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INNTEKTENE FALLER
for advokater i flere norske byer

– Gjennomsnittsadvokaten i små firmaer sliter, sier Kyrre Osmundsen,  
leder av Trøndelag krets.



HOVEDSTYRET i Advokatforeningen 
har vedtatt at faste forsvarer- og 
bistandsadvokatoppdrag er person-
lige, og ikke bør gis videre (se side 4).

IFØLGE Marius Dietrichson, leder 
i Forsvarergruppen, er det først og 
fremst et Oslo-problem at enkelte 
faste forsvarere gir oppdragene 
videre, og gjelder ikke for resten av 
landet, hevder han. Men de to 
advokatene som, uavhengig av 
hverandre, har henvendt seg til 
Advokatforeningen og bedt 
foreningen om å avklare spørsmålet, 
er ikke fra Oslo.

DA HOVEDSTYRET debatterte 
saken, var det flere av medlemmene 
som ga uttrykk for at faste forsvarere 
også utenfor hovedstaden ga 
tildelte oppdrag videre til advokat-
fullmektiger og kontor-kolleger.

HAR DU OPPLEVD at faste forsvarere 
eller faste bistandsadvokater utenfor 
Oslo har gitt oppdrag videre? Vi 
i redaksjonen ønsker å følge opp 
saken, og hører gjerne fra deg.

DA STRAFFEPROSESSLOVUT-
VALGETS leder Runar Torgersen på 
Forsvarergruppens høstseminar 
i 2015 fortalte at utvalget vurderte 
å foreslå at fast forsvarer-ordningen 
skulle skrotes, og at alle kvalifiserte 
advokater som ønsket kunne melde 
seg som fast forsvarer, var det flere 
i salen som støttet forslaget.

UTVALGET delte seg på midten da 
den la frem sin innstilling i november 
i fjor: Den ene halvdelen ønsker 
å beholde dagens ordning, mens 
den andre, med Torgersen i spissen, 
mener den gir såpass store økono-
miske fordeler at det er rimelig at alle 
kvalifiserte advokater får slippe til.

FORSLAGET er nå ute på høring.

PÅ HØRING er også forslag til ny 
aksjelov. Advokatforeningen har 
levert en høringsuttalelse som gir 
ramsalt kritikk til flere av forslagene 
(se side 6). Ifølge høringsuttalelsen 
samsvarer ikke lovforslaget med god 
lovgivning.

LOVUTVALGET for selskapsrett har 
gjort et formidabelt stykke arbeid 
med uttalelsen, og peker på en 
rekke utydeligheter i lovforslaget 
som etter deres mening kompliserer 
heller enn forenkler.

I fjor avga Advokatforeningens 
27 lovutvalg hele 120 høringsuttalelser. 
Lovutvalgene fortjener honnør for 
sin innsats for rettssamfunnet.
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Nye, spennende bokutgivelser!
Marte Eidsand Kjørven 

Jens Edvin A. Skoghøy 

Morten Ruud Einar Harboe og Marianne Brockmann Bugge

Forbrukere blir stadig mer aktive på 
verdipapirmarkedene og de tilbys et bredt spekter 
av til dels kompliserte, og risikofylte produkter 
og tjenester. Mange forbrukere har fått erfare 
at gode råd har blitt dyre, når sparing blir til 
tap. Kan forbrukeren holde finansinstitusjonen 
ansvarlig for tapet? Forfatteren trekker opp 
grensen mellom forbrukerens ansvar for egne 
investeringsbeslutninger på den ene siden,  
og finansinstitusjonens plikter og ansvar  
på den andre. 

Kr 599,-

I denne boken blir alle viktige allmennprosessuelle 
spørsmål grundig behandlet med henvisninger til 
lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for  
boken er først og fremst dommere og advokater, 
men også studenter vil ha stor nytte av den.  
3. utgave følger 2. utgave, som kom i 2014, men er 
ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem  
til utgangen av oktober 2016.

Kr 1 799,-

Boken er rettet mot alle som kommer i befatning
med straffesaker i utlandet, som advokater, politi,
øvrige myndigheter og pårørende. Stadig flere 
norske borgere reiser utenlands, både
på ferie og i arbeid. Det fører også til at flere blir
involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer
eller som mistenkt. Media har jevnlig oppslag om 
slike situasjoner. Straffesaker i utlandet. Bistand og 
samarbeid tar for seg spørsmålene om hvilken  
hjelp man kan få fra norske myndigheter, og  
hvilke begrensninger som gjelder.

