvild Næss vil at Schibsted skal være 
best i klassen på personvern.

Husketips
Wiersholmadvokat Rune Opdahls 
GPDRtips til små firmaer:
• Husk at regelverket gjelder for 

alle selskaper som har opplys
ninger om personer, det vil si 
ansatte, kunder (inkludert kon
taktpersoner hos klientene) og 
andre brukere.

• Kartlegg opplysningene du har.
• Vurdér behovet for dem. Er noen 

av opplysningene utdaterte?
• Har alle i virksomheten tilgang til 

dataene? Trenger alle å ha til
gang?

• Har du databehandleravtale 
med alle leverandører som 
behandler opplysninger på sel
skapets vegne? 

Rune Opdahl tror at 
næringslivet selv 
kommer til å bli 
pådriver for person
vern ved å prioritere 
kontrakter som 
reduserer risikoen for 
økonomisk ansvar og 
omdømmetap. (Foto: 
Wiersholm)
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dokumenter via Digipost.

Noen av be stem mel se ne i GPDR er vel dig vur de rings pre ge de, og vil være ut ford ren de 
å tol ke, sa Wik borg Rein-ad vo kat Emi ly Weitzenboeck i de batt på Aren dals uka.  
Da ta til sy nets sjef fryk ter en uøns ket retts ut vik ling med sky høye ge by rer.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Over set tel sen er jeg ikke helt enig i, 
for eks em pel for slaget om å er stat te 
or det «per son vern om bud» til «per son
vern råd gi ver», sa Thon.

Ad vo kat Weitzenboeck un der strek te 
at hun sy nes for ta le ne til GPDR er 
gode, og hjel per til å tol ke be stem mel
se ne, for di de pe ker på år sa ke ne bak.

UØNS KET RETTS UT VIK LING?

At re gel ver ket er fel les for hele Eu ro pa, 
er en ut ford ring, sa Da ta til sy nets di rek
tør.

– Det te be tyr at slik vi tol ker re gel
ver ket her i Nor ge, kan være an ner le
des enn i and re land. Vi har ikke tra di
sjon for å bru ke over tre del ses ge by rer, 
men kom mer til å føl ge de sto re 
sa ke ne. Hvis noen eu ro pe iske land er 
vel dig på hug get, og leg ger seg på et 
sky høyt ge byr, kan vi bli truk ket inn i 
en retts ut vik ling vi ikke øns ker, sa 
Thon.

Han kal te inn fø rin gen av GPRD 
som et «tids skil le».

– Den som har mest data, kan langt 
på vei til by de bes te tje nes te ne. Det er 
et kapp løp om inn sam lin gen. Man ge 
sel ska per sier at de skal vite mer om 
kun de ne enn kun den vet om seg selv. 
Det te er helt nytt.

Men mar ke det i dag er i uba lan se, 
men te Thon.

– Det er noen, ster ke ak tø rer som 
vet vel dig mye om oss, men vi vet vel
dig lite om dem, og hva de bru ker 
da ta ene til, el ler hva de skal bru ke dem 

til om to, tre el ler fem år frem i tid. 
Det te er bak tep pet for GPDR. I et 
makt per spek tiv gir det nye re gel ver ket 
for bru ker ne bed re ret tig he ter. En ret
tig het som er uhy re in ter es sant, er ret
ten til så kalt dataportabilitet. Det te 
be tyr at for bru ke rens ei en doms rett til 
egne data styr kes. 

– Jeg har vel dig tro på at det te vil 
ska pe en ny ba lan se i mar ke det. For
bru ke ren kan ta med seg da ta ene til et 
sel skap som er bed re på per son vern. 
Det styr ker også ei en doms ret ten, og er 
en kon kur ran se be stem mel se. At det 
nye re gel ver ket styr ker for bru ker si den, 
vil end re makt for hol det, sa Thon. 

Datatilsynet:  
«Forordningens tekst er helt forferdelig»

AREN DAL: «Hva be tyr det når kun
de ne dine har rett til å bli glemt» var 
te ma et for en de batt ar ran gert av Han
dels høy sko len BI un der Aren dals uka. I 
pa ne let satt blant an net di rek tør i Da
ta til sy net, Bjørn Erik Thon, Wik borg 
Reinad vo kat Emi ly Weitzenboeck og 
Te le nortopp Sig ve Brek ke.

Weitzenboeck, som job ber i Wik
borg Reins av de ling for IKT og di gi
ta li se ring, trakk frem to ut ford rin ger 
fra den nye per son vern for ord nin gen:

– Når man skal inn fø re et nytt da ta
sy stem, el ler en ny løs ning som vil 
in ne bæ re høy ri si ko for in di vi dets per
son vern, så kre ves det en dyb de ana ly se 
for å vur de re ri si ko for per son vern

brudd, til tak for å iva re ta per son vern, 
og for å hånd te re ri si kosi tua sjo ne ne. 
Men når kan man vite at man har tatt, 
el ler inn ført, gode nok til tak? Og når 
kre ves det at det te må drøf tes med 
Da ta til sy net?

Behovet for avklaringer tilsier at det 
vil være man ge virk som he ter som øns
ker å drøf te det te med Da ta til sy net det 
før s te halv an net året. Det te vil kan skje 
stå noe i mot set ning til den på tenk te 
for enk lin gen av til syns myn dig he tens 
rol le. Jeg ser det te som en ut ford ring, 
sa Weitzenboeck.

Et an net, nok så kom pli sert krav i 
GPDR er kra vet til in ne bygd per son
vern, så kalt data pro tec tion by de sign.

– I nye sy ste mer er det kan skje enk
le re, for di man kan ta stil ling til det te 
fra an skaf el sen. Men hva gjør man 
med ek si ste ren de sy ste mer som ikke 
kan til pas ses? Bør man unn gå å bru ke 
dis se sy ste me ne for å be hand le per son
vern opp lys nin ger? Ar tik kel 25, som 
om hand ler det te, er vagt for mu lert, og 
åp ner for man ge tolk nin ger, sa 
Weitzenboeck.

«HELT UBE GRI PE LIG»

Di rek tør Bjørn Erik Thon i Da ta til sy
net er også kri tisk til de ler av teks te ne 
i GPDR.

– For ord nin gens tekst er helt for fer
de lig og noen ste der helt ube gri pe lig. 

Mer hjelp
På Datatilsynets nettsider kan du 
lese mer om hva GPDR betyr for 
ulike virksomheter, og laste ned en 
veileder. 

Informasjonen er delt i 13 punkter:

1. Hva betyr de nye personvern
reglene for din virksomhet?

2. Alle norske virksomheter får 
nye plikter.

3. Alle skal gi god informasjon om 
hvordan de behandler person
opplysninger.

4. Alle skal vurdere risiko og 
personvernkonsekvenser.

5. Alle skal bygge personvern inn 
i nye løsninger.

6. Mange virksomheter må 
opprette personvernombud.

7. Reglene gjelder også virksom
heter utenfor Europa.

8. Alle databehandler får nye 
plikter.

9. Alle bør samarbeide i egne 
nettverk og følge brans
jenormer.

10. Alle får nye krav til avviks
håndtering.

11. Alle må kunne oppfylle 
borgernes nye rettigheter.

12. Hva bør dere gjøre nå?

13. Videre lesning.

– I Wikborg Rein jobber vi nå med mange 
firmaer som ønsker å vite hva den nye 
personvernforordningen betyr for dem, og 
hvordan de skal løse og etterleve krav til 
dataportabilitet i praksis, sier advokat Emily 
Weitzenboeck.

– Mange må skifte ut hele ITsystemet sitt på grunn av kravet om innebygd personvern, sa sjeføkonom i IKTNorge, Roger Schjerva (nummer 
to fra venstre). Til venstre Emily Weitzenboeck, Schjerva, Bjørn Erik Thon og Nicolai Pfeiffer, group privacy officer i Telenor.
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PROFILEN PROFILEN

– Intet land eller menneske er en øy. Vi er en del av det 
samme systemet, det samme rutenettet. Det er klart vi må 
engasjere oss.

TEKST: TORHILD RIBE

FOTO: TOR ERIK MATHIESEN

BERGEN: Maria Hessen Jacobsen 
snakker om menneskerettigheter og 
ytringsfrihet – to tema som ligger ad
vokatfullmektigens hjerte aller nærm
est. Denne sommeren har bergenseren 
på nært hold fått se hvordan demokrati
ets kjerneverdier er alvorlig truet i 
Tyrkia.

Som medlem av Advokatforenin
gens menneskerettighetsutvalg dro 
Maria i juli til Ankara for å følge 
rettsaken mot Figen Yuksekdag, tidlig
ere leder i det prokurdiske partiet 
HDP, som ble arrestert i november 
2016. Yuksekdag er tiltalt for å ha 
oppfordret til vold og propaganda til 
støtte for en terrororganisasjon. Hun 
risikerer 83 år i fengsel.

Sammen med en rekke andre inter
nasjonale observatører og journalister, 
ble Maria nektet tilgang til rettsalen. 
Opplevelsen var, trist nok, beskriver 
hun, hennes eneste og viktigste obser
vasjon fra selve rettsaken.

– Det var helt absurd å bli nektet til
gang til en ofentlig rettsak, sier Maria.

Heller ikke den planlagte pressekon
feransen som skulle finne sted utenfor 
rettsbygningen ble gjennomført. Maria 
reagerte med vantro da observatørene 

– Jurister er 
i posisjon til 
å endre

– Tyrkerne sitter ikke stille, motstanden står sterkt og verdenssamfunnet er 
på. De ble tydelig motivert av vår tilstedeværelse, sier medlem i MR-utvalget 

Maria Hessen Jacobsen, som i sommer reiste som observatør til Ankara.

Navn: Maria Hessen Jacobsen, 
39 år

Bosted: Valle i bydelen Fana 
i Bergen

Tittel: Advokatfullmektig 
i Alvheim & Hansen, medlem 
i Advokatforeningens 
menneskerettighetsutvalg.

Sivilstatus: Mamma til Emil (10)

Hvilke aviser eller nettaviser 
leser du daglig? Alle de store 
norske samt CNN, The 
Guardian, Washington Post og 
Al Jazeera.

Har du et favorittnettsted? 
Det må bli BT.no

Har du et favoritttidsskrift? 
Kritisk Juss

Hvilken bok leste du sist? 
Arv og miljø av Vigdis Hjorth

Hvilken app bruker du mest? 
Facebook

Lager du matpakke? Nei, 
Rosmari, resepsjonisten på 
jobben min gjør det. Hun er en 
fantastisk dame!
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PROFILEN PROFILEN

– Jeg er veldig klar over at det er få 
forskjeller på oss mennesker. Det er så 
mange små tilfeldigheter som fører 
den ene dit og den andre hit. Jeg har 
kjent på hvordan det er å ikke ha noen 
verdens ting og streve masse for å få alt 
til å gå rundt.

MANGE FÅR LIVET PÅ RETT KJØL

I dag sitter Maria i styret i stiftelsen til 
likemannsorganisasjonen Wayback. St
adig møter hun solskinnshistoriene 
om tidligere innsatte som får livet på 
rett kjøl og som i dag lever helt nor
male liv med hus, jobb og barn. Flere 
av dem har blitt hennes nære venner.

– Det er fantastisk fine folk som har 
en livsglede og innstilling til livet som 
er misunnelsesverdig, nettopp fordi de 
har levd på den andre siden av samfun
net. Jo mer jeg gjør og ser av det arbei
det Wayback gjør, jo bedre blir bal
ansen til det jeg driver med på jobb.

– Å komme seg ut av alvorlige rus
problemer; det virker så umulig hvis 
man bare tråkker i tingretten, eller bare 
ser strafesakene. Hvis man også ser alt 
det gode som skjer i organisasjoner 

som eksempelvis Wayback, Kalfarhuset 
eller Røde Kors, så blir det lettere å se 
håp når jeg jobber for dem som står i 
motbakken.

NOENS NÆRMESTE

Hun blir stadig spurt 
om hvordan hun 
takler å jobbe med 
vanskelige saker, 
blant annet fors
varer hun to tiltalte 
i den såkalte Dark 
Roomsaken i hjem
byen.

– I de sakene går klien
tene virkelig i motbakke, og 
tester om rettighetene gjelder for alle. 
Dessuten har jeg mye kontakt med 
pårørende. Disse mennene er jo også 
noens. De er noens sønn, noens bror.

Hun har lest og fått med seg som
merens debatt om menneskerettigheter.

–  Jeg er nok ikke enig i at det går 
inflasjon i menneskerettigheter. De 
sakene som er løftet frem som paro
dier, gir ikke et korrekt bilde, og feil
steg og uforholdsmessige utslag vil all

tid forekomme. De aller fleste 
dommene for krenkelser EMD avsier, 
er viktige og nødvendige bidrag, og 

mange har vist seg nyttige også i 
Norge i 2017.

Hun ønsker debatten 
velkommen. Er det 
noe opplevelsene fra 
Tyrkia har ført med 
seg, er det en forst
erket visshet om 
viktigheten av å 
bruke stemmen og 

ta diskusjoner ut i 
det ofentlige rom.
– I Norge er det mange 

jurister som er flinke til å 
bruke stemmen sin høyt og tydelig. 
Jeg synes det er særlig kult når sosiale 
medier tas i bruk til å fremme bud
skap. Da når man en helt annen krets 
enn om du skriver i et juridisk tids
skrift.

Hun prøver å gjøre det selv også.
– Jeg har venner som er lei av at jeg 

bare skriver om rettspolitikk i sosiale 
medier, men jeg prøver å slenge ut et 
bilde fra en fjelltur i ny og ne.

«Det er jo ikke til 
å komme forbi at 

det ikke er så mange 
ressurssvake mennesker 

som studerer juss.»
Maria Hessen Jacobsen

– Jeg prøver gjerne å peke på hva som finnes, å peke på håpet, sier Maria Hessen Jacobsen om møter med klienter og deres pårørende.

ble stoppet av tungt bevæpnet opprør
spoliti. På den ene siden av gaten sto 
politimenn bak skjoldene sin, med 
sjokkgranater, automatvåpen og tåre
gass. I midten sto observatører, jour
nalister og advokater, og på den andre 
siden var veien kantet med enorme 
plakater av president Erdogan.

– Det var en trykket stemning, og 
særlig blant de internasjonale obser
vatørene rådet en følelse av at dette var 
absurd. Det var en opplevelse jeg aldri 
vil glemme.

PARANOIDE POLITIKERE

Kontrastene var store under besøket. 
Om kveldene vandret Maria gatelangs, 
satt på restauranter og så på livet – hun 
opplevde det Tyrkia hun kjenner fra en 
og annen sydentur i ungdommen. Da
gen etter ble observatørene møtt med 
massivt politioppbud, og paranoide 
politikere og advokater som arbeider 
under trusler om arrestasjon. Paranoi
aen som rådet smittet også over på Ma
ria.

– Det var ubehagelig. Vi ble blant 
annet filmet hvert sekund i rettsbyg
ningen av en mann i sorte sivile klær 
som fulgte etter oss overalt, forteller 
hun.

Sterkest inntrykk gjorde de flere 
møtene hun hadde med Yuksedags 
advokater og politikere som jobber 
utrettelig for å protestere mot prosess
ene.

– Alle jeg snakket med hadde histo
rier om venner, naboer eller kollegaer 
som satt i varetekt eller som var blitt 
arbeidsledige og svartelistet over nat
ten. Rykter om angiveri og korrups
jon florerte. De virket sjokkert og 
sterkt berørte over hvordan myndighe
tene hadde gått frem, og hvordan dette 
kunne skje i Tyrkia i 2017, sier Maria 
som etter besøket sitter igjen med en 
enorm respekt for den jobben hennes 
tyrkiske kollegaer gjør.

VIKTIG Å RAPPORTERE VIDERE

–  Tyrkerne sitter ikke stille, mot
standen står sterkt og verdenssamfun
net er på. De ble tydelig motivert av 

vår tilstedeværelse, og ba oss formidle 
til verden utenfor hva som skjer. Det 
var ikke håpløshet og resignasjon å 
spore blant dem jeg møtte, oppsum
merer hun.

Rettsaken mot Yuksedag fortsetter i 
september, Maria er spent på hva som 
vil skje.

– Det ser ikke lovende ut, men jeg 
sier som en del av advokatkollegene 
der nede sa: Dette kan ikke vare. Hist
orien viser at dersom en leder krenker 
sitt folk for mye, så står han for fall.

I POSISJON TIL Å ENDRE

–  Jeg elsker Bergen! Det eneste 
ankepunktet mot byen er jo været, 
men det gjør til gjengjeld at alle 
soldager blir som små perler.

Dagen i dag er en slik perle. Maria 
jobber som advokatfullmektig i 
Alvheim & Hansen, der hun hoved
sakelig jobber med straferett og men
neskerettigheter.

–  Jeg har vært alltid vært engasjert, 
men kanskje ikke i stand til å utrette 
noe. Det opplever jeg som veldig fint, 
men også forpliktende ved å være i 
den posisjonen jeg er i som jurist: Jeg 
er faktisk i posisjon til å gjøre noe.

TOK ARTIUM SOM 29-ÅRING

Det tok litt tid før Maria fant sin vei til 
jussen. På videregående var hun skole
lei og hoppet av studiene for å jobbe 
som resepsjonist.

– Jeg hadde ikke karakterer å bruke 
til noen verdens ting. Jeg strøk nesten i 
flere fag, så jeg gikk ut i jobb i stedet, 
forteller hun.

Som 28åring ble hun mamma for 
første gang.

– Jeg var alene med ham, og uten 
utdanning og jobb. Jeg tenkte: Jeg må i 
alle fall ta videregående! Så det gjorde 
jeg og det gikk kjempebra, sier hun 
med et bredt smil.

– Jeg fikk nesten bare 6ere. Akkurat 
da tenkte jeg ikke så langt fremover, 
men jeg søkte jusstudiet og kom inn. 
Lidenskapen for faget vokste frem 
under studiet, ikke i forkant, oppsum
merer hun.

VIL HA MER PRAKSIS

Maria fortsatte å oppnå gode karakter
er under jusstudiet. Særlig fikk hun et 
karaktermessig løft da hun engasjerte 
seg i Jussgruppen Wayback, der hun et
ter hvert ble leder. Jussgruppen jobber 
med å hjelpe strafedømte ut i samfun
net etter endt soning. Maria jobbet 
blant annet som saksbehandler i 
fengselet og reiste rundt på seminarer 
og debatter.

– Jeg gikk også mye i retten under 
studietiden, minst en gang i måneden. 
Karakterene mine ble noe helt annet 
da enn i starten av studiet. Jeg lærte 
utrolig mye når jeg fikk koblet sam
men teori og praksis.

Nettopp derfor ønsker hun seg at 
jusstudiet tar mer høyde for praksis 
underveis i studieforløpet.

– Det er jo ikke til å komme forbi at 
det ikke er så mange ressurssvake men
nesker som studerer juss.

Å sjonglere studier med rollen som 
alenemamma til sønnen Emil, var tid
vis svært utfordrende. Maria tror egne 
livserfaringene i dag gjør henne til en 
bedre advokat.

Politiet sperret veien for journalister, 
advokater og observatører utenfor 
Høyesterett i Ankara. Foto: Privat
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Fra 1. september innføres 
det strengere krav til  
begrunnelse ved tvangs-
medisinering. Sivilombuds-
mann Aage Thor Falkanger 
venter flere klager til fylkes-
legene.

TEKST: NINA SCHMIDT

I en ar tik kel i Lov og Rett (nr 5/2017) 
skri ver Falk an ger at rettsikkerheten til 
tvangs me di si ner te pa si en ter nå styr kes, 
men at det fort satt er en vei å gå.

Mens man til nå har an gitt det han 
kal ler «over fla dis ke stan dard for mu le
rin ger – uten for ank ring i forsk nings
be lagt kunn skap og den kon kre te pa si
en tens til stand» som be grun nel se ved 
tvangs me di si ne ring, vil man fra 1.sep
tember i år kre ve at det som bak grunn 
for ved ta ket opp ly ses om hvor dan vil
kå re ne er vur dert, blant an net vil kå ret 
om «stor sann syn lig het» for po si tiv 
ef ekt av tvangs me di si ne rin gen.

Et of ent lig opp nevnt ut valg, Pauls
rudut val get, kon klu der te i 2011 at å 
inn fri kra vet om «stor sann syn lig het» 
for po si tiv ef ekt av tvangs me di si ne
ring, rett og slett er urea lis tisk.

«Hvis lo vens nye krav til be grun
nel se ikke inn fris, må det for ven tes at 
fyl kes le ge ne set ter fo ten ned», skri ver 
Falk an ger.

Vil bedre rettssikkerheten for tvangsmedisinerte
HAR IKKE RES SUR SER

Lov end rin ge ne gir også pa si en te ne økt 
til gang til fri retts hjelp.

– Re gel ver ket er kom pli sert, sier 
Falk an ger til Ad vo kat bla det.

– Dom sto le ne har full prø vel ses rett 
et ter tvis te lo vens ka pit tel 36 i for hold til 
ved tak om tvangs inn leg gel se, men hvis 
du først er tvangs inn lagt og så tvangs
me di si ne res, så kan du ikke brin ge ved
ta ket om tvangs me di si ne rin gen som 
så dan inn for dom sto le ne et ter det sam
me re gel ver ket. Da må du kla ge til fyl
kes le gen, og hvis du er mis for nøyd med 
ved ta ket, må du da an gri pe det med et 
al min ne lig gyl dig hets søks mål. Man ge 
av dem det gjel der har ikke over skudd 
el ler res sur ser til å gjø re noe slikt, sier 
Falk an ger.

Å kla ge på tvangs me di si ne ring til 
fyl kes le ge ne, gir vel dig sjel den re sul ta
ter: I 2014 fikk bare tre pro sent av kla
ger ne i rea li te ten med hold.

I PRAK SIS AV SKÅ RET

Han me ner re gel ver ket bur de vært 
for enk let, og sy nes det er retts sik ker
hets mes sig pro ble ma tisk at dom stols
prø ving av tvangs me di si ne rings ved tak 
i prak sis er av skå ret, skri ver han i Lov 
og Rett.

– Jeg vil ikke uten vi de re si at det te 
er brudd på men nes ke ret tig he te ne. 
Det på går en in ter na sjo nal dis ku sjon 
og me nings bryt ning som det er van

ske lig å si hvor vil ende. Men det er 
helt klart pro ble ma tisk, sier Falk an ger.

– Vi har sett at det te er et van ske lig 
om rå de. Det er snakk om svært ut sat te 
og sår ba re per so ner, og vold som me 
inn grep i de res pri va te sfæ re. Der for tar 
jeg opp det te nå, sier Falk an ger.

USIK RE TALL

I 2014, som er de sis te til gjen ge li ge tal
le ne, ble det fat tet 2532 inn rap por ter te 
ved tak om tvangs be hand ling for delt på 
1502 pa si en ter, men tal le ne er usik re, 
iføl ge Tvangsforsk.no, et nett verk for 
forsk ning om tvangs mid del bruk.

ANNONSE

En mann lig Oslo- advo kat i før ti åre ne er ilagt en ad var sel for sek su ell tra kas se ring.

TEKST: NINA SCHMIDT

Sex-tra kas ser te kli ent 
med slib ri ge SMS-er

virk som het. «Kla ge ren hen ven de seg 
til en ad vo kat for å få ad vo kat bi stand. 
Hun had de in tet kjenn skap til ad vo ka
ten fra tid li ge re, og hun gir i SMS 
korre spon dan sen ty de lig ut trykk for at 
hun ikke øns ker noe an net enn råd fra 
ad vo kat», skri ver ut val get.

