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DISIPLINÆRSYSTEMET ER overmodent 
for forenklinger, forbedringer og for 
større transparens, noe Advokatforenin-
gen minner politikere og andre 
interesserte om så ofte de kan. Det var 
tema for fjorårets årstale, og for møtet 
foreningens ledelse hadde med 
justisminister Per-Willy Amundsen nylig.

ADVOKATBLADET ER KJENT med at 
foreningen av og til får henvendelser fra 
fortvilte klienter som ønsker at det skal 
gripes inn overfor advokater de mener 
bryter reglene. Men foreningen har ikke 
makt til å frata advokater bevillingen, 
eller suspendere den. Den makten sitter 
hos Advokatbevillingsnemnden, som 
har Tilsynsrådet som sekretariat.

DAGENS DISIPLINÆRSYSTEM er så 
komplisert at bare et titalls mennesker 
i Norge vet hvordan det fungerer, sies 
det. 

MEN DERSOM FORSLAGET til ny 
ordning som foreslås i ny advokatlov 
går gjennom, kan det bli betydelige 
enklere: Da skal Advokatsamfunnet, 
som alle advokater plikter å være 
medlem av, både veilede og føre tilsyn 
med alle advokater. 

ALTSÅ FORVENTES DET at flinke og 
rutinerte advokater vil innkalle advokat-
er som klusser med etikken til kollegiale 
samtaler for å hjelpe disse til å overhol-
de reglene, og sørge for bedre praksis. 
Advokatsamfunnet forutsettes også å 
drive med mer aktivt og oppsøkende 

tilsyn enn Tilsynsrådet driver i dag. Det 
vil kreve en ressursmessig styrking.

ADVOKATSAMFUNNET skal altså 
sørge for et faglig og etisk løft som vil 
komme publikum til gode. Klagesaker 
og tilbakekall av bevillingen skal 
behandles i en uavhengig Advokat-
nemnd.

I DAG KAN MANGE advokater holde 
på med sin dårlige praksis i alt for lang 
tid, uten at de ser ut til å forbedre seg. 
Og det omstendelige, todelte 
disiplinærsystemet - der ingen har den 
fulle og hele oversikten – kan bruke en 
evighet på å stoppe dem.

EN DEL AV advokatene som klages 
inn, er ikke medlemmer av Advokat-
foreningen, og opererer uten de 
videreutdanningskravene Advokatfore-
ningen stiller. Dette kan også utgjøre 
et problem for publikum.

FORSLAGET til ny advokatlov har nå 
ligget til behandling hos Justisdeparte-
mentet siden mars 2015. Der blir det 
liggende til over valget. Så får vi se om 
den nye regjeringen vil prioritere 
advokatlov i strømmen av nye forslag 
i justissektoren.

REDAKTØR
nina@advokatbladet.no
mobil: 915 59 602

NINA SCHMIDT

Det haster å få et bedre disiplinærsystem
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Abonnementet varer i 12 måneder. Kontakt oss på tlf.: 453 96 238 eller
e-post: kommentarutgaver@universitetsforlaget.no for tilbud.

Kommentarutgaver.no inneholder over 100 juridiske titler.
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Ny fotoserie – månedens bilde 
I den ne ut ga ven star ter vi 
en ny bil de se rie der vi mø
ter ad vo ka ter som har hob
by er el ler le ve sett litt uten
om det van li ge. Bil de ne er 
tatt av Chris ti an Tun ge (f. 
1989 i Stav an ger), som er 
fo to graf og bil led kunst ner 
med ut dan nelse fra kunst

aka de mi et i Gö te borg. Han 
har del tatt på en rek ke 
grup pe ut stil lin ger i inn og 
ut land, og gitt ut tre fo to
bø ker på sitt eget for lag, 
Heavy Books.Først ut i se
ri en Må ne dens bil de er 
BAHRad vo kat Stig L. 
Bech, se side 13.

– Bør slippe sikkerhetskontroll 
Fra 4. mai må alle som vil 
inn i Oslo tinghus gjen
nom  en sikkerhetskontroll 
– også advokater. Målet er å 
unngå  farlige gjenstander i 
rettsalene. Advokat Frode 
Sulland mener advokatene 
ikke burde bli kontrollert 
hver dag.

– Det er en underlig sit
uasjon å måtte gå gjennom 
en slik kontroll for å kunne 
gå på jobben. Jeg håper vi 
kan finne frem til en 
løsning som gjør at vi som 
aktører kan slippe dette, 
sier Sulland. Se videointervju med Frode 

Sulland på Advokatbladet.no!

Resultat Bruk av ekspertuttalse Bruk av ekspertvitne

AKTORATET FORSVAR AKTORATET FORSVAR 

Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei

Frifinnelse 12% 20% 40% 10% 30% 10% 30% 13%

Skyldig 88% 80% 60% 90% 70% 90% 70% 87%

Bruk av ikke-ekspert-vitner

Type forbrytelse AKTORATET FORSVARET

Grov mishandling 86% 34%

Voldtekt (av barn og voksne) 87% 29%

Grov kvinnofridskränkning * 96% 22%

Mord / drap, inkl forsøk 69% 50%

Øvrige grove brudd 58% 25%

Type forbrytelse Bruk av ekspertuttalelse Bruk av ekspertvitne

AKTORAT FORSVAR AKTORAT FORSVAR

Grov mishandling 84% 16 % 10 % 2 %

Voldtekt (av barn og voksne) 45 % 13 % 22 % 10 %

Grov kvinnofridskränkning * 63% 15% 15 % 4 %

Mord / drap, inkl forsøk 92% 30% 53% 23%

Øvrige grove brudd 50% 0% 20% 17%

* § 4 a, langvarig og systematisk krenkelse av en nærstående

– For sva re ren bør opp ford re 
sine kli en ter til å ta stør re del i 
ho ved for hand lin gen. Det løn ner 
seg, sier fors ker Eva Friis. 
Foto: Graphbottles / 
Shutterstock / NTB scan pix

draps for søk (9 pro sent av 
sa ke ne), grov mishandling (37 
pro sent), vold tekt av barn og 
voksne (20 pro sent), vold og 
sek su el le over grep mot kvin
ner i nære re la sjo ner (18 pro
sent), samt sekke ka te go ri en 
«øvrige grove brudd» (16 pro
sent).

TAPS RA TEN ØKTE

For sva ret har mye å tje ne på 
å bru ke eks per ter, iføl ge un
der sø kel sen, spe si elt i munt
li ge for hand lin ger: Mens ak
to ra tet vant 88 pro sent av 

sa ke ne der de la frem en 
skrift lig eks pert ut ta lel se, vant 
de bare 70 pro sent av sa ke ne 
der eks per te ne vit net i ret ten 
(se ta bell).

I sa ker der for sva ret ikke 
bruk te eks pert vit ner i ret
ten, ble 87 pro sent av de til
tal te fun net skyl dig.

Som eks per ter er reg net 
tek ni ke re, le ger, psy kia te re, 
psy ko lo ger, spe si al sy ke plei
e re og per so ner an satt i kri
mi nal og so si al om sor gen.

– I for sva rets ut spør ring 
av munt li ge vit ner skjer det 

For svars ad vo ka ter bør i stør re grad sør ge for å trek ke vit ner inn 
i retts sa len, og for at den til tal te ikke inn tar en pas siv rol le i sa ken. 
Da vil man få fle re fri fin nel ser, iføl ge en svensk stu die.

TEKST: NINA SCHMIDT

noe: Da øker sann syn lig he
ten for at den til tal te skal få 
en fri fin nen de dom. Vi ser 
ikke sam me ten dens i skrift
li ge eks pert ut ta lel ser, de lig
ger der og ta ler for seg. Det 
er re to rik kens spil le reg ler 
som slår inn, sier Eva Friis.

BRU KER IKKE  
MU LIG HE TE NE

Stu di en vi ser at for sva ret må 
job be mye mer ak tivt med 
vit ne før se len, me ner Friis, 
som er ju rist med dok tor
grad i retts so sio lo gi. Hun 
med gir at hun ble litt over
ras ket over fun ne ne.

– Ja, over at for sva ret er så
pass pas sivt som vår stu die 
vi ser, og over at man ikke i 
stør re grad tar i bruk de 
be vis mes si ge vil kå re ne man 
har til gjen ge lig, både i form 
av ikkeeks pert vit ner, og 
eks per ter og sak kyn di ge. 
Bru ken av vit ner gir mu lig
het for frem gang for for sva
ret, sier Friis.

TAUS HET ER IKKE GULL

Ak to ra tet be nyt ter i mye 
stør re grad ikkeeks pert  
vit ner enn for sva ret, vi ser stu
di en: I sa ker om voldtekt av 
barn og voksne, bruk te ak to
ra tet den ne type vit ner i 87 
pro sent av sa ke ne, mot 29 
pro sent fra for sva rets side (se 
ta bell).

Retts so sio lo ge ne Eva Friis 
og Kar sten Åström ved Lund 
uni ver si tet i Sve ri ge har un
der søkt hvor dan bru ken av 
fire ty per be vis – til stå el ser, 
eks pert vit ner, ikkeeks pert
vit ner og eks pert ut ta lel ser – 
på vir ket re sul ta te ne i 151 al
vor li ge kri mi nal sa ker mel lom 
2012 og 2016, samt om den 
til tal tes rol le inn vir ket på re
sul ta tet.

Stu di en er ny lig pub li sert 
i Oslo Law Re view.

De 151 sa ke ne som ble 
un der søkt gjaldt drap og 

For sva re re er ofte for slap pe, iføl ge stu die
For den til tal te å be nyt te 

seg av sin rett til ikke å for
kla re seg og å inn ta en pas siv 
rol le i ret ten, løn ner seg 
ikke, vi ser stu di en:

«Våre re sul ta ter in di ke rer 
at den til tal te van lig vis inn tar 
en de fen siv og pas siv rol le 
un der ho ved for hand lin gen, 
og der for ikke tar i bruk de 
me to de bund ne fø rin ge ne på 
en ef ek tiv måte. Det er 
man ge fak to rer som kan for
kla re den til tal tes pas si ve 
hand lings må te, for eks em pel 
at de ikke har for stått inn hol
det i an kla gen, el ler er apa
tis ke el ler de pri mer te som 
føl ge av an kla gen el ler av å 
ha mis tet sin fri het, el ler av 
and re psy ko lo gis ke fak to rer. 
Men pas si vi tet øker ri si ko en 

for dom fel lel se», he ter det i 
stu di en.

«Sam let sett tar for sva ret 
ofte ikke i bruk – i mot set
ning til ak to ra tet – de mu lig
he te ne som lig ger i det kon
tra dik to ris ke prin sipp og i 
straf e pro ses sen. Det te har en 
ne ga tiv inn virk ning på ret
tens vur de ring av be vi se ne, 
noe som ofte går i ak to ra tets 
fa vør», kon klu de rer stu di en.

Fo to graf Chris ti an Tun ge.

Gruppesøksmål 
om eiendomsskatt
– Kan Oslo kom mu ne fast set te 
et så høyt bunn fra drag for ei en-
doms skatt at bare et lite mind-
re tall fak tisk må be ta le skat ten? 
Nei, kom mu nen kan ikke selv 
vel ge en slik mo dell. Ei en doms-
skat te lo ven er vel dig spe si fikk i 
hvil ke al ter na ti ver som kan vel-
ges. Her har Oslo kom mu ne 
inn ført skat ten på en måte som 
ikke er lov lig, og som dom sto-
len kan prø ve fullt ut, sa Bet ti na 
Ba noun i sitt inn led nings fore-
drag i søks må let Hus ei er nes 
lands for bund har an lagt mot 
Oslo kom mu nes inn fø ring av ei-
en doms skatt.

Kom mu nen har inn ført et 
bunn fra drag på fire mil li o ner kro-
ner, noe som fø rer til at bare et 
mind re tall av by ens bo lig ei e re i 
fjor måt te be ta le skat ten. Om lag 
3500 bo lig ei e re i Oslo står bak 
søks må let.

– Unn ta ke ne i lo ven er be gren-
set. At man kan ved ta en mo dell 
som går uten for ei en doms lo vens 
be grens nin ger, har for mod nin-
gen mot seg. I for ar bei de ne er 
det in gen ting som til si er den 
mas si ve fri taks ord nin gen som ble 
inn ført, sa Bet ti na Ba noun.

Hun vis te til at det i Eiendomss-
kattelova av 1975 de tal jert be skri-
ver hvor dan skat ten skal skri ves 
ut, og hva som kan fri tas.

– Det te søks må let er ikke en 
ty pisk ju ri disk tvist, for di fast set-
tel se av bunn fra drag er un der lagt 
skjønn, og i ut gangs punk tet ikke 
noe dom sto len kan over prø ve. 
Kam pen om stør rel sen på bunn-
fra dra get hø rer hjem me i po li-
tis ke fora, ikke i nors ke dom sto ler, 
pa rer te Oslo kom mu nes pro sess-
full mek tig, ad vo kat Tri ne Rii ber.

Dom er ven tet i sa ken i slut ten 
av mai.

Le der  
No bel ko mi te en 
Be rit Reiss-An der sen, part ner i 
DLA Piper og tid li ge re le der av 
Ad vo kat fo re nin gen, er ut nevnt 
som ny le der av No bel ko mi te en 
et ter Kaci Kull mann Five, som 
døde i feb ruar. Reiss-An der sen 
har vært nest le der i ko mi te en si-
den 2015, og fun gert som le der 
i Fives syk doms pe ri ode. Hun le-
det blant an net se re mo ni en un-
der fjor å rets freds pris ut de ling, 
da Co lum bias pre si dent Juan 
Ma nu el San tos fikk pri sen.

Reiss-An der sen var stats sek-
re tær i Jus tis de par te men tet for 
Ar bei der par ti et i 1996–1997.

Ba noun in ter vju es i en retts pau se.

Kilde: Studien Expert Knowledge as a Condition of the Rhetorical Situation in Criminal Cases.



For liks rå de ne har hver ken 
den au to ri te ten som trengs 
for å brin ge par te ne til et 
for lik, el ler kom pe tan se til å 
avsi rik ti ge av gjø rel ser, og 
bør der for leg ges ned.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Det fore slo ad vo kat Au dun Lil le stø len 
i et inn legg i Da gens Næringsliv ny lig.

«Jeg har sett dom mer fra for liks rå det 
der be grun nel sen be gren ser seg til: 
«Et ter å ha hørt på par te ne tror vi mest på 
kla ger», skrev ad vo kat Lil le stø len i DN.

Lil le stø len er pro se dy re ad vo kat i 
Lynx ad vo kat fir ma i Oslo.

– Hvis ho ved hen sik ten er å brin ge 
par te ne til et for lik, så mis lyk kes de i sitt 
opp drag, sier Lil le stø len til Ad vo kat bla
det, og vi ser til tall fra Sta tis tisk sen tral
by rå som vis te at i 2004 – som var det 
sis te året SSB før te sta tis tikk over for
liks rå de nes virk som het – end te bare 3,6 
pro sent av sa ke ne med for lik.

STOR RI SI KO

Ri si ko en for urik ti ge av gjø rel ser er vel
dig høy i for liks rå de ne, all den tid dom

mer ne der ikke er ju ris ter, men gjer ne 
tid li ge re kom mu ne po li ti ke re, på pe ker 
han.

– De er sik kert flin ke po li ti ke re, men 
de har ikke nød ven dig vis kom pe tan se til 
å døm me i en sak. Den retts li ge be visst
he ten i be folk nin gen har økt, og kon se
kven se ne av en ju ri disk urik tig dom er 
be ty de lig, sier Lil le stø len.

MER RETTS SIK KERT SY STEM

Sy ste met for små krav kan dek kes opp på 
and re må ter, me ner han.

– In gen bur de kun ne tvin ge frem et 
for lik. Der for er ob li ga to risk mek ling i 
for liks rå det uhen sikts mes sig. Kon flikt rå
de ne kan mek le mel lom par ter som øns
ker et for lik. For uimot sag te krav kan man 
gjer ne fort set te da gens ord ning med et 
skrift styk ke som tvangs grunn lag. Kra vet 
kan sen des som ut leggs be gjæ ring til 
nams man nen et ter et lov be stemt var sel. 
Mens fra værs dom mer kan ad mi nist re res i 
ting ret ten, der det al le re de fin nes et ef ek
tivt ap pa rat for det te, sier Lil le stø len.

Han fore slår et nytt sy stem i småkravs
saker som ikke er dek ket opp av en ten 
nams man nen el ler kon flikt rå de ne.

– Par ter bør kun ne brin ge små krav 
di rek te inn til be hand ling for en dom

mer full mek tig. Sjan se ne for å fin ne en 
rik tig dom vil da være vel dig mye høy ere 
enn i for liks rå de ne. Nors ke dom mer full
mek ti ger er kjem pe flin ke, sier Lil le stø len.

UT AV DOMSSTOLLOVEN

Også Juss buss er kri tis ke til for liks rå de ne.
«For liks rå de ne be hand let om trent 

100 000 sa ker i 2015. I syt ti pro sent av 
dis se sa ke ne ble det av sagt dom uten at 
den ene par ten var til ste de. (…) Tal le ne 
er uro vek ken de. De vi ser at et be ty de lig 
an tall sa ker blir av gjort uten noen form 
for kon tra dik sjon», skri ver Juss buss i sin 
hø rings ut ta lel se.

For liks rå de ne be hand let i snitt 109.445 
sa ker pr. år i pe ri oden 2009 til 2014. Av 
dis se ble i snitt 16 pro sent be hand let 
gjen nom mek ling i for liks rå det, iføl ge en 
stu die gjort av Oslo Eco no mics.

– En nedleggelse av forliksrådene hadde økt 
muligheten for å få rettslig korrekte 
dommer, sier advokat Audun Lillestølen.

– Legg ned forliksrådene!

NYHETERNYHETER
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Få prøvetilgang!
Tlf. 22 99 04 20

www.rettsdata.no

Oslo Kongressenter – Folkets hus

Møt oss på 
Advokatenes fagdager 1. – 2. juni.

Rettsdata er tilstede med:

• faglig stand

• gode tilbud

• utlodning av bokpakker

– håper vi sees!

noen av våre samarbeidspartnere og bidragsytere
Advokatfirmaet Seland Orwall DA søker 
erfaren advokat/advokatfullmektig.

Les mer på selandorwall.no

Spisskompetanse som fundament

STILLINGSANNONSE

– LITE GJENNOMTENKT

Leder av Bergen forliksråd og 
av Samarbeidsutvalget 
mellom forliksrådene og 
namsmannen, Lise Wergeland 
Strømmen, ser ikke noe 
alternativ til forliksrådene.

– Jeg synes forslaget om nedleg-
gelse høres veldig lite gjennomtenkt 
ut. Og tallene det vises til, er fra 
2004. I dag inngås langt flere forlik. 
Bare i Bergen behandler vi om lag ti 
tusen saker i året, og vi kommer til 
forlik i et sted mellom sytti til åtti 
prosent av sakene vi behandler. Veld-
ig få av dommene i forliksrådet ankes 
videre til tingrettene, sier Strømmen.
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Gyldendals kommentarserie
– Skrevet av Norges fremste jurister

Det nyetablerte firmaet Clerks går til frontalangrep på advokatbransjens priser i en serie 
intervjuer i lokalaviser rundt om i Norge. – Kan føre til at folk som burde oppsøkt advokat 
for å ivareta sine interesser, unnlater å gjøre det, advarer Advokatforeningens leder Jens 
Johan Hjort.

TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD

Knaller til mot dyre advokat-priser

«Mener fylket har for dyre advokater» er 
overskriften på et intervju med daglig 
leder Tom T. Græger i Clerks i 
Fjordenes Tidene i Sogn og Fjordane.

«Finnmarkingene har alt for dyre 
advokater» er overskriften på et til
svarende intervju på nettsidene til 
Radio Nordkapp.

«Advokaters timepris er i snitt 1667 
kroner, det er alt for mye», skriver 
Porsgrunn Dagblad i sitt intervju med 
Græger.

«Jeg har ennå til gode å diskutere 
dette temaet med personer utenfor 
advokatstanden som mener at time

prisen til advokater ligger på et riktig 
nivå», uttaler Tom T. Græger i artiklene.

HAR IKKE KONTOR

Sammen med sin juristdatter eta
blerte han nylig firmaet Clerks. For å 
holde kostnadene nede drives firmaet 
fra hjemmekontor i Oslo. Clerks beny
tter fire faste jurister på frilansbasis – 
som selskapet igjen leier ut til time
priser langt under det advokatkontorene 
kan matche. Selv er Clerks ikke jurist, 
men har bakgrunn fra mediebransjen.

Kundemøter skjer primært via 
Skype, eller på caféer eller i hotell 
lobbyer. Målet er å minimere kost
nadene. For 475 kroner pluss moms pr. 
time kan kundene få hjelp til ulike 
juridiske utfordringer.

Ifølge Græger er alle godkjenninger 
selskapets rådgivere trenger fra Tilsynsrå
det nå kommet på plass, men han ønsker 
ikke å oppgi navnene til de fire rådg
iverne som pr. nå er knyttet til firmaet.

SAMMENLIGNBAR MED TANNLEGER

Jens Johan Hjort mener Clerks formidler 
et budskap om at advokater tjener mil
lioner og fakturerer med gafel.

– Oppfatningen er ikke bare gal, 
men også en fare for rettssikkerheten. 
Den gjør nemlig at folk som burde ha 
oppsøkt advokat for å ivareta sine 
interesser, unnlater å gjøre det. La meg 

derfor nyansere bildet. De fleste 
advokater som har privatpersoner som 
klienter, fakturerer rundt femten hun
dre kroner i timen. Dette er selvsagt 
mye penger. Jeg våger likevel den 
påstand at prisen er sammenlignbar 
med andre næringsdrivende med stort 
ansvar og høy utdannelse – som revi
sorer og tannleger, sier Hjort.

Han understreker at den endelige fak
turaen er advokatenes næringsinntekt 
som skal dekke alle utgifter, deriblant 
husleie, kontorhjelp, forsikringer, og 
pensjonsordninger.

Græger mener kunder som ikke kan 
eller vil betale for dette, skal få slippe.

– Blir rådgivningen god nok når 
prisene er så mye lavere, Græger?

– Ja, både advokater og jurister har 
samme solide grunnutdannelse. Selv
følgelig kan en advokatekspert innen 
skatt eller arbeidsrett, som har jobbet 
med temaet i ti år, mer enn våre juris
ter med to til seks års arbeidserfaring. 
Men også våre jurister har ekspertise 
innen flere områder. Når vi får spesielt 
kompliserte saker, er vi ærlige og råder 
kunden til å ta kontakt med en advokat 
med spesialkompetanse. Det verste vi 
kan få er negativ omtale, understreker 
Græger.

– Alle har lov til å tjene penger, 
og det er markedet som fastsetter pris
nivået.

TOM T. GRÆGER (F.1958)
Har siden 1995 drevet medierådg-
ivningsselskapet Mediapress24.Tid-
ligere vaktsjef og reporter i NRK TV 
og Radio, pressesjef i Posten Norge 
og spesialrådgiver i Geelmuyden 
Kiese.

Skjermdump av 
nettsidene til 
Clerks.no

NYKOMMER: – Vi skal ikke være noen 
trussel mot advokater, men et tillegg til de 
som synes advokater er for kostbart, sier 
Tom T. Græger.
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ANNONSE

Met te Yvon ne Lar sen opp-
ford rer ad vo kat kol le g er om 
å kut te ut te le fon sam ta ler 
med kli en te ne, et ter at 
te le fon opp tak med ad vo kat 
er blitt be nyt tet som be vis.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

– Det er fak tisk et styk ke igjen før ad
vo kat pri vi le gi et blir iva re tatt, og før vi 
er kvitt «må let hel li ger mid de let»  
tan ke  gan gen om at «bare vi kan opp
kla re kri mi na li tet, gjør vi det som pas
ser oss», fast slo ad vo kat Met te Yvon ne 
Lar sen fra ta ler sto len da hun holdt 
fore drag på Ad vo kat for en in gens men
nes ke ret tig hets se mi nar i Oslo i ap ril.

Lar sen, som blant an net for sva rer 
den til tal te ad vo ka ten i Limesa ken, 
me ner på ta le myn dig he ten helt be visst 
fort set ter å bru ke be vis de iføl ge Høy
es te rett ikke har an led ning til å be 
nyt te.

Hun un der stre ker at ho ved re ge len i 
lov ver ket er at det fore lig ger en klar 
slet te plikt av for tro li ge ad vo kat sam ta

Statsadvokaten:  
– Enten forstår hun – eller hun vil ikke forstå
Statsadvokat Geir Evanger 
i Lime-saken innrømmer at 
politiet ikke fulgte rett 
fremgangsmåte, men viser 
til at en av de omtalte 
samtalene ikke er en klient-
samtale.

– Med samme argumentasjon som 
ble benyttet for å hevde at samtalen 
skulle vært slettet, påsto advokat 
Larsen bevisavskjæring i tingretten. 
Hun fikk ikke medhold, valgte å 
anke avgjørelsen som ikke kunne 
ankes, og endte opp med en av
visningsavgjørelse i lagmannsretten, 
kommenterer statsadvokat Geir 
Evanger.

Han erkjenner samtidig at politiet 
og påtalemyndigheten har gjort to feil:

– Politiet har ikke fulgt fremgangs
måten i Rt. 2015 s. 81, og politiet 
skulle slettet samtaler mellom 

advokat Larsens klient og klienter på 
et tidligere tidspunkt.

– Det får være opp til den enkelte 
å vurdere om de to feilene er så grav
erende at det generelt er grunn til 
ikke å stole på politiets håndtering av 
advokatsamtaler, fastslår Evanger.

TRE HR-AVGJØRELSER

Han viser til tre rettsavgjørelser for å 
forstå sakskomplekset i diskusjonen 
om sletting av advokatsamtaler:

– I Rt. 2015 s. 81 slår Høyesterett 
under tvil fast at politiet ikke har 
adgang til å høre på samtaler mellom 
advokat og klient. I tråd med lovgiv
ers uttalelser i forarbeidene hadde 
politiet forut for dommen lyttet på 
slike samtaler, såkalte advokatsamtaler, 
men Høyesterett kom altså til, under 
tvil, at politiet ikke hadde adgang til 
dette.

– I Rt. 2015 s. 1456 kom Høyeste
rett til at også klientsamtaler som 

advokat Larsens klient deltok i 
skulle slettes. Pålegget ble fulgt ved 
at samtlige samtaler med unntak av 
én ble slettet.

– I tråd med fremgangsmåten 
skissert i den første kjennelsen, for 
å  fastslå om en samtale er 
en «klientsamtale» eller ikke, sendte 
påtale myndigheten den ene sam
talen nevnt over til retten for 
vurdering. Spørsmålet gikk til 
Høyesterett som i HR2016–
1086U konstaterte at samtalen ikke 
var en «klientsamtale» og den skulle 
derfor ikke slettes.

– Denne samtalen har politiet fritt 
adgang til å beholde og den skulle 
ikke på noe tidspunkt i saken vært 
slettet. Dette har advokat Larsen 
ikke forstått, eller vil hun ikke forstå, 
og det er derfor hun i foredraget på 
Menneskerettsseminaret stoppet der 
hun stoppet, sier Evanger.

– Vi må 
slutte 
å snakke 
med klienter 
i telefonen

ler, med mind re det fore lig ger skjel lig 
grunn til mis tan ke mot de to ak tø re ne 
som snak ker sam men som kun ne gitt 
selv sten dig grunn lag for kon troll. Mis
tan ken må i så fall være kri mi na li tet 
med en viss straf e ram me og al vor lig
hets grad.

– Men slik det er i dag ber på ta le
myn dig he ten om til gi vel se, og ikke om 
til la tel se. Og man får til gi vel se for ting 
som ikke er rik tig. Det be kym rer meg, 
sa Lar sen.

MANG LER SY STEM

Hun me ner ad vo ka ter nå bør ta sine 
for holds reg ler i kon takt med kli en ter 
mis tenkt for al vor lig kri mi na li tet.

– Unn skyld at jeg sier det, men 
ad vo ka ter må fak tisk ikke snak ke med 
kli en ter i te le fo nen! Vi har fort satt ikke 
etab lert et sy stem som gjør at vi kan 
sto le på at sam ta le ne ikke blir brukt, sa 
hun.

En av lyt tet te le fon sam ta le som Høy
es te rett har sagt at på ta le myn dig he ten 
ikke har an led ning til å bru ke som be vis, 
har li ke vel seilt opp som et av gjø ren de 
be vis i Limesa ken, sier hun.

– I Lime 1sa ken kom det frem at 
på ta le myn dig he ten i be ty de lig grad 
har hørt på sam ta ler mel lom ad vo ka
ten og kli en ten. Det drei er seg om 
rundt åtti sam ta ler. Høy es te rett sa i 
ja nu ar 2016 at den ne type ma te ria le 
en ten må slet tes el ler over sen des til 
ret ten for gjen nom gang. Det er kun de 
to al ter na ti ve ne på ta le myn dig he ten 
har, på pek te Lar sen.

Iføl ge Lar sen lot på ta le myn dig he ten 
li ke vel være å slet te sam ta le ne. De men
te at de måt te kun ne opp be va re be vi
se ne, si den det se ne re vis te seg at ad vo
ka ten fak tisk ble sik tet og til talt i sa ken.

– Men da sa Høy es te rett klart fra at 
det kan de ikke. At mis tan ke blir etab
lert på et se ne re tids punkt er ikke et 
ar gu ment for å be hol de ma te ria le de 
har hatt og opp be vart ulov lig. Da 
trod de jeg kam pen var over. Men den 
var visst bare så vidt i gang, sa Lar sen.

– IN GEN KON SE KVEN SER

– Vi på pek te der et ter over for Oslo ting
rett at man her har inn hen tet og hørt 
igjen nom sam ta ler, og i to år opp be vart 
be vi se ne ulov lig, et ter som de skul le 

ADVOKATFORENINGENS 
MENNESKERETTSSEMINAR
«Personvern og overvåking – har det 
gått for langt?» var temaet for årets 
seminar, som ble arrangert av Advo-
katforeningens MR-utvalg, ledet av 
Frode Elgesem.

 – Jeg mistenker at påtalemyndigheten fortsatt hører gjennom advokatsamtaler, sa Mette Yvonne Larsen.

vært over sendt ting ret ten for vur de ring. 
Da tenk te jeg at Oslo ting rett måt te 
for hol de seg til læ ren om ulov lig inn
hen tet be vis, og slå fast at be vi se ne da 
ikke kan fø res. Men ting ret ten sa tvert 
om at det var leit og me get be kla ge lig at 
be vi se ne var blitt opp be vart i to år, og at 
de bur de vært slet tet før, men at når 
man først har dem for hån den, så vil de 
bli ført for ret ten.