Kr 499,-

Denne lovkommentaren inneholder  
skatteforvaltningsloven med forskrifter.  
Regelverket er kommentert av skattejurister med 
omfattende praksis fra det private næringsliv og 
skatteforvaltningen. Boken er skrevet med tanke 
på Skatteetaten, revisorer, regnskapsførere og  
advokater. Den er det sentrale hjelpemiddel
ved behandlingen av spørsmål i tilknytning  
til skatteforvaltningsloven.

Kr 1 499,-

Ytelse av investeringstjenester til forbruker
Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og  
erstatningsrettslige krav til atferd

Tvisteløsning
3. utgave

Straffesaker i utlandet
Bistand og samarbeid

Skatteforvaltningsloven
Kommentarutgave

Hans Sevatdal
Per Kåre Sky og Erling Berge (red.)

Boka handlar om eigedomshistoria i Noreg i eit 
rettsleg perspektiv, frå 1600-talet fram til nåtida.
Forfattaren viser blant anna at kva som vert rekna 
som eigedom, og kva konsekvensar det har å vere 
rekna som eigar, varierer over tid og etter
kva stad ein studerer. Hans Sevatdal, mangeårig 
professor ved NMBU, gjekk bort den 12. september
2015, 75 år gamal. Sevatdal var då nesten ferdig 
med manuset til denne boka. Etter felles innsats 
frå fleire bidragsytarar har redaktørane Sky og 
Berge ferdigstilt boka slik dei vonar Sevatdal ville 
likt å sjå den.

Kr 599,-

Eigedomshistorie
Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida

Andreas Føllesdal, Morten Ruud og Geir Ulfstein (red.) 

De internasjonale menneskerettighetene 
diskuteres både internasjonalt og i Norge. Noen 
mener at beskyttelsen av disse rettighetene 
ikke er gode nok. Andre hevder at det har gått 
inflasjon i hva som kalles menneskerettigheter, 
og at det internasjonale systemet gjør store 
inngrep i hva som bør overlates til nasjonale, 
demokratiske organer. Bokens forfatterne kommer 
fra samfunnslivet og fra juridiske fagmiljøer. 
Resultatet er en bred gjennomgang av rettighetenes 
betydning, som grunnlag for en mer opplyst debatt.

Kr 599,-

Menneskerettighetene og Norge
Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati
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Fast forsvarer- 
oppdrag er personlige

UKLART RETTS KIL DE BIL DE

I notatet som ble fremlagt i 
Hovedstyrets møte (som kan 
leses på Advokatforeningens 
nettsider), fremgår det at re
glene om faste forsvarere 
ikke gir en klar løsning. For 
eks em pel sier straf e pro sess
lo ven § 103, an net ledd, føl
gen de: «Er det ikke an led
ning til å opp nev ne en av de 
fas te for sva re re, kan det opp
nev nes en an nen som kun ne 
ha vært valgt til for sva rer. 
Det sam me gjel der når det 
fin nes øns ke lig for å unn gå 
for sin kel se av sa ken.»

Men i for ar bei de ne he ter 
det blant an net at det «kun ne 
med for del mar ke res i lo ven 
at ved kom men de (for sva rer) 
så vidt mu lig selv skal ut fø re 
ver vet».

I et brev fra Oslo tingrett 
fra mai 2013 til domstolens 
faste forsvarere, stod følgende: 
«Det un der stre kes at dere 
ikke kan si ja til en til de lings
sak hvis dere ikke har an led
ning til å møte på tids punk tet 
for ho ved for hand lin gen. Det 
er ikke an led ning til å mot ta 

til  de lings sa ker for vi de re for
de ling på kon to ret.»

OSLO-PRO BLEM

Le der av For sva rer grup pen, 
Ma ri us Diet rich son, me ner 

Ad vo ka ter som er opp nevnt som fas te for sva re re el ler fas te  
bi stands ad vo ka ter, bør ikke gi opp dra get vi de re til and re ad vo ka ter 
el ler full mek ti ger, har Ho ved sty ret i Ad vo kat fo re nin gen ved tatt.