Kla ger har frem lagt hele SMS 
utveks lin gen, som strek ker seg fra feb
ruar til ok to ber 2016. Utvalget me ner 
«det er be vist at ad vo ka ten har be gått 
sek su ell tra kas se ring av kla ge ren. 
Ut val get fin ner det helt klart må være 
til fel le», skri ver ut val get, og fort set ter:

«Ad vo ka ten har ut vist fe no me nal 
ak ti vi tet med å sen de tall ri ke SMSer, 
der han leg ger an på kla ge ren og sø ker 
å inn le de et sek su elt for hold. Hun for
sø ker på en hyg ge lig måte å si fra at 
hun ikke er in ter es sert, men han gir 
seg ikke. De gro ves te over tramp frem
kom mer spe si elt i SMSer hans send te 
i ok to ber 2016.

I dis se ka rak te ri se rer han kla gers 
ut se en de på en sek su ell måte, og knyt
ter hen ne til egne sek su el le tan ker og 
hand lin ger», skri ver ut val get, og me ner 
det te er «i ek la tant strid med oven
nevn te re gel» (RGA punkt 1.3, en 
ad vo kat skal opp tre sak lig og kor rekt).

VARS LER SMITH

Ut val get ble ikke eni ge om re ak sjons
form over for ad vo ka ten: Fler tal let, ved 
ad vo kat Nils Pet ter Ja cob sen og Ei vor 
Grindestuen, men te at over tre del sen er 
så grov at ad vo ka ten må med de les en 
ad var sel, og at Ad vo kat for en in gens ge
ne ral sek re tær skal vars les om for hol det, 
og at Til syns rå det in for me res om ut
val gets av gjø rel se.

Mind re tal let, ved ad vo kat René 
Ib sen, er enig i at ad vo ka ten har brutt 
RGA punkt 1.3, men at ad var sel er en 
for streng re ak sjon, og men te at ad vo
ka ten bør med de les en iret te set tel se.

Ad vo ka ten ble felt i tråd med fler tal
lets inn stil ling.

Isolert i 4 år
To psykisk syke personer 
har sittet isolert ved 
avdeling G i Ila fengsel 
i henholdsvis tre og fire 
år, viser en besøksrapport 
fra Sivilombudsmannen.
Flere andre psykisk syke innsatte 
har sittet isolert fra fellesskapet i ko
rtere tidsrom, kommer det frem av 
rapporten, som er utarbeidet av 
Sivilombudsmannens enhet for 
forebygging av tortur og annen 
grusom, umenneskelig eller ned
verdigende behandling eller straff 
ved frihetsberøvelse.

Tilstanden til personer ved avdeling 
G med psykiske lidelser er blitt for
verret under fengselsoppholdet, 
konkluderer forebyggingsenheten, 
og anbefaler at plassering i hel eller 
delvis isolasjon ved avdelingen kun 
benyttes dersom forholdene er 
akutte, og ikke som et rutinemessig 
tiltak.

Rapporten anbefaler også sentrale 
myndigheter å sette i verk tiltak for 
å gi langtidsisolerte et behandling
stilbud, og at deres isolasjon avbry
tes.

«Det er så vidt vi tes ald ri vært inn kla
get en ad vo kat til Di sip li nær or ga ne ne 
for sek su ell tra kas se ring. Hel dig vis», 
skri ver di sip li nær ut val get for Oslo 
krets i be slut nin gen.

Iføl ge kla ger, send te ad vo ka ten hen
ne opp mot 180 tekst mel din ger, hvor 
bare om lag før ti av mel din ge ne var 
knyt tet til ju ri disk råd giv ning. I lø pet 
av ett døgn, skal ad vo ka ten ha sendt 
hen ne så man ge som 67 mel din ger.

«Ad vo ka ten har opp ført seg upro fe
sjo nelt. Han skil ler ikke mel lom ar beid 
og pri vat liv», an fø rer kla ger.

«PRI VAT KA RAK TER»

Ad vo ka ten, på sin side, hev der at det 
ikke fore lå et kli ent for hold mel lom 
par te ne, men at kon tak ten var av pri vat 
ka rak ter. «Han kon tak tet hen ne ikke i 
egen skap av å være ad vo kat. Det har 
ald ri vært me nin gen at kon tak ten 
skul le opp fat tes som tra kas se ren de. 
(…) Han «opp fat tet teks tin gen som 
helt OK, helt til kla ger sa stopp til 
teks tin gen», an fø rer han.

Han er i sitt til svar enig i at hen ven
del sen fra kvin nen, som gjaldt spørs
mål om tes ta ment og for for de ling av 
arv, «bur de vært hånd tert på en an nen 
måte». «Ad vo ka ten pe ker på at han 
med en gang bur de bedt hen ne om å 
kon tak te en an nen ad vo kat in nen 
ar ve rett. Imid ler tid så ad vo ka ten det te 
som en hevendelse fra en be kjent», 
he ter det i be slut nin gen.

Ad vo ka ten an fø rer også at kla gen er 
for sent frem satt.

EK LA TANT BRUDD

Di sip li nær ut val get me ner at re la sjo nen 
ikke fal ler uten for det som er ad vo kat

BEKYMRET: Sivilombudsmann Aage Thor 
Falkanger. Foto: Henrik Evertsson
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Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark. 
Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av 
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

E-post: per.racin.fosmark@domstol.no
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BDO Advokater søker erfarne advokater og 
advokatfullmektiger innen bedriftsbeskatning  
og/eller selskapsrett. 

Revisjon | Advokat | Rådgivning | Regnskap

Hvordan kan du  
få drømmejobben  
som advokat i BDO?

Her er noen tips:

• Ha evnen til å løse problemer selvstendig

• Være nøyaktig, strukturert og pålitelig

• Være markedsorientert og engasjert i å utvikle  
selskapet og tjenesteområdet videre

• Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne  
på norsk og engelsk

Gå inn på bdo.no/stillinger og les mer.  
Send søknad til oss innen 11.09.2017

Du har 2-5 års relevant erfaring, men nyutdannede kan 
også til å søke. Du ønsker deg en fleksibel arbeidshverdag 
fylt med faglige utfordringer og utviklingsmuligheter.  
Men hvordan kan du sikre deg denne jobben? 

Ikrafttredelse nye lover:
1. juli 2017 (se også Ju§nytt nr. 6/7): 
Ny forsvarslov, ny taubanelov, ny tivoli
lov, ny statsansattelov og 31 endrings
lover. Ni lover opphevet.

Justis og beredskapsdepartementet:
LOV-2017–06–21–90 om endringer 
i strafeloven mv. (smitteoverføring 
og allmennfarlig smittespredning). 
Strafeloven § 238 er endret og gjelder 
nå allmennfarlig smittespredning. Endrin
gene innebærer blant annet en klar
gjøring av at strafeansvar ikke pådras 
når forsvarlige smitteverntiltak er iakt
tatt. Strafeprosessloven ny § 157 a 
åpner for rutinemessig undersøkelse 
av mistenktes smittestatus i saker om 
alvorlige seksuallovbrudd.

LOV-2017–06–21–91 om endringer 
i strafeloven m.m. (skjerpet straff ved 
flere grove integritetskrenkelser 
og styrket oppreisningsvern ved 
krenkelser begått av flere i felles-
skap). NB! Det er kun endringene 
i skadeserstatningsloven § 3–5 nytt 
andre ledd og § 5–3 nr. 1, og volds
ofererstatningsloven § 6 nytt tredje 
punktum som ble vedtatt av Stortinget, 
samt en endring i strafeprosessloven 
§ 40 (krav til domsgrunner). Tittelen på 
loven er derfor misvisende. Endringene 
innebærer at retten kan fastsette separate 
oppreisningskrav mot den enkelte an 
svarlige for skade eller krenkelse begått 
av flere i fellesskap. Det er ikke av 
gjørende om det er snakk om én eller 
flere skader eller krenkelser for at hver 
av gjerningspersonene skal bli ilagt sær
skilt oppreisningsansvar. Formålet med 
endringen er å motvirke at gjernings
personer blir ansvarlig for et lavere 
beløp ved å handle sammen med andre. 
Endringen i strafeprosessloven § 40 

andre ledd nytt fjerde punktum skal 
skjerpe kravene til begrunnelsen dom
stolene gir ved utmåling av straf mot 
lovbrytere som har begått flere lov
brudd, jf. strafeloven § 79 bokstav a. 
Formålet med lovendringen er å bidra 
til at domstoler og påtalemyndighet er 
bevisst strafenivået for hvert enkelt 
lovbrudd i saken.

LOV-2017–06–21–92 om endringer 
i strafeprosessloven (biometrisk  
autentisering). NB! Politiet kan nå 
ved ransaking eller beslag av mobil
telefoner, nettbrett og andre data
systemer pålegge enhver som har  
befatning med datasystemet å åpne det 
ved bruk av biometrisk autentisering 
(fingeravtrykk, irisgjenkjenning mv.) 
jf. § 199 a. Det er også hjemmel for 
politiet til å bruke tvang overfor den 
som nekter å etterkomme et slikt 
pålegg. Endringene har sin bakgrunn 
i Høyesteretts kjennelse HR-2016–
1833-A, der det ble slått fast at straffe-
prosessloven § 157 om kroppslig 
undersøkelse ikke gir slik adgang.

Kommunal og moderniseringsdepartementet:
LOV-2017–06–16–67 om statens 
ansatte (statsansatteloven) og FOR-
2017–06–21–838 til loven. Tjeneste
mannsloven, lov nr. 3/1983, opphevet. 
Med «statsansatt» menes enhver arbeids
tager som ikke er embedsmann, jf. § 1 
andre ledd. Tjenestemannsbegrepet er 
utgått. Loven innebærer at inngåelse av 
arbeidsavtaler og oppsigelse av statens 
ansatte reguleres særskilt gjennom 
denne loven. Loven er i stor grad en 
harmonisering med arbeidsmiljøloven 
når det gjelder midlertidig ansettelse, 
innleie, prøvetidsansettelse, oppsigelse 
og rettsvirkninger ved brudd på enkelte 

bestemmelser. Midlertidig ansatte får 
rettig heter som fast ansatte etter tre 
år – mot tidligere fire år etter tjeneste
mannsloven. Det skilles ikke lenger 
mellom såkalt «svakt» og «sterkt» 
stillings vern før/etter to års ansettelse 
i staten. For embedsmenn medfører 
loven ingen endringer. Selv om 
tjeneste mannsloven er opphevet, er det 
en rekke lover som fortsatt viser til den 
opphevete loven!

LOV-2017–06–21–96 om endringar 
i husbankloven (handsaming av 
person opplysningar).

LOV-2017–06–21–97 om endringer 
i plan og bygningsloven og matrikke
lova (mer effektive planprosser, 
enklere saksbehandling og konse-
kvensutredning), unntatt plan og byg
ningsloven ny § 2–3 (opplysninger om 
infrastruktur i grunnen mv.). Se 
rundskriv H-2017-6.

Landbruks og matdepartementet:
LOV-2017–06–21–99 om endringer 
i konsesjonsloven, jordloven og odels
loven mv. (konsesjonsplikt, odlings-
jord, priskontroll, deling og drive-
plikt mv.), delt ikrafttredelse: Loven trer 
i kraft 1. september 2017 med unntak av 
endringene i jordloven § 18 (tilskudd) 
og konsesjonsloven § 9 og ny § 9a første 
ledd (priskontroll), samt overgangs
bestemmelsen til § 9 og § 9a første ledd, 
som trådte i kraft 1. juli. Endringen 
i jordloven § 2 trer i kraft 1. januar 
2018. Kort om noen av endringene:

Arealgrensene for fulldyrket og overflate
dyrket jord i konsesjonsloven § 4 første 
ledd nr. 4 og § 5 andre ledd, og i odels
loven § 2, er hevet fra 25 til 35 dekar.

ANNONSE

Dilemma-drilling for forsvarere
Trår du feil i etis ke pro blem-
stil lin ger kan du raskt stå 
over for både en til ta le – og 
en øde lagt ad vo kat kar rie re, 
ad va rer Na dia Hall.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

El denad vo kat Na dia Hall har vært 
for svars ad vo kat i at ten år. Un der Ad
vo ka te nes Fag da ger i Oslo holdt hun 
fore drag om etis ke di lem ma er.

– En god le ve re gel er at alt det du 
sier og gjør skal tåle da gens lys, sa Hall.

Hun ga til hø rer ne di lem ma er å ta 
stil ling til: Hva om du blir bedt om å ta 
en si vil sak for en kli ent som er mis
tenkt for å dri ve hal lik virk som het, og 
du vet kli en ten stort sett har liv nært 

seg på kri mi na li tet de sis te åre ne: Om 
da kli en ten øns ker å be ta le inn et 
sa lær for skudd på 45.000 kro ner, kan 
du da ta imot be ta lin gen?

De fles te i sa len var ne ga ti ve.
– Ved så pass sto re be løp er det god 

grunn til å tro at det drei er seg om 
ulov li ge pen ger. Og et ter straf e lo ven 
§ 332 and re ledd kan du straf es. Men 
hvis sum men had de vært ti tu sen kro
ner, blir di lem ma et straks van ske li ge re. 
For ved kom men de kan jo også ha lov
li ge pen ger. I så fall må man sør ge for 
do ku men ta sjon på at pen ge ne kom
mer fra en tred je part, sa Hall.

Et an net di lem ma var hvor vidt du 
skal kun ne kon tak te en kol le ga av din 
va re tekts fengs le de kli ent som dri ver et 
bil verk sted, og si fra at kli en ten er 
va re tekts fengs let i fire uker, og be kol

le ga en be ta le hus lei en 
de lig ger på et ter skudd 
med, så de ikke mis ter lo ka le ne de lei er.

– I dis se sa ke ne vil det være for nuf
tig all tid å si fra til kli en ten at den ne 
in for ma sjo nen kan jeg godt vi de re for
mid le, men jeg må kla re re det med 
po li ti et først, opp sum mer te Hall.

For ad vo ka ten som fak tisk vi de re
for mid let en slik be skjed, vis te det seg 
at opp lys nin gen var en kode for at han 
måt te dra opp til bil verk ste det å fjer ne 
100 kilo hasj. Selv om ad vo ka ten 
se ne re ble fri fun net, tok sa ken lang tid 
og mye kref ter.

Na dia Hall ga for svars
ad vo ka ter fle re 
di lem ma er å bry ne 
seg på.
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Elektronisk tinglysing

Forslag til ny person-
opplysningslov

Priskontrollen ved konsesjonsbehandling av 
rene skogeiendommer er opphevet. Areal
grensen for priskontroll er hevet til 35 
dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord 
ved erverv av bebygde eiendommer med 
både jord og skog. Endringene innebærer 
at en bebygd eiendom med skog eller 
uproduktive arealer er unntatt fra priskon
troll uavhengig av størrelsen på skogen 
eller arealet, hvis det ikke er over 35 dekar 
fulldyrket og overflate dyrket jord på eien
dommen. Eiendommer med jordbruks
areal hvor det produktive arealet ikke er 
fulldyrket eller overflate dyrket jord, faller 
også utenom pris kontrollen, for eksempel 
ved erverv av innmarksbeite. Priskontroll 
gjelder ved erverv av en ubebygd eien
dom som skal brukes til landbruksformål, 
unntatt rene skogeiendommer. Uttrykket 
«til land bruksformål» innebærer at det 
ikke vil være priskontroll hvis eiendom
men er totalt uten produktive arealer, for 
eksempel en fjellstrekning med jaktretter, 
fiskeretter og beitemuligheter.

Konsesjonsplikt ved erverv av ubebygde 
tomter. Unntaket i konsesjonsloven § 4 
første ledd nr. 1 er utvidet til også å 
gjelde naust. Fradelte tomter som ikke 
krever delingstillatelse etter jordloven, 
omfattes også av unntaket. Betingelsen 
i § 4 andre ledd om at den ubebygde 
tomten skulle bebygges innen 5 år er 
opphevet. Det er forenklinger i drive
plikten etter jordloven § 8 og en enklere 
løsning for å trekke uberettiget utbetalt 
tilskudd tilbake. Det er ikke lenger nød
vendig å få dom for kravet, jf. jordloven 
§ 18 nytt andre ledd.

Se Prop. 92 L (2016–2017) og  
Land bruks og matdepartementets  
orienteringsbrev om endringene datert 
29. juni 2017.

Arbeids og sosialdepartementet:
LOV-2017–06–16–42 om endringer 
i arbeidsmiljøloven (varsling og 
arbeidstid). Reglene om varsling er 
samlet i nytt kapittel 2 A. Lovbestem
melsenes virkeområde er utvidet slik 
at innleide arbeidstagere er vernet mot 
gjengjeldelse ved varsling om kritikk
verdige forhold i innleievirksomheten. 
Det skal bli lettere for utlendinger som 

Som følge av innføring av elektroniske 
dokumenter er regelverket for ting lysing 
i fast eiendom og borettslagsandeler  
vesentlig endret fra 18. april 2017, jf. 
LOV-2017–03–31–14. Nå kan «enkle» 
dokumenter som skjøte uten tilleggs
bestemmelser, hjemmelsdokumenter for 
borettslagsandeler, pantedokumenter 
med og uten råderettsbegrensning, og 
sletting av diverse heftelser tinglyses 
som elektronisk dokument. Her skal kort 
noen av endringene nevnes.

Kartverket har endret presentasjon av 
grunnboksopplysninger. For eksempel 
er hjemmel til «grunn» byttet ut med 
hjemmel til «eiendomsrett», og dokument
nummeret er kombinert med andre 
sifre. En viktig endring er at prinsippet 
om dagprioritet er i det vesentlig byttet 
ut med klokkeslettprioritet. Klokke
slettet presenteres i grunnboken ned til 

Justis og beredskapsdepartementet har 
sendt på høring forslag til ny person
opplysningslov (snr. 17/4200), som skal 
gjennomføre EUs personvernfor-
ordning (2016/679) i norsk rett. 
Departementet foreslår at forordningen 
gjennomføres i norsk rett ved inkorpora
sjon, samt lovbestemmelser som utfyller 
bestemmelsene i forordningen. Den  
registrertes rettigheter er styrket på flere 

er innleid arbeidskraft å varsle. NB! 
Arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner 
for intern varsling dersom virksom
heten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeids
tagere, inkludert innleid arbeidskraft. 
Det er nye minimumskrav til innholdet 
i skriftlige varslingsrutiner, jf. § 2 A-3. 
Arbeidstidsbestemmelsene er endret ved 
at arbeidsgiver og arbeidstager kan 
inngå skriftlig avtale om at arbeidstager, 
på eget initiativ, kan utføre arbeid  
mellom kl. 21 og kl. 23, jf. § 10–11 
tredje ledd. Nattarbeid starter fra 
kl. 23, ikke kl. 21 som tidligere.

LOV-2017–06–16–44 om endringer 
i folketrygdloven og kontantstøtteloven, 
unntatt folketrygdloven § 10–2 (forut
gående medlemskap), som oppheves 
1. januar 2018.

Finansdepartementet:
LOV-2017–06–16–52 om endringer 
i hvitvaskingsloven og verdipapirhandel
loven (beløpsgrense for kontantveder-
lag). Det følger av hvitvaskingsloven ny 
§ 4 a at forhandlere av gjenstander kan 
ikke motta vederlag i kontanter på 
40 000 kroner eller mer. Dette gjelder 
også der oppgjøret gjennomføres i flere 
operasjoner. Skattekontoret skal føre 
kontroll med dette.

Samferdselsdepartementet:
LOV-2017–06–21–103 om endringar 
i luftfartslova (restriksjonsområde).

Forsvarsdepartementet:
LOV-2016–08–12–77 om verneplikt 
og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvars-
loven).

Helse og omsorgsdepartementet:
LOV-2017–06–21–89 om endringer 
i tobakkskadeloven, strålevernloven og 
helseberedskapsloven (registrerings- 
og tilsynsordning for salg av 
tobakksvarer mv.), delt ikrafttredelse.

LOV-2016–06–17–45 om endringer 
i pasient og brukerrettighetsloven og 
helse og omsorgstjenesteloven (rett 
til opphold i sykehjem eller til-
svarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester – kriterier 

minuttet. Elektroniske dokumenter som 
tinglyses, vil døgnet rundt omgående 
oppnå prioritet fra det tidspunktet som 
en elektronisk melding blir mottatt 
i grunnboken. Papirbaserte dokumenter 
får en felles prioritet knyttet til klokken 
21.00, uavhengig av når dokumentet 
er blitt mottatt innen kl. 14.00 den  
aktuelle dag. Fortrinnet for arrest, 
utleggspant og avhendingsforbehold er 
opprettholdt, og får dagprioritet foran 
andre dokumenter tinglyst samme dag. 
Se om de nye prioritetsreglene ting-
lysingsloven §§ 20 og 21, og ting-
lysingsforskriften §§ 11 og 22. Det 
er i tinglysingsloven § 32 andre ledd 
innført nye regler for sletting av tinglyst 
pant.

En annen viktig endring er at ved ting
lysing av skjøte skal ikke lenger  
dokumentasjon for konsesjon eller 

punkter. Blant annet innføres en ny  
rettighet for registrerte til å motta 
person opplysninger om seg selv og 
overføre disse fra en tjenestetilbyder til 
en annen (dataportabilitet). Dagens melde 
og konsesjonsplikt for behandling av 
personopplysninger bortfaller. Den erstattes 
med en plikt for den behandlings
ansvarlige til selv å utrede personvern
konsekvenser og rådføre seg med Data

og vente lister), unntatt deler av § 3–2 a) 
i helse og omsorgstjeneste loven.

LOV-2017–06–16–53 om endringar 
i pasient og brukarrettslova, helse
personellova m.m. (styrking av retts-
stillinga til barn ved yting av helse- 
og omsorgstenester m.m.), delt 
ikrafttredelse.

LOV-2017–06–16–54 om endringer 
i transplantasjonsloven mv. (gjennom-
føring av organhandelskonvensjo-
nen i norsk rett), Council of Europe 
Convention against Trafficking in 
Human Organs, ETS No. 216.

Kulturdepartementet:
LOV-2017–06–16–68 om endringer 
i kringkastingsloven (reklame og 
sponsing mv.).

Nærings og fiskeridepartementet:
LOV-2017–06–16–71 om endringer 
i aksjelovgivningen. (modernisering og 
forenkling), delt ikrafttredelse se loven del V.

LOV-2017–06–16–72 om endringer 
i skipsarbeidsloven (rederiets garanti-
plikt).

LOV-2017–06–16–73 om endringar 
i havressurslova m.m. (regulering av 
turistfiskenæringa m.m.).

1. august 2017
Kunnskapsdepartementet:
LOV-2017–06–09–37 om endringar 
i opplæringslova (oppstart av 
grunnskoleopplæring og rett til 
vidaregåande opplæring).

LOV-2017–06–09–38 om endringer 
i opplæringslova og friskolelova 
(skolemiljø).

LOV-2017–06–16–70 om endringer 
i friskolelova, voksenopplæringsloven 
og folkehøyskoleloven (dekning av 
utgifter til spesialundervisning 
i friskoler m.m).

LOV-2017–06–21–98 om endringer 
i barnehageloven (rett til barnehageplass 
for barn født i november m.m.).

konsesjonsfrihet innsendes til Kart
verket. Slik dokumentasjon skal i for
kant oversendes kommunen som skal 
legge nødvendig konsesjonsopplysning 
inn i matrikkelen. Tinglysingssystemet 
er koblet opp mot matrikkelen, og Kart
verket vil på den måten når skjøte eller 
andre hjemmelsdokumenter senere  
begjæres tinglyst, kontrollere konsesjons
forhold og delingsforbudet i jordloven 
§ 12. Egenerklæring om konsesjons
frihet må imidlertid i enkelte tilfelle 
fortsatt sendes Kartverket. Det gjelder 
for eksempel visse omfattende rettig
heter i fast eiendom som ikke er over
føring av eiendomsrett eller bebygget 
festerett.