Hun har nå tatt sa ken vi de re til men
nes ke ret tig hets dom sto len i Stras bourg.

Nummer 2 | 19. mai 2017

Jus

Norske 
advokater 
ut i verden
Therese Trulsen kapret drømmejobb i Kina.
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Magasinet har en redaksjonell profil med artikler innen jus,  
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Stig L. Bech er advokat, partner og 
styremedlem i BAHR. 

Han har bodd nesten hele sitt voksenliv 
i Oslo-gryta, frem til en interesse for 
hester brakte ham på flyttefot.

– I 2009 etablerte vi en hestegård 
i Nannestad på Øvre Romerike. På den 
tiden hadde vi hester flere steder, blant 
annet i Tønsberg og i Sørkedalen, og det 
var på tide å få den lille flokken samlet. 

Familien er aktive på hesteryggen, 
særlig datteren som rir sprang på 
internasjonalt nivå.

Tekst og foto: Christian Tunge

Månedens bilde

Hem me lig søke lis te til for sva rer-verv
114 ad vo ka ter søk te da Oslo ting rett og Bor gar ting lag manns rett ut lys te åtte le di ge fas te 
for sva rer verv. Men hvem som søk te, er ikke of fent lig.

TEKST: NINA SCHMIDT

«Lis ten med sø ke re er ikke of ent lig. 
Det te er ikke en stil ling, men et 
verv»,  opp ly ser Dom stol ad mi nis tra
sjo nen (DA) i en epost til Ad vo kat 
bladet.

Hel ler ikke Oslo ting rett vil of entlig
 gjø re sø ker lis ten.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at 
lis ten skal være hem me lig. Alle som 
søk te, står dess uten i kopi i bre vet fra 
Dom stol ad mi nis tra sjo nen, så alle vet 
om hver and re, for tel ler le der i Oslo 
krets, Mar te Svar stad Brodt korb.

Hun er en av ad vo ka te ne som fikk 
til delt ett av de le di ge ver ve ne. De syv 
and re er Ben dik FalchKos lung, Svein 
Hol den, Ma ri us Diet rich son, Ce ci lie 
Nak stad, Unni Fri es, Hen rik Boehlke 
og Hal vard Hel le.

– Er ver vet po pu lært for di det sik
rer et visst an tall sa ker og sik ker inn
tekt?

– Hvor stor inn tek ten er, vet jeg 
ikke, men en viss form for inn tekt er 
man jo sik ret, sier Brodt korb.

Ved ta ket om opp nev nel se kan ikke 
på kla ges, jf. For valt nings lo ven §  4, 
he ter det i bre vet fra DA.

DOM STOL-LE DE RE INN STIL LER

An ta kel sen som fast for sva rer skjer på 
åre mål for seks år med ad gang til gjen
opp nev ning for en pe ri ode. I til 
delings bre vet un der stre ker Dom stol 
admi nis tra sjo nen at ver vet er per son lig.

Det er før s te lag mann Ola Dahl ved 
Bor gar ting lag manns rett og so ren skri
ver Geir En ge bret sen i Oslo ting rett 
som har inn stilt ad vo ka te ne over for DA.

«Ved an ta kel se av fas te for sva re re, vil 
de for mel le og per son li ge kva li fi ka sjo
ner hos sø ker ne være sty ren de for vur
de rin gen av hvem som skal an tas. I til
legg vil til gjen ge lig het og nær het til 
dom sto len kun ne ha en be tyd ning», 
he ter det i an ta kel ses do ku men tet fra 
dom stol ad mi nis tra sjo nen, som er 
un der  teg net av av de lings di rek tør Anne 
Mari Bor ger sen og råd gi ver In ge borg 
Ber stad.

VA RER TIL FYL TE 70

En lang rek ke kjen te for svars ad vo ka ter 
har fast for sva rer verv som er så kalt tid
subegrenset. Dis se må fra tre en må ned 
et ter at de er fylt 70 år. I år fra trer El len 
Hol ager An de næs (slut ter 1.9.17) og 
Knut Rogn li en (slut ter 1.12.17). Har ald 
Sta bell har også fra trådt.

Tyve ad vo ka ter som fort set ter med 
tidsubegrenset for sva rer verv i Oslo er 
Truls Dra mer, Be ne dict de Vibe, Jens
Ove Ha gen, Arne Gun nar Aas, Tor  
Kjær vik, Pe ter S. Nør gaard, Sol veig 
Høg tun, Lars Sko tvedt, Be rit Reiss 
An der sen, Bjørn Stor dran ge, Lars Le ver
sen, Fro de Sul land, Øy stein Storr vik, 
Øy vind Øst berg, Ola Lun de, Hei di Ysen, 
Aase Ka ri ne Sig mond, Tryg ve Staf, 
Bjørn Rud jord og John Chris ti an El den.

Føl gen de ad vo ka ter ble opp nevnt i 
2013 for and re gang, og har åre mål 
som va rer frem til 2019: Met te Yvon ne 
Lar sen, John ny Veum, Cath rine Grøn
dahl, Pe ter Se ku lic, Joar Berg Hen jum 
og Ma ri ja na Lociz.

Årets  
ny kom me re
Ad vo kat Hei di Ysen er fra 1. mai 
an tatt som fast for sva rer i Ned re 
Te le mark ting rett. Tom Kåre 
Brat bak og Ve gard Lien ble fra 
1. ja nu ar an tatt som nye fas te for
sva re re i Heg gen og Frø land 
ting rett. Rag na Bagn er an tatt 
i  Vald res ting rett fra 1.mars.  
Kol bjørn Mar gi do Lium fra 
1  ap ril i SørTrøn de lag ting rett. 
Hå kon Vel de Nord strøm er an
tatt fra sam me dato i Sunn hord
land ting rett, og Vi dar Zahl Arnt
zen er an tatt som fast for sva rer 
fra 12.januar i ØstFinn mark 
ting rett.

Bendik  
Falch-Koslung

Cecile Nakstad Hallvard Helle Henrik Boehlke

Marius DietrichsonUnni FriesSvein HoldenMarte Svarstad 
Brodtkorb
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– HØY GRAD AV IN TER NE OPP RYKK

BRE DE A. HAG LUND (34)
Part ner i Bræk hus, i sel ska-
pet si den 2008. Job ber 
med IT, tek no lo gi og in du-
stri 4.0. Ut eks ami nert: 
2008

1– Vi set ter men nes ke ne i 
fo kus og det gjen nom sy-

rer alt ta lent ar beid. Fra før s te dag blir vi 
in vol vert i di rek te kun de kon takt, som 
gjør ar beids hver da gen in spi re ren de og 
gir mer ver di for våre kli en ter. Vi har det 
gøy på job ben, og job ber sam men som 
et lag. Det te kal ler vi Bræk hus-sje la – 
ar beids gle de og lag ar beid, med et 
kom pro miss løst krav til fag lig spiss kom-
pe tan se. 

2– I in ter vju pro ses sen mø ter ta len-
te ne man ge i den ak tu el le av de lin-

gen for at kje mi en skal stem me. 
Vi er stol te av Bræk hus-sko len 
– struk tu rert teo re tisk og kom-
mer si ell opp læ ring, og et ser ti-
fi kat for lite gjen nom trekk og 
høy grad av in ter ne opp rykk. 
Sis te året har vi hatt tre part-
ner opp rykk hvor alle star tet sin 
kar rie re i Bræk hus.

3– Part ner kar rie re drei er seg mest 
om et valg av livstil. Det in ne bæ rer 

fo kus på fak tu re rings grad, kom pe tan se 
og kom mer si ell ut vik ling, og set ter krav 
til ri si ko vil je, til gjen ge lig het og ar beids-
ev ne. Satsning på part ner skap kan kom-
me i kon flikt med det å star te fa mi lie. Tra-
di sjo nelt har kvin nen tatt stør ste par ten av 
an sva ret hjem me, men jeg tror ad vo kat-
bran sjen ser en end ring ved at det både 
for ven tes og øns kes en jev ne re for de ling.

– ANO NYM  
UN DER SØ KEL SE  
SIK RER KVA LI TE TEN

HE LE NE HEM 
HA LUM (28)
Fast ad vo kat 
i Sel mer i tre år. 
Job ber i Ei en-
doms  avde lin gen. 
Ut eks ami nert: 
2014

1– I in ne væ ren de stra te gi pe ri ode 
har Sel mer som mål å være best 

på ta lent ut vik ling og ar beids mil jø. Det 
bru kes mye tid og res sur ser på å ut vik le 
med ar bei de re og fir ma kul tu ren vår, 
noe vi an sat te vir ke lig mer ker i det 
dag li ge.

2– Vi har et sy ste ma ti sert ta lent ut-
vik lings pro gram, som be står av 

man ge in ter ne og eks ter ne fore drag 
og kurs, halv åri ge til ba ke mel din ger fra 
over ord ne de og un der ord ne de, samt 
pla ner med ty de li ge mål om hva hver 
en kelt med ar bei der bør bli bed re på. 
Sær lig de struk tu rer te til ba ke mel din-
ge ne fra mine kol le g er har helt klart 
bi dratt til min ut vik ling fra ny ut dan net 
til der jeg er i dag. Selmers ar beids-
mil jø er pre get av en flat struk tur, re s-
pekt for hver and re og en stor til lit og 
til tro til den en kel te med ar bei ders 
ev ner.

3– Det er an ta ge lig fle re uli ke år sa-
ker til det te, og jeg er spent på 

hvor dan det blir i frem tiden. Vi er i dag 
en stor an del kvin ner som job ber som 
ad vo kat full mek ti ger og ad vo ka ter, som 
er til stor støt te og gle de for hver and re. 
Jeg opp le ver i hvert fall at bran sjen og 
Sel mer spe si elt er opp tatt av å øke 
an de len kvin ne li ge part ne re.

– FULL MEK TI GEN FÅR STORT AN SVAR

LENE MOE BLOM (35)
Ad vo kat full mek tig, i Gret te si den 
2013. Job ber med of fent li ge an skaf-
fel ser og ener gi. Ut eks ami nert: 2014

1– For di Gret te har hatt en be visst-
gjø ring rundt te ma et og er blitt 

flin ke til å gjen nom fø re med ar bei der-
sam ta ler, opp ford re til å del ta på kurs og 
være in vol ve ren de i opp dra ge ne. En flat 
struk tur og åpen hets kul tur gjør at ta lent-
ut vik lin gen også skjer ube visst, hver 
dag, ved at vi gjør hver and re gode ved å 
dis ku te re mye og ut veks le er fa rin ger. Vi 
er også flin ke til å gi hver and re hon nør 

for eks tra inn sats og godt gjen nom før te 
sa ker. Det sy nes jeg er verdt en pris!

2– Gret te gir mye an svar så len ge 
man er kom for ta bel med det, også 

når det gjel der mar keds fø rings til tak som 
å hol de kurs og ar ran ge re se mi na rer. 
Selv har jeg den ne vå ren vært an svar lig 
for vårt tra di sjons ri ke Kraft se mi nar, og 
det er vik tig for oss at et slikt ar ran ge-
ment blir vel lyk ket. Det gir stor mest-
rings fø lel se å få lov til å lede et slikt pro-
sjekt. Det at Gret te gir mu lig het til å ta 
mye an svar for sa ker på et tid lig tids-
punkt i kar rie ren, sam ti dig som man har 

trygg het ved at det 
all tid er noen der 
man kan dis ku te re 
med er mo ti ve ren de.

3– Jeg tror det 
er fle re menn 

enn kvin ner som set ter seg som mål at 
de vil bli part ner, og som der med job ber 
be visst for å bli det. I til legg tror jeg kvin-
ner ge ne relt er mer opp tatt av å ha en 
jobb de tri ves i enn å ha «rik tig» tit tel 
el ler kom me så høyt opp i sy ste met som 
mu lig.

TALENTPRISEN 2017TALENTPRISEN 2017

Fem av lan dets største advokatfirmaer er nominert til årets talentpris. 
Her forteller et utvalgt talent fra hvert firma om sitt firmas  
faglige utviklingsstrategi, om hvorfor akkurat deres firma  
bør vinne årets konkurranse, og om hva de mener  
må til for å få flere kvin ner opp og frem.

TEKST: HEN RIK SKJE VE STAD
FOTO: GEIR EGIL SKOG

De kjem per om 

1. Hvor for bør ditt fir ma vin ne Ad vo kat for en in gens ta lent pris?

2. Hvor dan skil ler ta lent utvik lin gen i ditt fir ma seg fra and re fir ma er?

3. Hvor for fal ler så man ge kvin ner fra før de blir part ne re?

årets ta lent pris
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INTERN FORRETNINGS-
ADVOKAT-SKOLE

CAROLINE 
SKAAR 
LANDSVÆRK 
(30)
Fast advokat, i 
Wikborg Rein 
i fem år
Jobber med 
energi og 
petroleum
Uteksaminert: 
2012

1– Fordi firmaet jobber aktivt med 
å løfte frem talentet i hver enkelt 

av oss. På generelt og objektivt plan 
skjer talentutviklingen for eksempel 
gjennom vår interne forretningsad-
vokatskole, et godt bevillingsprogram 
for fullmektigene og et system for 
medarbeidersamtaler som tar sikte på 
at hver enkelt blir fulgt opp i de ulike 
stegene i vår karriere. Det viktigste for 
min egen del har vært å bli gitt ansvar 
under veiledning, noe som har bidratt 
til en følelse av mestring og trygg-
het. Jeg opplever at Wikborg Rein har 
en kultur for å gi unge advokater ans-
var tidlig, og for å lytte til selv de yng-
ste advokatenes innspill.

2– Jeg kjenner ikke andre firmaer 
fra innsiden, men det gjøres sik-

kert mye bra der også.

3– Jeg har selv alltid opplevd å få 
de samme mulighetene som 

mine mannlige kollegaer, og opplever 
ingen forskjellsbehandling. Lav kvin-
nelig partnerandel er dels et generas-
jonsspørsmål, da mange som sitter i 
partnerposisjoner i dag tilhører en 
generasjon med færre kvinner på jus-
sen og med delvis mer tradisjonelle 
kjønnsrolleforventninger. Samtidig er 
det ikke til å legge skjul på at advokatar-
beidet tidvis innebærer mer enn en 
8–16-jobb.

Når det gjelder den nye generasjo-
nen «up and comings», faller trolig en 
del erfarne damer fra som resultat av at 
livet som småbarnsforeldre ikke tillater 
at både mamma og pappa forfølger sine 
karriereløp fullt ut samtidig.

– ALLE FÅR KURS I PROSJEKTLEDELSE

YLVA B. GJESDAHL PETERSEN (30)
Senioradvokat, i Thommessen fra 2011
Jobber med transaksjoner
Uteksaminert: 2010

1– For di de an sat te er en helt sen tral 
del av stra te gi en i fir ma et. Vi snak-

ker mye om stra te gi en i ple num, for eks-
em pel i all mø ter, og vi har en fel les for-
stå el se av hva må let vårt er og hvor dan 
vi skal kom me dit. Vi får mu lig het til å 
job be med man ge av de le den de ad vo-
ka te ne i bran sjen, og alle ad vo kat full-
mek ti ger og ad vo ka ter har en egen fad-
der som til ret te leg ger og vei le der. 

2– Vi har man ge fel les til bud for 
ta lent ut vik ling og alle våre an sat te 

har gjen nom ført kurs og eks amen i pro-
sjekt le del se. I til legg ser Thom mes sen 
den en kel te med ar bei der og til byr man-
ge skred der syd de mu lig he ter. Et eks em-
pel fra min egen kar rie re er ut plas se rin-
gen jeg had de på vårt Lon don-kon tor fra 
2013 til 2015. Ar beids er fa rin gen fra Lon-
don er helt unik, og jeg fikk man ge ver di-
ful le er fa rin ger og be kjent ska per som 
jeg kan ta med meg vi de re. 

3– Jeg sy nes det er for en kelt å sky-
l de på at det ar bei des for mye i de 

sto re ad vo kat fir ma ene, men tror den 

lave an de len kvin ne-
li ge part ne re i de 
sto re ad vo kat fir ma-
ene gjør at kvin ne ne al le re de som stu-
den ter og full mek ti ger får et inn trykk av 
at det å bli part ner kre ver helt and re per-
son li ge egen ska per enn det man selv 
be sit ter, og sånn sett er et uopp nåe lig 
mål. 

I man gel på kvin ne li ge part ner for bil-
der me ner jeg der for ad vo kat fir ma ene 
må være tid lig ute med å iden ti fi se re 
unge kvin ne li ge med ar bei de re som 
po ten si el le frem ti di ge part ner kan di da-
ter, og set te kvin ne ne på spo ret av at 
det te kan de fak tisk få til.

Å være full mek tig kan nok også frem-
stå som mer ufor en lig med fa mi lie liv enn 
det å være se ni or ad vo kat og part ner. I 
pe ri oden som full mek tig og fersk fast 
ad vo kat er man mind re ru ti nert og har 
kan skje noe mind re kon troll over egen 
ar beids dag enn det man har se ne re i kar-
rie ren. Jeg tror dess ver re en del jen ter 
fal ler fra før de kom mer over knei ken, og 
ser at det er fak tisk er mu lig å kom bi ne re 
det å være se ni or ad vo kat el ler part ner 
med fa mi lie liv!

ANNONSE

NYE TIDER: Klientene har fått et økt fokus 
på kostnadene ved vår rådgivning, noe som 
stiller store krav til oss som rådgivere, sier 
Helene Hem Halum (foran til høyre). Fra 
venstre Brede Haglund, Lene Moe Blom, 
Caroline Skaar Landsværk og Ylva Gjesdahl 
Petersen.

TALENTPRISEN 2017TALENTPRISEN 2017

Avslutte boet?
avskrive fordringene eller 
gjøre de om til kontanter, nå.
 

7 F J E L L

7 FJELL AS Postboks 299      Nesttun 5853 Bergen      Tlf. 90077660     Fax 55927641
post@7-fjell.no     www.7-fjell.no     Org. NO 992 673 192

K J Ø P  A V  F O R D R I N G E R

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

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

Se gjerne; www.7-fjell.no

1. Hvor for bør ditt fir ma vin ne Ad vo kat for en in gens ta lent pris?

2. Hvor dan skil ler ta lent utvik lin gen i ditt fir ma seg fra and re 
fir ma er?

3. Hvor for fal ler så man ge kvin ner fra før de blir part ne re?

TALENTPRIS-JURYEN

Beate Skjerven Nygårdshaug, partner/
owner Bergsjo AS

Thomas Falck, managing partner 
i Agenda capital, (fungerende juryleder)

Dilek Ayhan, stats-
sekretær i Nærings- og 
fiskeridepartementet

Martin Salomon, Head 
of Legal Research & 
Consulting, Prospera

Mohammad Rahees 
Malik, styre leder 
– Mino.Jur

Thomas Nordby, 
advokat og partner 
i Michelet & Co 
Advokatfirma

Liv Gjølstad, tidligere høyesteretts-
dommer (deltok ikke i juryarbeidet i år 
pga inhabilitet)

Prisen deles ut på Advokatfesten 1.juni 
på Taket, Steen & Strøm, i Oslo.

LES MER PÅ  

ADVOKATBLADET.NO
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Statssekretær 
Dilek Ayhan (H) 
sitter i juryen.



KOMMENTAR

Senioradvokat, SANDS

JUS’ fagutvalg for erstatningsrett

Ønsker du å sitte i et 
av våre fagutvalg?
– Som fagutvalgsmedlem må man være engasjert. Det 
nytter ikke å sitte der hvis man ikke er levende opptatt 
av faget. Vi skal finne de rette foredragsholderne til de 
rette temaene og bidra til kunnskapsdeling.

Eva Drageset

Følg med på jus.no for 
utlysning av verv til fagutvalg

Vei en til en vel lyk ket kar rie re i de sto re ad vo kat fir ma ene er 
åpen for beg ge kjønn, men do mi ne res av menn.

KOM MEN TAR: ER LEND WESSEL CARL SEN

Homo juridicum

In gres sen kun ne vært skre vet for ett år si
den. Og for fem år si den. Og for ti år si
den. Og det ble den også. I Ad vo kat bla det, 
Fi nans avi sen Jus og Da gens Næringsliv, 
for å nev ne noen. Glass tak og gub be vel de. 
Den kom mer nok om ett år også. Tro lig 
også om tre og fem.

Nå er kvin ne an del i de sto re ad vo kat
fir ma ene på ta pe tet – igjen. Men in gen
ting er an ner le des. Kan skje det er på 
tide å stik ke spa den litt dy pe re. Der for 
er det fris ten de å leg ge til «og hva så?» i 
in gres sen. 

EN AV TRE FOR SVANT

Un der tit te len «Fe mi nis tisk løs krutt» i  
Fi nans  avi sen Jus i no vem ber i fjor, tok jeg 

for meg samt li ge kvin ne li ge part ne re el ler 
ad vo kat ta len ter som had de for latt bran
sjen det sis te ti å ret, men uten å fin ne noe 
dra ma tisk: In ter es sen for noe an net had de 
lok ket dem vekk. For å bli kon sern ad vo
kat. Grün der. Ting retts dom mer. El ler noe 
an net.

Kvin ne ne som for lot bran sjen var kan
skje ikke på top pen av inn tekts lis te ne, 
kan skje ikke på top pen av de uli ke ad vo
kat kå rin ge ne, men de had de klart kar rie
re sti gen, for så å ta et an net kar rie re valg.

Fra falls tal let blant kvin ner var så høyt 
som én av tre på den nev ne over sik ten. 
Kom bi nert med det evig tilbakevennende 
70tal let (an de len kvin ne li ge jusstu den
ter), så er frem tiden usik ker, har fle re ut talt.

BRYR SEG IKKE OM TIT LER

Sett uten fra er bil det litt an ner le des: Ju ri
di kum er en god og flek si bel ut dan nelse. 
Det sam me er si vil øko nom. El ler in gen
iør. Ut dan nelse ne kan bru kes til så mangt, 
og trengs over alt. Men ak ku rat som at 
si vil øko no mer til trek kes av stil lin ger som 
ak sje meg le re, fi nans di rek tø rer el ler jour
na lis ter, kan ad vo ka ter også be kle en rek ke 
and re stil lin ger enn ad vo kat full mek tig, 
ad vo kat, se ni or ad vo kat og part ner.

Som Lene Moe Blom så tref en de sier 
i sitt svar; jeg tror kvin ner ge ne relt er mer 
opp tatt av å ha en jobb de tri ves i enn å ha 
«rik tig» tit tel, el ler kom me så høyt opp 
i sy ste met som mu lig.

Blom er en av fem res pon den ter. Fire 
av dem er kvin ner. De sva rer på fire uli ke 
må ter for di de er fire uli ke in di vi der. Det 
fin nes ikke én fa sit.

HEI ER PÅ GODE TIL TAK

Noen kla rer det hek tis ke li vet med barn 
og jobb uten å ut vik le en enes te be kym
rings ryn ke i fje set, noen mis ter mo tet når 
an tall barn dob les fra en til to. Det fin nes 
kvin ne ut valg, egne kurs for kvin ner og 
til tak hos de uli ke fir ma ene for å få opp 
an de len, men den for blir på lave, sta bi le 
ni vå er.

Man ge av ad vo kat fir ma ene er flin ke, og 
har vært det i fle re år. Og kla rer de å løse 
en flo ke her og der ved å gjø re uli ke til
pas nin ger, så er det vel dig bra. Selv føl ge lig 
hei er vi på dis se til ta ke ne, men ti år med 
til tak og de batt har ikke ak ku rat satt him
mel og jord i be ve gel se. Så kan skje det er 
på tide å jek ke ned for vent nin ge ne.

Skal det vir ke lig skje en dra ma tisk 
end ring må det ra di ka le end rin ger på 
plass. Men dis se vil brem se kon kur ran se
kraf ten, om set ning og inn tje ning – de 
vik tig ste pa ra me ter ne blant de sto re 
ad vo kat fir ma ene – på kort sikt, og da blir 
det lite ak tu elt.

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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Antall partnere i de 25 største advokatfirmaene 
i Norge

Menn Kvinner Prosentandel 
kvinner

1. Advokatfirmaet Schjødt AS 57 6 9,50%

2. Advokatfirmaet Thommessen AS 46 4 8%

3. Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA 49 4 7,50%

4. Advokatfirmaet Wiersholm AS 39 5 11,40%

5. Advokatfirmaet BA-HR DA 35 2 5,40%

6. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 19 6 24%

7. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS 64 9 12,40%

8. Advokatfirmaet Selmer DA 34 3 8,10%

9. Advokatfirmaet Haavind AS 32 3 8,60%

10. Arntzen de Besche Advokatfirma AS 48 2 4%

11. Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 49 5 9,30%

12. Deloitte Advokatfirma AS 32 4 11,10%

13. Kluge Advokatfirma AS 37 7 15,90%

14. Advokatfirmaet Hjort DA 22 11 33,30%

15. Ernst & Young Advokatfirma AS 20 7 26%

16. Advokatfirma DLA Piper Norway DA 28 5 15,10%

17. KPMG Law Advokatfirma AS 16 4 20%

18. Kvale Advokatfirma DA 22 6 21,40%

19. Advokatfirmaet Grette DA 22 3 12%

20. Advokatfirmaet Elden DA 21 15 41,60%

21. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS 26 4 13,30%

22. Advokatfirma Ræder DA 20 3 13%

23. Brækhus Dege Advokatfirma DA 21 8 27,60%

24. Advokatfirmaet CLP DA 12 1 7,70%

25. Ro Sommernes Advokatfirma DA 10 1 9%

86% 14%

Ta bel len vi ser an tall part ne re i de 25 stør ste ad vo kat fir ma ene i Nor ge pr. ok to ber 2016. 
Kil de: TNS Gallup og fir ma enes egne nett si der.
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Når be vi se ne hen tes 

Of te re og of te re duk ker 
pos ter fra Face book,  
In sta gram el ler Snap chat opp 
i ret ten som be vis. Jo mer 
per son li ge sa ke ne er, des to 
vik ti ge re blir de so si a le me di-
e ne. Hva må du ten ke på hvis 
du el ler mot par ten vil bru ke 
so si a le me di er som be vis?

TEKST: GEORG MA THI SEN

– Be vis før se len er fri, men du kan ikke 
uten vi de re sto le på en Face bookopp
da te ring. Bru ker du so si a le me di er 
som be vis, må du være enda mer kri
tisk enn van lig, un der stre ker Jan Sand
trø, eks pert på tek no lo gi rett og part ner 
i DLA Piper i Oslo.

Ar beids retts sa ker, tryg de rett, for sik
rings svin del og fa mi lie rett er ty pis ke 
om rå der der opp da te rin ger på so si a le 
me di er kan bli vik ti ge. In nen for plan 
og byg nings rett er kom mu ne ne gla de i 
Google Earth. So si a le me di er er blitt 
en gull gru ve for skils mis se ad vo ka ter i 
USA, og kan fin ne sitt an ven del ses om
rå de i Norge også, me ner Sand trø.

– Jo nær me re du kom mer den per
son li ge sfæ ren i de retts li ge spørs må
le ne, jo vik ti ge re blir so si a le me di er 
som be vis, kon sta te rer han.

GIKK PÅ EN SMELL

Spørs må let om hvor tro ver dig Face
book og so si a le me di er er som kil der, er 
blitt svært ak tu elt i Norge i vår: Den 
mye dis ku ter te Brenn punktdo ku men
ta ren om ru mens ke tig ge re som ble 
sendt på NRK i ap ril, bruk te et pen ge
bil de fra en av tig ger nes Face book 
profi ler for å do ku men te re tig gin gens 
lønn som het. Noen da ger se ne re av slør

te en år vå ken seer at bil det ikke var tig
ge rens eget, men las tet ned fra net tet.

Sand trø trek ker en pa ral lell til en 
tenkt sak om sy ke fra vær:

– Tenk deg at du har en sak der en 
per son som er syk meldt de ler bil der fra 
en ski fe rie. Det kan ten kes at ved kom
men de har delt et gam melt bil de fra en 
tid li ge re fe rie, sier han.

DI GI TA LE SPOR MANG LER

Fle re so si a le me di er li der av man gel på 
me ta da ta; det vil si de da ta ene som 
ikke er syn li ge, men som kan for tel le 
når et bil de er tatt el ler hvor en opp  da
te ring er gjort. Fle re so si a le tje nes ter 
fjer ner sli ke me ta da ta fra bil der.

Ju ris ter ser ut til å mang le kunn skap 
om og for stå el se for me ta da ta, spe si elt 
når de bru kes i retts sa ker, me ner Sand trø.

– Bil der og and re di gi ta le be vis kan 
også end res uten at det leg ges igjen 
spor, sier Sand trø.

PÅ SPO RET

Når Ad vo kat bla det snak ker med Jan 
Sand trø, er han i Lon don. Der er alle 
be ve gel se ne hans – ste de ne han har 
be søkt, re stau ran te ne han har vært 
inn om – spo ret gjen nom Google 
Maps. De da ta ene kun ne po li ti et ha 
brukt som be vis i en tenkt straf e sak 
mot ham. Der imot kun ne han ikke 
uten vi de re brukt dem selv som ali bi, 
et ter som bru ker ne har mu lig het til 
selv å end re da ta ene. Da måt te han ha 
krevd å få da ta ene ut le vert fra Google, 
slik at han ikke had de hatt noen mu
lig het til å ma ni pu le re dem selv.

Van ske lig å hen ge med? Bruk eks
per ti se, rå der Sand trø.

– Du skal være litt yd myk for hva du 
ikke for står og ikke har inn sikt i. Når 
man be gyn ner å snak ke elek tro nis ke 
be vis, er man over i et helt an net fag
felt enn det ad vo ka ter er vant til, sier 
han.

Alex an der Ny heim Jens sen er be kym
ret for retts sik ker he ten når det of ent
li ge bru ker Face book og Twit ter for å 
av slø re tryg de svin del.

– Det er et pro blem når Nav og 
Ut lendingsdirektoratet så ak tivt be nyt
ter seg av noe som er så usik kert, sier 
Jens sen.

Fals ke pro fi ler. Bru ke re som har 
kom me seg inn på and res pro fi ler. 
Opp da te rin ger som leg ges ut på spøk. 
Det te er noen av fall gru ve ne når so si
a le me di er bru kes som be vis.

– Når Nav sier at for di du har lagt ut 
et bil de av at du har vært på ski tur, så 
har du ikke vært syk og skal ikke få 
sy ke pen ger, blir det å dra kon klu sjo ner 
fra et vel dig tynt be vis ma te ria le, sier 
han.

VÆR KRI TISK I RET TEN

I sa ker som hav ner i ret ten, et ter ly ser 
han at par te ne og dom mer ne spør seg: 
Hvil ken be vis ver di har det te?