TEKST: NINA SCHMIDT

at det bare er i Oslo at fas te 
for sva re re ikke tar alle til de
lings sa ke ne selv.

– Kri tik ken mot for hol
de ne i Oslo byg ger på at 
sik te des valg av ny for sva rer 
skal være på tvun get kli en ten 
av hans opp rin ne li ge fas te 
for sva rer, og ikke er et øns ke 
kli en ten selv har. Jeg er ikke 
kjent med ma te ria le som 
un der byg ger en slik for ut
set ning. Uan sett, ar gu men
te ne mot prak si sen i Oslo 
ting rett gjel der ikke for res
ten av lan det, og er dess uten 
kun et hånd he vings pro blem, 
sier Diet rich son.

«Ad vo kat fo re nin gen vil un
der stre ke at opp drag som 
føl ger av ver vet som fast 
for sva rer el ler fast bi stands
ad vo kat er per son lig. Sli ke 
opp drag bør ikke om for de
les til and re ad vo ka ter.»

Slik er ord ly den i ved ta ket 
som Ho ved sty ret ban ket 
igjen nom på sitt før s te møte 
i 2017.

I 2013 tok Oslo ting rett 
stikk prø ver av 169 til de
lings sa ker, og fant da at litt 
over halv par ten av sa ke ne 
(51,5 pro sent) end te hos 
kon torkol le g er av de fas te 
for sva rer ne. NRK gjor de en 
til sva ren de sjekk over en 
tre  må ne ders pe ri ode i fjor 
av om lag åtti til de lings sa ker, 
og fant at nes ten hver fem te 
sak ble tatt av en kon tor
kol le ga av den som var opp
nevnt.

To ad vo ka ter har, uav hen
gig av hver and re, kon tak tet 
Ad vo kat fo re nin gen og bedt 
om en av kla ring av hvor dan 
ord nin gen med fas te for sva
re re og fas te bi stands ad vo
ka ter skal prak ti se res.

– I mange land blir faste forsvarere sett 
på som statens forlengede arm. I Norge 
er situasjonen motsatt. De beste 
forsvarere er ofte de faste forsvarerne, og 
nyter stor tillit, sier leder i Forsvarer-
gruppen, Marius Dietrichson. Her faste 
forsvarere i Oslo tingrett. Fra venstre 
øverst Mette Yvonne Larsen, Frode 
Sulland, John Christian Elden, Arne 
Gunnar Aas, Knut Rognlien. Fra venstre 
nederst Petar Sekulic, Solveig Høgtun, 
Aase Sigmond, Marijana Lozic og Ellen 
Holager Andenæs.

Mange ledige verv
Oslo tingrett og Borgarting 
lagmannsrett har ledig 15 
verv som faste bistandsad-
vokater med tiltredelse fra 
og med juli 2017. Søknads-
fristen er 23.februar.

Oslo tingrett og Bor-
garting lagmannsrett har le-

dig åtte verv som fast fors-
varer. I utlysningsteksten 
heter det at «vervet er per-
sonlig, og innebærer plikt til 
å inngå i en turnusordning, 
også i ferieperioder». Vervet 
er et åremål på 6 år, med ad-
gang til gjenoppnevning.

FASTE FORSVARERE
Et knippe av landets 
faste forsvarere:
Ole J. Devold
Monica Haugdal 
Berit Knudsen 
Ole Petter Breistøl 
Borgar Andreas Veiding 
Cecile Nakstad 
Trond Dyvik 
Anders Brosveet 
Kristin Morch 
Vegard Lien 
Even Rønvik 
Thorer Ytterbøl 
Jan Erik Myrvold 
Dag Svensson 
Erling Flisnes 
Tone Nilsen Skålevik 
Egil Jordan 
Frode Jæger Folkestad 
Egil Malm 
Trond Pedersen Biti 
Stein Rønning 

– I den grad ord nin gen 
i  Oslo ikke et ter le ves, bør 
det re age res mot den en kel te 
ad vo kat, ikke mot ord nin
gen som skal sik re at sik te
des gis en kva li ta tiv god for
sva rer, sier Diet rich son.

Fast for sva rer og fastbi
stands ad vo katord nin ge ne 
er un der press. I for slaget til 
ny straf e pro sess lov fore slår 
fem av ut valgs med lem me ne 
at ord nin ge ne ut vi des be ty
de lig, mens den and re halv
de len av ut val get me ner at 
da gens ord ning fun ge rer 
bra, og bør vi de re fø res.