Det er viktig å sette seg inn i endringene 
i tinglysingsloven og tinglysingsforskriften, 
se Prop. 53 L (2013–2014) og Prop. 6 
L (2016–2017).

tilsynet dersom konsekvensutredningen 
viser at behandlingen medfører høy 
risiko for personvernet. Overtredelser 
av loven skal ikke lenger være strafbare, 
men Datatilsynet får mulighet til å ilegge 
vesentlig høyere overtredelsesgebyr. Frist 
for å sende inn høringssvar er 16. oktober 
2017. Planlagt ikrafttredelse 25. mai 
2018, da forordningen skal tre i kraft 
i alle EUland fra dette tidspunkt.

Samferdselsdepartementet:
LOV-2017–06–21–102 om endringer 
i vegtrafikkloven § 36 a (gebyr for over
lasting).

1. september 2017
Barne og likestillingsdepartementet:
LOV-2017–06–02–33 om endringer 
i barneloven (barnebidrag og bidrag 

etter fylte 18 år). En regelteknisk 
endring i § 83 a trådte i kraft 2. juni 
2017.

Helse og omsorgsdepartementet:
LOV-2017–06–16–57 om endringer 
i legemiddelloven og patentloven 
(legemidler til barn).

Justis og beredskapsdepartementet:
LOV-2016–06–17–58 endringer  
i utlendingsloven mv. (innstramninger 
II). Krav om selvforsørgelse de siste 
12 månedene for å få varig opphold 
i Norge, jf. § 62 første ledd bokstav f. 
Inntektskravet er p.t. kr 238 784. Delt 
ikrafttredelse – dette er den syvende 
ikrafttredelsen til denne endringsloven.
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Mangel ved kjøp av fast  
eiendom – betydningen av 
standardheving
Høyesterett avsa 31. mai 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–1073-A – hvor det 
sentrale spørsmålet var om det skal gjøres 
fradrag for standardheving i form av «nytt 
for gammelt» ved vurderingen av om 
eiendommen er i vesentlig dårligere 
stand enn kjøper hadde grunn til å for
vente, jf. avhendingsloven § 3–9 andre 
punktum. Feilen var en vannlekkasje på 
badet. Såkalt «nytt for gammelt» refererer 
seg til at utbedring av skaden innebærer 
en fordel for kjøperne ved at de får et bad 
med lengre levetid og av bedre kvalitet 
som følge av nye tekniske forskrifter. 
Det er i denne betydningen Høyesterett 
benyttet begrepet «standardheving».

Det følger av rettspraksis at det skal foretas 
en skjønnsmessig helhetsvurdering av 
om vesentlighetskravet i § 3–9 andre 

punktum er oppfylt. I praksis foretas det 
gjerne en beregning som viser hvilken 
prosent utbedringskostnadene utgjør av 
kjøpesummen. Eierskifteforsikrings
selskapet mente fradraget for standard
heving måtte tas i betraktning ved  
mangelsvurderingen, og at det ikke forelå 
en mangel i lovens forstand.

Kjøpesummen var 5 190 000 kroner. 
Enighet om at de samlede utbedrings
kostnadene utgjorde 283 820 kroner, og 
at fordelen ved standardhevingen kunne 
settes til 40 prosent av utbedrings
kostnadene. Dersom det før prosentbereg
ningen skal gjøre et fradrag i utbedrings
kostnadene for standard hevingen, vil det 
kunne få betydning for vesentlighets
kriteriet i § 3–9. I denne saken ville 
utbedringskostnadene – dersom det ikke 

ble gjort fradrag – utgjøre ca. 5,5 prosent 
av kjøpesummen. Med fradrag vil  
kostnadene utgjøre 3,6 prosent.

Når utbedringskostnadene skal fungere 
som et uttrykk for alvorligheten og 
omfanget av avviket, kom Høyesterett 
til at det ikke skal gjøres et fradrag for 
standard heving før det foretas en prosent
beregning, og det tas endelig stilling til 
mangelspørsmålet ut fra en helhets
vurdering, jf. «tilhøva elles» (avsnitt 38). 
En annen sak er at dersom kjøperne har 
krav på prisavslag etter avhendingsloven 
§ 4–12, skal fordelen ved standardhevingen 
komme til fradrag ved beregningen av 
prisavslaget (avsnitt 43).

Dommere: Berglund, Normann,  
Webster, Tønder og Øie.

Ubetinget fengsel for unnlatt 
melding av oldtidsfunn

Domsmyndighet og lovvalg 
i Bergen Bunkers-konkursen

Verdierstatningskrav fra  
kreditor på grunnlag av gaver 
mellom ektefeller

Høyesterett avsa 29. juni 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–1298-A – som gjaldt 
strafutmåling for overtredelse av kultur-
minneloven, jf. § 27. Saken gjaldt «løse 
kulturminner», loven kapittel III, hvor 
meldeplikten fremgår av § 13 andre 
ledd. Høyesterett fastsatte strafen til 
14 dager ubetinget fengsel for langvarig 
overtredelse av plikten til å melde fra 
om funn av løse kulturminner til 
kultur minnemyndighetene. Det var da 
gjort 2 dagers fradrag for tilståelse.

Domfelte hadde over en periode på 
seks år ved hjelp av metalldetektor 
aktivt lett etter oldtidsminner i Vestfold. 
De funnene han gjorde, ble ikke meldt 

Høyesterett avsa 28. juni 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–1297-A – som gjaldt 
spørsmål om avvisning av et søksmål fra 
et norsk konkursbo mot en utenlandsk 
panthaver på grunn av manglende 
domsmyndighet, og om lovvalg dersom 
saken ikke avvises. Høyesterett kom til 
at viktige pantespørsmål i konkursen 
i Bergen Bunkers AS skal behandles 
i Norge etter norsk rett.

Bergen Bunkers AS pantsatte sine 
kunde fordringer som sikkerhet for et lån 
i en nederlandsk bank ett knapt år før 
selskapet gikk konkurs. Konkursboet 
reiste saken mot banken med påstand om 
at banken ikke hadde sikkerhet i kunde
fordringene ved konkursåpningen. 
Høyesterett tok først stilling til om 

Høyesterett avsa 15. mai 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–959-A – som gjaldt 
verdierstatningskrav fra kreditor etter at 
debitor hadde overdratt to fritidseien
dommer til ektefellens rådighetsdel 
av felleseiet, jf. ekteskapsloven § 51. 
Formålet med bestemmelsen er å 
beskytte enkeltforfølgende kreditorer 
mot illojale gavedisposisjoner mellom 
ektefeller. Debitorektefellen skyldte 
banken sin et betydelig beløp etter taps
bringende investeringsvirksomhet. 
Begge eiendommene var pantsatt, men 
hustruen overtok ikke det personlige 
ansvaret for gjelden. Da hun noen år 
senere solgte eiendommene, innfridde 

selv om han var klar over meldeplikten. 
Ved valg av reaksjonsform vil handlingens 
art, konsekvens og omfang, samt graden 
av skyld stå sentralt. Domfeltes lang
varige og faste forsett om å sette til side 
kulturminnelovens regler til vern om 
den kollektive kulturhistorien, måtte 
lede til en ubetinget fengselsstraf. Det 
var ikke formildende at aktiviteten 
i noen grad hadde vært åpen ved at 
funnene ble utstilt i en privat samling, 
som var åpen for publikum om  
sommeren. Allmennpreventive hensyn 
talte for en ubetinget reaksjon.

Dommere: Matheson, Normann, Bergh, 
Arntzen og Matningsdal.

søksmålet skulle avvises fordi norske dom
stoler ikke har kompetanse til å avgjøre 
saken (avsnitt 35–70). Høyesterett kom 
til at tvisten var omfattet av konkurs
unntaket i Luganokonvensjonen 
artikkel 1 nr. 2 bokstav b. Reelle 
hensyn taler sterkt for at tvister, som 
omfattes av konkursunntaket, er under
gitt konkurslandets domsmyndighet. Det 
er her spørsmålene har størst tilhørighet, 
og hensynene til efektiv behandling, 
prosessøkonomi og rettsenhet talte 
i samme retning (avsnitt 67). Forholdet 
falt inn under tvisteloven § 4–3, da 
tilknytningskravet er oppfylt i tvister som 
faller inn under konkursunntaket når 
konkurs er åpnet i Norge (avsnitt 68). 
Det var ikke grunnlag for å avvise saken 
fra Oslo tingrett.

hun den påhvilende pantegjelden. 
Banken krevde verdierstatning av henne 
tilsvarende eiendommenes markeds
verdi, jf. § 51.

Høyesterett fant at overføringene av 
eiendommene innebar gavedis posisjoner 
fra debitor til hustruen, slik at vilkårene 
for verdierstatning etter § 51 var opp
fylt. NB! Da hustruen ikke overtok det 
personlige ansvaret for gjelden, kom 
Høyesterett til at det ikke var naturlig 
å anse hennes etterfølgende nedbetalinger 
som vederlag. Nedbetalingene av pante
gjelden måtte sees som utslag av egen
skaper ved eiendommene; nemlig at de 

Lovvalgspørsmålet drøftes i avsnitt 
71–93. Det var enighet om at 
spørsmålet om omstøtelse av pante
retten reguleres av norsk rett. 
Spørsmålet var om pantets gyldighet 
og rettsvern skulle løses etter engelsk 
rett. Låneavtalen, avtalen om pant
settelse og leveringskontraktene var 
undergitt engelsk rett. Etter en grundig 
drøftelse kom Høyesterett til at 
spørsmålene om pantets gyldighet og 
rettsvern må avgjøres etter pantsetters 
lands rett, noe som innebærer at saken 
i sin helhet skal avgjøres etter norsk rett 
(avsnitt 93).

Dommere: Kaasen, Bergh, Webster, 
Arntzen og Øie.

var pantsatt. Vilkåret om at det måtte 
foreligge en formuesforskyvning var 
oppfylt, og det forelå gavehensikt.

Ved erstatningsberegningen ble det tatt 
utgangspunkt i eiendommenes markeds
messige nåverdier, og deretter gjort fra
drag for innfrielsen av ektemannens 
pante gjeld. Hverken vilkårene for å 
begrense verdierstatningen til berikelsen 
eller for lemping ble funnet å være opp
fylt, jf. § 51 andre og tredje ledd.

Dommere: Arntzen, Bårdsen, Kallerud, 
Kaasen og Øie.

Rettshjelp uten 
behovsprøving
Fra 1. juli 2017 skal det gis retts
hjelp uten behovsprøving der ved
kommende klager på at det er 
besluttet undersøkelse og/eller 
behandling uten eget samtykke etter 
psykisk helsevernloven, jf. retts-
hjelploven § 11 nytt punkt 8. Det 
gis stykkpris til advokater, fem ganger 
salærsatsen, jf. stykkprisforskriften 
§ 5 andre ledd ny nr. 13.
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Follo-saken: Åpent anbuds-
samarbeid forbudt etter  
konkurranseloven § 10
Høyesterett avsa 22. juni 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–1229-A – som gjaldt 
spørsmålet om et åpent anbudssamarbeid 
hadde til formål å begrense konkurransen, 
og dermed i strid med konkurranse-
loven § 10 første ledd bokstav a, 
som bestemmer:

«Enhver avtale mellom foretak, enhver 
beslutning trufet av sammenslutninger 
av foretak og enhver form for samordnet 
opptreden som har til formål eller virkning 
å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, 
er forbudt, særlig slike som består i

å fastsette på direkte eller indirekte måte 
innkjøps eller utsalgspriser eller andre 
forretningsvilkår, …»

Høyesterett kom til at to anbudssamarbeid 
hadde til formål å begrense konkurransen. 

Fra sammendraget: To mindre taxi
selskaper hadde slått seg sammen og 
inngitt felles tilbud i to anbuds
konkurranser utlyst av et sykehus. 
Konkurransen gjaldt kjøp av pasient
reiser. Det fremgikk åpent av tilbudene 
at de to selskapene samarbeidet. 
Konkurranse tilsynet ila selskapene over
tredelsesgebyr etter konkurranseloven 
§ 10. Lagmannsretten var enig med til
synet, men reduserte boten. Høyesterett 
forkastet selskapenes anke, etter først å ha 
innhentet EFTAdomstolens uttalelse 
om forståelsen av EØS-avtalen  
artikkel 53 nr. 1, som er parallell til 
konkurranseloven § 10 første ledd.

Høyesterett sluttet seg til EFTA 
domstolens tolkning. Et anbuds
samarbeid har til formål å begrense 
konkurransen hvis samarbeidet 

«fremtre[r] som tilstrekkelig skadelig for 
konkurransen». Det var tilfellet her, 
hvor de to taxiselskapene hadde 
mulighet til å inngi selvstendige tilbud 
(avsnitt 43). Ved å samarbeide fjernet 
de konkurransepresset seg imellom. 
Anbudssamarbeidet var derfor skadelig 
for konkurransen (avsnitt 46). Da spilte 
det liten rolle at samarbeidet skjedde 
åpent. At samarbeidet kunne gi noen 
fordeler, typisk større fleksibilitet i bil
parkene, måtte i tilfelle vurderes etter 
unntaket i konkurranseloven § 10 tredje 
ledd (avsnitt 52). Siden anbuds
samarbeidet etter sin art var konkur
ransebegrensende, forelå det ingen lov
lig hovedvirksomhet som pris  fast 
 settelsen var direkte knyttet til (avsnitt 58).

Dommere: Falch, Endresen, Normann, 
Høgetveit Berg og Utgård.

Ansiennitets-
beregning ved 
oppsigelser etter 
virksomhets-
overdragelse
 EUdomstolen avsa 6. april 2017 
fortolkningsdom – C-336/15 
– vedrørende direktiv 2001/23/EF 
artikkel 3. Direktivet er gjennom
ført i arbeidsmiljøloven kap. 16. 
Artikkel 3 skal fortolkes slik at 
erververen ved oppsigelse av 
overførte arbeidstagere, også etter 
utløpet av beskyttelsesperioden på 
ett år, skal medregne den ansien
niteten arbeidstagerne hadde opp
tjent hos tidligere arbeidsgiver ved 
fastleggingen av den oppsigelsestid 
som gjelder for dem. Mer om dom
men i EuroRett nr. 9/2017.

Straff for nett over-
grep mot mindre årige
Høyesterett avsa 28. juni 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–1282-A – som gjaldt 
strafutmåling, hovedsakelig for seksuelle 
overgrep begått gjennom kontakt med 
barn i alderen 13 til 15 år over internett. 
En 44 år gammel mann ble dømt til 
fengsel i 12 år. De mest alvorlige  
handlingene i saken var voldtekter begått 
overfor de fornærmede B, C og D. Felles 
for disse overgrepene var at domfelte 
hadde fått de fornærmede til å utføre 
handlinger som svarer til seksuell 
omgang, med seg selv, og for Cs og Ds 
del også med hverandre. Handlingene var 
skjedd i de fornærmedes hjem. Domfelte 
hadde ikke vært til stede der, men hadde 

gjennom internett fått de fornærmede til 
å utføre handlingene og til å filme dem. 
Filmene ble så sendt til domfelte.

Et spørsmål var hvilken betydning det 
skal få for strafutmålingen at kontakten 
med gjerningsmannen utelukkende var 
over internett (avsnitt 19–26). Høyeste
rett kom til at allmennpreventive hen
syn gjør seg sterkt gjeldende på dette 
området, og at seksuelle overgrep over 
internett ikke generelt bør strafes  
mildere enn andre former for overgrep.

Dommere: Bergh, Berglund, Kaasen, 
Høgetveit Berg og Tønder.

gaven  
som redder liv

En gave til Leger Uten Grenser 
kan være et godt og livsviktig 
alternativ i forbindelse med  
bryllup, bursdag eller jubileum.

Ring oss på tlf 08898, eller gå 
inn på www.legerutengrenser.no
Kontonummer: 5005 06 36728.

Merk innbetalingen med navn 
på jubilant/brudepar, samt navn 
på giver(e) av gaven.

Foto: Mario Travaini

ANNONSER
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stikk ords re gis ter. Bo ken er ajour før 
med lov end rin ger og retts prak sis per 
1. juli 2017.
Bør re Pet ter sen, Atle Søn ste li, 
Gyl den dal Ar beids liv, 329 si der, 
159 kro ner.

Ma te ri al sam ling i børs- og 
ver di pa pir rett Cor po ra te 
/ Com pli ance

«Ma te ri al sam lin gen er det de fi ni ti ve 
opp slags ver ket og en an er kjent klas si
ker for alle som job ber med børs og 
ver di pa pir rett», skri ver ad vo kat fir ma et 
Schjødt på egne nett si der om det te to
bindsver ket, som nå fore lig ger i 20.
utgave. «Cor po ra te in ne hol der reg le ne 
for ut ste de re av børs no ter te ak sjer og 
ob li ga sjo ner. Com pli ance dek ker reg
le ne for fore tak un der til syn», skri ver 
Schjødt. Bø ke ne in ne hol der også EU
kil der og eng els ke over set tel ser av de 
vik tig ste teks te ne. Ma te ri al sam lin gen 
er opp da tert pr. 30.juni 2017.
Er ling Chris tian sen og Bjar ne 
Rog da berg, Schjødt, 810 / 866 
si der, beg ge bø ker 1250 kr el ler 
775 kr for én bok.

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

Juristenes Utdanningssenter 
arrangerer i høst blant 
annet kurs om EU- og 
EØS-basert arbeidsrett 
i Brüssel og kurs i konflikt-
håndtering på Kypros.

KONFLIKTHÅNDTERING – KURS PÅ 
KYPROS

Konflikthåndtering ligger i kjernen 
av juristens virke. Vi inviterer deg 
med til «den siste delte hovedstaden», 
Nicosia på Kypros. I en unik setting 
kan du øke din forståelse om forhan
dlinger og de ulike aspektene ved 
konflikthåndtering. Kurset holdes 
hos organisasjonen Home for Coop
eration i den FNkontrollerte bufer
sonen – ingenmannsland – mellom 
den tyrkiske og greske siden.
22. – 25. oktober, Nicosia, Ky-
pros, 15 400 kroner.

EU/EØS-BASERT ARBEIDSRETT 
I BRÜSSEL

Bli med til EU og EØSrettens ab
solutte sentrum. Her får du en op
pdatering av rettsutviklingen knyttet 
til nye direktiver, andre relevante ini
tiativer og rettspraksis. I år vil vi blant 
annet se på arbeidsrettslige spørsmål 
knyttet til arbeidstid, Utsendingsdi
rektivet, arbeidstakerbegrepet i EU, 
nyere rettspraksis i EFTA og 
EUdomstolen – inkludert ulike 
lovgivningsinitiativ.
18. – 19. september, Brüssel, Belgia, 
7520 kroner.

DOMSTOLSKONTROLL MED 
FORVALTNINGSVEDTAK

Domstolene behandler årlig en lang 
rekke saker om gyldigheten av forvalt
ningsvedtak. Slike saker reiser både 
sivilprosessuelle og forvaltnings
rettslige spørsmål som kan være 
krevende. Vi belyser sentrale problem
stillinger knyttet til dette. Foredrag
sholdere er sekretariatsleder Marius 
Stub i Forvaltningslovutvalget og ad
vokatene Jørgen Vangsnes og Marius 
Emberland fra Regjeringsadvokaten.
27. september, Oslo, 3750 kroner.

DET ÅRLIGE KONKURRANSE RETTS-
KURSET

Oppdatering på rettsutviklingen in
nen konkurranserett i Norge, EU og 
EØS, i tillegg til andre aktuelle prob
lemstillinger. Konkurransetilsynet, 
Nærings og fiskeridepartementet og 
EFTAs overvåkningsorgan orienterer 
om dagsaktuelle konkurransepolitiske 
utfordringer.
21. – 22. september, Oslo, 5200 
kroner.

De oppgitte prisene gjelder for medlemmer 
av Advokatforeningen.

Kurs i ingenmannsland
JUS

Nicosia på Kypros kalles «den siste delte 
hovedstaden». Foto: Alexander Savin, 
Wikiphoto

Ei nar Har boe, Ma ri an ne Brock mann 
Bug ge, Uni ver si tets for la get, 
480 si der, 1499 kro ner.

Hva er en flykt ning
Ny bok i Uni ver si
tets for lagets «hva 
er»se rie, som er 
kor te in tro duk
sjons bø ker in spi
rert av den eng
elsk språk li ge se ri en 
Very Short Introduc
tions fra Ox ford 
Uni ver si ty Press. 
Mig ra sjon pre ger vår tids of ent lig de
batt mer enn noe an net tema. Hvem 
har krav på be skyt tel se, og hvil ke for
plik ter har sta te ne gjen si dig på tatt seg? 
Bo ken om hand ler så kalt tvun gen mig
ra sjon, og be skri ver hva som skil ler en 
flykt ning fra and re mi gran ter. For fat te
ren me ner at flykt ningde bat ten er 
blitt ve vet sam men med den ge ne rel le 
mig ra sjons de bat ten, og at klar gjø rin
gen er vik ti ge re enn noen gang.
Vig dis Vev stad, Uni ver si tets for la get, 
158 si der, 199 kro ner.

Lov om ar beids mil jø, 9 
utg.
Kom men tar  ut
ga ven for kla rer 
lo vens be stem
mel ser på en lett
fat te lig og nyt tig 
måte. Si den for
ri ge ut ga ve er det 
blant an net gjort 
end rin ger i be
stem mel se ne om barn og bar ne pas sers 
syk dom § 12–9, og lønns og ar beids
vil kår for ut send te ar beids ta ke re § 1–7. 
Lo ven har vi de re fått et nytt ka pit tel 
(2A) «Vars ling om kri tikk ver di ge for
hold i virk som het» med be stem mel ser 
om ob li ga to ris ke vars lings ru ti ner, krav 
til dis se og ano ny mi tets be skyt tel se for 
vars le ren.

Hvert ka pit tel star ter med en inn
led ning før lo vens be stem mel ser blir 
kom men tert, og bo ken har et nyt tig 

Læ re bok i mer ver di av gift, 
5. utg.
Bo ken gir en 
over sikt lig vei led
ning og tolk ning 
over mer ver di av
gif tens grunn
prin sip per, og 
for kla rer sen tra le 
be gre per in nen 
r e t t s  o m  r å  d e t . 
For må let med bo ken er iføl ge for fat
ter ne å til by en grunn leg gen de læ re
bok in nen merverdiavgiftretten. Bo
ken skal gi en grun dig gjen nom gang 
av te ma er som fra drags ret ten, unn tak, 
fri tak og uttaksmerverdiavgift, samt 
reg le ne om be reg nings grunn lag.

Bo ken gir vi de re en over ord net inn
fø ring i EUs av gifts reg ler. Be ty de lig 
end rin ger er skjedd i mer ver di av gifts
lo ven si den for ri ge ut ga ve. Den ne 5.
utgaven er opp da tert med lov end rin
ger og prak sis per 1. mai 2017, her un
der nytt sy stem for innførselsmerverd
iavgift, ny skat te mel ding for 
mer ver di av gift og den nye skattefor
valtningsloven.

Sær lig om ta les sek to rer som bygg og 
an legg, han del over lan de gren ser og 
of ent lig sek tor. Her får du også opp
da te ring av ny ere retts prak sis og ad mi
nist ra tiv prak sis.
Ole Gjems-On stad, Tor S. Kil dal, 
Ce ci lie Aa sprong Dyr nes, Anders B. 
Mi kel sen, Gyl den dal Ju ri disk, 353 
si der, 499 kro ner.