– Det gjø res i alt for li ten grad. Jo 
mer man ak sep te rer og sier «greit», jo 
la ve re blir kra ve ne til hva som an s es 
som be vis.

Han sam men lig ner ten den sen til å 
trek ke kon klu sjo ner ut fra et be skje dent 
be vis ma te ria le med den må ten han 
me ner «slad der pres sen» ope re rer på.

MÅ FÅ BE SKJED

Å bru ke so si a le me di er som kil de ma
te ria le i for valt nin gen, er en ef ek tiv 
måte å dri ve saks be hand ling på, me ner 
han.

– Man slip per å snak ke med ved
kom men de, og kan trek ke kon klu sjo

ner som det blir opp til den en kel te å 
mot be vi se. Men det frem mer over
ho det ikke retts sik ker he ten. Alle er 
kjent med at det du leg ger ut på 
Face book, det vink ler du som du vil. 
Men pri vat per so ner vil tro at her har 
de ikke så mye å stil le opp med, sier 
han.

ÅPENT EL LER LUK KET? Å bru ke in for ma sjon som ikke er of fent lig til gjen ge lig, men hen tet 
fra et luk ket om rå de på so si a le me di er, kan være en kren kel se av pri vat li vets fred, sier Jan 
Sand trø. Her fra en av hans FB-opp da te rin ger fra et fore drag han holdt i Oslo om per son-
vern for ord nin gen.

«NAV stal ker deg på Face book» skrev Alex an der Ny heim 
Jens sen i en kro nikk i Af ten pos ten som har ført til de batt.

Han me ner at en per son som får et 
ved tak mot seg som er byg get på be vis 
fra so si a le me di er, må få klar be skjed 
om det te, og med gir at so si a le me di er 
kan være nyt ti ge som be vis.

– Opp da te rin ger fra so si a le me di er 
kan være gode og klar gjø ren de be vis i 
noen si tua sjo ner, sier Jens sen.

Å bru ke so si a le me di er som be vis er be ten ke lig, og kan 
i man ge til fel ler føre til gale av gjø rel ser, me ner tid li ge re 
retts po li tisk le der i Juss for mid lin gen i Ber gen.

be vis ma te ria le
– Tynt

fra Face book
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120 opp da te rin ger fra Face book var sen tra le be vis da ad vo kat  
Hall vard Øst gård skul le do ku men te re at mot par ten eide et fir ma.

TEKST: GEORG MA THI SEN

Face bookskryt

– I kon ver titt sa ke ne og utlendingsakene 
som hav ner for dom sto le ne, er det ri
me lig van lig at vi frem leg ger ut skrif ter 
fra Face book di rek te for ret ten, sier ad
vo kat Knut O. Eld hu set i Stav an ger.

Han re pre sen ter te en iransk mann 
som fikk av slag på asyl søk na den sin, og 
som også had de tapt i ting ret ten.

Bor gar ting lag manns rett, der imot, ga 
man nen med hold. Ret ten vi ser blant 
an net til ak ti vi te ten hans på Face book 
i dom men, der ira ne ren om ta les som 
«A»:

«A har en Face bookside. Ut skrift er 
frem lagt for lag manns ret ten. A for
klar te at han skri ver om kris ten dom
men, tar inn vers fra bi be len og skri ver 
om nykonvertitter i Iran», he ter det i 
dom men.

Et eks em pel på Face bookopp da te
rin ger som leg ges frem som be vis på at 
asyl sø ke ren re elt har kon ver tert til en 
an nen re li gi on, er at dåps ri tua let er 
blitt fil met og lagt ut.

– Face book er blitt et me di um som 
de al ler fles te bru ker og har til lit til, sier 
Eld hu set, som dri ver pri vat prak sis 
i Stav an ger.

– VIL SE MER

Han er slett ikke be kym ret for at so si
a le me di er bru kes som be vis ma te ria le.

– Det kan jo slå beg ge vei er. Jeg har 
hatt sa ker der kli en ten ikke har vil let at 
inn hol det på Face bookpro fi len skul le 
bli kjent. Leg ger man ut ting som er 
uhel di ge for sa ken, kan man ikke unn
gå at de også kom mer opp. Min er fa
ring er at det te er en type ma te ria le 
som blir vekt lagt både av for valt nin gen 
og dom sto len. Jeg er over be vist om at 
vi vil se mer av det te, sier Eld hu set.

SJEKK FØRST

Han rå der kol le g er til å sjek ke ma te
ria let me get grun dig når kli en ten 
kom mer med en min ne pin ne med 
opp da te rin ger.

ble fel le
TROMSØ: – Mot par ten had de pos tet 
mas se inn legg på Face book som un
der byg de at han eide ver di er som han 
for melt sett ikke sto som eier av. 120 
opp da te rin ger fra halv an net år ble pre
sen tert i form av skjerm bil der. Det var 
ikke én en kel opp da te ring som var 
kron be vi set, men den sam le de pro fi len 
over tid, for kla rer Øst gård.

Tromsøad vo ka ten er en av sta dig 
fle re som opp le ver at opp da te rin ger 
i so si a le me di er bru kes som be vis.

– Vi be hand let det te som al min ne lig 
do ku ment be vis, sier han, og sam men
lig ner Face bookbe vi se ne med epos ter, 
tekst mel din ger el ler fo to gra fi er.

Hver ken mot par ten el ler ret ten pro
ble ma ti ser te be vi se ne spe si elt. Det 
kun ne de gjort, teo re tisk sett. Skjem
dumper kan ma ni pu le res. Men det kan 
epos ter og do ku men ter på pa pir også.

– Det eks tra or di næ re var at vi ikke 
had de an nen do ku men ta sjon. Dess uten 
er det in ter es sant at det te ikke var ett 
en kelt bil de. Det som folk leg ger igjen 
av spor, kan teg ne et bil de som blir et 
vik tig be vis selv om hver en kelt opp da
te ring ikke blir av gjø ren de, sier Øst gård.

FEIL KIL DER

Han har også opp levd at mot par ten 
har lagt frem Face bookopp da te rin ger 

Ad vo kat fir ma et Øst gård har selv en ak tiv Face book pro fil som blant an net bru kes til å dele 
sei re. Her om ta les sa ken Bodø Havn vs. Hur tig ru ten.

I lø pet av det sis te året har Hall vard Øst gård 
hatt fle re sa ker der Face book bru kes som 
sen tra le be vis. Foto: Georg Ma thi sen

i ret ten i to for skjel li ge straf e sa ker. 
Øst gård prøv de ikke å trek ke i tvil at 
opp da te rin ge ne var re el le.

– Men selv føl ge lig kan man stil le spørs
mål ved be vis ver di en av en Face book
pro fil. Det blir som med vit ner, der det er 
to feil kil der: De kan prø ve å for kla re seg 
sann fer dig, men hus ke feil, og de kan for
kla re seg be visst urik tig. Det te er al min ne
li ge ut ford rin ger, og ikke noe nytt.

Ad vo kat fir ma et Øst gård, der Hall vard 
Øst gård er part ner, er blitt flin ke re til å 
bru ke net tet til å lete et ter be vi ser. Sjek
kin gen av Face book, In sta gram og and re 
so si a le me di er er kom met na tur lig, for
tel ler han.

La ut krist ne teks ter  
– fikk bli i Norge
Face book-opp da te rin ge ne ble av gjø ren de da en kris ten mann fra Iran fikk med hold  
i lag manns ret ten og fikk bli i Norge.

– Jeg har er fart at ret ten leg ger vekt på 
Face book-be vi ser, sier Knut O. Eld hu set.

– SOM AND RE BE VIS
Ting retts dom me re på Gjø vik har 
ikke opp levd at noen har be stridt 
ekt he ten av be vis fra so si a le me di er.

– Det skjer fra tid til an nen at det 
do ku men te res fra Face book, Mes-
sen ger og så vi de re. Sli ke be vis må 
vur de res på lik lin je med and re be-
vis. Jeg har ikke hatt sa ker hvor det 
er lagt frem opp da te rin ger som 
mot par ten har be stridt ekt he ten av, 
men det kan jo ten kes, selv sagt, sier 
ting retts dom mer Cath rine Fos sen.

Kol le ga Ran di Lo for tel ler om en 
straf fe sak og en bar ne for de lings sak 
der det er do ku men tert ut skrif ter 
fra Mes sen ger.

– Det kan nok knyt te seg noen ut-
ford rin ger til vur de rin gen av den ne 
type do ku men ta sjon, for eks em pel 
knyt tet til om det er kom plet te ut skrif-
ter som er lagt frem, el ler om noe er 
ute latt el ler even tu elt end ret, sier Lo.

Dom mer for en in gens le der og so-
ren skri ver i Gjø vik ting rett, Ing jerd 
Thu ne, for tel ler at hun har li ten er fa-
ring med so si a le me di er som be vis.

SKILT PÅ FACE BOOK
Face book nev nes nå i hver tred je 
skils mis se be gjæ ring i Stor bri tan nia. 
Ofte er det flør ten de be skje der el ler 

bil de opp da te rin ger fra fes ter el ler 
and re hen del ser som part ne ren ikke 
viss te om, som ska per pro ble me ne.

So si a le me di er bru kes ikke bare som be vis, men også til å kom men te re sa ker un der veis. 
(Il lust ra sjo nen er ma ni pu lert ved at teks ten er re di gert for å ano ny mi se re bru ke ren.)

– Hvis man ikke kon trol le rer ma te
ria let i for kant, vil det kun ne få ne ga
ti ve kon se kven ser.

I en sak der det er sådd tvil om kli
en ten er den han el ler hun ut gir seg 
for å være, kan for valt nin gen ha god 
nyt te av so si a le me di er.

– Mye er spor bart. Hvis man sier at 
man er fra So ma lia, men har en Face
bookside som er re gist rert i Dji bou ti, 
er det klart uhel dig. Som pro sess full
mek tig har man an svar får å sik re kli
en ten om so si a le me di er tas i bruk som 
be vis mid del, slik at man unn går ube
ha ge li ge over ras kel ser, sier Eld hu set.
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ANNONSE

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

Lag dom mer Mats Stens rud 
i Fros ta ting lag manns rett 
i Trond heim lan ger ut mot 
øko no mis ke inn stram nin ger 
som gjør at retts sa ker fra 
års skif tet er flyt tet fra Møre 
lag sogn til Trond heim. 
– Et de mo kra tisk pro blem, 
me ner han.

TEKST: NINA SCHMIDT

FOTO: THOR NIEL SEN

Dom stol ad mi nis tra sjo nen (DA) har 
kut tet i alle lag manns ret te nes rei se
bud sjet ter. I Fros ta ting inn før te man 
rei sekutt i ja nu ar i år.

– Den umid del ba re re ak sjo nen fra 
dom mer ne i Fros ta ting er at det te mis
li ker vi, sier lag dom mer Mats Stens rud.

I et inn legg i Af ten pos ten ny lig skri
ver han at flyt tin gen av sa ker fra Kris
ti an sund, Mol de og Åle sund til Trond
heim både er dår lig sam funns øko no mi, 
og et de mo kra tisk pro blem.

PAR TE NE TAR REG NIN GEN

«Frem til i fjor had de vi ukent li ge 
retts sa ker i Kris ti an sund, Mol de og 

Misliker at retten

Åle sund. For å spa re pen ger til rei se, 
kost og lo sji, har Dom stol ad mi nis tra
sjo nen opp ford ret oss til å flyt te flest 
mu lig sa ker til Trond heim ting hus. På 
den må ten på fø res par te ne eks tra kost
na der – ut legg for par te ne selv, ad vo
ka ter, vit ner og sak kyn di ge. Og de 
bru ker mer tid. Det gjel der både tvis ter 
og straf e sa ker. Ak tø re ne må kom me til 
oss, i ste det for at tre dom me re drar til 
dem», skri ver Stens rud.

Te sen om at man skal døm mes av 
li ke menn har også et geo gra fisk as pekt, 
me ner han.

– Hvis vi ikke len ger skal rei se til 
Møre, mis ter vi en di men sjon. Kul tu
re ne i Trøn de lag og i Møre og Roms
dal er litt for skjel li ge. Vi opp le ver 
mø rin ger på en helt an nen måte når vi 
er hos dem og har dem i sa len, enn 
hvis de skal kom me til oss, sier Stens
rud.

ØYE TIL ØYE BEST

Rei sere strik sjo ne ne gir ring virk nin
ger, for tel ler han.

– For å unn gå høye kost na der, reg
ner vi med at vi vil bli bedt om å 
av hø re fle re og fle re vit ner på te le fon. 
Men vi vil helst ha dem i ret ten. Det 
er van ske lig på for hånd å av gjø re om 

Domstoladministrasjonen: Store ulemper
Dom stol ad mi nis tra sjo nen har kut tet i 
lag manns ret te nes rei se bud sjet ter, noe 
som fø rer til at fle re sa ker flyt tes fra 
dis trik tet til lag manns ret te nes ho ved
se te, be kref ter av de lings di rek tør Er ling 
Moe i Dom stol ad mi nis tra sjo nen (DA).

– Fros ta ting har be ty de lig fær re 
sa ker i de tre by ene i Møre og 
Roms dal enn tid li ge re, for tel ler han.

UN DER FI NAN SI ERT

År sa ken er den ge ne rel le domstol
økonomien.

– Dom sto le ne er un der fi nan si er te, 
noe DA gjen tat te gan ger har på pekt 
over for Re gje rin gen og Stor tin get. 
Som øv ri ge de ler av den stat li ge for
valt ning, er vi også om fat tet av den 
så kal te ABEre for men (av by rå kra ti se
ring og ef ek ti vi se ring) med et os te hø

velkutt. Vi har bedt om unn tak fra det
te, for di alle be vilg nin ger til dom sto le ne 
går rett i pro duk sjo nen. Der for ser vi nå 
en ut vik ling i ret ning av leng re saks be
hand lings tid, noe som er til stor ugunst 
for sam fun net og par ter, sier Moe.

Det er på den ne bak grun nen at 
DA har valgt å kut te i lag manns ret
te nes rei se bud sjett, for tel ler han.

– I lik het med Stens rud ser vi sto re 
ulem per med det te. Jeg er også enig 
med Stens rud i at det te er en dår lig 
løs ning sam funns øko no misk sett, 
blant an net for di det gir stør re rei se
ut gif ter for ret tens ak tø rer. Dis se 
ut gif te ne går imid ler tid i stor grad på 
and re pos ter i bud sjet tet enn de som 
vi har an svar for. Domstolbudsjettet 
be las tes dom mer ut gif te ne, og for vår 
del er det det te vi kan på vir ke. To talt 

sett for sam fun net gir den nye prak si
sen økte ut gif ter. Det sy nes også jeg 
er be kla ge lig, sier Moe.

HÅ PER DET GÅR OVER

DA hå per at rei sere strik sjo ne ne 
ikke blir va ri ge.

– Det er po si tivt at ret ten set tes i 
nær het til inn byg ger ne. Der for vil vi 
fort set te å tryk ke på po li ti ker ne for å 
få domstolbudsjetter som gjør det 
mu lig å øke lag manns ret te nes rei se
bud sjet ter. Vi ser at også ad vo ka ter er 
enig med oss i at dom sto le ne nå ram
mes øko no misk, og at det te har ne ga
ti ve føl ger for saks av vik lin gen. I før s te 
om gang set ter vi vår lit til Stortingets 
be hand ling av Re vi dert na sjo nal bud
sjett, der et ter til Re gje rin gens for slag 
til stats bud sjett for 2018, sier Moe.

Fol ke valg te med dom me re fra Møre skvi ses ut når retts sa ke ne flyt tes til Trond heim, me ner lag dom mer Mats Stens rud.

et vit ne er sen tralt el ler ikke. Se nest i 
går had de vi et vit ne i en an ke sak i 
lag manns ret ten, der ved kom men de 
var av hørt på te le fon i ting ret ten. Vi 
fikk et helt an net bil de da han per
son lig møt te i lag manns ret ten for å 
for kla re seg. Der som vi skal ba se re oss 
på te le fon av hør og skrift li ge er klæ
rin ger, mis ter vi det ver di ful le som 
lig ger i munt li ge for hand lin ger, sier 
Stens rud.

SNIK-SEN TRA LI SE RING

Rei sere strik sjo ne ne blir en form for 
sen tra li se ring som ikke er po li tisk av
gjort, frem hol der han.

– Et slikt spa re til tak skal ikke være 
be slut tet lo kalt, men bør være noe 
riks po li ti ker ne tar stil ling til. For et års 
tid si den sa Stor tin get nei til yt ter li ge re 
sam men slå in ger av ting ret te ne. I ste det 
har Dom stol ad mi nis tra sjo nen (DA) 
fått en for skrift som åp ner for at en 
so ren skri ver kan være so ren skri ver for 
fle re ting ret ter. I Nord land er det nå 
tre ting ret ter med fel les so ren skri ver. 
Det te er også noe Stor tin get bur de ta 
stil ling til, tatt i be trakt ning at man 
ikke øns ket fle re sam men slå in ger. Det
te er en måte å unn gå stor tings ved 
taket på, me ner Stens rud.

FLYT TES



Re turn to sen der. Ja, like greit å star te med en mu si kalsk 
re fe ran se si den man nå en gang skal tref fe ad vo kat Har ald 
Ot ter stad (62), som ny lig tak ket nei til Kon gens for tje ns t-
medal je i sølv, og som der til me ner at hele fore ta gen det er 
di rek te dritflaut.

TEKST: D. BE NE DICT PARTON

FOTO: TROND R. RASMUSSEN

Han bru kes ikke i «førognå»an non ser 
for Fri sør lau get. Ikke bru ker han slips, 
med mind re det er på tvun get i embeds 
med før. Ikke slum rer han inn for nat
ten der som noe er ugjort, det være seg 
om det skal skri ves en nek ro log om en 
mu si ker som har vand ret fra dur til 
moll, el ler om en sak skal for be re des, 
in nen for straf e rett el ler for den saks 
skyld bar ne vern.

Et el ler an net sted fin nes det fak tisk 
en form for or den i til væ rel sen til den
ne ad vo ka ten. El ler mu si ke ren. El ler 
den frittal en de ra bu lis ten. El ler gær
nin gen. Fritt valg fra øver ste hyl le her, 
alt så. El ler som han tro lig vis selv vil le 
ha sagt det; den ne der ste.

Vi har av talt et møte med Sir Har ald 
– be kla ger ord ly den her, men det er jo 
ikke hver dag en ihu ga re pu bli ka ner 
blir til delt en mon ar kisk or dens me
dal je – for å snak ke om or de nen det 
ald ri egent lig ble noen or den på.

Vi tref es på Sis te Reis Pub i Hal den, 
fa vo ritt ste det til sto re de ler av dis trik tets 
mu si ker mil jø, et mil jø Ot ter stad har 
vært en del av i fem tiår. Et mu si kalsk 
vann hull i ad vo ka tens re la tivt nye 
hjem by som gir en mu lig het til å gå fra 
van lig svart kaf e til en irsk va ri ant der
som sam ta len skul le gå i stå. Som om 
det skul le være noe å be kym re seg for.

– NÅR IKKE KOL LE G ER TIL ANK LE NE

Ot ter stad er jo mildt sagt glad i å snak
ke. Mye. En ga sjert. Fort. Og sva rer slik 

Return to sender

«Å være ad vo kat er en jobb som su ger marg og bein ut av meg, selv uten å være i topp sjik tet  
her. Jeg fin ner en slags form for til freds stil lel se i å prø ve den sva ke per sons sak.»

Har ald Ot ter stad

Navn: Harald Otterstad

Alder: 62

Bosted: Halden

Opprinnelsessted: Sarpsborg

Tittel: Advokat

Arbeidsplass: Ambulerende 
kontor over hele Norge.

Sivilstatus: Lykkelig gift

Antall barn: 3

Hvilke aviser eller nettaviser 
leser du daglig? Sarpsborg 
Arbeiderblad, Fredrikstad Blad, 
Halden Arbeiderblad, 
Aftenposten og innimellom 
Klassekampen

Favorittnettsted: Google og 
Finn.no

Favoritt-tidsskrift: Rock Classic

Hvilken plate hørte du sist: In 
due time, The Unforgiven

Hvilken app bruker du mest? 
Tilnærmet fremmedord. Har 
utvilsomt ikke noen app.

Lager du matpakke? Min kone 
lager alltid mine matpakker.

Advokatbladet 5–2017    2726    Advokatbladet 5–2017

PROFILEN PROFILEN



bare er å ta sats igjen, bry te inn i en 
tung mu sikk pas si ar, og si:

– Vi var inne på fa mi lie greier, Har
ald. Har du selv vært strikt i for hold til 
egne barn?

– På in gen måte. Der har min bed re 
halv del, Anne, og jeg vært kla re hele 
vei en på at de får ta sine valg uten 
fø rin ger fra vår side. Skal til stå at jeg 
var på nip pet til å si noe da vår eld ste 
dat ter be stem te seg for å bli ad vo kat, 
men jeg be sin net meg. Yng ste jen ta har 
mas ter i psy ko lo gi, noe som kan være 
fint å vite på dår li ge da ger. Og søn nen 
vår er rett og slett pro fe sjo nell snow
board kjø rer, fak tisk Nor ges mes ter av 
året. Tid lig i sin kar rie re ring te han 
meg fra USA og sa; «fattern, jeg har 
vun net en kvart mil li on kro ner på fem 
mi nut ter». Har ikke fin reg net på det, 
men ti mes pri sen var nok høy ere enn 
min. Gut ten har for øv rig be gynt å 
stu de re jus, men det er de fi ni tivt ikke 
prak ket på fra min side.

FOR NØYD MED 1020 KR/T

Snow board pre mi en står i vold som 
kon trast til sa lær sat sen på 1020 kro
ner, uten at det pla ger Ot ter stad vold
somt.

– Jeg om set ter for et sted mel lom 2 
og 2,8 mil li o ner pr. år, og det kan jeg 
leve godt med. Jeg har ald ri vært med i 

hy le ko ret her, og det er mu lig at jeg er 
på kol li sjons kurs med noen kol le g er, 
men jeg kjen ner meg ikke igjen i pro
ble ma tik ken. Jeg stod ikke på bar ri ka
de ne i for hold til sa læ ret – jeg 
har and re bar ri ka der å stå 
på. Jeg job ber mye, job
ben kre ver mye, men 
jeg har in gen grunn 
til å kla ge, sier Ot ter
stad.

– Å være ad vo kat 
er en jobb som su ger 
marg og bein ut av 
meg, selv uten å være i 
topp sjik tet. Jeg fin ner en 
slags form for til freds stil lel se 
i å prø ve den sva kes per sons sak. 
Ofte er det vel dig til fel dig at det går 
galt for noen.

BER DOM ME RE VISE RE SPEKT

I det vi er i ferd med å av run de med å 
be Obal, bar ten de ren, om reg nin gen, 
spør jeg ham hvor dan det står til med 
dom mer stan den. Og der med var vi i 
gang igjen. Har ald sier:

– Jeg ble spurt om å hol de et fore
drag for en del dom me re for en tid 
til ba ke, et fore drag som jeg gav tit te
len HETT. En smått pus sig se an se på 
La hol men Hotel i Ström stad. HETT i 
det te til fel le som H for høfl ig het, E 

for em pa ti, T for to le ran se og T for 
tål mo dig het. Den før s te de len, H for 
høfl ig het, er det vik tig ste. Og det går 
litt på litt på hvor dan folk sku er hun

den på hå re ne, og det gjel der 
også dom me re.

– Dommere reagerer 
så forskjellig, for 
eksempel om en til
talt har på seg caps, 
som jo er et helt 
vanlig plagg for 
mange. Noen dom

mere klikker helt, 
mens andre ikke bryr 

seg.
Ot ter stad har nå dratt til 

Spa nia, et sted der han plan leg
ger å nyte sitt oti um. Som for or dens 
skyld ikke er noe nar ko tisk stof. Så vi 
rek ker så vidt et sis te spørs mål.

– Lov og rett el ler mu sikk?
Han gid der ikke en gang å sva re.
En tekst mel ding tik ket så inn en 

nat te ti me: «Hola ami go. Traf en hyg
ge lig fyr på Dream li ne ren og vi ble 
gode ven ner. Ste fan, he ter han, og han 
er rett og slett lys mann for Rol ling 
Sto nes.»

D. Be ne dict Parton er tekst for fat ter, mu si ker 
og fri lans skri bent fra Hal den.

«Jeg stod ikke på 
bar ri ka de ne i for hold 

til sa læ ret, jeg har and re 
bar ri ka der å stå på.»

Har ald Ot ter stad

EN LITEN PROTESTAKSJON: Da Otterstad ble intervjuet i Advokatbladet i 2006 sa han følgende: «Hvor er egentlig hjemmelen for å 
pålegge meg å gå med slips i rettssalen? Det irriterer meg, og jeg føler at det går på personligheten løs. Det er motbydelig å se på disse 
pingvinene av noen kolleger av meg som står utenfor tinghuset og røyker eller sitter i kantina med kappa på.» Som en liten protest poserer 
han her med kappe i baren.

på spørs mål om hvor for han i all ver
den har le vert til ba ke en fortjenst
medalje?

– La meg først få lov til å si at jeg 
fikk nyss om det te opp leg get for et år 
til ba ke, og ga al le re de da kla re sig na ler 
om hvor idio tisk det var. Med ti den 
for svant elen dig he ten ut av ho det, og 
jeg ble der for smått per pleks da det 
plut se lig, i 270 vit ners nær vær, kom
mer en stykk ord fø rer, Fredrikstads 
JonIvar Ny gård, opp på sce nen og 
over rek ker meg en he ders be vis ning 
som jeg ikke øns ket. Og ikke for ven tet 
der og da, un der en af ten med Nor ges 
bes te gi ta ris ter og and re mu si ke re, som 
jeg had de æren av å være se re mo ni
mes ter for på et full stap pet Fredrikstad 
Lit te ra tur hus.

– Det føl tes feil at jeg skul le få en 
fortjenstmedalje bare for å være ad vo
kat. Hva er spe si elt med å kla re å få tak 
i en kli ent og for be re de seg for en 
jobb som de fles te av mine kol le g er er 
dyk ti ge re enn meg til? Jeg når ikke 
en gang opp til ank le ne på man ge av 
mine kol le g er. Jeg fin ner på et vis til
fredstillelse i job ben jeg egent lig ald ri 
øns ket, og si den jeg ikke er spe si elt 
for mell av meg og sy nes det er tri ve lig 
å snak ke med folk, i ret ten, i feng sel og 
el lers, så har jeg det fint med det. Men 
man kan jo ikke ta imot en me dal je 
for slikt. Gi me dal jer til de som ut fø rer 
hel te då der!

PÅ DE SVA KES SIDE

Det var ikke for job ben som ad vo kat at 
han fikk me tal let, men for å være et 
med men nes ke som bryr seg. Og det 
var en re pre sen tant for bar ne ver net, 
som har vært hans retts li ge mot part 
gjen tat te gan ger, som inn stil te ham for 
he ders be vis nin gen.

I bre vet der me dal jen re tur ne res til 
fyl kes mann Trond Rønningen, skri ver 
Ot ter stad:

«…Et an net mo ment er at jeg rett og 
slett ikke kun ne ha dratt til Slot tet og 
tak ket ma je ste ten for til de lin gen – slik 
det er for ven tet. Tak ke for noe jeg 
ab so lutt ikke øns ket å mot ta. Det blir 
– og ble – grunn leg gen de feil for min 

del. (…) Den ne me dal jen kan jeg bare 
ikke be hol de ut i fra grunn leg gen de 
sam vit tig hets spørs mål.»

Til Dag bla det sa fyl kes mann Røn
ningen det te om re tur sen din gen:

– Ot ter stad har vært en vik tig sam
funns ak tør in nen fri vil lig hets ar beid 
in nen mu sikk og kul tur liv i Fredrik
stad i en år rek ke – og som for svars ad
vo kat, og han opp fyl ler et ter vårt syn 
de nød ven di ge kri te ri e ne for å få 
me dal jen til delt. At han ikke vil 
be hol de me dal jen er hans per son li ge 
valg, og jeg har re spekt for det. Han 
står helt fritt til å le ve re den til ba ke.

KON GER SOM RØ VET

– Re pu bli ka ner, Har ald, hvor for ble du 
det?

– Min bes te far, Hans Ot ter stad, 
stem te for re pu blikk i 1905. Han var 
for øv rig også den enes te som stem te 
mot at det skul le være en kino på Tune 
for di det var for der ven de for fol ket. 
Han var dess uten to tal av holds mann, 
og han døde da jeg var tre år gam mel, 
så det mes te jeg vet om ham er blitt 
meg for talt av min bes te mor.

– Men jeg ble ikke re pu bli ka ner på 
grunn av ham. Jeg voks te opp med his
to ri er om kon ger i tid li ge re ti der som 
rø vet og be drev ren ke spill, og med all 
re spekt; jeg ser in gen grunn til å ha et 
stats over ho de som kun er sym bolsk. 
Selv om jeg skjøn ner at folk fa sci ne res 
av det.

HØYE FOR VENT NIN GER HJEM ME

Bar ne bar net til to tal av holds man nen 
og re pu bli ka ne ren er ikke selv to tal av
holds mann, så vi tar en skål, dels for 
bes te for eld re og dels for en far som 
ikke brak te ar ven vi de re. Har ald Ot
terstads far var nem lig mon ar kist, og 
iføl ge Har ald vil le han ha fry det seg 
over at søn nen ble til delt en kon ge lig 
fortjenstmedalje.

Barne og for eld re rett og bar ne vern 
har han job bet med i langt over tre 
de sen ni er.

–Jeg kom fra et strikt hjem. Et hjem 
hvor det ble stilt krav og for vent nin ger. 
Med en sto re bror som ble lege, ble det 

lagt til sva ren de for vent nin ger på mine 
skuld re. Så jeg kar ret meg gjen nom 
jus stu di e ne på et vis, sam ti dig som jeg 
drod let med mu sik ken, som en slags 
op po si sjon til far.

AHA-HAR KET NÅD DE IKKE OPP

For det var mu si ker han vil le bli. 
Egent lig me ner Ot ter stad at han ble 
født ti år for sent – han var barn un der 
Beat le ma nia – og mu si ker drøm men 
ble satt på hold. I det min ste for en 
stund. For det ble alt så jus stu di er og et 
vir ke in nen for lov og rett, uten at mu
sik ken slapp ta ket i man nen. At Har ald 
slapp ta ket i en viss upandcom ing 
vo ka list som he ter Mor ten Har ket 
«fordi jeg ikke syntes han var bra nok 
til å synge i et band jeg vurderte å 
begynne i» får stå for Otterstads egen 
reg ning.

Han er fort satt ak tiv som en his to
rie bæ rer in nen for roc ken, gjen nom 
bø ker, ar tik ler og dess ver re en og 
an nen nek ro log. Han er en tan gent vir
tuos, og hans gam le band Deja Vù har 
om si der kom met med en dob bel vi
nylLP.

Ot ter stad er i doremi form nå og 
snak ker om alt fra The Dynamites 
(lo ka le sarpehel ter), Aunt Mary (roc
ke band fra Fredrikstad) og i det hele 
tatt så pass mye mu sikk greier, at det 

TOK EN PRAT MED BIKKJA: Otterstad 
skulle egentlig pensjonere seg på sin 
62-årsdag i april, men ombestemte seg, 
etter en dialog med familiens hund Akilles.
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For å få til et vel lyk ket fore drag me ner eks pert Pel le gri no 
Ric car di at ma nus er fy, og gode his to ri er og eks emp ler fra 
vir ke lig he ten et must.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

foredraget ditt

I til legg til inn hol det og det fag li ge, 
som er en selv føl ge, tren ger et godt 
fore drag en fast form for å lyk kes. Det 
al ler vik tig ste er å for enk le bud ska pet.

– Gjør det en kelt, gjør det en kelt, gjør 
det en kelt, ma net Pel le gri no Ric car di 
til de opp møt te ad vo ka te ne som var 
kom met for å få gode tips til fore dra get 
sitt un der Ad vo ka te nes fag da ger.

– Forsk ning fra Har vard vi ser at det 
fak tisk er det som ska per tro ver dig het, 
sa Ric car di.

En av fore dragseks per tens kjepp
hes ter er bruk av ma nus.

– Jeg me ner at de som bru ker ma nus 
vi ser en mang len de re spekt for pub li
kum. Man me ner det selv føl ge lig godt, 
men det er jo ikke in ten sjo nen din 
som er vik tig, men hvor dan det blir 
opp fat tet. Det er bed re å ha en litt dår
lig frem fø ring av en idé, enn å lese fra 
et ma nus, på pek te Ric car di.

VIK TIG PUST

Et godt fore drag tren ger et pro blem du 
skal sva re på. Før fore dra get bør du 
iføl ge ham stil le deg selv spørs må le ne: 
«Hvor dan skal mitt fore drag hjel pe de som 

hø rer på meg. Og hva er den ene tin gen de 
skal sit te igjen med?»

– Når du er fer dig skal pub li kum ha 
lært noe, og fått med seg noe de ikke 
viss te fra før.

På spørs mål fra sa len om hvil ke tips 
han har for å hånd te re ner vø si tet svar te 
Ric car di slik:

– Det hø res kan skje banalt ut, men det 
vik tig ste er å hus ke å pus te. Også bør man 
for sø ke mins ke fore dra gets stør rel se i det 
sto re bil det. Når jeg går på sce nen, spe si elt 
for an sto re for sam lin ger, sier jeg føl gen de 
til meg selv: Det er bare et fore drag!

AD VO KA TE NES FAG DA GER
• Ar ran ge res i år 1. og 2. juni.

• 50 fore le se re.

• Del ta ger ne kan vel ge mel lom 
45 forskjellige kurs

8 tips for å få folk til å lytte
1. Tydelighet. Jeg må gan ske 

raskt vite hva fore dra get skal 
hand le om og hvor for dere skal 
høre på meg. En pre sen ta sjon 
skal ikke være et mys te ri um.

2. Ær lig/ukom pli sert. Forsk-
ning vi ser de som for enk ler 
bud ska pet mest har stør re 
tro ver dig het – tro det el ler ei! 
Ikke bruk kom pli ser te ord for 
å im po ne re for sam lin gen.

3. Re la sjon Skap en re la sjon 
med pub li kum.

4. Manus? NEI! Det for tel ler at 
du ikke er for be redt, og har 
mang len de re spekt for 
pub li kum. Bed re å ha en litt 
dår lig frem fø ring av en idé 
enn å lese opp fra ma nus.

5. Pow er point-sli der? Kor test 
mu lig tekst! Bruk sli des kun som 
et hjel pe mid del, ha selv til lit nok 
til å tro på at du kla rer snak ke 
rundt det du har uten å skri ve 
alt. For en fore drags hol der er 

det umu lig å kon kur re re med 
en Pow er Point-tekst – øyet 
le ser au to ma tisk. Ikke vær redd 
for å ut he ve det vik tig ste i 
far ger og å bru ke stor tekst. Et 
bil de skal være et hjel pe mid del 
og bare være der om det 
sam sva rer med inn hol det.

6. En tu si as me – men vær deg 
selv. Er du en ro lig per son, 
skal du være ro lig på sce nen. 
Men du kan li ke vel ha en tu si-
as me i stem men og øy ne ne.

7. His to ri er / Re fe ran ser / 
anek do ter fra ekte per so ner 
eks emp ler fra den vir ke li ge 
ver den he ver fore dra get. «Jeg 
hus ker en gang», «Vi kom bort 
i et til fel le». Vik tig: Lyt te ren må 
kun ne se det for seg.

8. Fø lel sen et ter på – Hva skal 
pub li kum sit te igjen med? 
Skal de være opp løf tet, 
be kym ret etc.?

(Kil de: Pel le gri no Ric car di)Man ge fore drags hol de re skal i il den for an full sat te sa ler un der årets Fag da ger 1. og 2. juni. 
Her fra sam me ar ran ge ment i 2015.

Pel le gri no Ric car di er en av Nor ges frem ste 
eks per ter på kom mu ni ka sjon og sam hand-
ling mel lom men nes ker, og har sto re 
sel ska per som Airbus, Audi-Volkswagen, 
DNVGL, EU, Hewlett Packard, Innovasjon 
Norge, Marine Havest, Røde Kors, Statkraft 
og Sintef.

Slik

løfter du

ANNONSE

Beregningsbistand for 
erstatningskrav ved 
bruk av Compensatio

Advokat Tor Erik Hjertøy tilbyr 
beregningstjeneste av 
erstatningskrav i personskadesaker.

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

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

C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo

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

– Ikke ta det så al vor lig – sam ti dig 
som du selv føl ge lig skal gjø re en god 
jobb. Bud ska pet må være klart, men 
sam ti dig må du gjer ne leg ge inn små 
over ras kel ser inn imel lom for å vek ke 
for sam lin gen, sa Pel le gri no Ric car di.
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Grensen mellom livs- og 
dødsdisposisjoner
Høyesterett avsa 5. april 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–716-A – som gjaldt 
spørsmålet om overdragelse av en odels
gård fra far til yngste sønn var en døds
disposisjon. En uhelbredelig kreftsyk arve
later, overførte slektsgården til sin yngste 
sønn om lag et halvt år før han begikk 
selvmord. Overføringen av gården hadde 
realitet for ham mens han var i live, og ble 
ansett som livsdisposisjon. Den eldste 
sønnen hadde følgelig ikke rett til å overta 
gården på skiftet etter reglene om åsetes
rett. Han var da henvist til å løse eien
dommen på odel. Å overta eiendommen 
i henhold til åsetesretten, innebærer at man 
betaler et beløp som i praksis ligger inntil 
20–30 prosent under odelstakst, jf. Thor 
Falkanger, Landbruksrett (2013) side 65.

Dommen gir veiledning for grensedrag
ningen mellom livs og dødsdisposisjoner, 
særlig når det gjelder overføring av fast 
eiendom som ledd i et generasjonsskifte. 
De generelle premissene fremgår av 
avsnitt 47 – 54. Høyesterett var enig i de 
kriterier for grensedragningen som fremgår 
av NOU 2014: 1 «Ny arvelov» side 89:

«Det viktigste kjennetegnet på dødsdis
posisjonen er … at den får realitet etter 
arvelaterens død, og at dette var arvelate
rens mening eller formål: Disposisjonen 
var ikke ment å ha, og fikk heller ikke, 
realitet for arvelateren i hans eller hennes 
levetid. For å bli ansett som livsdisposis
jon, må disposisjonen ha fått, eller vært 
ment å få, realitet for arvelateren i hans 
eller hennes levetid (livsrealitet).»

Avsnitt 50: «Når det skal avgjøres om det 
foreligger en dødsdisposisjon, må det fore
tas en helhetsvurdering hvor en rekke 
momenter kan inngå i skjønnet, jf. 
Rt2007–776 avsnitt 35 og NOU 2014: 1 

side 91. Av betydning for saken her nevner 
jeg [Kallerud] at utvalget fremholder at 
«ment realitet» likestilles med «faktisk real
itet». Videre fremhever utvalget at det er 
uten betydning om arvelateren hadde et 
arvefordelingsformål dersom disposisjonen 
har fått tilstrekkelig livsrealitet for ham. Jeg 
slutter meg til disse utgangspunktene, som 
er forankret i tidligere rettspraksis, […]«

Uttalt at Grunnloven § 117, som gir vern 
mot at odels og åsetesretten oppheves, 
ikke gir noen føringer for den nærmere 
grensedragningen mellom livs og døds
disposisjoner.

Et sentralt spørsmål var tidspunktet for 
vurderingen. Konkret var det om virknin
gen for faren skulle vurderes ved 
inngåelsen av kjøpekontraktene i april og 
mai 2014, eller fra det tidspunktet avtalen 
ble bindende for begge parter i september 
2014. Da den yngste sønnen var under 18 
år, måtte Fylkesmannen samtykke til over
dragelsen, jf. vergemålsloven §§ 39 og 30, 
og setteverge ble oppnevnt for sønnen. 
Fylkesmannen godkjente overdragelsen 
i juli. I august ble det skrevet en tilleggs
avtale, som settevergen godkjente  
i september, og overdragelsen av gården 
ble tinglyst samme måned.

Avsnitt 54: «Etter mitt [Kallerud] syn må 
det riktige være å ta utgangspunkt i tids
punktet for inngåelse av kjøpekontraktene 
i april og i begynnelsen av mai. Ved å 
undertegne kjøpekontraktene ga D [far] 
for sin del formelt og ugjenkallelig  
uttrykk for at hans siktemål var å overføre 
gården til B [yngste sønn] på de vilkår 
som fremgikk av kontrakten. Dersom de 
nødvendige godkjennelser ble gitt fra 
setteverge og fylkesmann måtte D gi fra 
seg gården i henhold til kontrakten med 

mindre de senere endringene var av en så 
gjennomgripende karakter at D måtte 
ventes å påberope dem for å bli fri plikten 
til å overdra. Intet i saken tyder på dette. 
Tvert imot understreker de videre  
hendelser frem mot dødsfallet D’ sterke 
gjennomføringsvilje.»

Da D inngikk kjøpekontraktene i april/
mai 2014, var det klart at han ikke var på 
«dødsleiet» selv om han led av uhel
bredelig kreft.

I den konkrete vurderingen var det ingen 
tvil om at D i sitt arbeid med generasjons
skiftet også disponerte med tanke på  
å fordele arven etter seg. Arvefordelings
hensikt medfører imidlertid ikke at 
overføringen er en dødsdisposisjon dersom 
den også har livsrealitet. Den formelle gjen
nomføringen av en eiendomsoverdragelse er 
tillagt vekt i rettspraksis, men er ikke alene 
avgjørende, se Rt-2007–776 avsnittene 
35 og 45 og Rt-2008–1589 avsnitt 33.

Avsnitt 60: «Den langvarige og omfattende 
overføringsprosessen viser ikke bare en fast og 
sterk gjennomføringsvilje, men indikerer 
også at D reelt mente å overføre eier
rådigheten til B mens han selv var i live. 
Overdragelsen har ikke preg av å være 
proforma. Det er dessuten ikke urimelig 
å anta at når D så ettertrykkelig ga fra seg 
den formelle eierrådigheten til slektsgården 
mens han levde, har det også en følelses
messig side, ikke minst i den konfliktsitua
sjon som oppsto med den eldste sønnen.»

Det var ikke avgjørende at det på det  
praktiske plan skjedde mindre, og at de øko
nomiske realitetene ble lite synlige i Ds levetid.

Dommere: Kallerud, Falch, Kaasen,  
Berglund og Utgård.

EXPO NOVA *
UNIKE KONTORER

Lead stoler fra Walter Knoll
Scale-Media bord fra Walter Knoll
Himling med belysning fra Kreon

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

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

expo-nova.no
23 13 13 40

Expo Nova
exponova



Advokatbladet 5–2017    3534    Advokatbladet 5–2017

JU§NYTT nr. 5/2017

Ikrafttredelse nye lover: Pasientskadeerstatning og 
informasjon om risiko for  
fremtidig sykdom

21. april 2017
Nærings og fiskeridepartementet:
LOV-2017–04–21–18 om endringer 
i anskafelsesloven og ofentlighetsloven 
(retting av feil).

28. april 2017
Kommunal og moderniseringsdepartementet:
LOV-2017–04–28–22 om endringar 
i ofentliglova (gjennomføring av 
endringsdirektivet til vidarebruks-
direktivet). Loven innebærer endring 
i noen av bestemmelsene i ofentlighets
loven som regulerer tilgjengeliggjøring 
av ofentlig informasjon for viderebruk. 
Tilgangen til og bruken av ofentlig 
informasjon skal styrkes. Det er også 
gjort endringer i reglene om når man 
kan kreve betaling for tilgjengelig
gjøring av ofentlig informasjon.

1. mai 2017
Kunnskapsdepartementet:
Ny forskningsetikklov: LOV-2017–
04–28–23 om organisering av forsknings
teknisk arbeid (forskningsetikk loven). 

Høyesterett avsa 30. mars 2017  
enstemmig dom – HR-2017–687-A 
– som gjaldt et prinsipielt spørsmål om 
manglende informasjon om risiko for 
fremtidig sykdom (hjerteinfarkt) utgjorde 
svikt ved ytelse av helsehjelp vedrørende 
smerte i brystregion og arm som gav rett 
til erstatning etter pasientskadeloven. 
Pasienten ble henvist til undersøkelse hos 
hjertespesialist, som konkluderte med at 
det dreide seg om muskelsmerter (myalgi), 
ikke om hjerte eller karsykdom. 
Høyeste rett kom til at pasienten ikke 
hadde krav på pasientskadeerstatning.

Det følger av pasientskadeloven § 2 
første ledd bokstav a) at den som har 
lidd tap på grunn av pasientskade, har 
krav på erstatning når skaden skyldes 
«svikt ved ytelsen av helsehjelp», selv 
om ingen er å klandre. Høyesterett 
uttalte at selv om «svikt» gir uttrykk for 
en objektiv norm med utgangspunkt 

Loven skal styrke det forsknings  etiske 
arbeidet i norsk forskning gjennom 
lovfesting av forskeres og forsknings
institusjoners ansvar. Hva som er god  
forskningsetikk er ikke lovfestet, men 
systemet med faglig uavhengige  
etikkomiteer er videreført, og det  
nasjonale utvalget for gransking av 
redelighet i forskning som ble etablert 
i tidligere forskningsetikklov, består. 
Forskningsetikkloven av 30. juni 2006 
nr. 56 opphevet, og universitets og høy
skoleloven (lov nr. 15/2005) og helse
forskningsloven (lov nr. 44/2008) endret.

5. mai 2017
Samferdselsdepartementet
LOV-2017–05–05–24 om endringar 
i yrkestransportlova (gebyr for løyve-
eksamen og utferding av 
kompetanse bevis). Departementet har 
nå i § 31hjemmel til i forskrift å kreve 
gebyr fra kandidater som skal ta eksamen 
for bevilling for gods og person
transport, samt gebyr for utstedelse av 
kompetansebevis ved bestått eksamen.

i skadelidtes forventninger til behandlingen, 
ligger det likevel en realitet i at det må 
foreligge en «svikt» ‒ ikke enhver skade 
som forårsakes av helsehjelp, gir rett til 
pasientskadeerstatning.

Avsnitt 46–47: «Etter mitt [Bull] skjønn 
må man skille mellom informasjon om 
sykdomstilstander som en pasient har, 
og informasjon om risiko for fremtidig 
sykdom. Det fremgår av de forarbeidene 
jeg har nevnt, at informasjonsplikten ved 
sykdommer som pasienten har, særlig er 
begrunnet i at pasienten skal kunne gi 
et informert samtykke til den foreslåtte 
behandlingen, og i at pasienten skal 
kunne medvirke ved behandlingen. 
Dette er annerledes ved risiko for frem
tidig sykdom. I de sistnevnte tilfellene 
gjør særlig hensynet til ikke å skape 
unødig engstelse seg gjeldende på en 
annen måte enn når sykdommen først 
har inntrufet. Både hensynet til 

1. juni 2017
Justis og beredskapsdepartementet:
LOV-2017–04–21–16 om endringer 
i passloven og IDkortloven (nektelse 
av reisedokumenter), delt ikrafttredelse, 
del I. Endringene skal gjøre det enklere 
å nekte å utstede eller tilbakekalle pass 
og IDkort for personer der det er 
grunn til å tro at formålet med reisen 
er å begå terror eller terrorrelaterte 
handlinger, eller å delta i militær virk
somhet i væpnet konflikt i utlandet på 
rettsstridig måte. Endringene åpner også 
for å nekte å utstede eller tilbakekalle 
pass og IDkort dersom det er grunn til 
å tro at formålet med reisen er å begå 
brudd på bestemmelser i strafeloven 
§§ 101 til 107 om folkemord, for
brytelser mot menneskeheten og krigs
forbrytelser.

Kommunal og moderniseringsdepartementet:
LOV-2017–04–28–21 om endringar 
i bustøttelova (tilbakebetaling av 
bustøtte); en mindre endring i § 10 
første ledd bokstav d.

pasienten selv og til en efektiv utnyttelse 
av ressursene i helsevesenet tilsier at det 
ikke foreligger noen generell informasjons
plikt om slik fremtidig risiko.

Man kan altså ikke slutte fra Rt1998–
1538 [cauda equina] at det generelt 
foreligger en plikt til å informere 
nærmere om risikoen for en sykdom 
som pasienten ikke har, straks risikoen 
for denne lidelsen i den aktuelle alders
gruppen er mer enn fem prosent.»

Uttalt at hvorvidt det foreligger  
informasjonsplikt om risikoen for syk
dommer som vil kunne inntre, og som 
har lignende symptomer som dem 
pasienten allerede har, må vurderes  
i det enkelte tilfellet ut fra en faglig 
vurdering av pasienten og hans tilstand.

Dommere: Bull. Webster, Noer, Bergsjø 
og Endresen.

Ekteskapsloven § 65 andre 
ledd og fristavbrudd
Gulating lagmannsrett kom i kjennelse 
– LG-2017–7846 – til at treårs fristen 
i ekteskapsloven § 65 andre ledd må 
anses som en søksmålsfrist, det vi si en 
prosessforutsetning. Oversittelse av  
fristen fører følgelig til avvisning av 
søksmålet. Det ble blant annet vist til 
Høyesteretts kjennelse i Rt-2013–1303, 
hvor Høyesterett kom til at fristen 
i arveloven § 19 andre ledd andre 
punktum er å anse som en søksmåls
frist. Denne bestemmelsen har til
nærmet lik ordlyd med § 65 andre ledd.

Det er viktig å være oppmerksom på at 
når fristen i § 65 andre ledd er en 
søksmålsfrist – og ikke en materiell 
foreldelsesfrist – og forliksrådet innstiller 
behandlingen av en sak, kommer tre 
måneders fristen i tvisteloven § 18–3 
tredje ledd til anvendelse. Dette 
innebærer at nytt søksmål må reises 
innen tre måneder. Det er en for
utsetning at saksøkeren ikke er «vesentlig 
å bebreide» for at kravet ble avvist eller 
endte uten dom. Ettårsfristen i § 18–3 
andre ledd får bare anvendelse på 

avbrytelse av foreldelsesfrister, hvor for
liksrådet har innstilt behandlingen, jf. 
Rt-2013–1303. En annen sak er at  
søkmålsfristen i § 65 andre ledd ikke 
gjelder hvor det anføres ugyldighet etter 
alminnelige avtalerettslige ugyldighets
regler, for eksempel avtaleloven § 33. En 
ektefelle kan imidlertid ikke påberope 
seg avtaleloven § 36 etter at fristen 
i ekteskapsloven § 65 andre ledd er 
utløpt, jf. Lødrup og Sverdrup, Familie
retten, (8. utgave 2016) side 337.

Arbeidsrettens kompetanse
Høyesterett avsa 20. april 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–777-A – som gjaldt 
anke over Arbeidsrettens dom i sak om 
brudd på ansiennitetsreglene i Hoved
avtalen mellom LO og NHO § 8–2. 
Spørsmålet var om Arbeidsretten hadde 
gått ut over sin kompetanse etter arbeids
tvistloven § 33 andre ledd, jf. § 1bokstav 
i, når retten i tillegg til å slå fast at tre av 
oppsigelsene var tarifstridige, også avsa 
dom for at de «er ugyldige». Høyesterett 
kom til at det lå innenfor Arbeidsrettens 
kompetanse å avsi dom for at en opp
sigelse er ugyldig, i den utstrekning den 
aktuelle tarifavtalen gir grunnlag for 
dette – avsnitt 31:

«Dommen i Rt2012–1702 viser […] at 
i den utstrekning tarifavtalen gir grunn

lag for dette, så vil Arbeidsretten kunne 
ha kompetanse til å avsi dom for at en 
oppsigelse er ugyldig, med bindende 
virkning for arbeidsgiver, […] Praksis 
nærmest helt tilbake til etableringen av 
Arbeidsretten bygger på en slik forut
setning, som etter mitt syn [Bårdsen] 
også er helt i tråd med den kompetansen 
Arbeidsretten ellers har til å konkretisere 
hva en arbeidsgiver må gjøre for å 
gjenopprette tarifmessig tilstand, jf. til 
sammenligning ARD1931–140.»

I dette tilfellet gav tarifavtalen grunnlag 
for å avsi dom på ugyldighet. Uttalt at 
Arbeidsretten ikke har kompetanse til 
å avgjøre om en oppsigelse er gyldig eller 
ugyldig etter arbeidsmiljølovens regler. 
Dette følger av arbeidstvistloven § 33 

andre ledd, jf. § 1 bokstav i, som knytter 
Arbeidsrettens kompetanse direkte til det 
å avgjøre tarifrettslige spørsmål. Tvister 
om krav som bygger på andre grunnlag, 
for eksempel krav som følger av individu
elle arbeidsavtaler, faller utenfor. Arbeids
retten kan heller ikke – uten særskilt 
hjemmel – ta stilling til tvister om 
lovbestemte virkninger, herunder krav 
om dom for at en oppsigelse er ugyldig 
etter reglene i arbeidsmiljøloven § 15–7, 
jf. § 15–12. Unntak gjelder for tilfeller der 
arbeidsmiljølovens regler er tatt inn i, eller 
på annen måte gjort til en operativ del av, 
tarifavtalen, slik situasjonen har vært ved 
oppsigelse av tillitsvalgte siden 1977.

Dommere: Bårdsen, Matheson,  
Berglund, Bull og Utgård.
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Hvitvasking – straff og  
inndragning

Statens ansvar for nødvendige 
utgifter til forsvarer når tiltalte 
frifinnesHøyesterett avsa 25. april 2017 to dommer 

– HR-2017–822-A og HR-2017–823-A 
– som angir strafe nivået for hvitvasking 
i et fiktivt fakturerings nettverk, og gir 
retningslinjer for inndragning i slike 
tilfeller. Sakene ble behandlet 
i sammen heng. Fra sammendragene:

HR-2017–822-A: Strafen ble satt til 
fengsel i fire år for hvitvasking av noe 
over 43 millioner kroner i et fiktivt  
faktureringsnettverk etter fradrag for om 
lag ett år på grunn av lang saksbehandlings
tid. Det ble blant annet vist til at dom
feltes handlinger var et nødvendig ledd 
i en systematisk og omfattende strafbar 
virksomhet som er svært samfunns
skadelig. Hvitvaskerens egen fortjeneste 
på en million kroner ble inndratt etter 
strafeloven 1902 § 34 (utbytte

Høyesterett avsa 7. april 2017 enstemmig 
kjennelse i avdeling – HR-2017–753-A 
– som gjaldt krav om erstatning for 
utgifter til forsvar etter frifinnende dom, 
jf. straffeprosessloven § 438. Saken 
reiste særlig spørsmål om det kan til
kjennes erstatning ut over den ofentlige 
salærsats i en svært omfattende sak der det 
var behov for særlig skatte og selskaps
rettslig ekspertise som var privat engasjert. 
Høyesterett kom til at statens satser for 
betaling av ofentlig oppnevnt forsvarer 
skal brukes også når utgiftene til forsvarer 
har vært vesentlig høyere fordi tiltalte har 
engasjert advokaten privat. Dette gjelder 
også saker der tiltalte har rimelig behov 
for spesialkyndige forsvarere som opererer 
til markedspris. Høyesterett kom også til at 
dette ikke var i strid med Norges for
pliktelser etter EMK artikkel 6 og SP 
artikkel 14, jf. menneskerettsloven 
§§ 2 og 3, til å sikre rettferdig rettergang.

inndragning). Påtalemyndighetens krav 
om inndragning etter § 35 (gjenstands
inndragning) ble derimot ikke tatt til 
følge. Midlene hadde ikke på noe tids
punkt tilhørt hvitvaskeren og han hadde 
levert dem fra seg. Høyesterett tok ikke 
stilling til om § 35 ga hjemmel for inn
dragning, men kom til at inndragning 
uansett ikke burde finne sted. Det ble 
blant annet vist til at det som reelt sett 
ønskes inndratt var utbyttet fra de under
liggende strafbare handlingene, men at 
inndragning hos hvitvaskeren ikke ville 
bidra til å ta fra primærlovbryterne deres 
utbytte. Inndragning ville også være 
uforholdsmessig.

HR-2017–823-A: Strafen ble satt til 
fengsel i tre år og ni måneder for hvit
vasking av noe over 45 millioner kroner 

Saken gjaldt statens ansvar for forsvarer
utgifter etter frifinnelsene i den såkalte 
Transocean-saken. De frifunnede hadde 
hatt nødvendig bistand under saken, og 
spørsmålet var om de i ettertid kunne 
kreve dekning av faktiske kostnader som 
vesentlig oversteg statens satser for  
betaling av ofentlig oppnevnt forsvarer.

Strafeprosessutvalget har i § 44–1 andre 
ledd foreslått at «[u]tgifter til forsvarer 
erstattes ikke med et større beløp enn 
forsvareren ville blitt tilkjent etter 
§ 3–24 [ofentlig salærsats], med mindre 
utgiftene har vært nødvendige på grunn 
av sakens art», jf. NOU 2016: 24 Ny 
straffeprosesslov, side 86. Etter å ha 
vist til den gjeldende § 438, begrunner 
utvalget på side 509 forslaget slik:

«Hensynet til jevnbyrdighet mellom 
partene i prosessen tilsier imidlertid at 

i et fiktivt faktureringsnettverk og med
virkning til grovt skattesvik. Det ble 
gjort fradrag for lang saksbehandlingstid 
og tilståelse. Strafutmålingsmomentene 
var langt på vei de samme i begge saker, 
med unntak av at domfelte i denne 
saken også var domfelt for medvirkning 
til grovt skattesvik og hadde tilstått. 
Inndragning ble – med samme  
begrunnelse som i den andre saken 
– ikke idømt.

Dommere: Kallerud, Kaasen, Bergh, 
Webster og Endresen.

Finanstilsynet har forøvrig utgitt 
rundskriv nr. 3/2017 Veiledning om 
revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av 
hvitvaskingsregelverket, som også inne
holder nyttig informasjon for advokater.

sakskostnader utover dette bør til
kjennes dersom utgiftene var nødvendige 
og stod i forhold til de ressurser staten 
la ned i strafeforfølgningen. Det kan 
være aktuelt ved større og komplekse 
saker som kan reise vanskelige juridiske 
spørsmål, for eksempel av skatterettslig 
art. I slike saker kan det ofte være helt 
nødvendig å hente inn spesialkompe
tanse for å ivareta mistenktes interesser 
på en forsvarlig måte og slik sikre en 
rettferdig rettergang, jf. Grunnloven 
§ 95 og EMK artikkel 6.»

Forslaget fra Strafeprosessutvalget 
synes imidlertid å forutsette at det etter 
gjeldende rett kun kan tilkjennes 
salæromkostninger etter den ofentlige 
salærsats.

Dommere: Kaasen, Arntzen, Normann, 
Bull og Endresen.

Godtgjørelse til verger og over-
gangsreglene i verge målsloven 
– SRFs uriktige lovtolkning

Unnlatelse av å avverge følgene 
av en straffbar handling

Sivilombudsmannen har i uttalelse  
publisert 4. april 2017 – SOM-2015–2842 
– tatt stilling til vergemålslovens nye 
godtgjøringsbestemmelser og overgangs
regler, og betydningen for eksisterende 
oppdrag. Hovedregelen etter verge-
måls loven § 30 er at vergene har krav 
på godtgjørelse for arbeidet som verge. 
I vergemålsforskriften §§ 16 flg. er 
det gitt nærmere bestemmelser om godt
gjørelsen, herunder om hvilke timesatser 
som gjelder for de ulike oppdragstypene. 
Advokater som oppnevnes som verge, 
godtgjøres etter den ofentlige salær satsen, 
jf. § 16 fjerde ledd andre punktum. For 

Høyesterett avsa 25. april 2017 enstemmig 
dom – HR-2017–824-A – hvor en 
mann ble dømt til fengsel i 8 måneder 
for å ha unnlatt å tilkalle hjelp til tross for 
at han var til stede ved voldshandlinger 
som ledet til dødsfall. Den som utøvde 
voldshandlingene, var dømt for drap.

Tiltalen var tatt ut etter strafeloven 
1902 § 139, som er videreført i strafe

øvrig er høyeste timesats inntil kr 200 for 
alminnelige verger og inntil kr 400 for 
faste verger, jf. fjerde ledd første setning. 
Spørsmålet var følgelig hvilken betydning 
disse nye godtgjøringsbestemmelsene har 
for vergeoppdrag inngått før den nye 
vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 
2013. Ombudsmannens konklusjon:

«Etter ombudsmannens vurdering må 
det legges til grunn at det på tidspunktet 
for den nye vergemålslovens ikrafttredelse 
var etablert en ordning som innebar at 
A hadde krav på godtgjøring for verge
oppdraget med en timesats på kr 600. 

loven § 196. Bestemmelsen gjelder en 
plikt til å søke å avverge. Det som må 
være mulig på tidspunktet for handlingen, 
er å søke å avverge følgen. Dette inne
bærer at det ikke inntrer noen handle plikt 
dersom følgen allerede er inntrådt eller 
er uunngåelig. At det endelige utfallet er 
usikkert, hindrer imidlertid ikke at det 
er mulig å søke å avverge følgen. Dette 
innebærer at handleplikten inntrer selv 

Overgangsbestemmelsen i verge-
målsloven …§ 101 nr. 2 må  
– i henhold til ordlyden – tolkes slik at 
også denne siden ved vergeoppdraget 
ble videreført etter den nye lovens 
ikrafttredelse. SRFs [Statens sivilretts
forvaltning] oppfatning om at den  
tidligere avtalen ble terminert ved 
vergemålslovens ikrafttredelse 1. juli 
2013, bygger derfor på en uriktig 
lovtolkning.» (uthevet her)

Se også SOM-2014–3357 og SOM-
2014–3361.

om det skulle være en betydelig 
mulighet for at forsøk på å avverge  
følgene ikke skulle føre frem. Det er 
følgelig ikke et vilkår for domfellelse at 
det føres bevis for at dødsfallet ville 
vært unngått dersom hjelp hadde vært 
tilkalt.