Ha ge rup og den straf fe-
retts lege an svars læra
Bo ken be ly ser 
Fran cis Hagerups 
bi drag til straf e
ret tens an svars
lære. Ha ge rup, 
1853–1921, var 
tid li ge re stats mi
nis ter, pro fes sor og 
en av våre vik tig
ste retts ten ke re.

I Straff e ret tens almindelige del fra 1911 
re de gjor de Ha ge rup for straf e ret tens 

an svars lære, og de grunn leg gen de fore
stil lin ge ne om men nes ket, hand lin ger 
og an svar.

Frem stil lin gen un der sø ker og ana ly
se rer Hagerups bud skap, og i hvil ken 
grad ju ris ter i dag kan byg ge vi de re på 
det te grunn leg gen de ver ket fra den 
mo der ne straf e ret tens be gyn nel se.

Bo ken tar sik te på å pre sen te re en 
kri tisk un der sø kel se av Hagerups 
an svars lære, ikke en lov pris ning. 
An svars læ ren til Ha ge rup var ny ten
ken de, med en syn lig teo re tisk dyb de, 
og ett av de vik tig ste bi dra ge ne til 
an svars læ ren slik vi kjen ner den i dag. 
Frem stil lin gen ana ly se rer hans me to
de læ re og in tel lek tu el le ut vik ling i 
fa get. Et over ord net sik te mål med 
bo ken er å kob le norsk straf e retts
tenk ning ty de lig til ba ke til Hagerups 
teo ri er.
Jørn Ja cob sen, Fag bok for la get, 
370 si der, 339 kro ner.

Skatteforvaltningsloven 
Kom men tar ut ga ve
Ny skatteforvalt
ningslov tråd te i 
kraft fra 1. ja nu ar 
2017, noe som 
in ne bæ rer at en 
sam ling av saks
be hand lings reg
ler for skatt og 
av gift, som tid li
ge re var spredd 
ut over en rek ke lo ver og for skrif ter, nå 
er sam let. Bo ken tar sik te på å gi en 
over sikt lig vei led ning over skattefor
valtningsloven med for skrif ter. Re gel
ver ket er kom men tert av skat te ju ris ter 
med om fat tende prak sis fra det pri va te 
næ rings liv og skat te for valt nin gen.

For fat ter ne un der stre ker at en rek ke 
spørs mål for tje ner en langt grun di ge re 
be hand ling enn hva de pre sen te rer i 
den ne ut ga ven, det te vil til kom me i 
se ne re ut ga ver. Bo ken skal være et 
prak tisk hjel pe mid del både for re vi so
rer, regn skaps fø re re og ad vo ka ter. 
Frem stil lin gen er ajour ført per 1.april 
2017.

Krever lovgrunnlag 
Tidligere sivilombudsmann Arne 
Fliflet påpeker i et innlegg i Lov og 
Rett at politiets ekstraordinære etter
forskningsmetoder, deriblant provo
kasjon, infiltrasjon og spaning, ikke 
har noen lovhjemmel i norsk rett, 
men at politiet bygger sitt rettsgrunn
lag på den alminnelige handlefrihet.

 Ifølge Fliflet er ikke dette tilfredsstil
lende og lovgrunnlaget må snarest bli 
brakt i orden, ettersom myndig
hetenes inngrep overfor den enkelte 
må ha grunnlag i en lov. Dette følger 
både av Grunnloven § 113 og Den 
europeiske menneskeretts konvensjon 
artikkel 8 (1), skriver han.
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Ikke bare en bod
Noen vil kanskje huske at det utspant 
seg en litt pussig diskusjon om Siv
ilombudsmannens rolle mellom om
budsmann Aage Thor Falkanger og 
Michael Tetzschner, nestleder i kon
troll og konstitusjonskomiteen, under 
en høring i Stortinget i fjor. Bakgrun
nen var at Sivilombudsmannen hadde 
sendt en særskilt melding til Stortinget 
etter at Kommunal og moderniser
ingsdepartementet (KMD) ikke rettet 
seg etter ombudsmannen uttalelse i to 
plan og byggesaker.

Ombudsmannen mente dette sendte 
«svært uheldige signaler om ombuds
mannens autoritet og gjennomslagsk
raft til resten av forvaltningen» (dok 
4:2 (2015–2016)). Bare to ganger etter 
1997 har Sivilombudsmannen sendt 
slik særskilt melding til Stortinget om 
at forvaltningen ikke følger hans 
uttalelser.

Den ene saken anså ombudsmannen 
som prinsipiell og av vesentlig betyd
ning for vernet av strandsonen, mens 
den andre ble ansett som lite prinsip
iell. Boken Bare en bod, skrevet av den 
tidligere eventyreren og journalisten 
Jon Gangdal, handler om den sist
nevnte saken.

DOBBELGARASJE I STRANDSONEN

Gangdal insisterer på å kalle bygget en 
bod, men det dreier seg om en dobbel
garasje på 42 kvadratmeter som ble 
søkt oppført innenfor 100meters
beltet i en kommune på Sørlandet.

Bakgrunnen for tiltaket er at Gang
dal og hans familie eier en hytte på en 
øy og ønsker seg en bod på land for å 
oppbevare utstyr. Sammen med en 
lokal grunneier søker de om å få bygge 
en dobbelgarasje på hans eiendom, 
som de skal disponere sammen. 
Søknaden blir først innvilget i plan og 
utbyggingsutvalget, mot rådmannens 
innstilling. Høyre og FrP er i flertallet, 

Ap i mindretallet. En nabo klager, og 
får medhold hos Fylkesmannen.

Grunneieren anmoder deretter Fyl
kesmannen om en omgjøring av ved
taket. Fylkesmannen kommer til at tid
ligere vedtak bygget på feil lov
forståelse. Mens kommunen (som ga 
dispensasjon) og Fylkesmannen hittil 
hadde lagt til grunn at oppføring av 
garasje var i strid med formålet i kom
muneplanens arealdel (fritidsboliger), 
kom Fylkesmannen nå til at garasje 
likevel var omfattet av formålet.

DISPENSASJONSVILKÅR IKKE 
OPPFYLT

Derimot mente Fylkesmannen nå at 
tiltaket var betinget av dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelse om 
krav til reguleringsplan. Søknaden ble 
derfor avslått fordi vilkårene for dis
pensasjon etter fylkesmannens syn ikke 
var oppfylt. Siden det ble trufet vedtak 
på nytt grunnlag av Fylkesmannen, 
kunne dette påklages til KMD.

Det gjorde grunneieren, nå med 
bistand av advokat. Departementet 
kom til at vilkårene for å gi dispensas
jon fra kravet om reguleringsplan var 
oppfylt, og tok klagen til følge. Bygge
saken var nå endelig avgjort i forvalt
ningen, men naboen sendte klage til 
Sivilombudsmannen.

OMBUDSMANNEN IKKE I TVIL

Ombudsmannen kom til at departe
mentets lovforståelse var feil, og at 
dette ikke var tvilsomt. Departementet 

var uenig, og ville ikke omgjøre vedta
ket, slik tilfellet også var i en annen sak 
på samme tid. Etter dette skrev om
budsmannen en særskilt melding til 
Stortinget, og «boden» havnet i kon
troll og konstitusjonskomiteen.

Ifølge vaskeseddelen er dette den 
«fantastiske fortellingen om hvordan 
en søknad om å bygge en bod til slutt 
ble en sak i Stortingets kontrollkomité». 
Ideen bak boka synes å være å vise 
fram forvaltningen på sitt verste, og at 
noe som burde vært raskt avgjort i 
kommunen, måtte gå helt til departe
mentet før fornuften vant fram. Det 
trekkes paralleller til Juklerød og 
barnevernssaker, noe som etter denne 
leserens oppfatning er lite trefende. 
Det er vesentlige forskjeller på en byg
gesak hvor det søkes om dispensasjon 
fra et lovkrav, og saker som gjelder inn
grep i essensielle friheter.

POLITIKKENS BETYDNING

Boken viser uansett ikke fram forvalt
ningen på sitt verste. Den illustrerer i 
stedet hvordan politisk ståsted påvirker 
tolkningen av omstridte bestemmelser 
i plan og bygningsloven. Byggeforbu

det i strandsonen ble innført i 1965. I 
loven av 2008 ble forbudet videreført 
og innskjerpet. Noe av formålet med 
de nye reglene var at utbygging skulle 
foregå i henhold til planer, i stedet for 
enkeltunntak.

I denne saken er det påfallende 
hvordan kommuneadministrasjonen og 
Fylkesmannen står mot partiene på 
høyresiden, på samme måte som 
ombudsmannen står mot Kommunal 
og moderniseringsdepartementet, ledet 
av Jan Tore Sanner. Det svekker etter 
min oppfatning tilliten til den ofentlige 
saksbehandlingen når det gjennom
gående er de politiske partiene med et 
mer liberalt syn på byggeforbudet i 
strandsonen som står for den utvidende 
tolkning av dispensasjonsvilkåret.

Ole Christian 
Hyggen er partner 
i Schjødt, og jobber 
hovedsakelig med 
oppdrag innen 
bygge og anleggs
bransjen. 

Boken gir forøvrig en etter min oppfa
tning meget selsom framstilling av Gang
dals møte med bygningssjefen og en 
jurist fra kommunen. Gangdal opplever 
dem som arrogante, og insinuerer at de 
blir seksuelt opphisset av å utøve sin 
makt, og at de har et forhold på si. Dette 
kunne med fordel vært utelatt.

Hvordan gikk det så til slutt med 
høringen i Stortinget? Flertallet i 
komiteen kom med relativt kraftig kri
tikk av KMD, mens mindretallet fra H 
og FrP kom med noen – etter denne 
leserens oppfatning – snodige merknader 
hvor de viser til maktfordelingsprinsip
pet og at domstolene er bedre egnet til å 
ta stilling til lovtolkningsspørsmål.

Maktfordelingsprinsippet har aldri 
vært bygget på at forvaltningen ikke 

ANNONSE
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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

er forpliktet til å følge de lover som er 
gitt av Stortinget. Sivilombudsman
nen er et kontrollorgan som i kraft av 
sin autoritet skal vokte over dette. 
Dette synes helt misforstått av Høyres 
og FrPs medlemmer i komiteen. 
Mens boka ønsker å illustrere hvordan 
byråkratiet jobber mot den lille mann 
og kvinne, viser den heller hvorfor 
det er viktig med en plan og bygn
ingslov. Det er ingen grunn til å tro at 
saksbehandlerne som har vært inne i 
denne saken, ikke har lagt til grunn 
den tolkningen av regelverket de 
mener er korrekt. Men Gangdal fikk 
til slutt boden sin, og er nok uansett 
fornøyd.
Jon Gangdal, forlaget Prego Mobile, 
216 sider, 299 kroner.
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rett fra STAVANGER I denne spalten tar vi pulsen på 
advokathverdagen landet rundt.

Advarer mot press på 
klienten i mekling
Mer mekling fø rer til gode løs nin ger, men er også en fare for di kli en ten kan føle seg  
pres set til å inn gå for lik som ikke er rik ti ge, me ner Stav an ger-ad vo kat Sti an Kris ten sen.

TEKST OG FOTO: GEORG MA THI SEN

– HVA ER DEN STØR STE UT FORD-
RIN GEN FOR DIN AD VO KAT VIRK-
SOM HET AK KU RAT NÅ?

– Jeg kom mer ikke på de helt sto re ut
ford rin ge ne. Vi har dre vet i tolv år, og 
ting går bra.

– OG DEN STØR STE UT FORD RIN GEN 
FOR BRAN SJEN SOM HEL HET?

– Jeg skal ikke si om det er den stør ste, 
men det mest øde leg gen de for oss er 
di sip li nær sa ke ne. Jeg ser kla ge ne som 
kom mer inn for di jeg sit ter i di sip li
nær ut val get selv og har gjort det i sju 
år. De fles te av oss har god yr kes etikk, 
men de få sa ke ne som duk ker opp, blir 
vel dig øde leg gen de for di de får vel dig 
stor opp merk som het. Vi ny ter stor til
lit, og den er vi nødt til å for val te på en 
god måte.

– DEN STØR STE SA KEN DU HAR 
JOB BET MED DET SIS TE ÅRET, 
HVA HAND LET DEN OM?

– Det var en nar ko ti ka sak som på går 
ak ku rat nå. Som de fles te straf e sa ker 
av gjø res den stort sett på fak tum, slik at 
jus sen ikke er det van ske lig ste. Men 
det er snakk om et stort be slag og 
man ge uker i ret ten.

– ER DET UT VIK LINGS TREKK 
I AD VO KAT YR KET SOM DU ER 
KRI TISK TIL?

– Det ene er sa læ re ne. Får vi et A og et 
Blag, er det i så fall ikke guns tig. Det 
and re er også en po si tiv ting: Det vel dig 

økte fo ku set på mekling. Vi og kli en te
ne kan opp le ve stort press i dis se si tua
sjo ne ne. De opp le ver at det er for ven tet 
at par te ne kom mer frem til en løs ning, 
og kan føle seg pres set til å inn gå for lik 
som ikke er ma te ri elt rik ti ge. Det er 
noe som vi ad vo ka ter også må være 
flin ke til. På den ene si den skal vi opp
ford re til for lik og opp ford re til å bli 
eni ge. På den and re si den må vi være 
rak ryg ge de nok til å set te fo ten ned i 
meklings si tua sjo ner der pres set er stort.

– OG TREKK DU SY NES ER PO SI TI VE?

– Mekling er også po si tivt. Det å få 
par ter til å mø tes og set te seg ned, fø rer 
ofte til gode løs nin ger. Spe si elt ten ker 
jeg i sa ker der for eld re ne går fra hver
and re og der vi har med barn å gjø re, 
der det ikke er en ma te ri ell fa sit. Men 

også i and re type sa ker vil det at par te
ne mø tes, gi dem kon troll over pro ses
sen i stør re grad.

– HVA ER DEN VIK TIG STE SA KEN 
FOR AD VO KAT FO RE NIN GEN Å 
JOB BE MED I ÅR?

– Det blir kan skje nav le be sku en de, 
men det må bli sa lær sats og rei se sa lær. 
Det er ikke så en kelt å job be med sen
si ti ve sa ker på en fly plass, i ta xi en el ler 
på fly et. Du kan ikke sit te med saks
map per og pa pi re ne blaf ren de rundt.

– TROR DU AT AD VO KAT HVER  DA-
GEN DIN VIL FOR AND RE SEG I 
LØ PET AV DE NES TE TI ÅRE NE?

– Ja, jeg tror vi vil få en mer spe sia li sert 
bran sje. For oss har det vært et po eng å 
få inn spis set kom pe tan se. Lov giv nin
gen blir mer og mer spe sia li sert på 
man ge felt, og alle kan ikke job be med 
alt. Hos oss har det vært en be visst tan
ke at vi skal ha spe si al kom pe tan se in
nen for alle fag felt så alle skal få god 
hjelp når de kom mer hit, men alle kan 
ikke ta alle sa ker. Det er et ut vik lings
trekk som jeg tror vil bli enda mer syn
lig i åre ne som kom mer.

– HVOR LEN GE HAR DU AR BEI DET 
SOM AD VO KAT I STAV AN GER?

– I ti år. Før det var jeg fire år i Kris
tian sand. Det er for skjel ler – Stav an ger 
er en stør re by med stør re kon kur ran
se. Men jeg har ennå endel sa ker i 
Kris tian sand.

– OG HVOR ER DRØM ME STE DET Å 
PRAK TI SE RE SOM AD VO KAT?

– Her i Stav an ger. Men skul le jeg tenkt 
på noe an net, måt te det være uten lands 
en plass. Jeg kun ne godt tenkt meg å 
job be i et av de sto re sel ska pe ne i ut
lan det i noen år, bare for to tal opp le vel
sen. Det å opp le ve en an nen kul tur og 
en an nen ar beids kul tur. Det måt te 
være i en me tro pol som Lon don, New 
York el ler Sin ga po re.

– HVEM ER DEN SVA KES TE PAR TEN 
I DEN NORS KE RETTS STA TEN, 
SY NES DU?

– En grup pe er ut len din ger som ikke 
be hers ker språket vårt. Det har slått meg 
man ge gan ger, når vi sit ter med tolk, at 
man blir av hen gig av en an nen per son. 
En sik tet som sit ter i av hør, får ikke 

Å bruke tolk i avhørssituasjoner kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem, mener Stavangeradvokat Stian Kristensen.

frem per son lig he ten sin via en tolk. Vi 
som ikke snak ker for eks em pel al bansk, 
li tau isk el ler rus sisk, blir fra tatt mu lig he
ten til å kor ri ge re en tolk, og det er et 
retts sik ker hets pro blem. Vi vet jo at 
hvor dan ting blir lagt frem, og to ne fal let 
som bru kes, har mye å si. Det er også 
ut ford ren de å kom me fra en an nen kul
tur i møte med for eks em pel bar ne ver
net. En an nen svak grup pe er barn. Pro
ses sen i retts sy ste met er be las ten de for 
barn på en helt an nen måte enn for 
and re, selv om det er økt fo kus på det te 
i sam ta ler med ret ten og sak kyn di ge.

– JOB BER DU NOE PRO BONO?

– Ja, vi har en ad vo kat vakt hver fjor
ten de dag på bib lio te ket her i Stav an
ger, der folk kost nads fritt kan få inn til 
tret ti mi nut ter med ad vo kat. Det te er 

en ord ning som fle re ad vo ka ter i Stav
an ger del tar på, der iblant jeg. Og så blir 
det jo fort pro bonoar beid i sa ke ne 
et ter of ent lig sa lær sats. Kli en te ne sli ter 
ofte med and re ting som du bi står med 
uten å få be talt for det.

– HVIS DU FIKK VÆRE JUS TIS MI NIS-
TER FOR EN DAG, HVA VIL LE DU HA 
GJORT?

– Jeg vil le be vil get mer mid ler til dom
sto le ne, for de er en propp i sy ste met 
vårt. Vi ser hvor stor be last ning det kan 
være å set te li vet på vent og ikke kom
me vi de re for di sa ken ikke kom mer 
opp, for di skif tet, bar ne for de lin gen el
ler straf e sa ken ikke blir av gjort. Til sy
ven de og sist er det vel dig dår lig sam
funns øko no mi å ha en slik propp i 
dom sto len.

Navn: Stian Kristensen

Alder: 40 år

Stilling: Partner i Adius 
Advokater

Spesialitet: Eiendom, men 
også betydelig portefølje 
innenfor straff og barnevern

Familie: Gift, to døtre og en 
sønn (9, 7 og 5 år)

Bosted: Stavanger

Opprinnelig fra: Sola
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Advokatbladet.no har i spalten «Advokatsommer» stilt likelydende spørsmål til kjente og 
mindre kjente advokater. To av spørsmålene handlet om politikk, og viser store forskjeller 
i hva advokatene synes om regjeringens innsats i justispolitikken – og hva de selv ville gjort 
om de fikk sjansen som justisminister for en dag. Her er et knippe av svarene vi fikk:

TEKST: HENRIK SKJEVESTAD

Advokatsommer – valg spesial!

Ville omgjort politi-
reformen
NILS HENRIK PETTERSON, partner 
i Glittertind 

1 – Jeg synes ikke det har vært 
noen særlig innsats. Mye som 
burde vært gjort har ikke blitt gjort, 
og en del som er gjort, burde ikke 
vært gjort.

2. – Omgjort «nærpolitireformen» 
(utrolig hvordan man bruker språket 
retorisk – det burde jo hett 
«fjernpolitireformen»). Politiet skal 
være der folk bor og arbeider. 
Større enheter gir større avstand, 
det er ikke det vi trenger.

1.  – Hva synes du om 
Regjeringens innsats 
på det justispolitiske 
feltet?

2.  – Hvis du var justis-
minister for en dag 
– hva er det første du 
ville gjort?

NB: Svarene er forkortet.

Se alle svarene på 
spørsmålene på  

Advokatbladet.no!

Blir  
irritert  
og forbannet
MARIJANA LOZIC, partner  
i Andenes Aaløkken og medlem 
i styret av Forsvarer gruppen

1. – Jeg blir irritert og forbannet 
hver gang jeg må reise til rettsmøter 
eller fengselsbesøk utenbys til halv 
sats. Jeg tror ikke det er god justis
politikk, riktignok og kanskje noe 
snevert sett. Ellers skulle jeg gjerne 
sett en utvidelse av rett til fri rettsh
jelp, og håpet er at politikerne en 
vakker dag får opp øynene og gir 
oss som driver på offentlig sats en 
bærekraftig timesats.

2. – Utvidet rammene for fri rettsh
jelp, skrudd opp offentlig sats til et 
nivå som gjør det levelig å drive et 
advokatkontor kun på disse sakene, 
og regulert lovgivningen slik at det 
ble lettere for enslige, mindreårige 
asylbarn å få opphold.

– Uheldig at ikke flere får fri rettshjelp
ANNE KROKEN, partner i Torstrup og nestleder i Advokatforeningens forsvarer
gruppe

1.– Regjeringen har etter min oppfat
ning et for stort fokus på kun å straffe, 
og bruker for lite ressurser på innhol
det i soningen. Det er uheldig at det 
ikke gjøres mer for å sikre flere adgang 
til fri rettshjelp.

2.– Jeg ville iverksatt strakstiltak for å 
redusere den lange saksbehandlings

tiden hos politi, påtalemyndighet og 
domstoler. Jeg ville innført strengere 
regler for bruk av isolasjon, og innført 
større rom for bruk av annet enn feng
sel for unge lovbrytere fra 18–25 år, og 
sørget for at det ble lagt til rette for fri 
rettshjelp til flere. I tillegg ville jeg stan
set alle forslag til straffeskjerpelser.

Kartlegg asylbarn
SILJE CHRISTINE HELLESEN, advokat 
i Eurojuris og leder i Haugesund krets

1. – Jeg har ikke stemt inn den blåblå 
regjeringen, og er heller ikke impon
ert over retorikk eller politikk. På det 
justispolitiske feltet har jeg spesielt 
lagt merke til forslaget om å øke 

strafferammen for gjerningspersoner 
som har begått flere grove lovbrudd, 
et forslag som bryter med en human 
justispolitikk, og som heldigvis ble 
stemt ned av Stortinget.

2. – Iverksatt en hurtig og grundig 
kartlegging av asylbarns og enslige 
mindreårige asylsøkeres levekår i 
Norge, og foreslått nødvendige 
endringer i regelverket for å sikre at 
barnets beste går foran såkalte inn
vandringspolitiske hensyn.

Fornøyd med noe
HEGE SALOMON, partner  
i Salomon Johansen og leder 
i bistandsadvokatutvalget

1. – Det er svært positivt at regjerin
gen har foreslått å endre reglene 
slik at flere gjerningsmenn som har 
begått en straffbar handling i 
felleskap, ikke lenger skal få såkalt 
«kvantumsrabatt» i oppreisningen, 
for eksempel i saker om gruppe
voldtekt. Det er nå fire, fem ukers 
ventetid på å få inngitt anmeldelse 
for voldtekt (dersom det ikke har 
skjedd i løpet av siste døgnet) og 
det tar vanligvis et år eller mer å 
etterforske en voldtektssak.

2. – Jeg ville opprettet SEPOL, en 
sentral enhet eller et særorgan for 
alle typer seksualforbrytelser som 
skulle vært døgnkontinuerlig åpent 
for publikum. Jeg ville gjøre det 
attraktivt å jobbe med sedelighets
saker, og sørge for at alle fikk anme
ldt overgrep umiddelbart i alle dis
trikter.