Dommere: Bergh, Webster, Kallerud, 
Kaasen og Endresen.
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ANMELDT AV ADVOKAT (H) PER M. RISTVEDT, SCHJØDT

Knut Boye har nett
opp ut kom met med 4. 
ut ga ve av bo ken Sak
før sel og der med er 
tolv års ven te tid over. I 
for or det vi ser Boye til 
at det har vært øns ke
lig å høs te er fa rin ger 
med den nye tvis te lo ven og dens gjen
nom fø ring i prak sis. Bo ken re pre sen te
rer en nød ven dig opp da te ring om ret
ter gang un der tvis te lo ven og 
vold gifts lo ven, sær lig først nevn te lov.

Bo kens opp lys te sik te mål er den 
prak tis ke ut øv el sen av ad vo kat pro fe
sjo nen i si vi le tvis ter. Først og fremst 
re pre sen te rer bo ken til nær met ob li ga
to risk le se stof for yng re ad vo ka ter, 
men bo ken tje ner også som ut mer ket 
ajour fø ring for er far ne ad vo ka ter. 

Bo ken er inn delt i fire de ler. Del 1 
hand ler om opp dra get. Her be hand les 
blant an net etis ke spørs mål, for hol det til 
kli en ten, for hand lin ger, retts mek ling og 
for lik. I del 2 be hand les for be re del se til 
søks mål, for liks råds be hand ling, for hol det 
til of ent lig het/me dia, for hol det til 
be vis ma te ria let, edi sjons rett og edi sjons
plikt, stev ning, til svar, di ver se and re pro
ses su el le for hold som med dom me re og 
parts hjelp og plan møte, samt den prak
tis ke for be re del sen til ho ved for hand ling.

Del 3 om hand ler ho ved for hand lin gen. 
Her be hand les for hol det til tvis ten, ret ten, 
mot par ten, par ter og vit ner. Vi de re 
be hand les inn led nings fore drag, av hør av 
par ter og vit ner, pro se dy ren, re plikk og 
du plikk samt saks kost nads opp ga ven. I del 
4 be hand les saks kost na der og sa lær, di ver se 
and re pro sess for mer enn all menn pro sess, 

vold gift og bruk av retts mid ler. Til slutt i 
bo ken fin ner man di ver se nyt ti ge ved legg, 
blant an net 12 hus ke lis ter (her un der om 
stev ning, til svar, anke osv.).

I en kort an mel del se er det ikke mu lig 
å kom men te re de en kel te de le ne nær
me re. Jeg gjør li ke vel et lite unn tak for del 
3 om ho ved for hand lin gen og ka pit le ne 
om av hør av par ter og vit ner. Be hand lin
gen av så kalt «kryss eks ami ne ring» og hva 
ad vo ka ten i prak sis kan for ven te å få ut av 
det te, er for eks em pel noe de fles te bør 
kun ne lese med ut byt te.

Boye har med igjen le vert et im po
ne ren de og svært nyt tig bi drag til si vil
pro sess lit te ra tu ren. Alle ad vo ka ter som 
ar bei der med si vi le tvis te sa ker bør gjø
re seg kjent med Boyes nye bok og 
no te re seg de man ge og gode tips. 
Bo ken gis de bes te an be fa lin ger.

So lid om sak før sel
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ANNONSE

Spørsmål om utlevering av identitet bak 
IP-adresser
Høyesterett avsa 26. april 2017 
enstemmig kjennelse i avdeling 
– HR-2017–833-A – som gjaldt en 
begjæring fra en rettighetshaver om 
å få utlevert identiteten bak angitte 
IPadresser. Den reiste spørsmål om 
forståelsen av åndsverkloven § 56b 
tredje ledd. Bestemmelsen lyder:

«For at begjæringen skal tas til følge, 
må retten finne at hensynene som 
taler for utlevering veier tyngre enn 
hensynet til taushetsplikten. Ved 
vurderingen skal retten avveie hen
synet til abonnenten mot rettighets
haverens interesse i å få tilgang til 
opplysningene, sett hen til krenkelsens 
grovhet, omfang og skadevirkninger. 
Etter en slik avveining kan retten ved 
kjennelse bestemme at opplysningene 
skal utleveres selv om samtykke er 

nektet, eller at opplysningene ikke skal 
utleveres selv om samtykke er gitt.»

Rettighetshaveren til en film fikk ikke 
medhold i at lagmannsretten hadde 
tolket åndsverkloven § 56b feil, da 
rettten ikke tok til følge krav om 
utlevering av identiteten til internett
abonnenter. Bakgrunnen for saken var 
at rettighetshaveren avdekket at åtte 
brukere hadde krenket opphavsretten 
ved å skafe seg tilgang til filmen ved 
bruk av såkalt BitTorrentteknologi. 
Høyesterett fant at det ikke var  
uttrykk for feil lovforståelse når  
lagmannsretten la vekt på at det ikke 
var ført bevis for at krenkelsen var av 
«et visst omfang».

Dommere: Bergsjø, Bergh, Falch, 
Matheson og Webster.

Inndragning av 
utbytte i sak hvor 
straffekravet er 
foreldet
Høyesterett avsa 25. april 2017 
enstemmig dom – HR-2017–821-A 
– som gjaldt spørsmålet om utbytte 
av en strafbar handling kan inndras 
når tiltalte er frifunnet for straf fordi 
strafekravet er foreldet. Høyesterett 
kom til at nettoutbytte kunne inn
dras. Bakgrunnen for saken var at 
Marine Harvest Norway AS produ
serer settefisk i Flora kommune. Ut 
fra tolkning av anleggets utslipps
tillatelser kom Høyesterett til at  
produksjonen i perioden 2008–2012 
oversteg det tillatte etter forurensnings
loven. Strafeansvaret for over
produksjonen var imidlertid foreldet.

Inndragningskravet foreldes etter 
egne regler og var ikke foreldet.  
Inndragningen av nettofortjenesten 
ved overproduksjonen ble ikke 
ansett som straf. Hverken uskylds
presumsjonen eller skyldprinsippet 
i Grunnloven § 96 var til hinder for 
inndragningen. Uttalt at selv om 
inndragningen skulle være straf, vil 
det ikke krenke EMK artikkel 7 
dersom det konstateres skyld, noe 
lagmannsretten hadde gjort (avsnitt 
44–45). Høyesterett gikk inn på 
praksis fra EMD og viste til Kjølbro, 
Den Europæiske Mennenskerettigheds
konvention – for praktikere, 4. utgave 
2017.

Dommere: Webster, Matheson, Falch, 
Bergsjø og Utgård.

Dødsboers partsevne
Dødsboer under offentlig skifte har alminnelig 
partsevne, jf. tvisteloven § 2–1 første 
ledd bokstav e. Det forutsetter at 
tvisten ikke gjelder spørsmål som etter 
skifteloven § 9 skal avgjøres av den 
tingrett som forestår skifte. Det følger av 
skifteloven § 20 at boet bare kan være 
part, hvor saken «anlegges ved en annen 
domstol eller etter andre prosessregler 
enn etter denne lov». Boet kan heller 
ikke være part i tvister mellom lodd
eierne, jf. skifteloven § 22 andre ledd. 
Tingrettens avgjørelse av kravet i slike 
saker er i alle tilfelle bindende for  
samtlige loddeiere, også de som ikke har 
vært part. En loddeier kan imidlertid 
saksøke boet hvis han har et refusjons
krav (massekrav) overfor boet.

Dødsboer under privat skifte har ikke 
alminnelig partsevne, men til en viss 
grad begrenset partsevne, jf. Rt-2011–
1078 avsnitt 16. Det er imidlertid en 
forutsetning at det er avgitt gjelds

overtagelseserklæring, og at boet er 
overtatt til privat skifte, jf. Skoghøy, 
Tvisteløsning, 3. utgave 2017, side 278. 
For eksempel kan boet være part i en 
tvist om skattefastsettingen (ligningen), 
jf. skatteloven § 2–2 første ledd bokstav 
h) nr. 2.

«Flytende» dødsboer, det vil si et bo som 
ikke er overtatt til privat skifte, og hvor 
det ikke er åpnet ofentlig skifte, har ikke 
begrenset partsevne, jf. Rt-2011–1078.

Kort om anke: Som hovedregel er det 
bare partene i et søksmål som har ank
erett, jf. tvisteloven § 29–8, jf. § 30–3. 
Tredjepersoner kan bare anke av 
gjørelsen så langt den gjelder deres  
prosessuelle rettigheter og plikter, jf. 
Schei m.fl., Tvisteloven – kommentar
utgave, 2. utgave, side 1029. Ved parts
suksesjon, som ved arv, vil imidlertid en 
dom også ha rettskraft overfor dødsboet 
og arvingene, jf. tvisteloven § 19–15 

første ledd andre punktum, jf. Schei 
m.fl. op.cit. side 669–670. Når tredje
person blir bundet av dommen, må han 
også kunne tre inn i saken og anke 
denne.
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PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN ØDEGÅRD

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 og Jurist
forbundet har samlet krefter fra hele 
verden for å rette blikket mot forhan
dlinger i et internasjonalt perspektiv.

MASTERCLASS ON CROSS-CUL-
TURAL NEGOTIATIONS

Møt foredragsholdere fra USA, Sve
its, England, Japan, Singapore, Skot
tland, Danmark og Norge under 
dette unike forhandlingskurset. Mas
terclass retter seg særlig mot jurister 
og advokater, dommere og andre 
med erfaring innen forhandling og 
tvisteløsning.
27. juni, Oslo, 3750 kroner.

TROVERDIGHETSVURDERINGER

Bevisbedømmelse er et tema som 
mange jurister utfordres på i sin jurid
iske praksis. Vurderinger av hva som er 
troverdige vitner, parter og fork
laringer er noe av det viktigste i en slik 
bevisbedømmelse. En troverdighets
vurdering står helt sentralt i saker om 
straf, utlendinger, barn og andre per
sonfokuserte tvister. Hva bygger disse 
vurderingene på? Hvilke feilkilder og 
fordommer bør man unngå?
14. juni, Oslo, 3750 kroner.

ADVOKATKURSET

Kjenner du noen som vil bli advokat? 
Juristenes Utdanningssenter har over 

20 års erfaring med å utdanne full
mektiger. Kurset er obligatorisk for 
alle som skal ha advokatbevilling og 
høstens påmelding er åpnet.
Høsten 2017, Oslo og Bergen, 
12 650 kr.

MEKLINGSAKADEMIET

Et stort antall saker som løses i retten 
burde vært løst utenrettslig, for ek
sempel gjennom mekling. Mekling 
vil i fremtiden bli mer og mer brukt i 
advokatbransjen og alle fullservice 
advokatfirmaer bør ha en sertifisert 
mekler.
1. – 7. november, Jeløy Radio, 
43 500 kroner.

De oppgitte prisene gjelder for medlemmer 
av Advokatforeningen.

Internasjonale forhandlingseksperter 
til Norge

JUS
samt stø nad til ens li ge for sør ge re. Bo ken 
be skri ver vi de re be tyd nin gen av grun
nlovreformen i mai 2014. Re for men 
styr ket men nes ke ret tig he te nes stil ling i 
norsk rett, med stor be tyd ning for de uli
ke vel ferds retts li ge spørs mål. EØSret tens 
inn virk ning på for skjel li ge vel ferds retts
li ge re gu le rin ger er i til legg mer frem tre
den de be skre vet enn i tid li ge re ut ga ver.
As bjørn Kjøn stad, As lak Syse, 
Mor ten Kjel land, Gyl den dal Ju ri-
disk, 599 si der, 699 kro ner.

Vel ferds rett II. Bar ne verns 
– og so si al rett, 5. utg.
Den ne ut ga ven be
hand ler vik ti ge og 
nye vel ferds retts li ge 
spørs mål. Un der tit
te len «Bar ne vern og 
so si al rett» skal spei le 
bo ken sær li ge opp
merk som het ret tet 
mot dis se vel ferds
om rå de ne. Frem stil lin gen tar opp retts li
ge spørs mål ved be hand ling av sa ker et
ter barnevernloven, hel se og 
om sorgs tje nes ter, so sial tje nes te lo ven, for
valt nings lo ven. And re sen tra le lo ver som 
re gu le rer tje nes te til de ling i barnevernt
jenesten, ar beids og velferdsforvaltingen 
og hel se og om sorgs tje nes ter blir vi de re 
be skre vet. Bo ken om ta ler te ma er som 
saks be hand lin gen i før s te in stans, kla ge 
over til de lings ved tak, taus hets plikt, men
nes ke ret tig he ter, dis kri mi ne rings vern og 
ut len dings rett. Bo ken be hand ler vi de re 
ar beids retts li ge spørs mål av be tyd ning 
for tje nes te yter ne.

Bo ken må ses i sam men heng med 
Vel ferds rett I: Grunn leg gen de ret tig
he ter, rettsikkerhet og tvang. Beg ge 
bø ke ne er opp da tert per 1. ja nu ar 2017 
når det gjel der lov giv ning, retts prak sis, 
for skrif ter og tryg de sat ser. Bo ken er 
skre vet til sam men av ni ju ris ter som 
un der vi ser i so si al rett, bar ne verns rett 
og and re vel ferds retts li ge em ner ved 
høy sko ler og uni ver si te ter, el ler som 
job ber i of ent lig for valt ning.
As bjørn Kjøn stad, As lak Syse, 
Mor ten Kjel land (red.), Gyl den dal 
Ju ri disk, 536 si der, 579 kro ner.

i før s te in stans, et mind re an tall lag manns
retts dom mer og en del dom mer har blitt 
av sagt av Høy es te rett el ler Ar beids ret ten. 
For fat te ren har tatt sik te på å be hand le 
retts prak sis så full sten dig som mu lig, og 
me ner at bruk av også ma te ri a let fra både 
ting ret te ne og lag manns ret te ne er en god 
og nød ven dig il lust ra sjon til un der laget 
for teo re tisk ana ly se. Fem te ut ga ven av 
bo ken er opp da tert i hen hold til ar beids
mil jø lo ven av 2005.
Arne Fa ne bust, Uni ver si tets for la-
get, 432 si der, 799 kro ner.

Vel ferds rett I. Grunn-
leggen de ret tig he ter, 
rettsikkerhet og tvang. 
6 utg.
Bo ken er først og 
fremst skre vet som 
en læ rer bok for stu
den ter ved mas ter
stu diet i retts vi ten
skap, men bo kens 
bre de frem stil ling av 
de vel ferds retts li ge 
pro blem stil lin ge ne skal også gjø re den 
vel eg net for ad vo ka ter. Bo ken be hand ler 
de ma te ri el le reg le ne om rett til opp læ
ring, ar beid, hel se tje nes ter, om sorgs tje
nes ter, øko no mis ke yt el ser et ter fol ke
trygd lo ven, lo ven om pa si ent og 
bru ker ret tig he ter, lo ven om so si a le tje
nes ter i Nav, samt reg le ne om tvang i 
bar ne verns lo ven og psy kisk hel se.

Bo ken be står av ti ka pit ler som fal ler 
i to ho ved de ler. De to før s te ka pi te le ne 
ut gjør vel ferds ret tens al min ne li ge del. 
Her gis det en over sikt over vel ferds
ord nin ge ne og ge ne rel le ju ri dis ke 
spørs mål som knyt ter seg til dis se. De 
nes te syv ka pit le ne om hand ler uli ke 
ret tig he ter, med vekt på rett til opp læ
ring og ar beid, om sorgs tje nes ter, tryg
de yt el ser og øko no misk so si al hjelp. De 
av slut ten de ka pit le ne be skri ver vil kå
re ne for bruk av tvang in nen bar ne
vern og psy kisk hel se vern, og her 
be skri ves det som skal kal les vel ferds
sta tens «and re an sikt».

Si den bo kens for ri ge ut ga ve (2012) er 
det ved tatt man ge end rin ger i fol ke tryg
dens reg ler om ufø re trygd, for eld re pen ger 

Ronald M. Shapiro er en av tolv forelesere 
under «Masterclass on cross-cultural 
negotiations». Shapiro er forfatter av 
flere New York Times-bestselgere. 
Foto: Rbrodsky87, Wikimedia Commons

Com paring Le gal Cultures
Bo ken skal gi le se
ren et verk tøy for å 
ope ra sjo na li se re ju
ri disk kul tur kunn
skap i den dag li ge 
be hand lin gen av 
lov ver ket. End rin
ge ne i kom mu ni
ka sjons tek no lo gi 
har økt sam spil let over geo gra fis ke av
stan der, og der med gitt opp hav til nye 
for mer for so si a le re la sjo ner som har 
be hov for lov re gu le ring ved trans na sjo
na le lo ver over lan de gren se ne.

Et lands lov verk er ikke len ger 
ho ved sa ke lig en na sjo nal sak, og uten 
for stå el se for uli ke retts li ge kul tu rer vil 
opp fat nin gen av det mo der ne lov ver
ket bli ufull sten dig.

Bo ken gir en kom pa ra tiv og his to risk 
ana ly se av mo der ne ju ri dis ke kul tu rer. 
Må let med frem stil lin gen er å gi en 
bed re for stå el se for de ju ri dis ke kul tur
for skjel le ne i de vik tig ste retts tra di sjo
ne ne i Eu ro pa og Asia. Ved å mar ke re 
dis se for skjel le ne og ana ly se re de uli ke 
ju ris dik sjo ner skal det kun ne være enk
le re å iden ti fi se re og for stå ju ri dis ke 
kul tur for skjel ler, de res opp rin nel se og 
inn fly tel se. Bo ken ana ly se rer gjen nom 
ni for skjel li ge ar tik ler retts tra di sjo ne ne i 
land som Eng land og Wa les, Skott land, 
Frank ri ke, Tysk land, Øs ter ri ke, Est land, 
Fin land og Kina. Bo ken skal ved å se på 
ut vik lin gen av hver ju ri disk kul tur 
bi dra til å fin ne ut hvor dan lov li ge ju ri
dis ke kul tu rer kan for mes og til pas ses 
sam funns end rin ger. Bo ken er skre vet på 
eng elsk.
Jørn Øy re ha gen Sun de (red.), Knut 
Ei nar Skod vin, Sø ren Koch, Fag-
bok for la get, 530 si der, 479 kro ner.

Eks tern  
re vi sors hand-
le plik ter
Bo ken er ba sert på 
for fat te rens dok tor
av hand ling, som ble 
av lagt ved Det ju ri
dis ke fa kul tet i 
Trom sø høs ten 2015. 

Bo kens tema er lov plik tig re vi sjon, som 
skal til si at det er kun re vi sors plik ter et
ter re vi sor lo ven som be hand les. Frem stil
lin gens ho ved vekt er lagt på å ana ly se re 
og gjen nom gå re vi sors hand le plik ter i ett 
re vi sjons retts lig og er stat nings retts lig 
per spek tiv. Gjen nom ana ly se av hand le
nor men skal de ma te ri el le kra ve ne til re
vi sjo nens inn hold og ut fø rel se set tes inn 
i en retts lig ram me, og vur de res opp mot 
akt som hets nor men som gjel der spe si elt 
for re vi sor an sva ret. Bo ken skal på den ne 
må ten for bin de den sank sjo ner te akt
som hets nor men sam men med den re vi
sjons retts li ge hand le nor men.

Bo ken be står av fire ho ved de ler; i 
inn led nin gen re de gjø res det for me to
den som an ven des og ma te ri a let som 
lig ger til grunn for frem stil lin gen. I del 
2 be hand les em net lov plik tig re vi sjon, 
den his to ris ke ut vik lin gen av re vi
sjons pro fe sjo nen og sam fun nets be hov 
for eks tern re vi sjon. Det re de gjø res 
vi de re for hva eks tern re vi sjon er og 
dens for mål, her un der pro ses sen og 
me to den som an ven des gjen nom re vi
sjons opp dra get. Del 3 er bo kens 
ho ved del, og be hand ler an svars grunn
lagets etab le ring, interessevernsvurder
ing og inn hol det i akt som hets nor men. 
Bo ken av slut tes i del 4 med en vur de
ring og sam men fat ning.
Kari Bir ke land, Cap pe len Damm 
Aka de misk, 432 si der, 999 kro ner.

Opp si gel se i ar beids for-
hold, 5 utg.
Bo ken om hand ler 
det lov fes tet ver net 
mot opp si gel se. 
Frem stil lin gen skal 
være en teo re tisk 
be ar bei ding av lov
ver ket og retts prak
sis. Ho ved vek ten av 
bo ken er en ana ly se av kra vet om at 
opp si gel se i ar beids for hold skal ha sak lig 
grunn et ter ar beids mil jø lo ven §  15–7. 
Bo ken be hand ler vi de re inn gå en de reg
le ne om for hand lin ger, søks mål og 
sank sjons sy ste met.

Retts stof et er svært om fat tende. Av 
ma te ri a let her er flest dom mer blitt av sagt 
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I denne spalten tar vi pulsen på 
advokathverdagen landet rundt.

– Det er vik tig at ju ris te ne i sta ten får stør re øko no misk ut tel ling. Det kan ikke være for stort gap mel lom det pri va te og det of fent li ge, sier 
John-Kåre Olsen, som for et halvt år si den star tet eget ad vo kat fir ma.

Navn: John-Kåre Olsen

Al der: 48 år.

Stil ling: Part ner i Ad vo kat -
firma et Olsen & Her stad AS

Spe sia li tet: Barn og bar ne-
verns rett

Fa mi lie: Sam bo er, to søn ner 
på 7 og 16 år.

Bo sted: Bjør ne vatn

Opp rin ne lig fra: Var dø

– Hva er den stør ste ut ford rin-
gen for din ad vo kat virk som het 
ak ku rat nå?
– For oss som nett opp har star tet  
fir ma, er ut ford rin gen å sør ge for 
for svar lig drift. Du er over latt til deg 
selv og må ord ne det som var en 
selv føl ge i sta ten. I sta ten er kli en te
ne der; nå må du sør ge for å få kon
takt med kli en te ne, mar keds fø re deg, 
føre regn skap, dri ve med pen sjon, 
ren hold – alt som vi tok som en 
selv føl ge før. Vi sy nes det er po si tivt 
at vi også får sa ker fra Vad sø og kys
ten.

– Og den stør ste ut ford rin gen 
for bran sjen som hel het?
– Å for hol de seg til god ad vo kat
skikk. Det at bran sjen iva re tar kli en
te ne sine på best mu lig måte, hol der 
seg til etis ke ret nings lin jer og ikke 
dri ver urent spill mot kli en ter og 
and re ad vo ka ter. Vi må ha en god 
por sjon ad vo kat etikk, og det er en 
ut ford ring, selv om det bur de være 
en selv føl ge.

– Den stør ste sa ken du har 
job bet med det sis te året, hva 
hand let den om?
– Jeg har job bet mye med bar ne verns
rett, og det er vel en bar ne verns sak som 
jeg har job bet mest med. Kol le ga en min 
har en spen nen de sak med jord skif te og 
for de ling av av gif ter rundt en vei som vi 
har her i SørVar an ger, som skal opp i 
lag manns ret ten nå.

– Er det ut vik lings trekk i ad vo kat-
yr ket som du er kri tisk til?
– At ad vo ka ter tar seg for godt be talt 
og at det er for stort sprik mel lom sa
læ re ne. Noen har for høye sa læ rer. Det 
er greit å spe sia li se re seg, men jeg vil 
ikke høy ne sa læ ret mitt av den grunn. 
Vi har ad vo kat sel ska per som po si sjo
ne rer seg mot for eks em pel ol je bran
sjen og IT og tar vel dig høye sa læ rer, 
og dem om det, men jeg me ner at det 
skal være mu lig å gå til en ad vo kat 
uten at man skal bli rui nert. Vi har fle re 
ord nin ger med retts hjelp, men det skal 
være mu lig å søke ad vo kat uten at det 
blir for dyrt.

– Og trekk du sy nes er po si ti ve?
– At ad vo ka ter også kan inn gå i meg
ling. Man ge sel ska per, og også Ad vo
kat fo re nin gen, til byr kurs i ad vo kat
meg ling. Det er po si tivt at vi kan få 
par ter til sam ta le om em ner uten å 
tren ge å gå til dom sto len. Det er ikke 
sik kert at alle er eni ge, for noen vil jo 
til ret ten og få en retts kraf tig dom, 
men det er ikke all tid i ret ten man 
tren ger å av gjø re sa ken.

– Hva er den vik tig ste sa ken for 
Ad vo kat fo re nin gen å job be med 
i år?
– Rei se fra drag og hal ve ring av sa læ ret 
på rei se har vært en sak, men det kan 
ikke være den vik tig ste sa ken. Jeg har 
ikke noe godt svar.

– 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 den vil bli mer hek tisk, og 
vi får fle re ty per opp drag, et ter som vi er 
det enes te kon to ret i kom mu nen her. Vi 
er ge ne ra lis ter og tar de fles te type sa ker. 

Kri tisk til  
sa lær sprik
John-Kåre Olsen slut tet i po li ti et og star tet ad vo kat fir ma. 
Men frem de les snak ker han gjer ne po li ti ju ris te nes sak og 
me ner lønns for skjel le ne mel lom po li ti et og ad vo kat fir ma ene 
må ned.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Men så har vi noen spe si al felt, både jeg 
og kol le ga en min, og vi har ei en doms
meg ling i til legg. Vi ser en ut vik ling der 
ad vo kat sel ska pet fo re står opp gjørs meg
ling og salg, si den det bare er én bank 
som dri ver med salg her.

– Hvor len ge har du ar bei det som 
ad vo kat i Kir ke nes?
– Et halvt år. Vi har ikke den sto re er
fa rin gen med det, men vi kom mer fra 
po li ti et beg ge to.

– Og hvor er drøm me ste det å 
prak ti se re som ad vo kat?
– Jeg kun ne godt ten ke meg å prak ti
se re hos El den. Selv om det er et stort 
sel skap med man ge ju ris ter. Jeg vil le 

sett på for skjel len mel lom å job be på et 
lite kon tor og et stort kon tor. Her blir 
du sit ten de for deg selv og skal ta dine 
valg og av gjø rel ser. Selv om vi sø ker 
bi stand hos hver and re, er det en litt an
nen hver dag.

– Hvem er den sva kes te par ten i 
den nors ke retts sta ten, sy nes du?
– Un ger. Un ger som er ut satt for vold 
og gro ve over grep. Og kvin ner. Det er 
ofte van ske li ge sa ker be vis mes sig. Og 
funk sjons hem me de. Nå har vi fått en 
ny for skrift om til ret te lagt av hør, men 
uten språk er det umu lig å kom me 
frem. Når du først får opp nevnt bi
stands ad vo kat, blir du godt iva re tatt, 
men vei en dit er van ske lig.

– Job ber du noe pro bono?
– Svært lite. Det kan være i for bin del se 
med noen sa ker der vi ar bei der opp 
mot ret tig he ter som ved kom men de 
har, så vi hjel per til med å sen de søk na
der til det of ent li ge. Det er sån ne ting 
som vi ikke tar sa lær for, men som 
kan skje føl ger en straf e sak.

– Hvis du fikk være jus tis mi nis-
ter for en dag, hva vil le du ha 
gjort?
– Til fø re mer res sur ser til ju ris te ne og 
po li ti et. Po li ti et gjør en fan tas tisk god 
jobb som ikke blir syn lig gjort. Det å bli 
verd satt i sta ten, og spe si elt i po li ti et, er 
vel dig vik tig. Som po li ti ju rist øns ker 
man stør re verd set ting.
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Når par ti ene skjer per kni ve ne 
før høs tens valg kamp, er det 

ikke lett å få øye på retts hjelp blant 
sa ke ne på dags or den. De få gan ger jus
tis po li tik ken trek kes frem i den of ent
li ge de batt, er om kve det gjer ne rop 
om stren ge re straf og fle re res sur ser til 
po li ti et.

Ad vo kat fo re nin gen er selv sagt 
opp tatt av at po li ti et skal få de 

res sur se ne de tren ger, men ikke uten at 
man sam ti dig tar hen syn til føl ge ne av at 
fle re sa ker opp kla res og går vi de re i 
retts sy ste met.

Menonrapporten fra 2016 vi ser 
at ut vi del sen av bi stands ad

vo kat ord nin gen, hand lings pla nen mot 
vold i nære re la sjo ner og Barnevern
løftet i 2011, har vært kost nads dri
ven de for ut gif ter til fri retts hjelp og 
sær skil te straf e saks ut gif ter. I sam me 
pe ri ode har po li ti et fått økte be vilg
nin ger. Be vilg nin ge ne til dom sto le ne 
har der imot ikke gjen spei let den økte 
saks meng den. Det te gjel der også 
stykk pri sen som ikke gir be talt for den 
ti den ad vo ka ter fak tisk job ber med 
sa ke ne sine. Sa lær sat sen har økt jevn lig 
de sis te åre ne, men lig ger frem de les 
godt et ter lønns ut vik lin gen el lers i 
sam fun net.

Gode po li tis ke til tak er mu sikk i 
våre ører, men det er makt på

lig gen de at de ak kom pag ne res av til
strek ke li ge øko no mis ke res sur ser til fri 
retts hjelp.

Da re gje rin gen i for slag til stats
bud sjet tet for 2017 frem met 

for slag om kutt i rei se godt gjø rel sen, 
kom det som lyn fra klar him mel. Til 
tross for etab ler te år li ge drøf tin ger 
mel lom Jus tis de par te men tet og Ad vo
kat fo re nin gen, ble vi ald ri spurt til råds. 
Det var uklokt, og re sul ter te i en ord
ning som er til ska de for de de ler av 
det retts sø ken de pub li kum som har 
minst res sur ser fra før.

Ti den er inne for oss i Ad vo kat fo
re nin gen, både i le del sen og blant 

øv ri ge med lem mer, å job be med po li tisk 
på virk ning. Po li tisk på virk ning hand ler 
om å an gri pe våre fol ke valg te med vårt 
gode bud skap fra fle re flan ker sam ti dig. 
Le del sen an gri per fra ho ved sta den, men 
vi vil ikke opp nå full ef ekt før våre 
med lem mer sam ti dig åp ner ild mot de 
fol ke valg te fra de res re spek ti ve re gi o ner.