Tilfreds med innsatsen
NICOLAI SKRIDSHOL, partner 
i SANDS

1. – Mitt inntrykk er at innsatsen er 
bra, men det er alltid noe som kan 
gjøres bedre. Jeg synes det er mye 
godt arbeid som skjer mellom 
Norge og det internasjonale sam
funnet, både sivil og strafferettslig. 
Slikt samarbeid er nødvendig for å 
skape forutberegnelighet for hvilke 
forventninger og krav som stilles 
overfor virksomheter og individer i 
den stadig mer internasjonale 
verden vi lever i.

2. – Først ville jeg etablert et svært 
godt team rundt meg; som våget å 
snakke direkte og uten filter. Der
etter ville jeg skaffet meg mest 
mulig kunnskap fra tidligere justis
ministre. I tillegg ville jeg samlet 
forskjellige næringslivsaktører til å 
fortelle om deres opplevelser og 
akilleshæler.

– For hard linje i justispolitikken
KRISTINE HASLE ØVERBY, partner i Wiersholm

1.– Jeg tror ikke det er noe å si på 
innsatsen, men personlig er jeg nok 
for en mindre «hard» linje i justispoli
tikken enn den nåværende regjerin
gen synes å representere. Ta for 
eksempel forslaget om økt maksstraff, 
som jeg ikke kan se har annet for seg 
enn å legge press på en allerede 
strukket kriminalomsorg.

2.– Wiersholm har bistått i flere asyl
saker på pro bonobasis, noe som har 
gitt våre advokater innblikk i den 
menneskelige siden av sakene, der 
barn som har bodd i Norge i en 
årrekke står i fare for å bli sendt ut av 
landet. Jeg ville prioritert et amnesti 
for disse barna og innført en bedre 
ordning for raskere saksbehandling.
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DEBATTKOMMENTAREN

GENERALSEKRETÆR
ms@advokatforeningen.no

Be hov for in no va sjon er ale ne 
god nok grunn for å ha fi nan si

el le ei e re i ad vo kat bran sjen
De ras ke end rin ge ne som nå skjer i 

hele sam fun net, på vir ker na tur lig vis 
også ad vo kat bran sjen. Spørs må let jeg 
stil ler meg, er om ad vo ka ter og må ten 
ad vo kat virk som het or ga ni se res på i 
dag, er gode nok til å tak le de end rin
ge ne som kom mer.

Når nytt Stor ting vel ges, ar ver det 
NOU 2015:3 – Ad vo ka ten i sam fun net. 
Jeg har til lit til at ny valg te po li ti ke re 
jus te rer for slaget slik at vi får en ny lov 
som sam sva rer med for bru ker nes 
be hov og til pas ses de sto re tek
no lo gi end rin ger bran sjen 
står oven for.

Re pre sen tan ter fra 
Ar bei  der  par  t i  e t , 
der iblant Ha dia 
Ta jik, frem met i 
som mer et for slag 
der Re gje rin gen 
bes om å leg ge til 
ret te for god, ri me
lig retts hjelp av høy 
kva li tet for folk flest. 
Det er lett å støt te for
slaget, men jeg tror ikke re gje
rin gen får det te til uten at ad vo kat
bran sjen til fø res ka pi tal og åp ner opp 
for an nen kom pe tan se.

Jeg tror da gens måte å dri ve ad vo kat
virk som het på – in klu dert hvor dan 
HELP dri ver i dag – over tid vil tape i 
for hold til nye mo del ler. Nye øko no
mis ke mo del ler kan vin ne ter reng, men 
ikke minst vil tek no lo gi end re hvor dan 
ad vo kat tje nes ter kjø pes og le ve res i 
fram ti den. Ad vo kat bran sjen har vært en 
av de mest kon ser va ti ve. Der for er det 
li ten tvil om at end rin ge ne fram over vil 
skje for te re enn hit til.

AD VO KAT BRAN SJEN MÅ FOR NY ES

Av JO HAN DOL VEN, 
grün der og adm. di rek tør 
i HELP Forsikring

Or ga ni se ring av ad vo kat virk som het, 
der kun ad vo ka ter kan eie virk som he
ten, kan sterkt be gren se bran sjens evne 
til å ten ke lang sik tig. Vi har i det sis te 
sett eks emp ler på at noen av de stør re 
fir ma ene som ret ter seg mot det øvre 
sjik tet av næ rings livs kun de ne, har 
be gynt å in ves te re i tek no lo gi for å øke 
ef ek ti vi te ten. Men med de mind re 
ad vo kat fir ma ene som ret ter seg mer 
mot pri vat mar ke det skjer det lite, og 
ei er skaps be gren sin gen er et al vor lig 
hin der for ut vik lin gen.

HELP har det sis te året in ves tert i 
di gi ta le løs nin ger der kun de ne kan 
gjø re en stør re del av job ben selv. Det
te er løs nin ger som det før s te året har 
kos tet oss til sva ren de 12–15 ad vo kat
stil lin ger. Det kom mer til å ta år før vi 
kan for sva re en slik be ty de lig in ves te
ring, men vi skal fort set te å in ves te re 
for di vi har stor tro på at det te over tid 

vil bety at vi kan hol de pri se ne 
på full ver di ge ad vo kat tje

nes ter nede.
En an nen side av 
sa ken er at sta dig 
fle re kun der et ter
spør løs nin ger der 
de selv kan gjø re 
mer av job ben, 
sam ti dig som de 

øns ker ad vo kat råd 
un der veis og kva li

tets sik ring i et ter kant. 
Det te ut lø ser både et 

be hov for bru ker venn li ge 
verk tøy som vi må kun ne til by for å 
til freds stil le kun dens be hov, og det må 
være enk lest mu lig for ad vo ka te ne å 
kva li tets sik re det ju ri dis ke når job ben 
er gjort.

Be ho vet for ju ri disk bi stand vil øke, 
men hvem skal le ve re tje nes te ne 
ri me lig nok? Vi har gjen nom en for
sik rings tan ke gang valgt én måte å 
løse ut ford rin gen på. Vi vet at to av 
tre av våre kun der ikke vil le tatt seg 
råd til ad vo kat om det ikke var for 
for sik rin gen og den kol lek ti ve tan ke
gan gen.

Vi ser et stort og øken de be hov, og 
alle som job ber med å til by ad vo kat tje
nes ter, er et ter vårt syn i en god po si
sjon. Sam ti dig tror vi tek no lo gi i enda 
stør re grad vil end re må ten våre ad vo
ka ter job ber på.

Ad vo ka tens uav hen gig het er et ufra
vi ke lig krav, uav hen gig av ei er skap og 
ad vo kat virk som he tens or ga ni sa sjons
form. Det te skal et ter vår me ning iva
re tas i lov ver ket, slik Eng land og Wa les 
har klart. Ad vo kat bran sjen tren ger eks
ter ne ei e re, som kan til fø re kom pe
tan se og ka pi tal, men kra ve ne til ei e re 
og hvor dan ei er ska pet ut ø ves, må 
re gu le res strengt, for å gi kun de ne et 
minst like sterkt vern som de ad vo kat
etis ke reg ler i dag kan til by. Det er en 
grunn leg gen de svak het ved advokat
lovutvalgets ar beid at eng elsk mo dell 
ikke er ut re det nær me re for Nor ge.

Jeg hå per ny lov blir skre vet med 
tan ke på hva som er best for kun den, 
fram for hva som er best for ad vo ka ten.

Mor gen da gens ad vo kat virk som het 
må sen ke pri se ne og øke ef ek ti vi te ten, 
i hvert fall i enk le re sa ker. El lers vil 
rene tek no lo gis ke løs nin ger og helt 
nye ak tø rer ta over. Man ge sli ke ak tø
rer ser vi al le re de etab le re seg i mar ke
der uten for Nor ge.

Til spørs må let inn led nings vis: Jeg er 
over be vist om at ad vo ka ter er de bes te 
til å løse ju ri dis ke be hov, også for mor
gen da gens kun der. Men vær åpne for 
at and re pro fe sjo ner, tek no lo gi og eks
ter ne ei e re kan være bra for ut vik lin
gen av den ne til nå kon ser va ti ve bran
sjen.

«Sta dig fle re kun-
der et ter spør løs-

nin ger der de selv kan 
gjø re mer av job ben, sam-

ti dig som de øns ker ad-
vo kat råd un der veis.»

Jo han Dol ven

DEBATTINNLEGG  
sendes til  
redaksjonen @advokatbladet.no. Frist til 
neste utgave er 18. september. 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.

Under Arendalsuka i midten av 
august fremførte Advokatfore

ningen en rettssak som rollespill for 
andre gang. I fjor handlet saken om 
sovevoldtekt, denne gangen var det en 
bildrapssak. Den etterfølgende debat
ten med politikere viste hvorfor det er 
så viktig at vi arrangerer slike rollespill.

Rollespillets forsvarer Berit 
ReissAndersen oppfordret i 

år politikerne til å tenke utenfor bok
sen og ikke bare snakke i henhold til 
partiprogrammet – fordi livet er mer 
komplisert enn som så. Hennes 
oppfordring er essensen i hvorfor 
Advokatforeningen arrangerer disse 
rollespillene. Både politikere og vi 
andre kan lett bli revet med når medi
ene skriver om alvorlige strafesaker. 
Slik saken fremstilles i avisen, synes 
strafen ofte ikke streng nok.

Begge utgavene våre av rolles
pillet har vist noe annet – pub

likum ønsker en lavere straf enn dom
merne og politikerne!

Rollespillet ble fremført til
nærmet likt slik en strafesak 

gjennomføres i en rettssal, men på kor
tere tid. Etterpå fikk publikum ta still
ing til skyld og straf via avstemning på 
mobilen.

Det viste seg da at når folk hadde 
fått oppleve saken i sin fulle 

bredde, så ønsket de en lavere straf enn 
det som faktisk ble idømt i den reelle 

strafesaken. Vi fikk også høre kom
mentarer om at sakene ikke oppfattes 
så svarthvitt når man får se den frem
ført i rettssalen. Rollespillet øker 
forståelsen for at alle saker har mange 
nyanser, og at det er flere skjebner 
involvert. Det ikke er så enkelt å ta 
stilling til skyld og straf.

Advokatforeningen gikk tidlig
ere i sommer imot regjeringens 

forslag om å øke straferammen for 
gjerningspersoner som har begått flere 
grove lovbrudd. Medier og politikere 
bruker ord som «straferabatt» når de 
diskuterer, og legger til grunn at folk 
flest ønsker strengere strafer.

I Advokatforeningen ønsker vi å 
bidra til at den rettspolitiske debat

ten baserer seg på fakta og ikke tab
loide overskrifter. Vi forstår behovet 
for å forenkle juridisk språk slik at 
andre enn jurister forstår hva som dis
kuteres, men det er viktig at nyansene 
i sakene ikke forsvinner i iveren etter å 
forenkle. Arrangementer som Advokat
foreningens rollespill er med på å vise 
politikere og publikum hvordan lover 
fungerer i det virkelige liv.

Vi opplever at vi etter rolles
pillene får reflekterte samtaler 

rundt strafens lengde, strafens preven
tive efekt og hvorfor vi strafer. Poli
tikere med et partiprogram i lommen 
må ta et standpunkt basert på faktum 
som ble presentert i saken, og i et lite 
øyeblikk ikke tenke på valgkamp.

Når saken er mer  
komplisert enn i tabloidene

Fjorårets rollespill ble sett av flere 
hundre personer i tillegg til de 

mange tusen som fikk med seg Bergens 
tidendes strømming av arrangementet 
på nett.

I år fikk rundt åtti personer plass på 
vårt arrangement på Arendalsuka, i 

tillegg til politikerpanelet. Vi bruker tid 
og ressurser på slike arrangementer, 
men når vi opplever så gode debatter i 
etterkant, føles det virkelig verdt inn
satsen. Så får vi bare håpe at politik
erne tar med seg lærdommen inn i 
arbeidet med partiprogrammene. Og 
at publikum i salen eller på nettet har 
fått et nytt perspektiv når han eller hun 
leser om strafesaker i mediene.



Advokatbladet 8/9–2017    5150    Advokatbladet 8/9–2017

DEBATTDEBATT

Trenger du en TranslaTør?
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Juridisk oversetterekspertise
Våre erfarne statsautoriserte translatører 
gir deg rask og profesjonell service.
Kontakt oss gjerne på tlf. 55 30 17 30, 
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ANNONSE

En ny kommisjon skal sikre 
Norge uavhengige og moderne 

domstoler. Kommisjonen har fått 15 

Ku dos til Da gens Næringsliv 
som har gitt plass til en om fat

tende og va ri ert de batt om men nes ke
ret tig he ter i som mer! De bat ten om 
men nes ke ret tig he ter, po li tikk og dom
stols kon troll har på gått len ge, men har 
nok ikke vært «al le manns eie». Mitt 
inn trykk er at de bat ten i som mer har 
blitt lest med stor in ter es se, også blant 
folk som ikke tid li ge re har vært sær lig 
opp tatt av men nes ke ret tig he ter. Det er 
fan tas tisk.

De bat ten star tet med to inn legg av 
pro fes sor Ole GjemsOn stad hvor det 
ret tes sterk kri tikk mot men nes ke ret tig
hets jus sen og men nes ke ret tig hets mil jø
ene. Ukri tis ke dom sto ler og men nes ke
ret tig hets ak ti vis ter har «hyper inflatert 
og de va lu ert» men nes ke ret tig he te ne. 
Han an ty der at det hele pre ges av en 
«eli tis tisk, oven franed po li tisk kor
rekt het». Pri sen vi be ta ler for det te skal 
være Bre xit, Trump og Le Pen – in tet 
mind re.

GjemsOnstads kri tikk blir fulgt 
opp av pro fes sor Jan ne Haa land Mat
lari. Hun er sterkt kri tisk til dom stols
kon trol len og den dy na mis ke me to
den som blant an net EMD an ven der. 
Hun av vi ser at dom sto ler skal være 
«over dom me re» i vårt de mo kra ti: 
Opp lys te bor ge re bør ikke god ta at 
ju ris ter tol ker men nes ke ret tig he te ne 
for dem. Hun an ty der støt te til en 
stats mi nis ter som i mø tet med ki ne
sis ke for ut set nin ger vel ger å tie om 
Liu Xiaobos sak: «Her er alt så val get 
mel lom å si det rik ti ge og ta sto re 
øko no mis ke kon se kven ser». Jeg opp
fat ter hen ne slik at hun har mer sans 
for re al po li tikk enn men nes ke ret tig
hets juss.

ADVOKAT-REPRESENTASJON I NY DOMSTOLKOMMISJON

SOMMEREN DA AGURK-STOFFET BLE ERSTATTET AV EN 
REAL MENNESKERETTIGHETSDEBATT

Av HANS STENBERG
NILSEN, pensjonert 
advokat, tidligere leder av 
Advokatforeningen 
(1985–1988)

Av FRODE ELGESEM, leder 
av Advokatforeningens 
menneskerettighetsutvalg 
og medlem av Norges 
OECD kontaktpunkt for 
ansvarlig næringsliv.

medlemmer, antagelig ut fra tanken 
om at alle skal med. Flere har jussen 
som underlag og endog vært innom 
advokatyrket, men bare ett av med
lemmene er nå praktiserende advokat 
etter titlene å dømme.

Det burde iallfall vært to. Kommis
jonen skal blant annet utrede organ
iseringen av domstolene, ny dom
stolstruktur, domstolenes oppgaver, 

Her får man alt så kri tik ken klart 
frem: Men nes ke ret tig he te ne opp fat tes 
som et de mo kra tisk pro blem og so si a le 
og/el ler øko no mis ke kri ser vil føl ge 
med mind re men nes ke ret tig he te ne 
fjer nes som be grens ning på den po li
tis ke makt ut øv el se.

I de bat ten er det man ge mot inn legg. 
Pro fes sor Ei rik Holm øy vik har et ter 
mitt syn rett når han sier at GjemsOn
stad «spar kar inn halvopne dø rer, tek for 
hardt i og kastar bar net ut med bade
vat net». Gjen nom de batt inn leg ge ne 
på vi ses det både at men nes ke ret tig he
te ne har en so lid de mo kra tisk for ank
ring, og at dom sto le ne – her un der 
EMD – selv føl ge lig har be ty de lig re s
pekt for de mo kra tisk ved tatt po li tikk.

Holm øy vik igjen: «Rettane i EMK 
inneheld ofte eit vidt spil le rom for 
na sjo na le sty res mak ter». I and re inn
legg fin ner vi uli ke for kla rin ger på hva 
men nes ke ret tig he te ne er. Pro fes
sor Hans Pet ter Gra ver slår 
fast at «men nes ke ret
tig he te ne skal set te 
gren ser og de skal 
ut ford re mak ten». 
Han un der stre
ker at «in ter na
sjo nalt vern om 
men nes ke ret tig
he te ne er kan skje 
et av det ty ven de 
år hund res stør ste 
frem skritt for men nes
ke he ten».

Gra ver og fle re med ham øns
ker li ke vel å skil le mel lom det mer 
«opp rin ne li ge» for må let med ret tig he
te ne («vern mot at dik ta tur og un der
tryk kel se gjen opp står») og den vi de re
ut vik ling som skjer gjen nom en 
dy na misk tol king, gjer ne in spi rert av 
ret tig he te nes «uto pis ke side med løf te 
om et sta dig bed re sam funn». Det lig
ger ofte im pli sitt at det stort sett er det 
sis te som nors ke dom sto ler og EMD 
dri ver med for ti den.

efektivitet, kvalitet og tilgjenge lig
het.

Advokatene med deres klienter, sivilt 
og straferettslig, utgjør den største 
brukergruppen av domstolstjenester, 
og er en viktig stemme i komiteen. For 
Advokatforeningen vil det være en 
selvsagt oppgave å følge fremdriften 
nøye, med innspill og refleksjoner 
underveis.

Her lig ger også en kri tikk: I da gens 
Nor ge ser vi ikke sli ke trus ler som ret
tig he te ne opp rin ne lig skul le være bol
verk mot, og der med er det ikke be hov 
for å hånd he ve men nes ke ret tig he ter 
som be skyt tel se mot dik ta tur. Det te 
blir en slags «midd le ground» hvor 
man sier at retts lig vern mot brudd på 
men nes ke ret tig he te ne er vik tig, men 
at det stort sett ikke er be hov for det te 
i Nor ge i dag.

Så da er sce nen satt: Vi har makt po
li ti ke re og de mo kra ti fun da men ta lis ter 
på den ene si den, og til hen ge re av da
gens ty de li ge dom stols kon troll og vårt 
selv bil de som en na sjon som kjem per 
for men nes ke ret tig he ter, på den and re. 
Mer i mid ten har vi de som er kjen ner 
at retts lig be skyt tel se av men nes ke ret
tig he ter er vik tig, men un der and re 
for hold enn det vi har i Nor ge i dag.

Den ne de bat ten må fort set te. De bat
ten er i seg selv en lø pen de, kor ri ge

ren de fak tor både på juss og 
po li tikk.

For oss som er opp
tatt av men nes ke ret
tig he ter, har som
me rens de batt 
vært en fest fore
stil ling. Men li ke
vel blir man over

ras ket over styr ken 
i kri tik ken mot 

men nes ke ret tig he te ne. 
Holm øy vik pe ker på et 

pa ra doks: «Det er påfallande 
korleis GjemsOn stad listar seg 

mu se stil le rundt den sto re ele fan ten i 
det nors ke po li tis ke rom met: EU 
retten».

Hvor kom mer det sto re en ga sje
men tet i kri tik ken av men nes ke ret tig
he te ne fra? Jeg har ikke noe godt svar 
på det te. Men ten den sen til å pri ori
te re re al po li tik ken ser vi blant an net 
igjen i re gje rin gens nye Kinapo li tikk, 
der men nes ke ret tig he te ne ta per for 
næ rings in ter es ser. Det be tyr at vår rol

«En skuffende 
side av sommerens 
debatt har vært den 
lettvinte og grunne 

omtalen av ulike dommer 
fra Høyesterett og 

EMD.»
Frode Elgesem

le og vårt selv bil de som en na sjon som 
kjem per for men nes ke ret tig he ter og 
gir en stem me til de for fulg te end res, 
slik Har ald Stang hel le for mu le rer det i 
Af ten pos ten 19. au gust i år.

I den vi de re de bat ten er det vik tig å 
skil le mel lom det retts li ge inn hol det av 
men nes ke ret tig he te ne og det som er 
mer po li tis ke fø rin ger. Det gjel der både 
inn hol det i kon ven sjo ne ne og i de 
do ku men te ne som kom mer ut av for 
eks em pel FNsy ste met. Det er stor og 
prin si pi ell for skjell på en po li tisk de batt 
i FNs men nes ke ret tig hets råd og den 
strengt retts li ge ar gu men ta sjo nen man 

må føre for å vin ne frem med men nes
ke retts ar gu men ter i Høy es te rett.

Man ge inn legg i de bat ten blan der 
sam men god men nes ke ret tig hets juss 
og mer ob sku re frem støt på men nes
ke ret tig hets fel tet. Det er også vik tig å 
ba se re ar gu men ta sjo nen på en re de lig 
frem stil ling av retts prak sis. En skuf
fen de side av som me rens de batt har 
vært den lett vin te og grun ne om ta len 
av uli ke dom mer fra Høy es te rett og 
EMD.

For meg frem står det te som det sen
tra le: Dom stols kon trol len med at 
men nes ke ret tig he te ne re spek te res er et 

sen tralt ele ment i en retts stat. En sterk 
retts stat er ikke en trus sel mot de mo
kra ti et, men styr ker og be skyt ter det. 
Og et ter min me ning er det helt 
av gjø ren de at dom stols kon trol len med 
men nes ke ret tig he te ne er en rea li tet 
også i «gode ti der».

Det er far lig å set te ret tig he te ne på 
«be red skaps la ger» og først ta dem frem 
når de au to ri tæ re kref te ne vir ke lig 
be gyn ner å fes te gre pet. Da er det for 
sent, hvis ikke ret tig he te ne og kon trol
len med dem al le re de er en inn ar bei
det del av vårt sty re sett og av dom mer
nes «DNA».
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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
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En revisor som ga mangel-
fulle råd i forbindelse med 
et generasjonsskifte er 
dømt til å betale drøye 11 
millioner kroner i erstatning 
og sakskostnader. Revisors 
henvisning til en ansvarsfra-
skrivelse i standardvilkåre-
ne ble ikke tatt hensyn til 
av tingretten.

Dette fremkommer i en dom fra 
Bergen tingrett av 7. april 2017 
(TBERG2015–207  404). Både re
visorer og advokater er underlagt et 
strengt profesjonsansvar, og avg
jørelsen vil også ha interesse ved 
vurderingen av advokaters ansvar.

Bakgrunnen for saken var at en 
revisor utførte revisjon for selskap
ene A og B. Revisor foreslo i denne 
forbindelse at det ville være gunstig 
for de respektive selskaps eiere, C og 
D, å gjennomføre et generasjonss
kifte. Revisor presenterte flere alter
native fremgangsmåter for å gjen
nomføre et slikt skifte. Eierne C og 
D gjennomførte deretter et skifte. I 
etterkant ble det trufet flere vedtak 
av skattemyndighetene hvor det ble 
ilagt skatt og arveavgift som eierne 
og deres barn ikke hadde fått til
strekkelig informasjon om. Det ble 

deretter fremmet krav om erstatning 
mot revisor på bakgrunn av de 
skatte og avgiftsmessige belastnin
gene som skiftet medførte.

Retten kom til at revisoren hadde 
handlet uaktsomt, blant annet ved at 
det ikke ble foretatt tilstrekkelige 
undersøkelser om faktiske forhold i 
selskapene. Retten kom videre til at 
det forelå årsakssammenheng, da det 
var sannsynlig at generasjonsskiftet 
ikke ville blitt gjennomført dersom 
de faktiske skatte og avgiftsmessige 
konsekvenser var blitt kjent på 
forhånd. Retten fastsatte det økono
miske tapet til 9.236.211 kroner.