Det er med lem me ne våre som 
kjen ner på kon se kven sen av 

po li tis ke be slut nin ger lo kalt, og som 
best kan for kla re sine re pre sen tan ter 
hvor dan det er å ar bei de med og i 
sy ste mer som svik ter. Vi har al le re de 
hørt man ge his to ri er om kutt i rei se
godt gjø rel sen som får bi sar re ut slag i 
ad vo ka ters hver dag.

Huk tak i politikere på frierferd.

Vi er opp tatt av man ge vik ti ge 
sa ker på vårt felt, som taus hets

plikt, ad vo kat lov og fri retts hjelp. Vik
tigst nå er imid ler tid på virk ning for å 
re ver se re re gje rin gens hal ve ring av rei
se godt gjø rel sen i til knyt ning til re vi
dert na sjo nal bud sjett. Re vi dert na sjo
nal bud sjett ble lagt frem som en 
mel ding fra re gje rin gen til Stor tin get 
nå ny lig. Stor tin get be hand ler re vi dert 
na sjo nal bud sjett og fat ter sine ved tak i 
slut ten av juni. Ti min gen er der for 
op ti mal nå. Og husk: po li ti ker ne er der 
for dere – ikke om vendt. Nå skal de 
gjen vel ges. Da er de er fa rings mes sig på 
sitt al ler mest sjar me ren de.

Jeg opp ford rer der for hver og en av 
dere til å huke tak i po li ti ke re på 

fri er ferd. Gjør det klart at vi for lan ger 
både for lo vel se og med gift!

Krev medgift!

Menswear Hegdehaugsveien
Hegdehaugsveien 36C

Tlf. 22 46 32 00

Menswear Lysaker
Lysaker Torg 10
Tlf. 67 58 19 50

Menswear Tjuvholmen
Lille Stranden 5
Tlf. 22 83 88 09

Menswear Trondheim
Dronningens gate 28

Tlf. 73 52 84 00

Med egen skredder på huset, får du
tilpasset dressen  nøyaktig etter dine

behov med svært kort leveringstid.

ENKELT, EFFEKTIVT TIL RIKTIG PRIS

Besøk menswear.no for mer info.

Menswear Hegdehaugsveien
Hegdehaugsveien 36C

Tlf. 22 46 32 00

Menswear Lysaker
Lysaker Torg 10
Tlf. 67 58 19 50

Menswear Tjuvholmen
Lille Stranden 5
Tlf. 22 83 88 09

Menswear Trondheim
Dronningens gate 28

Tlf. 73 52 84 00

Med egen skredder på huset, får du
tilpasset dressen  nøyaktig etter dine

behov med svært kort leveringstid.

ENKELT, EFFEKTIVT TIL RIKTIG PRIS

www.menswear.no
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«Det å ven te 6, 12 el ler 18 må ne der 
på pen ger som kan skje kom mer, er 

svært ut ford ren de», sier ad vo kat Sil je 
Eli sa beth Stenvaag i et le ser inn legg i 
Ad vo kat bla det 4/17. Hun hev der Oslo 
ting retts be hand ling av sa lær krav i 
sa ker med fri sak før sel er både vil kår lig 
og sen drek tig. Hel dig vis gjen spei ler 
ikke den ne be skri vel sen vir ke lig he ten, 
selv om vi all tid til stre ber å bli bed re 
og mer ef ek ti ve.

I sa lær for skrif ten § 7 skal sa lær fast
set ting og ut be ta ling så vidt mu lig skje 
in nen 30 da ger. En gjen nom gang av 
sa lær ut be ta lin ger gjen nom en to må ne
ders pe ri ode i 2017, vis te at 92 pro-
sent av ut be ta lin ge ne skjed de in nen
for den ne fris ten. I de res te ren de 
sa ke ne var det uli ke, men kon kre te 
grun ner til at av reg ning og god kjen
ning tok leng re tid.

Un der sø kel sen vis te også at om kring 
halv par ten av sa læ re ne ble be hand let 
på un der ti da ger. Oslo ting rett har 
gjen nom noen år opp ford ret ad vo ka ter 
til å ta i bruk Ak tør por ta len til inn sen
ding av sa lær krav. I de al ler fles te til fel
le ne vil det te føre til en ve sent lig kor
te re be hand lings tid.

INGEN TILFELDIG SALÆRBEHANDLING

Av GEIR ENGEBRETSEN, 
sorenskriver i Oslo tingrett

Ho ved re ge len, også i sa ker med fri 
sak før sel, er å av reg ne et ter av slut tet 
opp drag. Det kan selv sagt opp le ves 
pro ble ma tisk i lang va ri ge sa ker, der 
sa læ ret ikke er stort nok til å få for
skudd. Der imot er det vik ti ge unn tak 
som vi gjer ne min ner om: I foreldret
vistsaker kan man sen de inn sa lær krav 
et ter saks for be re den de møte; li ke le des 
et ter retts mek ling i ar beids tvist sa ker. 
Det er alt så ikke nød ven dig å 
ven te til det fore lig ger en 
en de lig av gjø rel se i 
dis se saks ty pe ne, 
som ofte kan trek ke 
ut i tid. Sa ker et ter 
kap. 36 om opp he
ving av tvangs ved
tak er has te sa ker, og 
be hand les nor malt 
in nen tre må ne der.

Sil je Eli sa beth Sten
vaag gir ut trykk for at 
ad vo ka ters sa læ rer kut tes på en 
til fel dig måte i Oslo ting rett. Hun spør 
re to risk om ting ret ten me ner ad vo ka
ter er udu ge li ge til å vur de re nød ven
dig he ten av eget ar beid, el ler om vi 
ge ne relt tror ad vo ka ter for sø ker å juk
se på reg nin ge ne.

Igjen ser vår vir ke lig het gan ske 
an ner le des ut: Vi har et til lits fullt 
ut gangs punkt for all sa lær be hand ling, 
og kut ter sa lær krav for holds vis sjel den. 
En gjen nom gang av 2500 sa lær ut be ta

lin ger til bi stands ad vo ka ter i 22. juli
sa ken, vis te for eks em pel at bare 1,2 
pro sent av kra ve ne ble ned satt. En 
gjen nom gang av to til fel dig valg te 
må ne der i 2017 vis te at fjor ten pro sent 
av sa lær kra ve ne i si vi le sa ker med fri 
sak før sel ble re du sert.

Imid ler tid har vi en plikt et ter sa lær
for skrif ten til å vur de re om ar bei det har 
vært ri me lig og nød ven dig. Dom sto len har 

også et sam funns an svar for å for
val te of ent li ge mid ler på en 

god og for nuf tig måte. 
Det in ne bæ rer blant 
an net at ut gif ter bør 
være pro por sjo na le 
med sa kens art og 
kom plek si tet, slik at 
sa ke ne ikke gjø res 

stør re og mer kom pli
ser te enn nød ven dig. Vi 

skal hel ler ikke god kjen ne 
ut gif ter til ar beid som går 

uten for man da tet el ler opp nev nin gen.
Her fore tar vi en bred hel hets vur de

ring. Unn taks vis kan ting ret ten og 
ad vo ka ten være ueni ge i for stå el sen av 
for skrif tens kri te ri er. Da sen der vi et 
var sel om mu lig kutt, slik at ad vo ka ten 
kan ut dy pe kra vet og kom me med 
sine inn si gel ser. En der det li ke vel med 
et ned satt sa lær, kan av gjø rel sen over
prø ves av lag manns ret ten. Er fa rin gen 
vi ser at svært få sa lær ned set tel ser blir 
an ket.

«Domstolen 
har også et 

samfunnsansvar for 
å forvalte offentlige 

midler på en god og 
fornuftig måte.»

Geir Engebretsen

I den ny lig le ver te ut red ning fra Gra
ver ut val get (NOU 2017:8), er det 

fo re slått at om sorg for barn bør 
be hand les i egne dom sto ler av dom
me re som har spe si al opp læ ring om 
barns ut vik ling og be hov.

Vi vil i ho ved sak støt te for slage ne til 
ut val get. Sær lig vil vi øns ke vel kom
men en bed re kva li tets sjekk av sak kyn
dig het, også i sa ker der tvis ten står mel
lom for eld re ne.

Gjen nom vår lan ge er fa ring med bar
ne rett og prak sis som ad vo ka ter i for eld
re tvis ter, har vi und ret oss over en kel te av 
de opp nevn te bar ne fag li ge sak kyn di ges 
skrå sik ker het i sa ker som er svært sam
men sat te. Vi øns ker at fle re dom me re stil
ler seg mer kri tis ke til skrå sik re sak kyn
di ge, og i stør re grad fore tar en grun dig 
selv sten dig vur de ring opp mot bar nets 
bes te. En kel te gan ger opp le ver vi at sak
kyn di ge nær mest over tar som støt te per
son for den ene par ten.

Fra 2014 har sta ten dek ket kost na de ne 
til sak kyn di ges opp ga ver i foreldret
vistsaker. Det te har ført til at ters ke len er 
blitt la ve re for å be stil le om fat tende 
ut red nin ger.

Ad vo ka te ne bør bli mer be viss te til 
bruk av sak kyn di ge ut red nin ger, og 
ret ten bør bli mer pro ak tiv til å fore ta 
en vur de ring av be ho vet. Spe si elt i 
foreldretvistsaker der det først og 
fremst er dår lig sam ar beid mel lom for
eld re ne som står i vei en for en av ta le 
(for lik), og der det ikke er åpen ba re 
spe si el le be hov hos bar na, el ler psy kisk 

SAKKYNDIGHET VED VURDERINGER AV OMSORG FOR 
BARN

syk dom, rus el ler pro blem stil lin ger 
knyt tet til vold.

I ut gangs punk tet kan bar na i sli ke sa ker 
ha bo sted så vel hos far som hos mor, 
men ret ten skal av gjø re hva som er det 
bes te for bar na. Vi me ner at det her bør 
ut vi ses stør re var som het med å ut re de 
alle små de tal jer i sa ken. At for eld re ne 
tren ger ret tens hjelp kan skyl des den for
bi gå en de kri sen som for eld re ne er i. Det 
er da bed re at de hjel pes til vi de re sam ar
beid, som er så vik tig for bar nas frem tid, 
enn at den sak kyn di ge le ter et ter små 
for skjel ler mel lom for eld re ne.

I de sa ke ne der for eld re ne et ter et 
møte el ler to i ret ten med sak kyn dig til
stede ikke har lyk kes med å kom me 
til enig het og vel ger å gå 
vi de re til full ho ved for
hand ling, kre ves det 
nes ten all tid sak
kyn dig ut red ning 
av en el ler beg ge 
par ter. Ret ten 
kan og skal nek
te å la sa ken bli 
ut re det vi de re av 
en sak kyn dig der 
det ikke trengs. 
Det sy nes som om 
det te opp le ves som 
kre ven de for dom me ren. 
Dom me ren som skal ta av gjø
rel sen bør selv snak ke med bar na. Og 
sa ken kan opp ly ses ved or di nær be vis
før sel/vit ne før sel.

Dom me re med god inn sikt vil kla re 
å ta dis se av gjø rel se ne selv, uten sak
kyn dig ut red ning. Da vil vi unn gå 
re sul ta ter der dom me re er blitt for le
det av iv ri ge sak kyn di ge som gir bas
tan te kon klu sjo ner på et tynt ob ser va
sjons grunn lag, som kan være feil tol ket 
ut fra urik tig hy po te se.

Vi er opp tatt av å kom me bort fra fast
lås te opp fat nin ger om at det bare fin nes 
en rik tig for kla ring på bar nets re ak sjo ner 
un der ob ser va sjon, og at det bare fin nes 
en rik tig for kla ring for hvor dan en for el

der skal og bør løse ut ford rin ger som 
opp står un der ob ser va sjo ner.

Det er ve sent lig at den sak kyn di ge er 
seg sin ut re derrol le be visst. Det må da 
opp stil les al ter na ti ve hy po te ser. Sak kyn
di ge skal ikke av gjø re spørs mål om tro
ver dig het. Psy ko lo gi pro fes sor An ni ka 
Mel in der har ut talt at «… be kref ten de 
for ut inn tatt het er frem tre den de hos alle, 
og at in gen, hel ler ikke dom me re el ler 
psy ko lo ger, er bed re til å vur de re om en 
per son snak ker sant el ler ikke». (Kil de: 
Ad vo kat bla det nr. 2 for 2017 side 10.)

Som ad vo ka ter stil ler vi spørs mål for å 
få de sak kyn di ge til å re flek te re og vur
de re om det kan ten kes and re svar enn 

det de gir. Vi pe ker på and re vit ners 
vur de rin ger. Er den sak kyn

di ge fort satt fast låst i sin 
egen vur de ring, ty der 

det på lite yd myk
het, og li ten evne 
til å re flek te re 
over egne be g
ren  s inger.

I sa ker der 
den sak kyn di ge 

er skrå sik ker i 
sin vur de ring av 

bar nets be hov, el ler 
sin vur de ring av for

eld re ne og de res kon flikt, 
står sak kyn di ge i vei en for et 

for lik. Selv om et for lik på len ger sikt 
vil være best for bar net.

For at par te ne skal kun ne slå seg til ro 
med re sul ta tet, er det vik tig at det har 
vært en god og iva re ta ken de pro sess.

Bed re kom pe tan se blant dom mer ne, 
slik Gra ver ut val get fore slår, vil ikke bare 
føre til at dom mer ne blir mer kri tis ke 
med hen syn til å vur de re den sak kyn di
ges rap port/vur de ring, men at be ho vet 
for sli ke rap por ter kan re du se res.

Vi me ner at dom me re med bar ne
fag lig spe si al opp læ ring bed re vil kun
ne iva re ta bar nas bes te. Sam ti dig er det 
helt nød ven dig at ar bei det med å kva
li tets sik re de sak kyn di ge fort set ter.

«Vi 
ønsker at flere 

dommere stiller seg 
mer kritiske til skråsikre 
sakkyndige, og i større 
grad foretar en grundig 

selvstendig vurdering opp 
mot barnets beste.»

Gunn Mari Kjølberg og 

Hilde Eline Hoel

Av GUNN MARI 
KJØLBERG, advokat 
i Kindem

og HILDE ELINE HOEL, 
advokat og foreldremekler 
i Advokatforum

ANNONSE
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4,2 mil li o ner. Det var de sam le de 
ut gif te ne til ad vo ka ter og retts lig 

med hjel per i en en kelt sak for 
Ut marks dom sto len i Finn mark som 
ble av gjort 23. ja nu ar i år (UTMA
20  016–164  739Nes se by byg de lag 
mot Finn marks eien dom men). Mil li o
ne ne var det sta ten som måt te dek ke. 
Det te fulg te av finn marks lo vens §  43 
som påla sta ten å dek ke par te nes nød
ven di ge ut gif ter i en sak hvor noen 
had de krevd ret tig he ter som Finn
marks eien dom men had de mot satt seg.

Sam ti dig som sta tens mil li o ner sit ter 
løst for pri va te par ter som kre ver eks
klu si ve ret tig he ter på be kost ning av 
fel les ska pet i Finn mark, har vi fått en så 
dår lig ord ning med fri retts hjelp at det 
snart ikke er noen folk i ar beid som 
om fat tes av ord nin gen. Og i straf e sa
ker får man ikke en gang dek ket rei se
fra vær med or di nær of ent lig ti me sats, 
men må ta til tak ke med halv be ta ling, 

MED SUGERØR I FELLESKASSA

Av ODDMUND ENOKSEN, 
advokat, Advokatene 
Enoksen & Steiro, Sortland

selv om det er umu lig å kom bi ne re 
rei se og ar beid.

Et ter min vur de ring er det 
sterkt uri me lig at man 
gjen nom finn marks lo
ven har etab lert et 
stort su ge rør i fel
les kas sa for de i 
Finn mark som 
jak ter på eks klu
si ve pri va te ret
tig he ter, og ikke 
vil god ta at ret tig
he te ne for val tes av 
Finn marks eien dom
men til fel les bes te for 
be folk nin gen. Det er i 
prak sis in gen ri si ko for pri va te å 
rei se søks mål for Ut marks dom sto len. 
Sta ten dek ker ut gif te ne til ad vo kat 
en ten søks må let fø rer fram el ler ikke.

Det hø rer med at Jus tis de par te men tet 
i 2016 frem met for slag om en for sik tig 
be grens ning av sta tens om kost nings an
svar. Fors ker grup pe for same og 
ur folks rett ved Uni ver si te tet i Tromsø 
ut tal te seg i hø rings run den sterkt imot 
å be gren se sta tens an svar for dek ning av 
pri va te par ters ut gif ter til ju ri disk bi
stand. I me dia var det pro fes sor Øy vind 

Rav na som mål bar fors ker grup pens 
hø rings ut ta lel se. Sam me mann opp

tråd te som retts lig med hjel
per for sak sø ker ne i 

Nessbysa ken, og 
fikk dek ket et 
sa lær på kr. 
765.000 et ter 
en ti me pris på 
cir ka 1570 kro
ner, eks mva, 
det vil si en 

ti me pris som 
langt over sti ger 

den of ent li ge 
sa lær sat sen – og det 

en da til for en som ikke 
har or di næ re ut gif ter til egen 

kon tor drift slik ad vo ka ter har.
Hvis først sta ten skul le dek ke ut gif ter 

til ju ri disk bi stand i sa ker for Ut marks
dom sto len i Finn mark, bur de man i alle 
fall ha be gren set ut gif te ne ved å ba se re 
godt gjø rel sen for ad vo ka ter til den 
of ent li ge sa lær sat sen. Hvor for skal sta
ten be ta le ad vo ka ter i tvis ter et ter Finn
marks lo ven en ti me pris som er fle re 
gan ger høy ere enn det for svars ad vo ka
ter og bar ne verns ad vo ka ter får dek ket 
av sta ten? Mei ner jus tis mi nis te ren at 
det te er en ri me lig ord ning?

«Hvorfor skal 
staten betale 

advokater i tvister etter 
Finnmarksloven en timepris 
som er flere ganger høyere 
enn det forsvarsadvokater 

får dekket av staten?»
Oddmund Enoksen

ANNONSE

Jeg vi ser til inn legg i Ad vo kat bla
det 3.april i år, hvor EFTAdom

sto lens pre si dent Carl Bau den ba cher 
ut ta ler seg om gjen opp nev ning av den 
nors ke dom me ren i EFTAdom sto len.

I lys av inn leg get fin ner jeg det nød
ven dig å gi in for ma sjon om gjen opp
nev nings pro ses sen, og å pre si se re 
hvil ke hen syn som gjør seg gjel
den de ved ut nev ning og 
gjen opp nev ning av 
nors ke EFTAdom
me re.

Den 13.januar i år 
be slut tet de tre 
EFTAsta te ne i 
EØS å gjen opp
nev ne Per Chris
tian sen for en ny pe ri
ode på seks år.

For ut for gjen opp nev
nin gen ble det gjen nom ført en 
om fat tende na sjo nal pro se dy re for 

OM GJENOPPNEVNINGEN AV EFTA-DOMMER 
PER CHRISTIANSEN

Av ELSBETH SANDE 
TRONSTAD, statssekretær 
for EØS-saker og forholdet 
til EU

no mi na sjon av norsk dom mer. Stil lin
gen ble of ent lig kunn gjort, og det ble 
ned satt et eget råd gi ver ut valg som 
fore tok en ut før lig vur de ring av alle 
kan di da te ne. På den ne må ten søk te 
man nett opp å iva re ta kra vet til EFTA
dom mer nes kva li fi ka sjo ner og uav
hen gig het, og bi dra til en ef ek tiv og 
uav hen gig EFTAdom stol.

Det er det te som er Nor ges mo ti va
sjon bak opp nev nin gen av den nors ke 
dom me ren, både ved gjen opp nev nin
gen for seks år og den opp rin ne li ge 
be slut nin gen om gjen opp nev ning for 
tre år.

Be slut nin gen av 1.desember 
2016 om gjen opp nev ning 

for tre år er opp he vet. 
For hol det mel lom 

sist nevn te be slut ning 
og av ta len mel lom 
EFTAsta te ne om 
opp ret tel se av et 
over vå kings or gan 

og en dom stol ar tik
kel 30 er så le des ikke 

len ger et ak tu elt retts lig 
spørs mål når det gjel der 

gjen opp nev ning av dom mer 
Chris tian sen.

Jeg vil li ke vel få lov til å knyt te en 
kom men tar om spørs må let om EFTA
dom sto lens le gi ti mi tet og dom sto lens 
uav hen gig het. Da EFTAsta te ne traf 
den før s te be slut nin gen om gjen opp
nev ning for tre år, vis te de til at bak
grun nen for det te var for hold knyt tet 
til al ders gren se for dom me re i Norge. 
Der for fast slo gjen opp nev nings ved ta
ket at det ikke skul le ha pre se dens virk
ning, det vil si for de to øv ri ge EFTA
sta te ne som også stod bak ved ta ket. 
Bak grun nen var alt så ge ne rell, ikke 
in di vi du ell, og knyt tet til nors ke for
hold.

Det te har også EØS og EUmi nis
ter Frank Bak keJensen om talt i brev 
til Dom mer for en in gen 23.januar i år 
om sam me sak.«Det er dette 

som er Norges 
motivasjon bak 

oppnevningen av den 
norske dommeren.»
Elsbeth Sande Tronstad

DEBATTINNLEGG 
sendes til  
redaksjonen @advokatbladet.no. 
Frist til neste utgave er 12. juni. 
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.
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I sine før ti år som prak ti se ren de ad vo kat har han sett en ut vik ling i yr ket han ikke bare 
set ter pris på: At en vel dig stor an del av da gens sa ker hand ler om barn.

TEKST OG FOTO: BJØRN HIL DO NEN

– Barnevernet tar  
bagatellmessige ting 

VAD SØ: – I dag har om lag fire av ti 
sa ker ved nors ke dom sto ler sitt ut
spring i barn; i sa ker om bar ne vern, i 
bar ne for de ling og vold mot barn. Det 
bru kes svært sto re res sur ser på dis se sa
ke ne. Selv har jeg for søkt å sty re unna, 
sier Per S. Johannessen (69), dag lig le
der av Sent rum Ad vo ka ter i Vad sø.

Den opp rin ne li ge mehamnværingen 
må kun ne be teg nes som Finn marks 
ad vo kat nes tor. I år er det før ti år si den 
han star tet sin ad vo kat kar rie re, og han 
gjør seg her noen re flek sjo ner om 
ut vik lin gen.

ØKT SAKS MENG DE

– Bar ne ver net er blitt mye mer ak tivt. 
Nå ryk ker de ut når det fore lig ger en 
be kym rings mel ding. Man ge in sti tu sjo

ner, for eks em pel sko ler og hel se per so
nell, er på lagt å sen de sli ke mel din ger. 
Mitt inn trykk er at selv ba ga tell mes si
ge ting blir tatt vel dig al vor lig, slik at 
saks meng den er blitt vel dig stor, både 
for ad vo ka ter og for dom sto le ne, sier 
Johannessen.

Selv tar han ikke bar ne verns sa ker, 
men har i sin prak sis fo ku sert på straf
fe rett, kon kurs be hand ling og for ret
nings jus. Han de ler nå kon tor blant 
an net med sine to barn Jørn (37) og 
Line (33). Søn nen har fått sin ad vo kat
be vil ling, mens dat te ren Line fort satt 
er ad vo kat full mek tig.

RUS SIS KE TRÅ LE RE

På slut ten av åt ti tal let og be gyn nel sen 
av nit ti tal let var det en rek ke rus sis ke 

trå le re som le ver te sine fangs ter til fis
ke in du stri an legg i Finn mark. Det te 
ført til at Johannessen og and re ad vo
ka ter fikk mye å gjø re med rus sis ke re
de ri er og sjø folk som treng te ju ri disk 
bi stand.

– Et ter at jern tep pet falt på be gyn
nel sen av 1990tal let, var det nær mest 
en eks plo sjon av rus sis ke sa ker. Ikke 
minst opp lev de an legg fra Kjøl le fjord i 
vest til Kir ke nes i øst stor ak ti vi tet av 
rus sis ke trå le re. Det før te til man ge 
sa ker for mitt kon tor, for tel ler Johan
nessen.

I dag har han langt fær re sa ker av 
den ne ty pen.

– Først og fremst for di rus sis ke myn
dig he ter har for and ret re gel og lov
ver ket. Fangs ter som rus sis ke far tøy tar 

øst for en gitt lin je grad i Ba rents ha vet, 
for plik ter le ve ring i Russ land. Der med 
er hav ner i ØstFinn mark spilt ut over 
si de lin jen, sier Johannessen.

FIS KE BRUK KON KURS

Johannessen bru ker mye tid på ar bei
det som bo be sty rer.

– Den mest ar beids kre ven de sa ken 
jeg har hatt, var kon kur sen ved Gam
vik Fisk. Den ble åp net i 1989. Det 
som skjed de var at midt un der bo be
hand lin gen opp sto det brann på fis ke
bru ket, som ble to tal skadd. Det ga 
opp hav til mas se ryk ter og rettsaker. 
Sa ken gikk helt til Høy es te rett, der jeg 
vant fram. Spør du om jeg kan ran ge re 
sei re, er Gam vik Fisksa ken nok den 
stør ste.

SA LÆR TA RIFF-STOPP GA HOPP

Han er ikke enig i at det kos ter «skjor
ta» å gå til ad vo kat.

– Men de sis te åre ne har nok det 
inn tryk ket fes tes seg. Sær lig et ter opp
slage ne med alle de pasientskader
ammede, som sit ter igjen med ad vo
kat reg nin ger på opp mot én mil li on 
kro ner. År sa ken til de høye sa læ re ne er 
at fram til cir ka 1990 had de Ad vo kat
fo re nin gen en sa lær ta rif som alle var 
for plik tet til å føl ge. Så ble Kris tin Cle
met (H) ar beids og ad mi nist ra sjons
mi nis ter, og hun men te at sa lær ta rif en 
var kon kur ran se vri den de. Så Cle met 
opp he vet den og gjor de den ulov lig. 
Det had de som re sul tat at noen sto re 
ad vo kat fir ma er nær mest over nat ta 
dob let, og til dels tre dob let sa læ re ne. 
Det had de en smit te ef ekt som var 
uhel dig, sier Johannessen.

Nå har han star tet en for sik tig yr kes
ned trap ping og reg ner med å pen sjo
ne re seg om vel ett år.

 Hvor vidt noen av mine to ad vo
kat barn øns ker å bli part ne re i kon to

ret her i Vad sø er opp til dem. Selv har 
jeg og kona in ves tert i ene bo lig i Råde 
i Østfold, ikke langt fra der vi i man ge 
år har hatt hyt te.

ANNONSE

MØTERETT: Ad vo kat Per S. Johannessen 
er en av tre ad vo ka ter i Finn mark med 
mø te rett for Høy es te rett. Han har hatt eget 
ad vo kat kon tor i Vad sø si den 1985.

FA MI LIE KON TOR: Den ju ri dis ke sta ben til 
Sent rum Ad vo ka ter i Vad sø. Fra venst re 
søn nen Jørn Johannessen Ly che, Vi dar Zahl 
Arnt zen, dat te ren Line Ly che og Per S. 
Johannessen.

veldig alvorlig

Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo  Tlf: 23 12 00 00  Faks: 23 12 00 01  www.nasjonalforeningen.no

Testamentarisk gave  
      til hjerteforskningen!
Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk  
hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler.

Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker  
på grunn av hjerte- og  karsykdommer. 

Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte  
til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for  
arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode. 

Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å 
bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. 
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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

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)

Utlendingsrettsfeltet er ett av rettsfel
tene som er i hyppigst endring. Bak
grunnen er at feltet er gjenstand for en 
politisk dragkamp, hvor de større par
tiene ikke har ønsker om å bli stemplet 
som innvandringsliberale. Dette fører 
blant annet til mange høringer med 
korte høringsfrister.

Jussbuss’ Utlendingsrettsgruppe ser 
ofte hvordan regelverket får svært store 
konsekvenser for en sårbar gruppe. 
Slike konsekvenser gir et ekstra ansvar 
for forsvarlig behandling av både 
enkeltvedtak og generelle endringer av 
regelverket.

KORTE HØRINGSFRISTER I STRID 
MED INSTRUKS

Etter utredningsinstruksen pkt. 3–3, 
skal høringsfristen normalt være tre 
måneder, og ikke mindre enn seks 
uker. De fleste endringene i «Inn
stramminger I», fjorårets første store 
endringsforslag fra regjeringen på re
gelverket i utlendingsrett, ble ikke 
sendt ut på høring. Dette er svært 
uheldig. En slik praksis hindrer en 
demokratisk lovprosess, og undergrav
er betydningen disse endringene vil ha 
for den gruppen som rammes.

Høringsfristen på «Innstramminger 
II», fjorårets andre store endringsfors
lag fra regjeringen, var på seks uker, 
men i realiteten var fristen kortere da 
den ble sendt ut i romjulen.

Jussbuss mener at de korte hørings
fristene hindrer en forsvarlig prosess, og 
gjør det vanskelig for høringsinstansene 
å foreta tilstrekkelige undersøkelser.

De korte høringsfristene er også kri
tisert av Norges nasjonale institusjon 

for menneskerettigheter i institusjon
ens årsmelding for 2016, hvor de anbe
faler at det gis alminnelige høringsfris
ter på tre måneder ved endringer i 
utlendingsloven. Dette vil sikre at nas
jonale lovgivningsprosesser er i tråd 
med internasjonale krav.

STATSRÅDEN SVARER

Stortingsrepresentant André N. Skjel
stad (V) har stilt et skriftlig spørsmål til 
innvandrings og integreringsminister 
Sylvi Listhaug om de korte hørings
fristene. I sin utgreiing av spørsmålet 
viste Skjelstad særlig til de korte 
høringsfristene i 2016 og treukersfris
ten som gjaldt høring om endring av 
unntak til underholdskravet i familieg
jenforeningssaker.

I sitt svar skriver Sylvi Listhaug at 
«høringsfristen skal tilpasses omfanget 
av tiltaket og hvor viktig det er. Til 
grunn for fastsettelse av høringsfrister 
vil det alltid ligge en konkret vurder
ing». Videre skriver hun at instruksen 
gir rom for unntak, blant annet når 
spesielle forhold gjør det nødvendig.

Når det gjelder de konkrete hørings
fristene skriver hun at «departementet 
har for tiden flere forslag til regelen
dringer på utlendingsfeltet på høring. 
Høringsfristene varierer. Det samme 
gjør de ulike forslagenes omfang og 
kompleksitet».