ANSVARSBEGRENSNING IKKE 
ANVENDT

Revisoren anførte at tapet måtte re
duseres i samsvar med en ansvarsbe
grensning i standardvilkårene som 
var vedlagt revisjonsavtalen mellom 
revisor og selskapene A og B. Det 
fremkom her følgende om rådg
ivningsoppdrag:

«Annen revisjonsrelatert bistand 
innen regnskap, skatt og avgift, 
herunder eventuell bistand i tilkny
tning til teknisk utarbeidelse av års
regnskap med noter og/eller lign
ingspapirer avtales løpende og med 
henvisning til dette engasjements
brevet. For slik bistand vil vårt økon
omiske ansvar som følge av mulige 

feil og/eller mangler være begrenset 
til det honoraret vi fakturerer for 
angjeldende bistand.»

For «annen revisjonsrelatert 
bistand» fremkom således av stand
ardvilkårene at revisors økonomiske 
ansvar var begrenset til det som var 
fakturert for bistanden. Salæret i 
denne saken utgjorde 53.171 kroner.

Tingretten slår fast, under hen
visning til høyesterettspraksis, at 
standard ansvarsbegrensning kan 
påberopes dersom den har et tydelig 
innhold, og ikke strider mot presep
torisk lov. Men tingretten legger til 
grunn at ansvarsbegrensningen etter 
sin ordlyd ikke kom til anvendelse 
for det aktuelle rådgivningsoppdra
get: Bistand i forbindelse med et 
generasjonsskifte kan ifølge tingret
ten ikke anses som «annen revisjons
relatert bistand» som ansvarsbegrens
ningen omfatter.

Retten viser til at et generasjonss
kifte hovedsakelig angår selskapets 
eiere og deres barn, og ikke selskapet. 
Retten viser videre til at standard
vilkårene ble vedtatt av selskapene A 
og B, og at vilkårene ikke var vedtatt 
av eierne som privatpersoner.

Revisor ble således dømt til å 
betale tapet i sin helhet. Revisor ble 
også idømt å betale 1.770.259 kro
ner i sakskostnader. Dommen er 
anket til lagmannsretten.

Skatterådgivning og ansvarsfraskrivelse

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)

Skillet mellom tredjelandsborgere og 
EØSborgere gjennomsyrer utlend
ingsretten. Vi har laget regler som gjør 
det mye enklere for EØSborgere å bo, 
jobbe og studere i Norge. Til gjengjeld 
får vi de samme rettighetene i andre 
EØSland. Prinsippet om ik
kediskriminering er essensielt, og 
EØSborgere skal så langt det lar seg 
gjøre behandles som norske borgere. 
Et område skiller seg imidlertid ut; 
EØSborgere som havner i fengsel ut
vises over en lav sko, uten at EØSver
net ser ut til å utgjøre noen ekstra 
skranke.

Fri bevegelighet er et grunnleg
gende prinsipp i EØSretten. Utgang
spunktet er at EØSborgere skal kunne 
bevege seg fritt over grensen, og 
unntak fra dette må begrunnes. Dette 
underbygges også av ikkediskrimin
eringsprinsippet, som sier at EØS
borgere skal behandles som norske 
borgere. Følgelig skal EØSborgere 
som begår kriminalitet i Norge, som 
utgangspunkt ikke utsettes for andre 
sanksjoner enn en norsk borger. Sam
tidig åpner regelverket for at strafede 
EØSborgere utvises dersom det fore
ligger gjentakelsesfare og det ikke er 
uforholdsmessig å utvise dem.

At det foreligger en slik adgang har 
gode grunner for seg. Men Jussbuss ser 
at norske myndigheter i praksis har 
lagt seg på en linje som gjør at det 
EØSrettslige utgangspunktet viskes 
bort.

For utvisning av både tredjelands
borgere og EØSborgere er det krav 

om en utløsende handling, og at 
utvisning i tillegg ikke er uforholds
messig. Høyesterett har i Rt. 2009 s. 
705 sagt at forholdsmessighets
vurderingen er den samme for EØS
borgere som for tredjelandsborgere. 
For EØSborgere er det i tillegg et 
krav om gjentakelsesfare. I denne 
vurderingen skal ikke tidligere strafe
dommer være nok til å fastslå gjen
takelsesfare. Jussbuss ser likevel at 
denne vurderingen ofte blir over
fladisk, og at utlendingsmyndighetene 
mangler konkrete holdepunkter for å 
vurdere gjentakelsesfaren.

For det første mangler det insentiver 
til kontradiksjon. Innsatte i Norske 
fengsler får gjerne forhåndsvarsel flere 
år før endelig utvisningsvedtak forelig
ger. De får ingen oppfordring til å 
komme med informasjon i perioden 
fra de først svarte på forhåndsvarsel til 
utvisningsvedtaket foreligger. Ved 
begynnelsen av soningen kan det ofte 
være vanskelig å argumentere mot 
gjentakelsesfare fordi man ikke har hatt 
mulighet til å vise et endret adferds
mønster. Senere har man kanskje let
tere for å argumentere mot dette. Det 
svekker kontradiksjonen at de innsatte 
ikke får en oppfordring til å levere inn 
dokumentasjon på senere endret atferd.

Videre senkes kravet til sannsyn
lighet for gjentakelse dersom vedkom
mende har begått alvorlig kriminalitet. 
Dette er fastslått av Høyesterett i Rt. 
2009 s. 705. Det skal altså mindre til å 
konstatere gjentakelsesfare i disse tilfel
lene. Jussbuss erfarer at terskelen i 

praksis senkes så mye at det ikke lenger 
er realitet i vurderingen. I mange til
feller vises det nesten utelukkende til 
at vedkommende har begått flere 
strafbare handlinger, eller at kriminal
itetens art tilsier gjentakelse.

Utlendingsmyndighetene virker 
også å ha en vid forståelse av hva som 
anses som alvorlig kriminalitet. Dette i 
sammenheng med problemene med 
kontradiksjon, gjør at de restriksjoner 
som skal sikre EØSborgernes særlige 
rettigheter blir illusorisk.

Jussbuss er bekymret for at det ver
net som EØSborgere faktisk har, i 
realiteten forsvinner i utvisningssaker. 
Ikkediskrimineringsprinsippet tilsier 
at EØSborgere som har sonet sin 
straf, fortsatt skal ha sine øvrige ret
tigheter i behold. Jussbuss erfarer deri
mot at de fleste får forhåndsvarsel og 
vedtak om utvisning. Selv om utvisning 
ikke defineres som straf, oppleves det 
slik for den som får vedtaket.

Jussbuss forstår at det er nødvendig 
med en adgang til å utvise, og at staten 
har en vid skjønnsmargin etter EØSre
glene. Likevel mener vi at norske myn
digheter har tøyd denne strikken for 
langt. Justisdepartementet har i instruks 
til UDI og UNE gitt føringer for at det 
skal vurderes utvisning av EØSborgere 
selv for simpelt tyveri og naskeri. Dette 
fremstår som uforholdsmessig og 
diskriminerende overfor personer som 
faktisk har sonet sin straf. Jussbuss 
mener derfor at EØSborgere i real
iteten fratas sitt EØSvern idet de begår 
en strafbar handling.

Strafedømte  
fratas EØSvern

Av KARINA KVIEBAKK 
MAUREN
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Pål W. 
Lorentzen

I årets valg kamp har Pål W. 
Lo rent zen kalt ung doms-
politi ker ne fra Høy re og FrP 
for «dres ser te pud ler» og 
an kla get dem for å svik te 
kom men de ge ne ra sjo ner. 
Han har lite til overs for 
da gens makt ha ve re, og tror 
at his to ri ens dom vil bli hard.

TEKST: NINA SCHMIDT

Høy es te retts ad vo kat Pål W. Lo rent zen 
(76) har vært i ad vo kat bran sjen i snart 
fem ti år. Han var le der av Ad vo kat fo re
nin gen fra 1988 til 1991, og le der av 
Retts sik ker hets ut val get fra 1994 til 
2004.

Han er en av ini tia tiv tager ne bak 
Green peace Nor ge og Na tur og Ung
doms søks mål mot Sta ten for å få stan
set ol je bo ring i Ba rents ha vet, og står – 
sam men med ad vo kat Cato Schiøtz 
– bak gjen opp ta gel ses be gjæ rin gen i 
Tor ger sensa ken.

Du har vært sen tral i ar bei det 
med å for be re de et søks mål mot 
Sta ten for å få stan set ol je ut vin-
ning i Ba rents ha vet, og har ut talt 
at sa ken vil bli «år hund rets retts-
sak». Hva før te til at du ble in vol-
vert i ar bei det for å stop pe den 
så kal te 23.konsesjonsrunde?
For det før s te var jeg med lem av det 
så kal te Men nes ke retts ut val get som ble 
ned satt av Stor tin get i 2009, og som 
før te til end rin ger i Grunn lo ven i 
2014. Gjen nom det te ar bei det gikk vi 
grun dig gjen nom § 112, og for lø pe ren, 
110 B. Be stem mel sen had de nett opp 
som for mål å set te opp kon sti tu sjo nel
le og retts lig for plik ten de skran ker for 
til tak som tru er mil jø et. Hele po en get 
med §112 er å være et verk tøy i mil jø
ets tje nes te.

Den and re år sa ken til mitt en ga sje
ment går til ba ke til 2006, da jeg ble 
in vi tert av Bill Clin ton til New York 
for å høre Al Gores fore drag «An 
in con ve nient truth», som han fikk 

No bel pri sen for i 2007. Jeg job bet i et 
nett verk med Clin ton i man ge år, noe 
som ga in spi ra sjon til å stif te Norsk 
Kli ma stif tel se, der jeg er sty re for mann 
i dag.

Stif tel sen ar bei der med et stort nett
verk av uni ver si te ter, forsk nings in sti tu
sjo ner og høy sko ler, og til fø res enor me 
men ger forsk nings da ta som gir oss en 
god inn sikt i hva vi har i ven te. Vi ser at 
olje og gass na sjo nen Nor ge, som er 
ver dens sy ven de stør ste, har vært og er 
en ikke uve sent lig bi drags yter til 
ut slipp av kli ma gas ser og til tem pe ra
tur stig ning, og der med til den kli ma 
og mil jø ka ta stro fen som ven ter oss.

Vi de re ser vi at Re gje rin gen dri ver 
en ener gi po li tikk som om Grunn lo
ven §  112 ikke ek si ster te. Og den ne 
til de lin gen – og her er vi frem me ved 
mitt po eng – av bore til la tel ser i 23.
konsesjonsrunde i Ba rents ha vet, vil ha 
be ty de lig ne ga tiv kli ma ef ekt, og gir 
mu lig het til å få prø vet den ne Grunn
lovsbe stem mel sen.

Re gje rin gen har av vist at ol je le-
ting i Ba rents ha vet er et brudd på 
§ 112, og hev det at «kon se sjons-
run den er for ank ret i et bredt fler-
tall på Stor tin get», og at pro ses-
sen for ut har vært «grun dig og 
de mo kra tisk». Sy nes du det er 
rik tig å over la te til dom sto len å 
av gjø re det te spørs må let?
Jeg me ner at Re gje rin gen og våre stør
ste po li tis ke par ti er har ab di sert i ener
gi po li tik ken. Det er i rea li te ten olje lob
by en som set ter dags or de nen og sty rer 
po li tik ken, og det gjel der også ut for
min gen av de så kal te «sann he te ne» som 
den ne po li tik ken byg ger på. Nors ke 
po li ti ke re, og le der skri ben te ne i våre 
stør ste me di er, frem står som opp sikts
vek ken de kunn skaps lø se når de hev der 
at en dom stols prø vel se i det te til fel let 
frem står som noe eks tra or di nært. Tvert 
imot, å prø ve grunn lovs mes sig he ten av 
et for valt nings ved tak inn går i en nær
me re to hund re års retts tra di sjon i Nor
ge. Det er over ho det ikke noe opp sikts
vek ken de ved det te.

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

Skriv til nina@advokatbladet.no

Navn: Pål W. Lo rent zen, 
76 år

Tit tel: Høy es te retts
advokat i Ad vo kat fir ma et 
Er land, Ver ling & CO

Bo sted/opp rin nel ses sted: 
Ber gen

Si vil sta tus: Gift, to døt re, 
fem bar ne barn

Når star tet ditt eget mil jø en ga-
sje ment, og hva ut løs te det?
Jeg har hatt et en ga sje ment len ge, og 
var med i kam pen om Aur lands da len i 
1969. Et ter at Norsk Kli ma stif tel se ble 
etablert i 2010 har det tatt av, og et ter 
at jeg for lot et stort ad vo kat fir ma. Det 
er ikke så en kelt å mene så spens tig om 
ting i et stort for ret nings ad vo kat fir ma.

Hva sy nes du om årets valg kamp?
Jeg sy nes svært lite om den. Jeg mer ker 
meg at de sto re par ti ene med flid for
sø ker å unn gå å de bat te re de van ske li
ge og uunn gåe li ge spørs må le ne i sam
ti den, som kli ma spørs mål.

Hva sy nes du om ut vik lin gen i ad-
vo kat bran sjen som har skjedd i lø-
pet av de åre ne du har prak ti sert?
Jeg vil be skri ve ut vik lin gen som for
mi da bel. Den er gått fra et mer gener
alistisk fag lig stå sted til sterk spe sia li se
ring, man kan kan skje også si 
frag men te ring. For min egen del har 
jeg all tid vært av hen gig av det general
istiske stå sted, og sett det te som en for
del, blant an net for di også dom me re er 
ge ne ra lis ter. Så me ner jeg at ad vo ka te
ne klart er blitt mer pro fe sjo nel le, som 
jo er et po si tivt trekk. I til legg er de 
blitt mer kom mer si el le, det kan være 
både po si tivt og ne ga tivt.

Ett trekk som jeg me ner er ne ga tivt, 
er at ad vo kat stan den nå leg ger seg tet
te re opp mot kli en te ne og iden ti fi se rer 

seg ster ke re med de res in ter es ser for å 
kun ne hol de på dem. Det me ner jeg 
har gått ut over stan dens og yr kets uav
hen gig het, og ser på det som et sterkt 
mi nus. Jeg er over ras ket over at det te 
ikke er blitt de bat tert i ster ke re grad.

Du er egent lig pen sjo nist, men er 
sta dig å se i me dia. Tar du fort satt 
or di næ re ad vo kat opp drag, og 
hva slags sa ker job ber du da 
med?
Jeg er ikke pen sjo nist, jeg er i full ak ti
vi tet. Jeg tar de sa ke ne som jeg sy nes er 
prin si pi elt in ter es san te, kom bi nert 
med sa ker in nen for and re in ter es se felt, 
som næ rings el ler kul tur li vet. Jeg er 
for tiden sty re le der i Hor da land tea ter, 
i Cor ner tea te ret, i Ed vard Grieg Kor 
og i en tea ter or ga ni sa sjon.

Du er så er fa ren og kunn skaps rik at 
noen me ner at du kan vir ke litt 
«skum mel». Sy nes du selv at det er 
grunn til å fryk te deg på noen måte?
Det er litt van ske lig å sva re på. Jeg inn
ser at det en kel te gan ger opp står et 
«trøkk» i sa ker som jeg er i. Det kan 
ten kes at det te «trøk ket» også mer kes 
hos mot par ten. Jeg blir en ga sjert i sa ke
ne mine, men prø ver jo å være ri me lig.

Be skriv en van lig ar beids dag:
Den be gyn ner med en halv an nen ti mes 
vand ring fra Ytre Sand vi ken frem til 
kon to ret på Nord nes, den tu ren går jeg 

i all slags vær. På vand rin gen går jeg 
gjen nom da gens ut ford rin ger og gjø re
mål, så de fles te løs nin ger lig ger klar på 
hard dis ken når jeg be gyn ner på kon to
ret. Så har jeg da en lunsj med hyg ge li ge 
kol le g er og sek re tæ rer og har mø ter ute 
på byen el ler kon to ret gjen nom da gen, 
og sånn i halv firefireti den ven der jeg 
ne sen hjem over, også da gjer ne til fots, 
hvis væ ret ikke er for elen dig.

Hvem me ner du er Nor ges bes te 
ad vo kat på ditt felt?
Jeg har møtt man ge glit ren de ad vo ka
ter opp gjen nom åre ne, men inn ser at 
man ge nye ge ne ra sjo ner er kom met til 
som jeg ikke kjen ner. Så det er litt uri
me lig å hei se opp et be stemt navn, 
men jeg kan kan skje si at jeg for ti den 
har et nært og godt sam ar beid med 
Cato Schiøtz, som jeg har stor re spekt 
for.

Hva er ditt mor gen ri tual?
Det er å ha en lang god sam ta le med 
min livs led sa ger og gode råd gi ver, min 
kone Hel ga, den kan gjer ne ta en time 
el ler halv an nen. Da drøf tes alle mu li ge 
tema, fra da gens ut ford rin ger til de 
mer fi lo so fis ke spørs mål. Vi har beg ge 
den innstilingen at vi ser hver dag som 
en ny mu lig het som vi er takk nem li ge 
for å få med oss.

Er du ak tiv i so si a le me di er?
Nei.

Hvil ke TV-se ri er føl ger du med 
på?
I som mer fant vi nede i en gam mel 
kis te en haug med gam le fil mer med 
de tek ti ven Mor se, så som me ren har 
gått med til dem.

Der som søks må let 
skul le vin ne frem, 
hva tror du vil le bli 
kon se kven sen for makt for-
de lin gen i Nor ge, sett i et stør re 
sam funns per spek tiv?
Stor tin get har vært over ty de li ge på at 
§112 skal kun ne be nyt tes som en 
skran ke, og søks må let har der for in gen 
be tyd ning for makt for de lin gen. Jeg har 
fle re gan ger ut talt at kli ma kam pen 
ikke vin nes i Høy es te rett. Sa kens stør
ste be tyd ning er at den mo bi li se rer og 
be visst gjør. Søks må let vek ker også stor 
in ter na sjo nal opp merk som het, blant 
an net for di det kas ter lys over norsk 
dob belt mo ral.

Men selv en tapt sak i Høy es te rett 
vil kun ne ha en vik tig po li tisk funk
sjon, slik eks em pel vis Alta sa ken had de 
når det gjel der annerkjennelse av 
sa mis ke ret tig he ter. Men jeg me ner 
alt så at sa ken bør vin nes, og at en fel
len de dom mot Sta ten vil kun ne bli et 
vik tig gren se mer ke i ener gi po li tik ken.

I et blogg inn legg på Norsk Kli ma-
stif tel ses nett si der an kla ger du 
da gens ung doms po li ti ke re for å 
svik te sin egen og kom men de 
gene ra sjo ner. Ung doms po li ti ker ne, 
sær lig fra Høy re og FrP, frem står 
som «dres ser te pud ler i kli ma -
debat ten», skri ver du. Har du fått 
noen re spons?
Jeg re gist re rer at blog gen, og ut sag net 
mitt, har fått stor opp merk som het. Som 
et sam funns en ga sjert men nes ke gir jeg 
ut trykk for mitt per son li ge syn. Mitt 
ho ved punkt er at det ek si ste rer en dyp 
og grunn leg gen de in ter es se kon flikt 
mel lom de som sty rer sam funns ut vik
lin gen i dag, og våre et ter kom me re, re
pre sen tert ved da gens unge. De vil få 
kon se kven se ne av den ne po li tik ken 
midt i fan get. Jeg me ner vel dig sterkt at 
ung doms po li ti ker ne, sær lig fra Høy re 
og FrP, svik ter sin egen ge ne ra sjon ved 
ikke å ta et opp gjør med den ne po li tik
ken. Et ter ti den kom mer til å fel le en 
hard dom over da gens po li ti ke re.

Det sis te ti å ret har Pål W. Lo rent zen job bet mye med men nes ke ret tig he ter og yt rings fri hets
spørs mål. – Men å gå i ret ten, det er mitt egent li ge me tier, sier han. Foto: Aina J. Røn ning
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Fors ker Olaf Hal vor sen Røn ning har 
bi dratt i grup pe som skal hjel pe 
ki ne sis ke myn dig he ter å bed re 
retts sik ker he ten i lan det.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

Fle re skal få til gang på ad vo kat

Olaf Røn ning for tal te 
ki ne ser ne om fri vil li ge 
rettshjelptiltak i Nor ge, 
blant an net Juss buss 
og Ga te ju ris ten. 
Foto: Pri vat

– Kina har et gan ske godt 
ut vik let retts hjelps sy stem i si vi le 
sa ker, tro lig bed re enn i Nor ge, 
men har slitt med ka pa si te ten 
og kva li te ten, sier Olaf Røn ning. 

Olaf Hal vor sen Røn ning er 
sti pen diat ved Det ju ri dis ke 
fa kul tet i Oslo. Han har i 
som mer vært i Kina, hvor 
det på går en stor stilt re form 
av retts hjelps ord nin ge ne.

EUs Ac cess to Jus ti ce
procjekt har blant an net 
lagt  til ret te for politikk
utviklings mø ter hvor eu ro
pe iske fors ke re, der iblant 
Røn ning, har møtt fag folk 
og po li tisk le del se i Kina for 
å dis ku te re og kom me med 
inn spill i ar bei det.

Den ki ne sis ke retts hjelp
lov giv nin gen gir gan ske 
om fat tende ret tig he ter i si vi le 
sa ker, men ut ford rin ge ne er å 
få det te gjen nom ført i prak sis. 
Ju rist man ge len er ut bredt i 
Kina, og det ar hvert pro ble
mer med kva li te ten på bi stan
den som gis. For skjel len mel
lom by og land er stor, 
for tel ler Røn ning.

– I de stør ste by ene er det 
gan ske man ge ad vo ka ter, mens 
det i en kel te pro vin ser nær
mest ikke fin nes noen ju ris ter.

I straf e sa ker er lov giv nin
gen mind re ut vik let. Som et 
del av re for men iverk set tes 
et pi lot pro sjekt skal gis til
gang til ad vo kat bi stand i alle 
va re tekts fengs ler, og gjen
nom hele straf e sa ken, på pe
ker Røn ning. Må let er at 
det te skal ut vi des til å gjel de 
hele Kina, hvis er fa rin ge ne 
fra pro sjek tet er gode.

SVAKT RETTS SY STEM

For å nå må let, må man ut
dan ne fle re ju ris ter og sik re 

kva li te ten på retts hjelps tje
nes te ne, sier Røn ning.

– Det er gi ven de å få lov 
til å være med på et slikt 
pro sjekt og møte po li ti ke re 
på et så høyt nivå. Vi møt te 
blant an net retts hjelps av de
lin gen i det ki ne sis ke jus tis
de par te men tet.

På mø te ne i Kina for tal te 
han om er fa rin ger fra Nor
ge, og pek te blant an net på 
vel lyk ke de sivilsamfunnsor
ganisasjoner som Juss Buss 
og Ga te ju ris ten.

– STOR GJEN NOM-
FØRINGS KRAFT

Han ble po si tivt over ras ket 
over hvor åpne og po si ti ve 
ki ne sis ke myn dig he ter er til 
å for nye sy ste met, sam ti dig 

som de ikke la skjul på at det 
er fle re ut ford rin ger.

– Så len ge det er høy grad 
av po li tisk vil je, vir ker det 
som om gjen nom fø rings
kraf ten er stor. De vil byg ge 
ka pa si tet, heve kva li te ten, og 
å gjø re retts hjelp mer til
gjen ge lig. De vil prø ve uli ke 
mo del ler, og så eva lu e re og 
iverk set te til tak i stør re og 
stør re ska la.

Li ke vel er det iføl ge  
Røn ning fle re ut ford rin ger 
knyt tet til re for men.

– Re for men som vil sik re 
man ge fle re til gang til ad vo
kat, men har mind re fo kus 
på uav hen gig het enn det vi 
kjen ner fra Eu ro pa. Di lem
ma et er også at kva li tets kon
trol len kan mis bru kes for å 
luke ut ad vo ka ter myn dig
he te ne er mis for nøyd med.

Kut tet 1,3 mill i sa læ ret
Den sven ske ad vo ka ten Aman da 
Hikes, som for svar te seks barns mo ren 
Jo han na Möl ler (42), Ar bo gakvin nen 
som sam men med sin 19 år gam le 
kjæ res te drep te sin far og for søk te å 
dre pe sin mor, har fått re du sert sitt 
sa lær med over 1,3 mil li o ner sven ske 
kro ner, skri ver Ex pres sen. Möl ler ble 
også dømt for å ha drept sin tid li ge re 
ek te mann ved druk ning.

Hikes sa lær krav lød på 4.686.626 
sven ske kro ner for 1745 ti mers 
ar beid med sa ken.

Västmanlands ting rett god tok 
ti me an tal let, men vil le ikke ak sep
te re ad vo ka tens krav om hel ge til
legg med for høy et ti me sats, og sat
te der for ned sa læ ret til 3.327.270 
kro ner.

– Jeg får be talt for de ti me ne jeg 
har søkt om ho no rar for, men jeg 
me ner det blir feil at jeg ikke er blitt 
inn vil get hel ge sats og for høy et 
sa lær, sier Hikes til Ex pres sen.

Svensk salærsats er 1342 kro ner 
pr. time. Hikes ba om 1825 kro ner 
pr. time for ti me ne hun had de job
bet i hel ge ne.

– Ved sær skil te om sten dig he ter kan 
man be gjæ re høy ere sats enn nor
malt, som ting ret ten så må ta stil ling 
til, sier le der Bengt Ivars son i Sveriges 
Advokatsamfund til Ex pres sen.

Kul tur-ut veks ling 
Ad vo kat fo re nin gen fikk før 
som mer fe ri en be søk av en ki
ne sisk de le ga sjon be stå en de 
av le del sen ved det så kal te 
Ho ved kon to ret for of fent lig 
sik ker het i Bei jing, samt jus tis

po li ti ke re fra Bei jing og re dak
tø ren for den ki ne sis ke ad vo
kat for en in gens tids skrift.

Nest le der i ho ved sty ret, 
Pål Beh re ns, holdt en pre
sen ta sjon om Ad vo kat fo re

nin gen og for e nin gens 
ar beid. Ki ne ser ne lur te blant 
an net på hvor dan man får 
ad vo kat be vil ling i vårt land, 
og stil te man ge uli ke spørs
mål om ad vo kat virk som het.

Fra Ad vo kat fo re nin gen stil te Me re te Smith, Pål Beh re ns, Lars Chris ti an En gen, nest le der i Oslo krets og 
ad vo kat full mek tig Eli se We delJarls berg.

Taus hets plikt 
vs.  
skatte kon troll
Wik borg Reinad vo
kat Kaa re An dre as 
Schetelig (bil det) og 
Schjødtad vo kat Ce ci lie Am dahl har 
beg ge fått plass i et nytt ut valg som 
skal ut re de skat te råd gi ve res opp lys
nings og taus hets plikt.

Det re gje rings opp nevn te ut val
gets man dat er å vur de re ba lan se
gan gen mel lom Skat te eta tens 
be hov for kon troll opp lys nin ger, og 
skat te råd gi ver nes be hov for klient
konfidensialitet.

Ba lan se gan gen er van ske lig, sier 
fi nans mi nis ter Siv Jen sen i en pres
se mel ding om opp nev nel sen.

– På den ene si den er ad vo ka ters 
taus hets plikt en sen tral retts sik ker
hets ga ran ti som sik rer fri og for tro lig 
dia log mel lom ad vo kat og de res kli
en ter. Sam ti dig skal Skat te eta ten 
fast set te rik tig skatt til rett tid, sik re 
skat te fun da men tet og be kjem pe 
skat te om gå el se, sier Jen sen.

Ut val get le des av BIpro ses sor 
Mor ten Ki nan der.

Vil ha mer inn syn
Norsk jour na list lag (NJ) vil ha stør re 
of fent lig het i straf fe saks kje den. I sin 
hø rings ut ta lel se til ny straf fe pro sess
lov skri ver NJ at det er tungt vei en de 
grun ner til at of fent lig hets prin sip pet 
også må gjel de po li ti ets og på ta le
myn dig he tens virk som het. NJ vil ha 
en egen inn syns be stem mel se for 
me di e ne i straf fe sa ker, og be kla ger 
at for slaget til ny straf fe pro sess lov 
ikke fore slår å gi all menn he ten inn
syns rett i an mel del ser. NJ ber også 
om et ster ke re kil de vern enn straf fe
pro sess lov ut val get fore slår: «NJs er
fa ring er dess ver re at kil de ver net er 
un der press. Et eks em pel på det te 
er åp nin gen for stør re bruk av po li ti
ets skjul te tvangs mid ler. (…) Jour na
lis ters in for ma sjons ka na ler vil kun ne 
tør ke ut, og me di e nes de mo kra tis ke 
sam funns rol le un der gra ves», he ter 
det i ut ta lel sen.

Sex-tra kas se ring  
i Big Law
Alle tegn ty der på at kvin ner fort satt 
i stor ska la blir gjen stand for uøns ket 
sek su ell opp merk som het i sto re, 
ame ri kans ke ad vo kat fir ma er, me ner 
juss pro fes sor Joan na Gross man ved 
Sou thern Methodist Uni ver si ty, som 
i Har vard Bu si ness Re view har gitt 
kvin ner råd om hvor dan de skal få 
bukt med pro ble met. «I stu di er av 
ad vo kat fir ma er, så sier to tre de ler av 
kvin ne ne at de en ten har er fart el ler 
vært vit ne til tra kas se ring», sier 
Gross man til The Ame ri can Law yer.

At of fent lig he ten ikke kjen ner til 
fle re sa ker, skyl des at de blir løst ved 
mek ling, el ler at kvin nen ikke går ut 
med dem, me ner hun. Gross man 
an be fa ler å jour nal fø re hen del se ne, 
og for tel le om dem til be trod de 
ven ner og fa mi lie, men min ner sam
ti dig om at dis kri mi ne rings sa ker fra 
ar beids li vet har den la ves te vin ner
an de len av alle si vi le sa ker.
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KONTORER FOR ADVOKATER 
I OSLO
Etter foranledning av et medlem har 
styret i Oslo krets drøftet om det fra 
kretsens side bør tas noe initiativ for å 
undersøke muligheten av å få reist et 
kontorbygg for advokater.

Ved reisningen av et bygg vil man an
tagelig med et fornuftig opplegg kunne 
spare meget for den enkelte, eksem
pelvis ved felles bibliotek, møterom, 
sentralbord, budtjeneste m.v. Dessuten 
vil man på felles basis ha mulighet for å 
anskaffe mer hensiktsmessig kontoruts
tyr, eksempelvis fotokopimaskiner, sten
silmaskiner, bokholderimaskiner m.v.

Kretsstyret vil gjerne formidle kontakt 
med eventuelt interesserte advokater. 
Av hensyn til det videre arbeid med sak
en oppfordres interesserte medlemmer 
om å sende noen ord til sekretariatet.

LØPENDE ORIENTERING OM 
FELLESMARKEDETS RETTS-
PROBLEMER
Under behandlingen av Hovedstyrets 
budsjett på representantskapsmøtet i 
Trondheim ble dette spørsmål reist av 
advokat Ditlef Martens.

Formannen meddelte at han hadde 
snakket med professor Carsten Smith 
som hadde opplyst at det var mulig at 

Universitetet ville ofre Fellesmarke
dets rettsproblemer oppmerksomhet.

Hovedstyret besluttet å utsette sak
en til det er avklart hvorvidt Universite
tet kan komme inn i bildet. Formannen 
og generalsekretæren fikk fullmakt til å 
treffe avtale med professor Smith med 
tanke på å få i stand en ordning slik at 
foreningens medlemmer kan holdes 
orientert om utviklingen av Fellesmark
edets rett.

Norsk Advokatblad nr. 9, 1967

50 år siden

TILLATELSE TIL Å VÆRE ADVOKAT VED HØYESTERETT

Kristoffer Larsen Rognvik,  
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, BERGEN

Henrik Boehlke,  
Advokatfirmaet Hjort DA, OSLO

Kristoffer Dons Brøndbo,  
Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA, TROMSØ

NYINNMELDTE
Advokatfullmektiger
Awonligae Amidu, Advokat Leif Strøm, TRONDHEIM
Camilla Andreassen, Advokatfirmaet Hjort DA, OSLO
Matias Apelseth, Kluge Advokatfirma AS, OSLO
Caroline Asphaug, Advokatfirmaet Baadstø AS, 

SANDNESSJØEN
Bjørn Bakko, Advokatfirmaet Duesund AS, DRAMMEN
Nora Hansen Balteskard, Advokathuset Lofoten, SVOLVÆR
Morten Borge, Deloitte Advokatfirma AS, TØNSBERG
Farid Bouras, Advokatfirmaet Flod AS, OSLO
Bo Bringsverd, Advokatfirmaet Hjort DA, OSLO
Anders Lafton Briskodden, Advokatfirma Olafsen AS, 

DRAMMEN
Trond Buberg, Advokatfirmaet Hjort DA, OSLO
Karoline Klareng Dale, Advokatfirma Sølverud AS, 

DRAMMEN
Are Haugen Einum, Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS, 

SKJETTEN
Fredrik Odd Haanes, Advokatfirmaet KPU DA, OSLO
Marie Berggren Hagberg, Advokatfirmaet Schjødt AS, 

OSLO
Kaja Regine Kroknes Harms, Advokatfirmaet Haavind AS, 

OSLO
Marte Sofie Hatling, Advokatfirmaet Ejuris AS, LEKNES
Per Bjørnar Fjeld Hegelstad, Advokatfirmaet Hasle AS, 

TØNSBERG
Camilla Rikstad Jacobsen, Advokatfirmaet Høivang, 

SANDEFJORD
Clemens Kerle, Kluge Advokatfirma AS, OSLO
Markus Kjelløkken, Advokatfirmaet Thommessen AS, OSLO
Pia Klafstad, Ro Sommernes Advokatfirma DA, OSLO
Erik Matias L’AbéeLund, Advokatfirmaet Haavind AS, OSLO
Hege Gundersen Lee, Kjærevik & Co, Advokatfirma AS, 

BERGEN
Maja Lindgren, Advokatfirmaet Grette DA, OSLO
Maren Lome, Ernst & Young Advokatfirma AS, OSLO
AnnKristin Midtskog, Advokatfirmaet Strandenæs AS, 

OSLO
Ingvild Nordhaug, Wikborg Rein Advokatfirma AS, OSLO
Gro Nystuen, Advokatfirmaet Røed AS, HOLMESTRAND
Turid Oma, Tandberg Innovation AS, OSLO
Svein Erik Ramsøy, Sørensen Advokater AS, OSLO

Privatpraktiserende advokater
Kai Terje Dretvik, Advokatfirma Dretvik, OVERHALLA
Camilla Flandorfer, Advokatfirmaet Unneland AS, OSLO
Kristian Fredheim, Advokatfirmaet Haavind AS, OSLO
Caroline Heien Gjelsten, Advokatfirmaet Frøysaa & 

Bjørkgård AS, LYSAKER
Peter Hallsteinsen, Kluge Advokatfirma AS, OSLO
Tarjei Hugaas, Advokathuset Helgeland DA, MOSJØEN
Thomas Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, OSLO
Ole Tobias Stensby Kjølleberg, Advokatfirmaet Sylte, 

KRISTIANSAND S
Lene Elisabeth Ravnevand, Advokatfirmaet Legalis AS, 

OSLO
Ranveig Tufte, Advokatfirmaet Thallaug ANS, 

LILLEHAMMER

MEDLEMMER SOM HAR SKIFTET STATUS
Fra aktiv til pensjonist
Per Sandvik, HOSLE
Ola Petter Tandstad, DRØBAK
Nils Geir Vestvik, STAVANGER

Berit Bye Rinnan, Deloitte Advokatfirma AS, OSLO
Aleksander Sandtrøen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 

OSLO
Teresa Sermak, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, 

OSLO
Henriette Skaar, Advokatconsult, BERGEN
Victoria Skytte, Advokatfirmaet Legalis AS, OSLO
Maren Sundt, Ernst & Young Advokatfirma AS, OSLO
Josefine Mathilde Høeg Sørensen, Sørensen Advokater AS, 

OSLO
Paul Jonas Tjersland, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS, 

OSLO
Lars Mathias Undheim, Advokatfirmaet Furuholmen 

Dietrichson AS, OSLO
Mads Forfang Vedeld, Advokatfirmaet Schjødt AS, OSLO
Eirik Wigenstad, Advokatfirmaet Hjort DA, OSLO
Fullmektig hos bedriftsadvokat
Sindre Frøyshov, HELP Forsikring AS, OSLO
Kathrine Iversen, Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS, 

BERGEN
Aina Beate Kallak, Finans2 AS, OSLO
Kristoffer Seime, DNB Bank ASA, OSLO
Carina Schack Stureson, Finans2 AS, OSLO
Organisasjonsadvokat
Hanne Karen Landbø, Norsk Sykepleierforbund, OSLO
Terje Hernes Pettersen, Norsk Sjømannsforbund, OSLO
Privatpraktiserende advokater
Tone Hostvedt Aarthun, Advokatfirmaet Hjort DA, OSLO
Musharraf Ashraf, Advokatfirma Suleiman & Co, OSLO
Pernille Engelstad Nordberg, Advokatfirmaet Ræder AS, 

OSLO

GJENINNMELDTE
Bedriftsadvokater
Anders Teigen Bakke, Norsk Hydro ASA, OSLO
Hallvar Hyldbakk, Onsagers AS, OSLO

Fullmektig hos bedriftsadvokat
Guro Vådal, Visma AS, OSLO

Offentlig ansatt advokat
Ingebjørg Kiil, Forbrukerrådet, OSLO

Organisasjonsadvokat
Sunniva Steffensrud, Hovedorganisasjonen Virke, OSLO

Ad vo kat for en in gens 
le der Jens Jo han 
Hjort slut ter som 
part ner i SANDS.

Hjort har vært part ner ved fir ma
ets Trom sø kon tor si den ja nu ar 
2016.

– Det lig ger in gen dra ma tikk i 
det te. Jeg har rett og slett kom
met til at det er van ske lig å 
fo re ne alle mine verv og ak ti vi te
ter med å være en ren dyr ket for
ret nings ad vo kat, sier Jens Jo han 
Hjort.

Hjort går til ba ke til job ben han 
had de før han ble ord fø rer, som 
ad vo kat i Rek ve Pleym, som er 
NordNor ges stør ste ad vo kat
fir ma.

Hjort har en rek ke verv: Han er 
sty re le der i Fest spil lene i Nord

Nor ge, han sit ter i Fot ball for
bun dets etis ke råd, i be drifts for
sam lin gen i ol je sel ska pet Aker 
BP, og er vara i Kring kas tings rå
det.

– I til legg skri ver jeg litt, og har 
en po li ti ker i ma gen, sier Hjort.

– Ad vo kat fo re nin gen er blitt 
vel dig kul tu rell, med ge ne ral sek
re tær Me re te Smith som ny sty
re le der på Na tio nal theat ret, og 
du som sty re le der av Fest spil
lene i NordNor ge?

– Ha ha, det kan du si, men jeg 
sy nes det kler Ad vo kat fo re nin
gen. Vi bør også kjen ne kul tu
ren, og for stå hvor vik tig den er 
for ut vik lin gen av sam fun net.

– Det er kan skje mor som me re 
enn å være for ret nings ad vo kat?

– Jeg er jo skrudd sam men slik 
at jeg sy nes det er spen nen de 
med likt og ulikt.
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Advokat Henning 
Solheim har sluttet 
i Advokatfirmaet Hjort 
i Oslo, og begynt 
i Standard Norge i Oslo.

Advokatfullmektig Eirik Bang 
Pedersen har sluttet 
i Advokatfirmaet 
Wiersholm i Oslo, og 
begynt i Advokatfirmaet 
PwC i Tromsø.

Advokat Kjetil Westby Ranum har 
sluttet i Gram, Hambro & 
Garman Advokatfirma 
i Oslo, og begynt 
i Advokat firmaet 
Simonsen Vogt Wiig i Oslo.

Advokat Marianne Brockmann 
Bugge har sluttet i 
Advokatfirmaet Harboe 
& Co i Oslo, og trådt inn 
som partner i RSM 
Norge i Oslo.

Advokat Jeanette Østby 
har sluttet i Svensson 
Nøkleby Advokatfirma 
i Drammen, og begynt 
i Fulford Pettersen & Co 
Advokatfirma i Drammen.

Advokat Cathrin Wedul Sæter har 
sluttet i Deloitte 
Advokatfirma i Stavanger, 
og startet virksomheten 
Cathrin Wedul Sæter 
i kontorfellesskapet 
Stavangeradvokatene.

Advokat Herman 
Valen har trådt inn som 
partner i Advokatfirmaet 
Mageli i Oslo.

Advokat Camilla Pernille 
Kvaksrud har sluttet i Lund & Co 
Advokatfirma, og startet 
opp Mjøsadvokat på 
Gjøvik – som er en del av 
kontorfellesskapet 
Advokatene Gefle, Eid, 
Stenseth, Fremstad og 
Strand.

Advokat Nils Kristian Bjørke 
Sveaas har sluttet 
i NHO Arbeidsrett i Oslo, 
og begynt i Advokatfirma 
Tofte i Kristiansand.

Advokat Per Anders Engelsen 
har sluttet i Stamnæs 
Engelsen Advokatfirma 
i Trondheim, og trådt inn 
som partner i Pretor 
Advokat i Trondheim.

Advokat Inger Marie 
Fevang har sluttet 
i Advokat fellesskapet 
SWAN på Billingstad, og 
begynt i Lexit Advokat 
i Asker.

Advokat Unni Fries har 
sluttet i Advokatfirmaet 
Staf i Oslo, og begynt hos 
Advokat Henjum i Oslo.

Advokat Lene Elisabeth 
Ravnevand har sluttet 
i DNB Forsikring i Oslo, 
og begynt i Advokat
firmaet Legalis i Oslo.

Advokat Christina 
Tømmerdal Wang har 
sluttet i Advokatfirmaet 
Wiersholm i Oslo, og 
begynt i Advokatfirmaet 
CLP i Oslo.

Advokat Tonje Thue 
Width har sluttet i NHO 
Luftfart i Oslo, og begynt 
i NHO Service i Oslo.

Advokat Finn Håkon 
Jørstad har startet opp 
Advokatfirmaet Jørstad 
i Harstad.

Advokat Alexander 
Frostad har sluttet 
i Advokatfirmaet Schjødt 
i Oslo, og begynt 
i Advokatfirmaet Hjort 
i Oslo.

Advokat Thomas Ostermann har 
sluttet i Advokatfirmaet 
Gunnheim i Oslo, og 
begynt i Akademiker
forbundet i Oslo.

Advokat Cecilia Orheim har sluttet 
i Advokatfirmaet Schjødt 
i Oslo, og trådt inn som 
assosiert partner 
i Simonsen Vogt Wiig 
i Oslo.

Advokat Kim Fredrik Torneus 
har sluttet i Protector 
Forsikring i Oslo, og 
begynt i Advokatfirmaet 
Torneus i Oslo.

Advokat Carina Therese Støvland 
Wold har sluttet 
i Advokat firmaet Saar 
i Oslo, og begynt 
i Advokatfirmaet CW 
i Oslo.

Advokat Morten Bryn 
har begynt i Codex 
Advokat i Oslo.

Advokat Hanne Mæland har sluttet 
i Stavangeradvokatene Forsell, 
Helgevold, Fjeld, Kroken, 
Kyllo og Spannow i 
Stavanger, og begynt i 
Advokatfirma Mæland 
i Stavanger.

Advokat Vilde Hannevik Lien 
har sluttet i Wikborg Rein 
Advokatfirma i Oslo, og 
begynt i Arntzen de Besche 
Advokatfirma i Oslo.

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 18. september.

NB: Spalten er kun for Advokatforeningens medlemmer.

Sillly sea son 
uten schwung

Mens id retts ver de nen rys tes 
av den ene mons ter over gan-
gen et ter den and re, er det 
stil le før stor men i for ret-
nings ad vo kat bran sjen.

Mil li ar de ne har sit tet løst i id retts ver
de nen i som mer, og den ene stjer ne
spil le ren et ter den and re har satt nav
ne trek ket sitt på kon trak ter som gjør 
dem til mil li ar dæ rer på få år. Over
gangs mar ke det – som har fått til nav net 
«sil ly sea son» – har nådd nye høy der 
den ne som me ren. Det sam me kan ikke 
sies om ad vo kat mar ke det.

2017 er blitt mel lom å ret jeg ikke 
trod de vi skul le få.

Da Si mon sen og Vogt & Wiig slo 
sine ho der sam men i 2013, spåd de 
man fu sjons ga lopp i ad vo kat bran sjen.

Da Mi che let & Co star tet ut bry ter
tren den i 2015, var det fle re som fulg te 
et ter, med Glit ter tind, DSA og Fend som 
noen av eks emp le ne. Men ak ku rat da 
sel ska pe ne be gyn te å fryk te at de var 
nes te of er for at stjer ne ad vo ka ter el ler 
hele grup per skul le bry te ut, sa det stopp.

2016 var over gangs å ret med stor o i 
ad vo kat bran sjen. Dre vet av Sands og 
DLA Piper, som hen tet over 20 part
ne re til sam men, men en rek ke and re 

– mer el ler mind re over ras ken de – 
over gan ger fant sted.

Ryk te ma ker ne i ad vo kat bran sjen er 
i 2017 av spist med fat ti ge fire over gan
ger av en viss stør rel se det se nes te året:

En av bran sjens bes te in nen ener gi, 
skal man tro de uli ke kå rin ge ne, Jon 
Rab ben, har gått fra Wik borg Rein til 
Wiers holm

Klaus Hen rik Wie se-Han sen, som 
tok sin før s te topplas se ring i Fi nans avi
sens ad vo kat un der sø kel se i år, har gått fra 
Sands til Schjødt. Der med får tid li ge re 
Steen strup Stor dran ge nok en gang sma
ke bak si den av me dal jen av å stik ke seg 
ut, nem lig at de res stjer ne ad vo ka ter blir 
snap pet opp av stør re fir ma er med stør re 
kli en ter – og løn nings po se.

Sands fort sat te overgangsbonanzaen et 
styk ke ut i 2017 også, da de hen tet Odd-
bjørn Slin ning og Sver re Tys land fra 
hen holds vis Wik borg Rein og Sel mer.

Hver ken BAHR, Thom mes sen el ler 
Wik borg Rein har han ket inn en enes te 
part ner i år, mens Schjødt og Wiers
holm kun har hen tet én. Vis se be ve gel
ser har det na tur lig vis vært, men sum ma 
samarium så har det vært la bert.

HVA VEN TER VI PÅ NÅ?

Lin ked In og and re fora er ful le av spe
ku la sjo ner om hva som skal «rock the 
boat». Hvil ken re vo lu sjon lig ger nær
mest, og kan trig ge nye over gan ger og 
om velt nin ger?