Jussbuss er kritisk til Listhaugs svar. 
For det første er det gjennomgående 
gitt mangelfulle begrunnelser for de 
korte fristene. I høringen som gjaldt 
unntak fra underholdskravet, ble det 
ikke gitt noen begrunnelse for treuk
ersfristen. Mangelfulle begrunnelser 

gjør det vanskelig å kritisere de korte 
høringsfristene, og fører til en normal
isering. Dette kan på lang sikt skape en 
endring i praksis som svekker rettssik
kerheten i lovgivningsprosessen på 
utlendingsrettsfeltet.

Det kan ikke argumenteres med at 
høringene varierer i omfang og kom
pleksitet på den måten statsråden gjør. 
Selv om høringene har ulikt innhold, 
er det fortsatt snakk om regelendringer 
som vil få store konsekvenser for den 
enkelte.

Dette tilsier at også mindre endringer 
krever en tilfredsstillende prosess. Vi ser 
også en tendens til at det sendes ut 
mange små høringer med korte frister, 
i stedet for større høringer med lengre 
frist. Dette gjør det vanskeligere å se 
endringene i sammenheng.

EN FORSVARLIG BEHANDLING

Reglene for behandling av lovforslag 
og endring av regelverket er til for å 
sikre at reglene er tilstrekkelig gjen
nomtenkte, og for at rettssikkerheten 
til de som rammes av vedtakene ivare
tas. Rettssikkerhet stiller krav, ikke bare 
til den enkelte behandling av en sak, 
men også til prosessen for utarbeidelse 
av de generelle reglene.

De korte høringsfristene svekker 
rettsikkerheten og åpner for en utvask
ing av gjeldende instruks og praksis når 
det gjelder høringsfrister. Dette åpner 
for en prosess som ikke tilfredsstiller 
kravene. Jussbuss ber, i likhet med 
Norsk institusjon for mennesker
ettigheter, om at instruksen overhol
des, og at høringsfrister i strid med 
instruksen ikke blir gjeldende praksis.

Korte høringsfrister  
svekker rettssikkerheten

AV KARINA KVIEBAKK 
MAUREN, UTLENDINGS-
RETTSGRUPPEN

En kli ent frem met krav om 
er stat ning mot en ad vo kat 
et ter at kli en ten tap te en 
per son ska de sak i to retts in-
stan ser. In tet å be brei de 
ad vo ka ten for, iføl ge 
Finans  kla ge nemn da.

En kli ent men te å være på ført va ri ge 
per son ska der på grunn av an før te feil
be hand lin ger i hel se ve se net. Kli en ten 
had de ved to an led nin ger falt og slått 
hånd ledd og al bue, og men te seg ut satt 
for ufor svar lig hel se hjelp da han opp
søk te lege. Vi de re an før te kli en ten at 
det ikke var gitt for svar lig hel se hjelp 
ved rø ren de en psy kisk li del se.

Kli en ten frem met på den ne bak
grun nen krav mot Norsk Pa si ent ska
de er stat ning (NPE). Kli en ten fikk 
bi stand av en ad vo kat. Er stat nings
kra vet ble av slått av NPE, og ble 
vi de re av slått av Pa si ent ska de nemn da 
et ter kla ge dit. Kli en ten frem met 
der et ter søks mål for dom sto len. I 
ting ret ten ble Pa si ent ska de nemn da 
fri fun net for an svar. Sa ken ble an ket 
til lag manns ret ten, og an ken ble for
kas tet. Kli en ten for søk te se ne re å få 
sa ken gjen åp net.

Et ter å ha tapt i både ting ret ten og 
lag manns ret ten, frem sat te kli en ten 
krav om er stat ning mot ad vo ka tens 

an svars for sik rings sel skap. Kli en ten 
an før te at ta pet i sa ke ne mot Pa si ent
ska de nemn da skyld tes an svars be tin
gen de feil hos ad vo ka ten. Kli en ten 
vis te til ad vo ka ters stren ge pro fe
sjons an svar og an før te at ad vo ka ten 
blant an net ikke sør get for at vik ti ge 
vit ner ble ført i retts sa ke ne. Det ble 
vi de re an ført at ad vo ka ten ikke had
de inn hen tet nød ven di ge sak kyn di ge 
ut ta lel ser i dom stols be hand lin gen.

For sik rings sel ska pet an før te at 
er stat nings vil kå re ne ikke var opp fylt 
og av vis te kra vet. Kli en ten kla get 
der et ter sa ken inn for Fi nans kla ge
nemn da Ska de.

UT TA LEL SE FRA FI NANS KLA GE-
NEMN DA

Fi nans kla ge nemn da Ska de tok stil ling 
til sa ken i ut ta lel se FinKN 2017–003. 
Nemn da ut ta ler her inn led nings vis 
at: «For ut set nin gen for et er stat
nings an svar er at det fore lig ger an
svars grunn lag, år saks sam men heng og 
øko no misk tap. An svars grunn laget 
for ad vo ka ter er det ulov fes te de cul
pa an sva ret, men med den stren ge 
cul pa nor men som gjel der for pro fe
sjons ut øve re. Ut gangs punk tet er at 
det er et visst spil le rom før at ferd 
som kan kri ti se res, må an s es som er
stat nings be tin gen de uakt som het, jf. 
Rt1995–1350».

Når det gjel der de kon kre te inn si
gel se ne som kli en ten had de til ad vo
ka tens ut fø rel se, skri ver nemn da 
vi de re at de ikke kun ne se at det hef
tet feil ved ad vo ka tens ut fø rel se av 
opp dra get. Et ter nemn das syn fore lå 
så le des ikke an svars grunn lag.

Nemn da ut ta ler vi de re at de hel ler 
ikke kun ne se «… at de nevn te for
hold har hatt noen be tyd ning for 
ut fal let av sa ken», slik at det hel ler 
ikke fore lå år saks sam men heng. 
Nemn da pe ker i den ne sam men
heng på at sa ken ble tapt i ting ret ten, 
og at lag manns ret ten opp rin ne lig 
nek tet å frem me an ken for di ret ten 
anså det som klart at an ken ikke vil le 
føre frem. Sa ken ble li ke vel frem met, 
men i lag manns ret ten ble sa ken stan
set et ter kli en tens parts for kla ring. 
Det te for di ret ten men te det da var 
til strek ke lig klart at kra vet ikke vil le 
føre frem.

Nemn da kun ne ikke se at det var 
noe i de retts li ge vur de rin ge ne fra 
ting ret ten og lag manns ret ten som 
til sa at de ak tu el le vur de rin ger var 
gale, og hel ler ikke at det var do ku
men tert at re sul ta tet vil le bli et an net 
der som ad vo ka ten had de hånd tert 
sa ken på en an nen måte.

Ad vo ka tens an svars for sik rings sel
skap ble en stem mig gitt med hold i 
ut ta lel sen fra Fi nans kla ge nemn da.

Bi stand i per son ska de sak
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Vi dar 
Strøm me

Vi dar Strøm me var ny lig i 
Mos kva sam men med or ga-
ni sa sjo nen Norsk PEN for å 
over le ve re Ozzietsky-pri sen 
for 2016 til Ed ward Snow-
den, som si den 2013 har 
opp holdt seg i Russ land.

TEKST: NINA SCHMIDT

Ame ri kans ke Snowden ble ver dens
kjent da han i 2013 av slør te at ame ri
kans ke myn dig he ter drev med ulov lig 
mas se over våk ning, blant an net av al li
er te topp le de re her i Eu ro pa.

Norsk PEN tok ut søks mål i Nor ge 
for å for hind re at Snowden ble ut le vert 
til USA der som han kom til Nor ge for 
å mot ta pri sen. Vi dar Strøm me re pre
sen ter te Snowden i lag manns ret ten og 
i Høy es te rett.

Mens til hen ger ne me ner at Ed-
ward Snowden en vars ler som 
for tje ner hon nør for å ha vars let 
ver den om ulov lig mas se over vå-
king, me ner ame ri kans ke myn dig-
he ter at han er en for ræ der. Hva 
er ditt syn?
Mitt syn er helt klart at han skal ha 
hon nør for å av slø re mas se over våk
ning. Fort satt har det ikke gått opp for 
de fles te hvor om fat tende det te er. Det 
drei er seg om over våk ning av oss alle, 
og uten grunn. Og alt så ulov lig, iføl ge 
en ame ri kansk dom stol. Så langt er vel 
alle eni ge, hå per jeg. De som me ner 
han er for ræ der, ser vel mest på hva 
han har gitt vi de re av in for ma sjon. Der 
har jeg ikke full over sikt over, men han 
valg te – i mot set ning til Wikileaks – å 
ikke pub li se re noe selv. I ste det har han 
over latt til an svar li ge me di er å gjø re 
det te. Han sit ter ikke på ma te ri a let 
len ger. Jeg tror ikke han kun ne valgt 
en bed re måte, når det te først skul le 
av dek kes.

The House In tel li gen ce Com mit-
tee, ko mi te en i Re pre sen tan tens 
Hus i den ame ri kans ke kon gres-
sen som er an svar lig for å føre til-

syn med USAs hem me li ge tje nes-
ter, slo fast i en rap port om 
Snowdens ak ti vi te ter i fjor at han 
«over le ver te hem me lig he ter som 
be skyt ter ame ri kans ke styr ker i 
ut lan det og hem me lig he ter om 
livs nød ven dig vern mot ter ro ris-
me og na sjo nal sta te ne». Har du 
hatt be ten ke lig he ter med å job be 
for Snowden i lys av det te?
Nei, det har jeg ikke hatt pro ble mer 
med. For det før s te bru ker jeg van lig 
ad vo kat etikk også når det gjel der 
Snowden. Jeg be hø ver jo ikke å inne stå 
for det han har gjort, for å job be for 
ham. Som kjent skal man ikke iden ti fi
se res med sin kli ent, og det gjel der også 
her. I sa ken for søk te vi å få dom for at 
han kun ne kom me til Nor ge for å 
mot ta pris. Slik sett et van lig ad vo kat
opp drag.

Jeg er jo også glad for at Ad vo kat fir
ma et Schjødt ser det på sam me måte. 
Schjødt har som vi sjon å være en ty de
lig bi drags yter til sam fun nets ut vik ling. 
Da kan man ikke la seg skrem me.

Har ditt ar beid for Snowden fått 
noen per son li ge føl ger for deg?
Nei, jeg kan ikke si det. Jeg mer ker at 
sa ken ska per en tu si as me, og de fles te er 

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

Skriv til nina@advokatbladet.no

Navn og al der: Vi dar Strøm me, 
58 år

Tit tel: Part ner i Ad vo kat fir ma et 
Schjødts pro se dy re grup pe. 
I Schjødt si den 1993.

Bo sted: Kris ti an sund og Oslo

Opp rin nel ses sted: Lyng dal

Si vil sta tus: Gift, tre voks ne barn, 
en på 28 år og tvil lin ger på 24.

Det var en alt så en «note» og ikke en 
be gjæ ring, men vi men te at det gjor de 
ut le ve rings øns ket til strek ke lig kon kret. 
Dom sto le ne var ueni ge i det.

Hvor len ge har du job bet med 
Snowden-sa ken, og hvor mye har 
du job bet med den?
Vi har job bet med den om trent i ett år. 
Jeg sy nes ikke ti me tal let er så vik tig, 
men det har vært en nok så stor sak.

Hvor man ge ad vo ka ter var in vol-
vert fra Schjødts side?
Hal vard Hel le og jeg trakk las set i mes
te par ten av sa ken. Fra be gyn nel sen var 
også ad vo kat Ema nu el Fein berg med, 
men han skif tet jobb før sa ken var over. 
Man ge i Schjødt hei et på oss, så sa ken 
ble dess uten dis ku tert over mangt et 
lunchbord.

Hva var den stør ste ut ford rin gen i 
sa ken?
Det var upløyd mark, og fle re retts felt 
var in vol vert. Jeg vil si at det mest ut
ford ren de da er det frem stil lings mes si
ge; å lage en pe da go gisk frem stil ling, 
rett og slett.

Tok dere spe si el le grep i sa ken 
som var nyt ti ge, og som and re ad-
vo ka ter kan ha nyt te av å vite om?
Jeg vet ikke om det kan kal les et «grep», 
men jeg vil si at det er helt av gjø ren de 
å gjø re frem stil lin gen sak lig. Det har 
sam men heng med det pe da go gis ke jeg 
nevn te over. Det nyt ter ikke med ad
jek ti ver og kraft ut trykk, selv om man 
bør vise en ga sje ment. I sli ke sa ker blir 
for men nes ten aka de misk, og man kan 

selv føl ge lig ikke bli kne pet i urik tig he
ter. I sa ker hvor man prø ver å pløye ny 
mark er det også nyt tig å ta kon takt 
med et re le vant uni ver si tets mil jø.

Hva er det vik tig ste du har lært i 
ar bei det med sa ken?
Å ikke ha for høye for håp nin ger. Selv 
om ak ku rat det er mer en re pe ti sjon 
enn lær dom.

Hva tror du vil skje med Ed ward 
Snowden i åre ne som kom mer?
Man ge har spurt meg om det, men jeg 
kan ikke spå mer enn and re. Om po li tis
ke for hold blir om trent som i dag, kan 
si tua sjo nen sik kert vare gan ske len ge.

Hva slags sa ker job ber du van lig-
vis med?
Jeg job ber i pro se dy re grup pen i Schjødt. 
Det vil si at jeg går mye i ret ten. Jeg er 
nok uvan lig mye ge ne ra list, noe som 
har sam men heng med bak grun nen 
min. Jeg har job bet i po li ti et, hos Re
gje rings ad vo ka ten, stats ad vo ka ten og 
vært bank ad vo kat. Så jeg job ber med så 
for skjel li ge ting som skatt, of shore, for
valt nings rett, ob li ga sjons rett opp drett 
og fis ke ri er. Det mes te, fak tisk.

Hvil ke råd vil du gi til unge ad vo-
ka ter på star ten av sin kar rie re, 
som vil føl ge i dine fot spor?

Jeg er ikke sik ker på hvor lett det er 
å bli en slik ge ne ra list i dag. Jeg har 
opp levd at li vet er så fullt av til fel dig
he ter at det ikke er lett å plan leg ge så 
mye. Så det får bli nett opp det: Ikke tro 
at du kan plan leg ge så mye, men gjør 
ditt bes te og vær kri tisk i alt du hol der 
på med!

Be skriv en van lig ar beids dag:
Mine ar beids da ger pre ges av en ting: 

De er vel dig for skjel li ge. Om jeg er i 
ret ten, er det gjer ne ste der jeg knapt 
har vært før. Jeg kan bo på et ho tell, 
el ler i lei lig he ten min. Så er det i til
legg slik at jeg pend ler, så av og til rei
ser jeg fra Kris ti an sund og står kjem
petidlig opp. Jeg er også hob by pi lot, og 

en sjel den gang flyr jeg et el ler an net 
sted på egen hånd og må plan leg ge det. 
Med and re ord har jeg sjel den en «van
lig ar beids dag».

Hva bren ner du for, rent fag lig?
Det var et lett spørs mål. Jeg er in ter es sert 
i mye, men det som er vik tig og hvor jeg 
også har bi dratt me ner jeg, det er in nen 
yt rings fri het. Det er så over må te vik tig 
for både sam funn og in di vi der. Her pas
ser Snowdensaken godt inn; han av dek
ket en over våk ning som er et inn grep i 
yt rings fri he ten til oss alle. Og han er selv 
en vars ler som i stør re grad bur de be
skyt tes av den sam me yt rings fri he ten.

Har du et fag lig for bil de, og i til-
fel le hvem?
Da vel ger jeg å nev ne tid li ge re re gje
rings ad vo kat Sven Ole Fa ger næs. Må
ten han styr te em be tet på, og må ten å 
re son ne re på, sit ter fort satt i ho det mitt.

Hvem me ner du er Nor ges bes te 
ad vo kat på ditt felt?
Jeg er litt usik ker på hva mitt felt er, så 
da slip per jeg vel å sva re.

Hva er ditt mor gen ri tual?
Ut over det ba sa le er da ge ne så for
skjel li ge at jeg ikke har noe ri tu al. Jeg 
har in gen ma gis ke ting jeg ab so lutt må 
gjø re el ler ikke gjø re.

Hvor ak tiv er du på so si a le me di-
er, og hvil ke?
Face book er jeg gan ske mye på. Twit
ter litt, og det er det.

Hvil ke TV-se ri er føl ger du med på?
Jeg ser i grun nen ikke på TV. Kol le ga 
Hal vard Hel le har fått meg til å se på 
The Americans på Net flix.

po si ti ve. Det kan jo ten kes at noen av
lyt ter meg på grunn av det te. Men er 
det noe Snowden har vist, så er det at 
det må man uan sett leg ge til grunn.

Oslo ting rett av vis te Snowdens 
søks mål, og be grun net det te 
med at sa ker om ut le ve ring skal 
skje et ter straf fe pro sess lo vens 
reg ler, noe som sten ger for et si-
vilt søks mål et ter tvis te lo ven. An-
ken ble til slutt av vist av Høy es te-
retts kjæ re måls ut valg med den 
sam me be grun nel sen, men med 
en til føy el se at man i ikke kan gå 
til søks mål for å hind re ut le ve ring, 
uten at det først fore lig ger en ut-
le ve rings be gjæ ring.
Had de du for ven tet at Høy es te-
rett i stør re grad had de frem stått 
som en uav hen gig tred je stats-
makt i den ne sa ken?
Jeg vil ikke si det slik. Jeg er ikke i tvil 
om at dom mer ne opp le vde seg som 
uav hen gi ge dom me re, og i Nor ge har 
vi gode dom sto ler. I man ge sa ker kan 
man kom me til for skjel lig re sul ta ter 
in nen ram men av gang bar jus. Jeg me
ner det te var en slik sak. Det fore lå en 
di plo ma tisk note, som ba om ut le ve
ring der som Snowden duk ket opp. 

Vi dar Strøm me me ner at Ed vard Snowden bur de vært be skyt tet at yt rings fri he ten. Her er de 
to av bil det i Mos kva, da Norsk PEN over rak te Snowden Ozzietsky-pri sen, som de les ut for 
frem ra gen de inn sats for yt rings fri he ten.
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Unge og en ga sjer te ar beids retts ju ris ter har skapt et nytt fo rum der 
de unge fritt kan stil le spørs mål, og der ord skif tet ikke er do mi nert 
av de eld ste og mest er far ne.

TEKST OG FOTO: HAN NE EIDE AN DER SEN

ar beids retts ju ris ter og ad
vo ka ter, og be stem te seg i 
vår for å for sø ke å ska pe en 
selv.

– Må let er at nett ver ket 
skal bi dra til økt bred de
kunn skap og nett verks byg
ging på tvers av bran sjen. 
Det tar gjer ne lang tid å 
skaf e seg et godt nett verk, 
og få er fa ring fra uli ke de ler 
av bran sjen. For yng re i 
fag mil jø et kan det der for 
være et stør re be hov for en 

jø er in nen for ar beids rett. 
De har len ge sett be ho vet 
for en slik are na for litt 
yng re og mind re etab ler te 

– Vi øns ker å ska pe et fo rum 
hvor yng re ar beids retts ju ris
ter kan mø tes for både fag lig 
og so si alt på fyll, sier Anne
Beth Mei dell En gan, en av 
de fem ini tia tiv tager ne bak 
det ny etab ler te Nett verk for 
yng re ar beids retts ju ris ter.

– Må let er å sam le et bredt 
spek ter av yng re kol le ga er 
til fag li ge dis ku sjo ner, er fa
rings ut veks ling og på fyll, 
med et hyg ge lig, so si alt mil
jø som ram me, sier Mei dell 
En gan, ad vo kat full mek tig i 
Ad vo kat fir ma et Sel mer DA.

Sam men med Alex an der 
Cas cio fra LO, Ei rik Hog ne
stad fra NHO, Ma ri an ne 
Gjer stad fra Stor eng, Beck 
og Due Lund og Alex an der 
Næss Skjønberg fra Uni ver
si te tet i Oslo, har hun tatt 
ini tia tiv til å etab le re Nett
verk for yng re ar beids retts
ju ris ter (NYA).

BE HOV FOR UNG ARE NA

De fem ini tia tiv tager ne er 
unge ju ris ter fra uli ke mil

Nytt nettverk der unge jurister kommer til orde
are na som den ne, sier Ei rik 
Hog ne stad.

De tror også at fra væ ret av 
eld re og mer er far ne fag per
so ner kan gjø re det let te re 
for en del yng re å ta or det i 
dis ku sjo ner.

– Ved å sam le og til ret te
leg ge nett verks ar ran ge men
ter for en yng re mål grup pe, 
hå per vi å få sen ket ters ke
len for å del ta i gode, fag li ge 
dis ku sjo ner, der det ikke er 
de eld re og mest etab ler te 
som får do mi ne re, sier Alek
san der Cas cio, ad vo kat i LO 
og en av ini tia tiv tager ne.

– Når de vel dig fag tun ge 
og etab ler te er til ste de og 
tar del i dis ku sjo nen, så er 
det ofte litt van ske lig for oss 
som er litt yng re og har 
mind re er fa ring, å kom me 
med våre syns punk ter, sier 
AnneBeth Mei dell En gan.

STOR OPP SLUT NING

Et ter et knip pe plan leg
gings mø ter, ble lan se rings
ar ran ge men tet for nett ver
ket av holdt 4. mai i Selmers 
lo ka ler på Tjuv hol men. De 
fem ini tia tiv tager ne send te 
ut fem ti in vi ta sjo ner til be
kjen te og kol le ga er i fag  
miljø et.

– In nen få da ger had de vi 
55 på meld te fra alle de ler av 
ar beids retts mil jø et. Del ta
ker ne be står blant an net av 
per so ner fra uli ke or ga ni sa
sjo ner, Ar beids og so si al de
par te men tet, aka de m ia, 
ad vo kat fir ma er og næ rings
li vet for øv rig, for tel ler 
Alek san der Cas cio.

– Man ge har ut trykt stor 
en tu si as me ved på mel ding, og 
be kref ter vår opp fat ning av at 
det er et be hov og øns ke om 
et nett verk som det te, sier han.

På den før s te sam lin gen 
var te ma et an si en ni tet og 
ut vel gel ses krets i nedbe
manningssaker.Innlederne, 
Las se Gom me rud Våg og 
Odd var Lind bekk, har beg
ge vært in vol vert i fle re 
ak tu el le sa ker som har fått 
prin si pi ell be tyd ning in nen 
ar beids ret ten de sis te åre ne.

Odd var Lind bekk, part ner 
i Nor man & Co, har vært 
pro sess full mek tig i sa ker 
mot både Pos ten og SAS 
hvor tvis te tema var ut valgs
krets i ned be man nings si tua
sjo ner, mens Las se Gom me
rud Våg er ut re der i 
Høy es te rett og har skre vet 
fle re ar tik ler om an si en ni tet 
og ut valgs krets.

DRO DET HELE I GANG: Fra venst re Ma ri an ne Gjer stad, 
Alex an der Cas cio, Anne-Beth Mei dell En gan og Ei rik Hog ne stad.

 
Ad vo kat for en in gens sek re ta-
ri at vur de rer å flyt te ut av lo-
ka le ne i Kris ti an Au gusts gate 
9 for å etab le re seg i en mer 
åpen og pub li kums venn lig 
byg ning sen tralt i Oslo. En 
even tu ell flyt ting vil skje sam-
men med Ju rist for bun det, 
Ju ris te nes ut dan nings sen ter 
(JUS) og Sam funns vi ter ne, 

som alle de ler hus i Kris ti an 
Au gusts gate i dag. På dri ve-
ren er JUS, som i dag lei er lo-
ka ler fle re ste der i byen til 
sine man ge kurs, og i stør re 
grad øns ker å ar ran ge re dis se 
«in house». Det er etab lert en 
flyt te ko mi té på tvers av or ga-
ni sa sjo ne ne som vur de rer uli-
ke al ter na ti ver. Et mål for Ad-

vo kat fo re nin gen er å ska pe 
et le ven de Ju ris te nes Hus, 
et ter mo dell av det suk sess ri-
ke Lit te ra tur hu set, for eks em-
pel med en åpen kafé, der alt 
fra de bat ter til bok lan se rin-
ger kan ar ran ge res. Ho ved-
sty ret i Ad vo kat fo re nin gen 
hol des lø pen de ori en tert om 
pla ne ne.

Bru ker venn lig RGA
Kom men tar ut ga ven av Reg ler 
for god ad vo kat skikk (RGA) 
har fått en vi su ell oppus sing 
på Ad vo kat for en in gens nett-
si der. Hver be stem mel se har 
en fot no te der du fin ner kom-
men ta rer og re le vant prak sis. 
Du fin ner også et eget punkt 
som om hand ler dom sto lens 
for hold til RGA.

Ulov lig po li ti inn syn
Men nes ke retts dom sto len i Stras-
bourg har felt Tysk land for å ha 
kren ket EMK ar tik kel 8 i en sak 
om inn syn i en ad vo kats bank-
kon to (Som mer v. Germany no. 
73607/13).

På vår par ten i 2011 kon tak tet 
po li ti et ban ken til straf fe retts ad-
vo kat Ul rich Som mer i Co logne 
og ba om inn syn i alle hans bank-
kon ti som ledd i en et ter forsk-
ning om or ga ni sert svin del, der 
en av de mis tenk te var Som mers 
kli ent. Et ter forsk nings le del sen 
mis tenk te blant an net at kli en ten 
had de be talt for ad vo kat tje nes-
te ne med pen ger fra kri mi nell 
ak ti vi tet. Po li ti et ba ban ken om 
ikke å røpe fore spør se len over-
for ad vo ka ten. Ban ken et ter kom 
det te, og ga po li ti et en lis te over 
53 trans ak sjo ner som der et ter 
ble brukt som be vis i sa ken.

Først året et ter ble Som mer 
opp merk som på hva som had de 
skjedd, og star tet en retts lig pro-
sess for å få til ba ke le vert do ku-
men te ne, men vant ikke frem. Han 
tok sa ken til EMD, der han fikk 
med hold: Inn sy net i hans bank-
kon ti var hver ken pro por sjo nalt 
el ler nød ven dig i et de mo kra tisk 
sam funn, slo dom sto len fast.

3 mil li o ner til  
ad vo kat-enke
En ken et ter Chi ca go-ad vo kat 
Ste wart Do lin, som i 2010 kas tet 
seg for an et tog, er til kjent tre 
mil li o ner dol lar i er stat ning fra le-
ge mid del sel ska pet Glaxo Smith-
Kline. Stri den stod om Do lin ble 
sui ci dal som føl ge av me di sin-
bruk, el ler som føl ge av at fir ma et 
hans ble fu sjo nert med «big law»-
fir ma et Reed Smith. Le ge mid de-
let Do lin tok, Paxil, kan være  
forbundet med selv mord hos 
voks ne, iføl ge dom men.

En ken had de krevd 39 mil li o-
ner dol lar i er stat ning.

Kri tikk mot Øko krim 
Det re gje rings ut nevn te ut val get 
som har vur dert den frem ti di ge 
or ga ni se rin gen av po li ti ets sær-
or ga ner, fore slår i sin rap port 
(NOU 2017:11) å slå sam men 
Øko krim og Kri pos. Ut val get er 
også kri tisk til det så kal te «en-
manns spo ret» i Øko krim.

«Øko krim hev der at in te grert 
på ta le på stats ad vo kat nivå er nær-
mest av gjø ren de for god hånd te-
ring av straf fe sa ker om al vor lig 
øko no misk kri mi na li tet. Kon ti nu er-
lig sty ring fra opp start av et ter-
forsk nin gen og grun dig kjenn skap 
til sa ken fra dem som vet best hva 
som kre ves i et saks fram legg for 
dom sto le ne, er helt sen tralt.»

Retts sik ker he ten svek kes med et 
slikt sy stem, me ner ut val get:

«Ut val get ser at Økokrims ord-
ning er ef fek tiv og på man ge 
må ter hen sikts mes sig. Ut val get 
me ner li ke vel at ord nin gen gir 
en svek ket rettsikkerhetsgaranti 
for al vor li ge straf fe sa ker ved at 
sam me per son som le der et ter-
forsk nin gen, også tar ut til ta le-
be slut nin gen og se ne re fø rer 
sa ken for ret ten. Det skjer alt så 
in gen kva li tets sik ring i to ledd, 
slik som for and re al vor li ge straf-
fe sa ker. Et ter ut val gets me ning 
kan det te far ge et ter forsk nin gen 
i den for stand at ob jek ti vi tets-
hen syn ikke blir til strek ke lig iva-
re tatt, noe På ta le ana ly sen om ta-
ler som «be kref tel ses fel len»», 
he ter det i NOU-en.

Ut val get ble le det av Anne 
Cath rine Frø strup, di rek tør i Sta-
tens kart verk.

Ad vo kat Sver re Koch (bil det), 
som i fjor ble fri fun net i Nor ges-
his to ri ens stør ste skat te sak, sier 
til DN at det lett kan gå pre sti sje 
i en en kelt sak når sam me per son 
er an svar lig for et ter forsk nin gen, 
og der et ter skal ta stil ling til om 
det skal tas ut til ta le.

Vurderer nytt jurist-hus med  publikumskafé og debatt-arenaer
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TILLATELSE TIL Å VÆRE ADVOKAT VED HØYESTERETT

Amund Bjøranger Tørum, OSLO
Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS ble etablert i 2010. Vi holder til i store, nyoppussede lokaler 
i Universitetsgata 22/24, vis-à-vis det juridiske fakultet. Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til bedrifter, 
organisasjoner og privatpersoner innenfor de fleste rettsområder, med særlig fokus på fast eiendom,  
kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett og idrettsjus. Alle våre advokater prosederer jevnlig for  
domstolene. Se www.avco.no.  
Vi har ambisjoner om å være et av de foretrukne advokatfirmaene i Oslo. Vår visjon er å være «Best Place to 
Work». Vi har nå ledig plass i våre lokaler og tilbyr 

KONTORER TIL LEIE – KONTORFELLESSKAP 
Lokalene er representative, oppusset i lyse farger, og med moderne nye kontormøbler som er inkludert 
i leien. Vi har tre fine møterom, garderobe med dusj, bibliotek og sosial sone. I leien inkluderes også 
sentralbordtjenester, postforsendelse, internett, strøm og renhold. Vi tilbyr også en gunstig lunsjordning 
i et hyggelig, ungt og uformelt miljø.  
Vi vektlegger sosiale egenskaper. Tiltredelse etter avtale.   
Spørsmål om kontorplassen/fellesskapet kan rettes til advokat Are Aurlien aa@avco.no eller advokat 
Nils Jørgen Vordahl njv@avco.no, telefon 21 09 59 95. Henvendelser med rettes til Aurlien Vordahl & Co 
Advokatfirma AS, Universitetsgata 22, 0162 Oslo, eller til sekretaer@avco.no. Alle henvendelser vil bli 
behandlet konfidensielt. 
Søknadsfrist: Fortløpende

Rei se sa lær og  
ad vo kat lov på  
dags or de nen

Per Wil ly Amund sen (t.v.), Jens Jo han Hjort og Me re te Smith et ter 
mø tet i Ju ris te nes hus i Oslo.