In ter nett ad vo ka ten? Nja. Fore lø
pig er det en stor hype. Skal an gi ve lig 
ta bort alt som fin nes av smør og brød
jus. Men husk at Nor ge er et lite land 
med et lite mar ked, som tek no lo gi sel
ska pe ne nep pe vil kas te seg over. Tje
nester som Apples betalingsløsning 
Apple Pay ville absolutt fått ben å gå på 
her til lands, men vi er for små, og blir 
ikke prioritert. For ret nings ad vo ka te ne 

blir nep pe de før s te som ram mes om 
det te kom mer.

Ut len din ge ne kom mer! Det er 
for søkt, med ma ge plask som ut fall. 
Tro lig kan man gjem me seg bak at 
Nor ge er for små også her.

Re vi so re ne kom mer! Det er blitt 
ropt høyt om det te i fle re år, og «big 
four» har prøvd å re krut te re klokt for å 
kun ne over ta mer av mat fa tet til de 
tra di sjo nel le ad vo kat fir ma ene. Mu lig 
de har ka ret seg til noen eks tra an de ler, 
men det er ikke all ver den.

De mel lom sto re kol lap ser. Et sta
dig til ba ke ven den de emne som duk ker 
opp om man snak ker med de sto re 
el ler små fir ma ene. Ar gu men te ne og 
ana ly se ne, knyt tet til at det er vri ent å 
være midt mel lom de fem stør ste og 
ni sje fir ma ene, er gode de, men lite er 
skjedd, og de mel lom sto re fir ma ene 
har be vist at de har li vets rett, selv om 
sving nin ge ne kan skje er noe stør re 
sam men lig net med bran sjen.

Kvin ne ne kom mer. Det te te ma et 
tok jeg for meg sist jeg fi gu rer te i den
ne spal ten. Da tok jeg til orde for at det 
var mye prat og lite hand ling, og at 
man kan skje skul le tit te litt mer bak 
tal le ne før man ut ba su ner te sine ar gu
men ter i de bat ten. Den kom men ta ren 
fikk – et ter mitt skjønn – over ras ken de 
li ten opp merk som het, hver ken den 
ene el ler and re vei en. Om det er slik at 
den som tier sam tyk ker, så er det te 
nep pe den nes te bøl gen.

I til legg kom mer and re mind re 
ut ford rin ger og ny vin nin ger som vil 
både øke og re du se re be ho vet for ju ri
dis ke tje nes ter. Om jeg blir bedt om å 
tit te inn i krys tall ku len, så tip per jeg at 
struk tu ren kom mer til å være over ras
ken de lik i ad vo kat bran sjen også i 
over skue lig frem tid, selv om jeg gjer ne 
had de sett litt mer ac tion.

Er lend Wes sel Carl sen var frem til ut gan gen av 2016 re dak sjons
sjef for Fi nans avi sen Jus, og had de an sva ret for Ad vo kat un der
sø kel sen fra 2008–2016. I dag job ber han som kom mu ni ka sjons
sjef i snus pro du sen ten Swedish Match Nor ge.
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STILLINGSANNONSER

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

Vi får ledige kontorplasser 
og søker etter omgjengelige 
kollegaer med egne porteføljer. 
Oslo Advokatfellesskap er et 
veletablert kontorfellesskap 
bestående av 20 advokater, 
med porteføljer innen de fleste 
rettsområder. Advokatfellesskapet 
vektlegger god faglig utveksling 
og et godt sosialt miljø.

Vi holder til i representative lokaler 
med rimelige felleskostnader, 
beliggende sentralt og med kort 
gangavstand til tinghuset.

Ta kontakt hvis du har spørsmål 
eller ønsker en uforpliktende 
samtale:
Advokat Karl Thomas Tvedt  
990 26 625 / karl@advokattvedt.no.
Advokat Berit Jagmann 906 64 637 / 
berit@advokatjagmann.no.

Oslo Advokatfellesskap,  
St. Olavsgt. 28, 0166 Oslo

ADVOKATPRAKSIS  
TIL SALGS

Mulighet for overtagelse av 
pene lyse lokaler sentralt på 
Stabekk med løpende oppdrag og 
driftsavtaler.

Etter 25 års advokatvirksomhet 
på Stabekk med variert praksis 
innenfor familie/arv/skifte og fast 
eiendoms rettsforhold, planlegger 
jeg nå å bli pensjonist.

Henvendelse:  
Advokat Hilde Solberg Øydne, 
Gamle Drammensvei 44B,  
1369 Stabekk. 

Tlf. 67 11 10 00 – 900 64 510.

E-post: hilde@oydne.no

LEDIG VERV SOM FAST FORSVARAR OG LEDIGE VERV 
SOM FASTE BISTANDSADVOKATAR VED BUSKERUD 
LAGSOKN OG HALLINGDAL TINGRETT

Det skal tilsetjast ein fast forsvarar og to faste bistandsadvokatar i ledige 
stillinger etter utgåtte åremål. Forsvararen og bistandsadvokaten som  
vert tilsette må vere budd på å ta oppdrag i begge rettsinstansar. Vervet  
er personlig gjeld på åremål i seks år, med mogeleg lenging for ei ny 
periode. I åremålsperioden gjeld ein oppseiingsfrist på tre månader. 
Øvre aldersgrense er 70 år. 

Søknader med vitnemål og attestar skal sendast til Hallingdal tingrett, 
Allfarvegen 117, 3540 Nesbyen. Søknadsfristen er 1. september 2017.

HALLINGDAL TINGRETT

Advokat(-er) søkes
 
Vi har lyst til å ansette en eller et par flinke advokater med de rette 
holdninger og erfaring, samt kompetanse innen særlig strafferett og  
-prosess. Egen portefølje vil være en fordel. Også andre tilknytningsformer 
kan være av interesse.
 
Advokatfirmaet Staff er et mindre advokatfirma med særlig kompetanse 
innen strafferett, men vi yder også bistand innen en rekke andre retts-
områder, slik som bl.a. barnevern, forvaltningsrett, arbeidsrett mm. Firmaet 
består for tiden av 10 dedikerte medarbeidere med høy integritet og fokus 
på sterk faglig forankring og ivaretagelse av den enkelte klient. Vi har et 
hyggelig miljø, og holder til i lyse og tidsmessige lokaler midt i smørøyet.
 
Henvendelser kan rettes kontorsjef Katrine Sanne eller dgl. leder 
Trygve Staff. Søknad bes sendt pr. epost til katrine.sanne@advokat-staff.no.

 

 

 

VÅRE PARTNERE PÅ ADVOKATJOBB.NO

 

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

Kindem & Co er et av Oslos største kontorfellesskap med 19 
advokater. Våre advokater betjener de fleste rettsområder, 
med hovedvekt på straffesaker og familie- og barnevernrett.

Medlemmer av Den Norske Advokatforening
Prinsensgate 22, pb. 373 sentrum, 0102 Oslo. Tlf. 22 24 61 00 – faks 22 34 61 01

www.kindemco.no

ADVOKATER
Vi har ledig kontorplass til 

Du/dere kan gjerne være i etableringsfasen. Vi kan også legge til rette for flere som ønsker å tre 
inn sammen. Kindem & Co holder til i fine lokaler bak Stortinger i nyrenoverte Prinsens gate. 

Store fellesarealer, med blant annet terrasse, bibliotek og lunsjrom – godt faglig og sosialt miljø. 

Ta kontakt med advokat Elise Stilloff tlf. 92 09 61 55 hvis du ønsker en uforpliktende samtale 
eller har spørsmål. Søknad med CV sendes es@kindemco.no snarest. 

Knut Lindboe, Gunn-Mari Kjølberg, Wenche Andreassen, Lars Leversen 
Solveig Ekeberg, Trygve W. Nodeland, Kari Paulsrud, Petter N. Sterud, Asle Hesla 
Cecilie Haneborg, Stein Guldbakke, Elisabeth S. Brodtkorb, Olav Ramel Haaland 

Mathias Røed, Elise Stilloff, Carl K. Rieber-Mohn, Kristina Almestad, Hanne Plathe Maartmann

ANNONSER

ANNONSER

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

Advokat-treff i sør
Aust-Agder krets holdt 
mottagelse under 
Arendals uka for egne 
og tilreisende advokater.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Et tyvetalls advokater kom sammen 
i lokalene til Advokatfirma Haakstad 
& Co, midt på Torvet i sørlandsbyen.

Tilstede var også Jens Johan Hjort 
og Merete Smith, henholdsvis leder og 

generalsekretær i Advokatforeningen.
Hjort fikk overrakt en kopi av konkurs
begjæringen til Arendal Privatbank, en 
bank som gikk overende i det berømte 
Arendalskrakket i 1886.

– Før krakket var Arendal en stor 
næringsaktør i Norge, og hadde flere 
seilskuter enn Christiania. Men en lur
ing som het Herlofson hadde over flere 
år gjort underslag og rotet med 
bøkene. På et tidspunkt hadde han og 
broren en gjeld som tilsvarte 12 milli
arder 2012kroner, fortalte leder av 
kretsen, PerJakob Haakstad.

Herlofsons handlinger førte til at 
banken gikk konkurs, og til det påføl
gende krakket.

– Vi får håpe på en ny storhetstid for 
Arendal, vi har i hvert fall Arendalsuka, 
sa Haakstad, og overleverte begjærin
gen til Hjort.ARRANGØRENE: Fra venstre Ole Magnus 

Heimvik, KariEsther Selvaag Høgevold 
og PerJakob Haakstad.

STEDET Å VÆRE: Arendalsuka er som et lite 
eventyr, mente Hjort. Her med fra v. Dag 
Erik Rasmussen fra Wikborg Rein, Marte 
Svarstad Brodtkorb, leder i Oslo krets, og 
Preben Vangen Myrdal fra Arendal.
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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 18. september. Vi trekker ut en vinner som får fem 
flaxlodd i posten.

Vinneren av kryssordet i juni/juli er  
Petter Kvaal, Bærum.
Vi gratulerer!
Løsningsordet var ADVOKAT

BOKTIPSET

Henrik W. Bärnholdt er oppvokst på 
Jevnaker. Verneplikt og studier førte 
ham til Oslo. Studerte løse emner i 
kunst- og arkitekturhistorie parallelt 
med jus. Har arbeidet med skatterett, 
forretningsjus og for staten i erstat-
ningssaker tilknyttet helsevesenet. 
Ble nylig oppnevnt til leder av Nasjon-
al klagenemnd for opptak gjennom 
Samordna opptak. Arbeider nå mest 
med erstatningsrett, og har nylig 
flyttet tilbake til Jevnaker for å overta 
en slektseiendom som 15. generas-
jon. Opplever fortsatt abstinenser 
etter å ha bodd midt på Frogner de 
siste 16 årene. Vil bruke fritiden 
fremover i den nordlige delen av 
Nordmarka, og til utvikling av 
eiendommen. Er en ivrig ambassadør 
for å få flere i vennekretsen til å 
bosette seg på landet. Gift i 2016.

Navn og alder:  HENRIK W. BÄRNHOLDT,  

36 ÅR

Tittel: ADVOKAT

Arbeidssted:  ADVOKATFIRMAET HELLAND 

INGEBRIGTSEN DA

HVIS DU SKAL KJØPE EN BOK TIL EN 
GOD VENN, HVILKEN VIL DU KJØPE?
Når noen får en bok av meg, er det ent
en fordi jeg tror den vil falle i smak hos 
den enkelte, eller fordi vi har hatt en 
diskusjon om bokens tema (og jeg men
er diskusjonen ikke nødvendigvis er 
over). Er jeg i tvil, gir jeg nye bøker som 
kan byttes, men jeg synes det er både 
vel så hyggelig og mer personlig å gi en 
bok fra eget bibliotek. Jeg kommer rett 
som det er hjem med fulle poser fra an
tikvariater, så min bedre halvdel gråter 
ikke når jeg har lest en bok og ønsker å 
gi den videre.

HVILKEN ER DEN NESTE BOKEN DU 
SKAL LESE?
Jeg var i ferd med å avslutte «Sapiens – en 
kort historie om menneskeheten» av Yuval 
Noah Harari før hverdagen etter ferien 
kom – når den er avsluttet ligger Montefio
ris bok om Romanovdynastiet og kaller på 
meg, men siden vi nettopp har flyttet ut på 
landet, ligger det to bøker enda lenger 
opp i bunken; Den ene er «Gjør det selv
boken» av EgedeNissen og Knudsen, og 
den andre er Woxholths bok om hånd
verkstjenester. Etter å ha innhentet noen 
anbud mistenker jeg at den sistnevnte vil 
få mest oppmerksomhet.

KAN DU ANBEFALE EN FAGBOK?
I stedet for å anbefale en juridisk fagbok, 
er det fristende å anbefale Joseph E. 
Stiglitz bok «The price of Inequality: How 
Today’s Divided Society Endangers Our 
Future», der den tidligere Nobelprisvin
neren i økonomi tar for seg den økende 

misforholdet mellom inntekter/formuer i 
USA og konsekvensene det har for økon
omien som helhet. Boken ble riktignok 
utgitt i 2012, men jeg hentet den ned 
igjen fra bokhyllen etter at Trump ble val
gt til president. Hvis jeg allikevel skulle 
foreslå en god fagbok fra vår daglige 
virke må nesten bli Morten Kiellands 
siste bok i erstatningsrett. Boken klarer å 
fremstille temaet så oversiktlig og samti
dig så grundig som bare Kielland kan.

LESER DU E-BØKER?
Overhodet ikke. Jeg forstår at det er 
praktisk å forholde seg til én plattform 
og bare kunne laste ned alt man ønsker, 
men det er ikke for meg. Hverdagen 
foregår som regel foran en skjerm, så 
når jeg har fri foretrekker jeg en fysisk 
bok som man kan snuble over, spore 
opp, holde i, eller gi videre. Dessuten 
synes jeg at biblioteket som eget 
værelse har en helt egen sjarm, som et 
«medierom» aldri vil kunne konkurrere 
med «i min bok».

HVEM VIL DU UTFORDRE (OG LITT 
OM HVORFOR)?
Advokat Stian Finne Lange, partner i 
KCO advokater. I tillegg til å ha et skarpt 
vidd og være et oppkomme av gode his
torier, er han connaisseur på de bedre 
tingene i livet, og må kunne regnes som 
gourmet. Det er mye som skjer i livet 
hans for tiden, og han har kjøpt en fritid
seiendom «in my neck of the woods». 
Det blir spennende å høre om han føler 
at han nå har mer eller mindre tid til les
ing utenfor arbeidstiden.

HVILKEN BOK HAR GJORT STERKEST 
INNTRYKK PÅ DEG, OG HVORFOR?
Det er et vrient spørsmål – bøker kan 
treffe svært ulikt på ulike tidspunkt og 
stadier i livet. Bøker om de umenneske
lige forholdene som «Nacht und 
Nebel»fangene ble utsatt for i for
holdsvis ukjente, konsentrasjonsleirer 
under andre verdenskrig, gjorde sterkt 
inntrykk i oppveksten.

NNfangene var en hemmelig ord
ning, også internt i Tyskland, der man 
plasserte politiske fanger og motstands
folk i enkelte konsentrasjonsleirer for at 
de skulle forsvinne for godt, enten ved 
at de måtte jobbe seg i hjel, i medisin
ske forsøk, eller ved ren henrettelse.

Min bestefar var NNfange i flere slike 
leirer fra 1941 til 1945, men snakket aldri 
om dette til familien. Etter at han døde 
viste det seg at Forsvarsdepartementet 
tidligere hadde intervjuet ham, og famil
ien fikk for første gang innsyn i forhisto
rien, dødsdommen og de umenneske
lige hendelsene som fant sted i leirene. 
Dette gjorde at jeg oppsøkte litteratur 
om emnet, og det gjorde inntrykk. En av 
disse bøkene var «Natt og Tåke» av Kris
tian Ottosen, som omhandler konsen
trasjonsleiren Natzweiler.

HVORDAN VELGER DU LESESTOFF?
Når jeg skal sette meg ned med en bok 
for å slappe av, er målet å finne noe som 
gjør at jeg distraheres fra innboks og to
dolister, men det bør være interessant 
og samtidig nyttig. Jeg må erkjenne at 
jeg har en begrenset tålmodighet med 
ren fiksjon, og føler rett som det er at 
både jeg og forfatteren kaster bort tid
en min hvis kvaliteten er «sådär». Derfor 
ender jeg som regel opp med å velge 
bøker jeg mener «holder seg» og som 
jeg kan lære noe av, enten det er bio
grafier, populærvitenskapelige bøker 
eller bøker innen sjangrene historie, 
kunst, kultur, politikk og arkitektur. På 
den måten kan jeg lese, tenke og «dro
dle» med god samvittighet.

Advokat overvåket av PST
Ad vo kat Bent End re sen i ad vo kat fir ma et EBT 
i Stav an ger er blitt ulov lig over vå ket av PST, 
skri ver Stav an ger Af ten blad.

TEKST: HEN RIK SKJE VE STAD OG NINA SCHMIDT

Til NRK.no sier End re sen at han ikke aner hva PST har 
re gist rert på ham. «Men opp lys nin ge ne er inn hen tet i en 
sam men heng, med et for mål. Der for nø ler jeg ikke med 
å kal le det over vå king», sier han.

Stortingets kon troll ut valg for et ter ret nings, over 
våkings og sik ker hets tje nes te (EOSut val get) har i et 
brev til End re sen opp lyst at det har «kri ti sert PST for at 
opp lys nin ge ne om deg ikke var mer ket på rik tig måte».

End re sen har skre vet brev til jus tis mi nis ter PerWil ly 
Amund sen (FrP) der han «kre ver å få fullt inn syn i hvil ke 
opp lys nin ger som er blitt inn hen tet, i hvil ken sam men
heng og med hvil ken be grun nel se», skri ver Af ten bla
det. End re sen vil for føl ge sa ken i retts sy ste met.

AN MELD TE KRIGS FOR BRY TEL SER
I 2009 an meld te seks ju ris ter, der iblant End re sen og 
hans kol le ga Kjell Bryg fjeld ved ad vo kat fir ma et EBT og 
pa le sti ne ren Loai Deeb fra Gaza, Is ra el for krigs for bry
tel ser et ter in va sjo nen på Gaza.

Deeb, som har sit tet i kom mu ne sty ret for Ap i Sola, byg
get på kort tid opp men nes ke retts or ga ni sa sjo nen GNRD 
(Glo bal Net work for Rights and De ve lop ment) her i Nor ge.

«Fra lo ka ler i Hil le våg had de GNRD på svært kort tid 
byg get opp en stor og ak tiv or ga ni sa sjon med rundt 140 
an sat te og fi li a ler i fle re land. De had de også klart å opp nå 
lob by ret tig he ter i EU og kon sul ta tiv sta tus i FN», skri ver 
Af ten bla det.

«Alt had de skjedd ved hjelp av ti talls mil li o ner kro ner 
som fra 2013 plut se lig had de be gynt å strøm me inn på 
kon to ene til men nes ke retts or ga ni sa sjo nen og pre si dent 
Loai Deeb fra gi ve re i De for en te ara bis ke emi ra ter. I lø pet 
av et par år ble det over ført 114 mil li o ner kro ner til GNRD», 
skri ver bla det.

SIK TET FOR HVIT VAS KING
I mai 2015 ak sjo ner te Øko krim mot or ga ni sa sjo nen, og 
sik tet GNRD og Deeb for hvit vas king. GNRD ble i fjor 
slått kon kurs.

«In ter nas jo na le me di er har om talt GNRD som alt fra 
en spion or ga ni sa sjon for pa le stins ke selv sty re myn dig
he ter til et red skap som har vært be nyt tet i en pro pa
gan da krig mel lom myn dig he te ne i Qa tar og i De For
en te ara bis ke emi ra ter», skri ver Af ten bla det.

Et ter Øko krimak sjo nen, ble Deeb for svart av Endres
ens kol le ga Kjell Bryg fjeld, mens part ner Erik To rall for
svar te sel ve or ga ni sa sjo nen. Høs ten 2015 fikk End re sen 
og hans to kol le g er mis tan ke om at de ble over vå ket, 
og kon tak tet EOSut val get og ba dem un der sø ke det te 
nær me re. Et ter fle re run der, fikk To rall og Bryg fjeld i 
feb ruar i år be skjed om at det ikke var opp da get kri tikk
ver dig for hold knyt tet til dem, mens End re sen i mars fikk 
be kref tet at han var blitt over vå ket.

«I mitt vir ke som ad vo kat er det te ikke ak sep ta belt. 
Det er i til legg et åpen bart brudd på men nes ke ret tig he
te ne», sier End re sen til Stav an ger Af ten blad.

I ap ril 2009 an meld te de fle re navn git te is ra els ke le de re for 
krigs for bry tel ser. Fra v. ad vo kat Geir Høin, lege Mats Gil bert, 
pa le sti ne ren Loai Deeb, ad vo ka te ne Pål Had ler, Bent End re sen og 
Kjell M. Bryg fjeld. Foto: Ma rit Asche houg
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 A D V O K A T B L A D E T

Prøv en annonse på Advokatjobb.no
Bransjens egen jobbportal!
Ledige jobber innenfor jussNorge samlet på ett sted.
Du trefer både jobbsøkere og advokater som er ute etter 
å orientere seg i markedet.
Gratis, rullerende Nytt om navnfunksjon profilerer alle som har 
byttet jobb.
 
Vi har gunstige årsavtaler!
15 annonser: 7.500 kroner
620 annonser: 14.000 kroner
2150 annonser: 30.000 kroner
 
Skreddersy dine annonser 
til alle våre plattformer!
Kontakt oss for et pakketilbud.
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ADVOKATJOBB.NO 
BRANSJENS 
EGEN JOBBPORTAL

ABONNEMENT 
abonnement@advokatbladet.no

Bladet utgis 10 ganger i året.
Priser abonnement per år:
Vanlig 670 kr
Studenter 350 kr
Advokatassistenter 375 kr
Utland 820 kr
Enkeltblader 65 kr

Advokater i 

SosialeMedier
 Juridisk svømmeklubb  

i Bergen kan åpenbart mer enn å 
konkurrere til havs – og sa seg godt 
fornøyd med å innta tredjeplass 
i barcrawl! (bilde til høyre)

 Fagdirektør Anine Kierulf ved 
Norges nasjonale institusjon for 
menneskerettigheter kastet seg inn 
i valgkampen, og postet et bilde av 
et innlegg i Dagens Næringsliv der 
lagdommer Mats Stensrud fra 
Frostating lagmannsrett påpekte at 
Stortingets krav om rettsmøte 
innen seks uker og avsagt dom fire 
uker deretter ikke er forenlig med 
underbemanningen i domstolene.

 I gruppen Ingen rettssikkerhet 
uten rettshjelp postet advokat Olle 
Nohlin bilde fra en jobbreise med 
NSB.

 Bergensadvokat Anders 
Wyller stilte spørsmål om 
hvor vidt skistjernen Therese 
Johaug kom til å anke den 
nylig avsagte dommen på 
18 måneders utestengelse 
for brudd på dopingreglene. 
Han fikk raskt svar fra den 
liberale jusprofessoren Hans 
Fredrik Marthinussen, 
strafferettsadvokat og 
Høyremann John Christian 
Elden, og den pensjonerte 
lagdommeren Hans Chris-
tian Hoff.

 Kim Gerdts var oppgitt 
over utestengelsen av 
samme Johaug, mens Ro 
Sommernesadvokat Niels 
Kristian Axelsen mente ren 
idrett fordrer strenge regler 
– og at saken er blitt overdi
mensjonert.

Henrik@advokatbladet.no

Følg Advokatbladet på Facebook, Twitter og Instagram

@Advokatbladet



CANALI
CARLOS SANTOS
CAVOUR
CESARE ATTOLINI
COMMON PROJECTS
CROCKETT & JONES
DIEMME
EDWARD GREEN
PT05
MOORER
RING JACKET
ROTA

Åpner i slutten av september
i Vikaterrassen, Oslo

cavour.co