Jens Jo han Hjort er po si tiv et ter et møte 
med jus tis mi nis ter Per-Wil ly Amund sen, 
men frem de les opp gitt over hal ve r ingen av 
ad vo ka te nes fra værs godt gjø rel se.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

– Jus tis mi nis te ren kom med en stor de le ga sjon til Kris ti an 
Au gusts gate. Det sat te vi pris på. Han var lyd hør for våre 
inn spill hva an gikk fri retts hjelp, ad vo kat lov og de år li ge 
drøf tin ger med de par te men tet. Jeg tar det som et godt 
tegn at han ble sit ten de godt ut over tids ram men for mø
tet, sier Ad vo kat for en in gens le der, Jens Jo han Hjort.

Han un der stre ker at Ad vo kat fo re nin gen også fikk sagt 
sin me ning om den mye om dis ku ter te hal ve rin gen av rei se
 godt gjø rel sen.

– Vi fikk i «no un cer tain terms» for mid let vår ster ke 
mis nøye med ved ta ket om hal ve ring av fra værs godt gjø rel
sen. Det er gan ske en kelt uhørt at de par te men tet gjen
nom fø rer det te et ter inn falls me to den, uten å ta det te opp 
med Ad vo kat fo re nin gen i våre etab ler te drøf tin ger.

– Det var et hyg ge lig og kon struk tivt møte. Jeg har stor 
re spekt for ad vo ka te ne som ut gjør en vik tig yr kes grup pe, 
sier Amund sen til Ad vo kat  bla det.

NYINNMELDTE
Advokatfullmektiger
Elisabeth Andreassen, Advocator Advokatfirma As, Ålesund, 

ÅLESUND
Ida Kristine Berg-Johnsen, Kluge Advokatfirma AS, OSLO
David Candell, Deloitte Advokatfirma AS, OSLO
Silje Hangaard, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, 

OSLO
Mikkel Hessen, Advokatfirmaet Metier Legal AS, OSLO
Torjus Hulbak, Advokatfirma Kontrakt AS, OSLO
Tiril Flatmo Janbu, SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup 

Stordrange DA, OSLO
Eivind Nordby Johnsen, Advokatfellesskapet, 

KRISTIANSAND S
Dan Kåre Silgjerd, Advokatfirmaet Hammervoll Pind DA, 

STAVANGER
Erik Stendal, Legal 24 Advokatfirma AS, OSLO
Ida Kristine Tungehaug, Advokatfirmaet Sverdrup DA, OSLO

Utenlandsk advokat i Norge
Michal Pawel Jorek, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, 

OSLO

GJENINNMELDTE
Advokatfullmektiger
Ole Henrik Brevik Førland, Advokatfirmaet Norman & Co. 

ANS, OSLO

Organisasjonsadvokat
Hildegunn Ytrearne Nygård, Næringslivets 

Hovedorganisasjon Hordaland, BERGEN

Privatpraktiserende advokater
Wenche Maartmann-Moe, Advokatfirmaet  

Wiersholm AS, OSLO
Trond Martinussen, Advokatfirmaet Nicolaisen  

& Co ANS, BEKKESTUA
Ove André Vanebo, Kluge Advokatfirma AS,  

OSLO

MEDLEMMER SOM HAR SKIFTET STATUS
Fra aktiv til pensjonist
Thor Haugen
Jon Kasper Holt
Sven Olav Larsen
Morten M. Mørch

Høy es te retts ad vo kat Tryg ve Kruk-
houg ut tal te i et brev til Opp land 
krets, da tert 8. ap ril 1967, blant an net:

«...til la ter jeg meg å hen le de for e-
nin gens opp merk som het på at et ter 
van lig retts prak sis me nes det med 
«van lig kon tor dag» i de par te men tets 
rund skriv av 18/12 1964 bare for mid-
dags ti me ne.

– Men all den stund den bes te ar-
beids ti den for en prak ti se ren de ad vo-
kat som re gel er et ter mid da gen, for di 
han da kan sit te noen lun de ufor styr-
ret, er det te en for oss fas te for sva re re 
lite guns tig og uri me lig prak sis.

– Jeg me ner der for det kan være 
grunn til å over veie om for e nin gen 
bør hen stil le til de par te men tet ved et 
nytt rund skriv å for an le di ge prak sis 
end ret i vår fa vør».

Krets for man nen, høy es te retts ad vo-
kat Trond But tings rud vi de re send te 
sa ken til Sek re ta ri a tet og an før te i sitt 
over sen del ses brev blant an net:

«Jeg er for mitt ved kom men de helt ut 
enig i det syn høy es te retts ad vo kat Kruk-
houg gir ut trykk for, nem lig at det for de 
fas te for sva re re er en sær de les lite guns-
tig og uri me lig prak sis at rei se fra vær 
bare reg nes i «van lig» kon tor tid. De ret-

nings lin jer som er gitt i Jus tis de par te-
men tets rund skriv av 8.desember 1964 
med fø rer i prak sis at man i hen hold til 
sa lær in struk sen i det hele tatt ikke får 
godt gjø rel se for rei se fra vær hvis retts-
mø tets va rig het er seks ti mer el ler mer. 
Jeg til la ter meg å fore slå at for e nin gen 
tar sa ken opp med de par te men tet.»

(...)
Sa ken ble be hand let av Ho ved sty-

ret i møte 2. og 3. mai 1967. Ho ved-
sty ret be slut tet å ta sa ken opp munt-
lig med Jus tis de par te men tet.

Norsk Ad vo kat blad mai 1967.

50 år siden

REI SE FRA VÆ RET BLE BARE REG NET I «VAN LIG» KON TOR TID

E-tinglysing i gang
18.april ble elektronisk tinglysing 
iverksatt for profesjonelle brukere, 
som eiendomsmeglere og banker. 
Foreløpig er det bare virksomheter 
som har inngått en brukeravtale med 
Kartverket som kan ta i bruk elektron-
isk tinglysing, men systemet skal se-
nere bli gjort tilgjengelig for allmenn-
heten.

Samfunnsgevinsten av elektronisk 
tinglysing er beregnet til å bli betyde-
lig, ifølge Kartverket, som peker på 
disse følgene: Raskere utbetaling av 
lån. Raskere eiendomsoverdragelser. 
Og kortere perioder for mellomfinan-
siering.

Samtidig har Kartverket speedet 
opp saksbehandlingstiden for tinglys-
ing fysiske papirdokumenter. 



Vi har ett nyopprettet engasjement som advokat, ev. advokat
fullmektig. Varigheten på engasjementet er til og med 31.12.2019.

Formålet med engasjementet er å styrke virksomhetens kapasitet og 
kompetanse i en periode hvor eierkommunene har ekstra be
hov for bistand knyttet til problemstillinger som relaterer seg 
til kommunereformen samt økt behov for bistand grunnet ei
erkommunenes omdisponering av egne ressurser som følge av 
arbeid med kommunereformen. 

Engasjementet gir en spennende mulighet for å delta i og få 
erfaring fra advokatvirksomhet i offentlig sektor i en samfunns
messig viktig tidsperiode for våre eierkommuner. Den som an
settes kan påregne en variert portefølje, og vi ser etter søkere 
som er motivert for å jobbe med flere av kontorets sentrale 
rettsområder og i særdeleshet med de juridiske problemstillin
ger som eierkommunene møter i forbindelse med kommune
reformen, herunder problemstillinger relatert til kontraktsrett, 
selskapsrett, arbeidsrett, plan og bygningsrett og offentlige 
anskaffelser.

Advokatene ved kontoret må kunne samarbeide godt med 
oppdragsgivere i ulike sektorer, og samtidig kunne foreta selv
stendige faglige vurderinger.  Vi ser derfor etter søkere som 
motiveres av å yte en ekstra innsats når oppdragsgiverne har 
behov for dette, og som kan representere våre eierkommuner 
og Kommuneadvokaten i Drammensregionen på en god og til
litsvekkende måte.

Arbeidsoppgaver

• Juridisk rådgivning
• Prosedyreoppdrag
• Opplæring/kurs

Kvalifikasjoner

• Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap 
med gode resultater 

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
• Det er ønskelig med arbeidserfaring fra flere av følgende 

rettsområder: Arbeidsrett, plan og bygningsrett, kontrakts
rett, selskapsrett og offentlige anskaffelser

• Arbeidserfaring som advokat, advokatfullmektig eller dom
merfullmektig 

• Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt

Personlige egenskaper

• Serviceinnstilt 
• Effektiv 
• Personlig og faglig integritet

For nærmere informasjon om stillingen og 
hvordan søke på denne se: 

www.drammen.kommune.no/jobb

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentlig
gjøre søkere som har bedt seg unntatt fra søkerlisten. Du vil i så 
tilfelle bli varslet om dette. Det bes om at eventuelle anmodnin
ger om unntatt offentlighet blir begrunnet. 

Engasjement som advokat/advokatfullmektig 

Kommuneadvokaten i Drammensregionen

Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et felles advokatkontor for kommunene Drammen, Hurum,  Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. 
Advokatkontoret er et selvstendig rettssubjekt med et eget styre, opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27.  Kommuneadvokaten er eierkommunenes 
prosessfullmektig for domstolene og fylkesnemnda. Kontoret er også en sentral rådgiver for den politiske og administrative ledelsen i kommunene.  
Arbeidsoppgavene er samfunnsmessig interessante, og spenner over de fleste juridiske rettsområder både innenfor privatrett og offentlig rett. 
Kommuneadvokaten skal bidra til å fremme rettssikkerhet og ivareta eierkommunenes rettslige og økonomiske interesser. Kontoret har ni fast ansatte 
advokater og er lokalisert i Drammen rådhus.
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Advokat Anne-Berit 
Økland Lystad har 
sluttet i Deloitte Advokat
firma i Tønsberg, og 
begynt i Advokatfirmaet 
Hulaas i Moss.

Advokat Bengt Erik 
Waldow har sluttet 
i Lund & Co. Advokatfirma 
i Oslo og begynt i Oslo 
Advokatkontor.

Advokat Cathrine 
Semb Skaarbrevik har 
sluttet i Advokatfirmaet 
Økland i Lillestrøm, og 
begynt i Indem Advokat
firma i Oslo.

Advokat Lena  
Drønnesund har sluttet 
i Foss & Co i Oslo, og 
begynt i Indem Advokat
firma i Oslo.

Advokat Hege Narmo 
har sluttet i Erstatnings
advokaten i Lillestrøm, og 
begynt i Indem Advokat
firma i Oslo.

Advokat Christoffer Brekke- 
Hammersland har sluttet 
i DNB Eiendom avd. Røa 
i Oslo, og trådt inn som 
partner i PrivatMegleren 
Park i Oslo.

Advokat Rita Charlotte 
Lid har sluttet i Advokat
firmaet PwC i Kristiansand, 
og begynt i Nye Veier 
i Kristiansand.

Advokat Ann-Sølvi 
Valås Myhr har trådt inn 
i Advokatkontoret Lykken 
& Myhr i Melhus.

Advokat Ivar  
Abrahamsen har sluttet 
i Guide Advokat i Bergen, 
og begynt i Sentrums
advokaten i Bergen.

Advokat Marie 
Klostereng Eid har 
sluttet i Deloitte Advokat
firma i Oslo, og begynt 
i Svensson Nøkleby 
Advokatfirma i Drammen.

Advokat Bjørn  
Kvernberg har trådt inn 
som partner i Advokat
firmaet Elden i Stavanger.

Advokat Harald Bjelke har sluttet 
i Bull & Co Advokatfirma 
i Oslo, og trådt inn som 
partner i Tenden Advokat
firma i Tønsberg.

Advokat Merete 
Furesund har sluttet 
i Kvale Advokatfirma 
i Oslo, og begynt i 
Homble Olsby advokat
firma i Oslo.

Advokat Tone-Lise 
Pettersen har sluttet 
i Bing Hodneland 
Advokatselskap i Oslo, og 
begynt i Urbanium i Oslo.

Advokat Mats  
Stenmark har begynt 
i Fend advokatfirma 
i Oslo.

Advokat Gro Hauge 
har sluttet i Brækhus 
Advokatfirma i Oslo, og 
begynt i Advokatfirma 
DLA Piper Norway 
i Oslo.

Advokat Ingrid  
Therese Hopsø har 
sluttet i Bing Hodneland 
advokatselskap DA i Oslo, 
og begynt i Immer 
Advokat AS i Trondheim.

Advokat Ingrid 
Walmsnæss Wehn har 
sluttet i Advokatfirmaet 
Thommessen i Oslo, og 
begynt i Forsvarsbygg 
i Oslo.

Advokat Eli Cathrine Johansen har 
sluttet i Finansklagenemn
da i Oslo, og startet opp 
enkeltpersonforetaket 
Advokat Eli Johansen 
i Oslo.

Advokat Karin Remøe 
har sluttet i Gjensidige 
Forsikring i Oslo, og 
begynt i Deloitte  
Advokatfirma i Oslo.

Advokat Mads Ribe har 
sluttet i Gram, Hambro 
& Garman Advokatfirma 
i Oslo, og begynt i Ernst 
& Young 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 12. juni.

NB: Spalten er kun for Advokatforeningens medlemmer.

PENSJONIST?
Var du også advokatfullmektig i 90-  
årene uten å få lønn fra din prinsipal?

Trenger hjelp fra pensjonert advokat 
for å få bekreftet at «sånn var det bare».

Honorar: Gavekort kr 500.

Henv: steinar@advo-care.no

ANNONSE
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ANNONSE

Trenger du en TranslaTør?

Tolk og oversetter
Dari (Afghanistan)
Farsi (Iran)
Tolkeutdanning fra UIO

Nemds og rettsmøte, HIO
Bioteknologi Ingeniør
Medlem av tolkeforening

NOOR SABAH NAEL TRÅVIK
Tolkeutdanning fra universitetet /høgskole. Mangeårs 
erfaring med tolking i retts og nemdsmøter, tolking av 
monologer, flerkulturell forstålelse i tolking.

+47 928 13 012 noomael@hotmail.com

Bred erfaring og kompetanse.  
Kontakt oss på tlf. 810 33 333  
eller post@translator.no

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

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.

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 Stortinget 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

Tore Roald Riedl, Mathias Røed, Elise Stilloff, Carl K. Rieber-Mohn, Kristina Almestad

ADVOKATER
Vi har ledige kontorplasser til

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

Vi er et veletablert kontorfellesskap sentralt plassert i Oslo. Våre lokaler ligger like ved Nationaltheatret og har således enkel tilgang til offentlig kommunika-
sjon. Vi har et hyggelig miljø med fokus på faglig utvikling, et godt servicenivå, fornøyde klienter og etisk utøvelse av vårt advokatvirke. Vi har konkurransedykti-
ge betingelser og fine lokaler.    
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Vi har ledig kontorplass for 

ADVOKAT  

Paal Olav Berg | Ingrid Lång | Johnny Melnæs | Espen Lång | Torstein Burkeland | Tore E. Brath | Kirsti Haltbrekken Burkeland | Jens Mundal | Raymond Giltun | Harald Unhjem | Christen Røer  

Enten med egen portefølje eller som ansatt advokat 

BURKELAND, LÅNG & CO  
ADVOKATFELLESSKAP MNA 

Henvendelser kan rettes til advokat Espen Lång eller Torstein Burkeland.  

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

STILLINGSANNONSER STILLINGSANNONSER

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

Sjøsamenes rett til fiske
Tidligere justitiarius Carsten Smith 
slår et slag for å lovfeste sjøsamenes 
rett til fiske i et innlegg på Nordlys’ 
nettsider.

Smith roser Nasjonal institusjon for 
menneskerettigheter (NIM) som i sin 
første årsmelding tar opp sjøsamenes 
rettigheter.

«NIM har nå fremlagt sin første års-
melding til Stortinget. Den viser skarp 
tenkning og skarpe tenner», skriver 
Smith, og viser til at NIMs rapport om 
sjøsamenes rett til sjøfiske setter et 
avgjørende skille i det offentlige syn 
på sjøsamenes rettigheter. 

«Tenk forholdene langs kysten hvis 
man fra 1990 hadde hatt for øyet 
sjøsamenes rettigheter, som områ-
derettigheter også for de øvrige fisk-
ere, om nødvendig som en fortrinns-
rett til fiskeressursene fremfor resten 
av fiskeflåten. Da ville staten oppfylt 
sitt resultatansvar. Det hadde vært 25 
år med levende lokalsamfunn og 
større fremtidshåp», skriver Smith.

Advokat Oddmund Enoksen på 
Sortland tar til motmæle i et svarinn-
legg: 

«Ingen har så langt kunnet påvise at 
samiske fiskere driver fiske på en måte 
som er forskjellig fra det andre fiskere 
i Norge gjør. Det er derfor en udoku-
mentert påstand at bevaring av sam-
isk kultur, livsform og samfunnsliv er 
avhengig av at samer får større kvoter 
enn andre fiskere», skriver Enoksen.

Carsten Smith blir verdsatt av mange 
samer på grunn av sitt langvarige 
engasjement for samers rettigheter. 
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X ORD

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 12. juni. Vi trekker ut en vinner som får fem 
flaxlodd i posten.

Vinneren av kryssordet i april er Johan Henrik Frøstrup, 
Skien.
Vi gratulerer!
Løsningsordet var FORSVARER.

BOKTIPSET

Kommer fra Sandefjord. Studerte juss i Oslo og i 
København. Er samboer med Anne og flyttet i 
fjor høst til Oslofjordens perle, Jeløya i Moss. 
Har en datter, Åse (7 måneder), som for tiden er 
eneste fritidsaktivitet – og den klart morsomste 
de har hatt noen gang. Ellers tilbringes mye tid 
på familiens uoppusselige husmannsplass helt 
nord i Nordmarka. Lærte å lese tidlig og på ren 
trass for å få uinnskrenket tilgang til Donald 
Duck. Hadde en kort karriere som novelleforfat-
ter i tenårene og en litt halvhjertet deltids-
karriere som journalist i ungdomsårene og under 
studiene.

Navn og alder:  STÅLE SKUTLE ARNESON, 
38 ÅR

Tittel:   SENIORADVOKAT

Arbeidssted:   DELOITTE ADVOKATFIRMA, 
OSLO

Sandefjord. Den er noe så sjeldent som 
en oppdragsforfattet historiebok i 
romanform. Vi er begge sandefjordinger, 
og i et intervju han gjorde for lenge 
siden (med moren min!) foreslo han å 
bulldose bort hele byen og anlegge ny 
hovedflyplass der. Han har visstnok blitt 
litt mer positivt innstilt senere.

HVORDAN VELGER DU LESESTOFF?
Jeg prøver å plukke opp tips i bokbilaget 
i Klassekampen på lørdager, ellers 
hender det at Morgenbladet har noen 
forslag.

HVIS DU SKAL KJØPE EN BOK TIL EN 
GOD VENN, HVILKEN VIL DU KJØPE?
«Kunsten å lage brennevin for en tier pr. 
flaske» av Even Vaa. Den er en slags 
«remake» av en dansk kultbok fra 
syttitallet, og er en veldig morsom bok. 
Etter bare noen sider avsporer forfatteren 
fullstendig og begynner i stedet å jakte 
på dansken som skrev den opprinnelige 
boken, men som har forsvunnet sporløst 
for lenge siden. Mye tyder på at han ble 
litt for engasjert i «forskningen» sin.

HVILKEN ER DEN NESTE BOKEN DU 
SKAL LESE?
Akkurat nå er jeg så vidt gang med «Nei 
og atter nei» av Nina Lykke. Ellers holder 
jeg på med «Tassen og lydene på 
gården» (trykkebok med lyder av husdyr 

og traktor – ingenting kan slå følelsen 
av å høre rauting førti ganger på rad).

KAN DU ANBEFALE EN FAGBOK?
Her kan jeg slå et slag for min tidligere 
kollega Sigurd Knudtzons streetsmarte 
«infinitivstriologi» (hhv. «Å forhandle», «Å 
selge bedriften» og «Å være advokat»). 
Siden vi har hytte på det som en gang var 
eiendommen til Ragnar Knoph, fikk jeg 
tak i en biografi om ham som er skrevet av 
den danske juristen Jens Evald. Der var 
det veldig mye fag, og nesten ingenting 
om personen, men nettopp derfor kan 
den jo anbefales på rent faglig grunnlag.

LESER DU E-BØKER?
Akkurat nå gjør jeg et hederlig forsøk 
med «Shattered», som handler om alt 
som gikk galt under Clinton-kampanjen, 
hvor helt sentrale medarbeidere blir 
intervjuet under forutsetning av at det 
skulle bli holdt tett til etter valget. Ellers 
blir det ikke så ofte e-bøker eller lydbøker.

HVEM VIL DU UTFORDRE (OG LITT 
OM HVORFOR)?
Advokat William Peter Nordan i 
advokatfirmaet Berngaard/Sandbek er 
en anekdotemitraljøse og statsautorisert 
translatør med irske aner. I forbindelse 
med det siste regner jeg med at han 
kan diske opp med noen for lengst 
glemte poeter.

HVILKEN BOK HAR GJORT STERKEST 
INNTRYKK PÅ DEG, OG HVORFOR?
Vanskelig å velge én bok, for her har det 
vært flere bøker på forskjellige stadier i 
livet. «Frihetens øyeblikk» av Bjørneboe 
gjorde sterkt inntrykk da jeg leste den 
første gang som tenåring. Jeg tror 
Bjørneboe gir viktig input i ungdomsårene 
for å forme en sunn skepsis til autoriteter 
og øvrigheta, men mye av det han har 
skrevet fungerer skuffende dårlig senere i 
livet. Omtrent samtidig oppdaget jeg 
Hemingway, og særlig novellene hans.

Mest inntrykk i mer voksen alder gjorde 
romanen «En forestilling om det tyvende 
århundre» av danske Peter Høeg, en 
slags nordisk magisk realisme og et 
slektskrønike som ikke ligner noe annet 
jeg har lest noen gang. Han har også 
skrevet den veldig vakre novellesamlingen 
«Fortellinger om natten» som handler om 
«kærligheden og dens betingelser, om 
natten den 19. marts 1929».

Franske Michel Houellebecq blir ofte 
urettferdig vranglest og er egentlig veldig 
morsom. Debutboken «Utvidelse av 
kampsonen» fra tidlig nittitall og 
«Underkastelse» som kom for et par år 
siden er blant de beste bøkene hans. Han 
har for øvrig helt legendariske pressebilder.

Alle Dag Solstads bøker (i hvert fall fra 
nittitallet og senere) er sterke, men han 
skrev også den veldig gode og litt 
merkelige boken «Medaljens forside» til 
150-årsjubileumet til Aker-konsernet; 
den fant jeg på et garasjesalg i 

Vil øke maksstraff fra 21 til 26 år
Høyre- og FrP-regjeringen har oversendt et forslag 
til Stortinget om å øke maksstraffen til 26 år i saker 
der gjerningspersonen har begått flere grove 
lovbrudd som drap, svært grov vold, voldtekt eller 
alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

TEKST: NINA SCHMIDT

Forslaget har vært ute på høring med en foreslått maksstraff 
på 30, 40 eller 50 år.

Høringsrunden viser at en rekke tunge faginstanser er 
negative til forslaget om økte straffer:

Både Advokatforeningen, Forskergruppen for straffer-
ett ved Det juridiske fakultet i Bergen, Gatejuristen, Jurid-
isk rådgivning for kvinner (JURK), Jussbuss, Jussformidlin-
gen, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Norsk forening 
for kriminalreform (KROM), Oslo statsadvokatembeter, 
Rettspolitisk forening, Riksadvokaten og Sekretariatet for 
konfliktrådene er negative.

I proposisjonen siteres Riksadvokaten slik:
«Riksadvokaten viser til at de fleste embetslederne ved 

landets statsadvokatembeter på forespørsel fra riksad-
vokaten har gitt uttrykk for at de ikke i konkrete saker har 
opplevd et behov for å legge ned strengere straffepåstand 
enn dagens regelverk gir anledning til i konkurrenstilfeller.»

Videre pekes det på erfaringer fra Oslo:
«I høringsuttalelsen til departementet uttaler Oslo stats-

advokatembeter at det i løpet av de siste 20–25 årene ikke 
kan pekes på flere enn 2–3 saker ved embetet hvor en 
kunne diskutert om en strafferamme på 21 års fengsel ved 
sammenstøt av lovbrudd har vært for lav», heter det i prop-
osisjonen som nå er lagt frem for Stortinget.»

OVERPRØVER FRITT SKJØNN
Høringsinstanser som støtter forslaget om å skjerpe straff-
ene ved flere lovbrudd er Det nasjonale statsadvokatem-
betet, Finans Norge, Innlandet politidistrikt, Oslo politi-
distrikt, Politidirektoratet, Rogaland statsadvokatembeter, 
Statens sivilrettsforvaltning og Stine Sofies Stiftelse.

I sitt høringssvar peker Advokatforeningen på at forsla-
get legger opp til en overstyring av det frie dommersk-
jønnet. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie peker på 
det samme i Høyesteretts uttalelse:

«Forslaget vil, slik det er utformet og grunngitt i 
høringsnotatet, ikke bare heve det generelle straffenivået 
uavhengig av lovbruddkategori, men vil også innebære 
en markant endring av domstolens skjønnsadgang i et 
stort antall saker», skriver Øie.

Flere høringsinstanser mener at forslaget er et brudd 
på prinsippet om humanitet i strafferettspleien.

«Blant andre Advokatforeningen, Forskergruppen for 
strafferett ved Det juridiske fakultet i Ber-
gen, Juridisk rådgivning for kvinner 
(JURK), Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
og Sekretariatet for konfliktrådene uttryk-
ker synspunkter i en slik retning. Advokat-
foreningen mener at forslaget er et mark-
ert skritt vekk fra de kjerneverdier om 
humanitet og moderasjon i straffer-
ettspleien som det så langt har vært bred 
enighet om», heter det i proposisjonen.

Justitiarius Toril 
Marie Øie ber 
om større rom 
for skjønn.

ADVOKATER I NYHETENE
MELKE-SALG I RETTEN

Økobonden Gustaf Koot er tiltalt 
for brudd på matloven, etter at han 
ifølge Mattilsynet har solgt ulovlig, 
upasteurisert melk fra gården sin. 
«Det er en åpning for å selge upas
teurisert melk fra gård dersom det 
ikke er organisert butikkvirksomhet. 
Kundene oppsøker ham i fjøset, og 

han har solgt melk derfra. Det mener 
vi er lov», sa Koots forsvarer, advokat 
Marie Sølverud til NRK før retts
saken startet i Nordre Vestfold ting
rett.

Etter at Koot sto frem i Dagens 
Næringsliv i 2015 og fortalte om 
hemmelige melkeringer som solgte 
upasteurisert melk i skjul, hadde pol

itiet razzia på gården hans og bonden 
selv havnet i varetekt.

«Den aksjonen var ganske så upro
porsjonal. Det hører ikke noe sted 
hjemme. Har har nok blitt ofer for at 
myndighetene ønsket å statuere et 
eksempel», sier Sølverud, som mener 
at saken har prinsipielle sider som kan 
føre den helt til Høyesterett.
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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.

PRØV 
ADVOKATJOBB.NO 
BRANSJENS 
EGEN JOBBPORTAL

ABONNEMENT 
abonnement@advokatbladet.no

Bladet utgis 10 ganger i året.
Priser abonnement per år:
Vanlig 670 kr
Advokatassistenter 375 kr
Utland 820 kr
Enkeltblader 65 kr

Advokater i 

SosialeMedier

Henrik@advokatbladet.no

Følg Advokatbladet på  
Facebook, Twitter og  
Instagram

@Advokatbladet

 Noen har mo ret seg med å 
leg ge eng els ke un der teks ter på en 
Steen strup Stor dran ge-re kla me, 
sel ska pet som ny lig star tet å 
pro fi le re seg som SANDS. I teks ten 
gjør de munt re over set ter ne narr av 
fir ma ets til sy ne la ten de eks tre me 
selv til lit, og den nye eng elsk-klan-
gen i navnet.Hele fil men kan sees 
på You Tube.

 Ad vo kat fir ma Ræ der mar ker te 
ad vo kat sek re tæ re nes dag, World 
Secretarys day, med å hyl le sek re-
tæ re ne med kake, pla kat, og so si al 
sam men komst.

 Ak tiv Twit ter-en tu si ast, ting-
retts dom mer Kim He ger, und ret 
seg over hvor vidt dom me re blir 
uskik ket av å del ta i den of fent li ge 
de batt om straf fe ni vå, slik SVs 
kvin ne po li tis ke le der Ås hild 
Pet ter sen me ner om ting retts dom-
mer Rune B Han sen. Sist nevn te har 
tatt til orde for at so ve vold tek ter 
straf fes for strengt.

 Lov sta fet ten Ber gen ser frem 
til årets løp, og lig ger ikke på 
lat si den. 18. mai kjør te de på med 
en knall hard in ter vall økt for å top pe 
for men til Lov sta fet ten 2017, som 
fin ner sted mel lom Oslo og Ber gen 
1. juni. Ad vo kat bla det øns ker alle 
del ta ge re lyk ke til!

 Han dels høy sko len BI har lagt ut 
en link til en ar tik kel i avi sen Ut rop 
som om hand ler de res ta lent ful le fore-
le ser Ki ran Aziz som har tatt et års 
per mi sjon fra job ben i Ernst & Young 
for å un der vi se ved høy sko len.

 Ju rist for e nin gen i Ber gen 
in for me rer om at stu dent ute ste det 
Fjø set har skif tet navn til det enda 
mer tref fen de nav net «Straff bar».

 Ad vo kat fir ma Wiers holm 
be nyt tet en fre dag til spil le et slag 
shuf fle board der lage ne be sto av 
trai ne er og fad de re.

 Juss for e nin gen ved Høy-
skolen i Inn lan det be nyt ter 
an led nin gen til å tak ke Ad vo kat-
firma et Al ver som stil te med 
gjes te fore le se re i Er stat nings rett.



Vi bygger byen litt og litt bedre | www.infill.no

– Vil du gjøre passiva 
 til aktiva?

Tomten var ikke stort større enn én Frognerleilighet... I et parkdrag på Dælenenga  
lå det en gang en liten tomt, som alle hadde glemt. Nå ligger det et grønt smykke her,  
med 21 leiligheter og takhage.

Vi leter nå etter flere tomter eller ubrukte bygårder. Har du en tomteflik til overs er det  
mulig vi kan gjøre gull av gråstein. Ta kontakt med Nina Westby Ranum, mobil 92 25 16 04  
eller nwr@aspelinramm.no, så kan vi finne ut om det du har kan få ny verdi. 