For sva rer grup pen me ner 
at ord nin gen med fas te for
sva re re bør vi de re fø res i en 
el ler an nen form av hen syn 
til den sik te des in ter es ser, 
sier Ma ri us Diet rich son.

– Den sik te de har et ter 
men nes ke ret tig he te ne ikke 
bare krav på en ad vo kat, et 
for svar, men også på en til
strek ke lig kyn dig for sva rer. 
Det bør der for være en form 
for kva li ta tiv vur de ring av 
de for sva re re som sta ten gir i 
opp drag å for sva re en sik tet.

Han er enig i at lis ten over 
fas te for sva re re kan ut vi des 
til å om fat te fle re.

Ul ve de batt blant ju ris ter
Norsk for e ning for mil jø rett 
in vi te rer ad vo ka ter, dom me
re, pro fes so rer og by rå kra ter 
til stif tel ses mø te 21.mars. Te
ma et for det al ler før s te mø
tet er «Ulv i Norge – hva er 
rett?», og inn le de re er jus pro
fes sor Inge Lo range Ba cker 

og ad vo kat i Lund & Co, 
Stein Erik Sti nes sen.

– For må let med å stif te en 
egen for e ning for mil jø rett er 
å ska pe en are na der ju ris ter 
og and re in ter es ser te kan 
kom me sam men på tvers av 
pro fe sjo ner for å dis ku te re et 

retts om rå de som blir 
sta dig vik ti ge re både ju ri disk 
og rent fak tisk, sier sier juspro
fessor Inge Lorange Backer 
ved Universitetet i Oslo.

Ini tia tiv tager ne me ner det 
er et stort be hov for en slik 
mø te plass.

– Det har vært 
man ge me nin ger om ad gan
gen til å fel le ulv i og uten for 
ul ve so nen. Sam men lig nin
ger av be stem mel ser i natur
mangfoldloven, rov vilt for
skrif ten, Bern kon ven sjo nen 
og ha bi tat di rek ti vet ut gjor de 

den ve sent li ge de len av mil
jø  vern mi nis ter Vi dar Helge
sens re de gjø rel se til Stor tin
get. Der for er rov dyr og ulv 
valgt som det fag li ge te ma et 
på det før s te mø tet, sier 
advokat Stein Erik Stines
sen.

Pla nen er at for e nin gen skal 
ar ran ge re fag mø ter med uli ke 
te ma er noen gan ger i året.

Stif tel ses mø tet ar ran ge res 
på Institutt for of ent lig rett, 
Do mus Bibliotheca ved Det 
ju ri dis ke fa kul te tet i Oslo 
tirs dag 21.mars klok ken 

16.30. Det er pro fes so re ne 
Hans Christian Bug ge og 
Inge Lo range Ba cker ved 
ju ri disk fa kul tet i Oslo og 
Ni ko lai K. Win ge ved Nor ges 
mil jø og bio vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet i Ås som har tatt 
ini tia tiv til for e nin gen.

Sam tyk ke ved sex
I Sve ri ge fore slår ut red nin gen «Ett 
starkare skydd för den sexuella in-
te  gri te ten» (SOU 2016:60) en så-
kalt sam tyk ke lov giv ning ved sex, 
samt å inn fø re prin sip pet om kri mi-
nell uakt som het i lo ven. Det svens-
ke advokatsamfundet er svært kri-
tisk til for slaget. «For e nin gen de ler 
kom mi sjo nens opp fat ning om at 
sek su el le hand lin ger bør byg ge på 
fri vil lig het, gjen si dig het og re spekt, 
men av vi ser ut val gets for slag 
om sam tyk ke lov giv ning, og mot-
set ter seg en pa ral lell inn fø ring 
av kri mi nell uakt som het», skri ver  
Advokatsamfundet i en hø rings ut-
ta lel se.

Ut val gets for slag in ne bæ rer at 
sam tyk ke om fri vil lig het skal inn-
hen tes for hvert nytt steg el ler 
sta di um av en sek su ell hand ling. 
«Det te be tyr en stor ufor ut sig bar-
het for den en kel te med hen syn 
til hvil ke til tak in nen for ram men 
av en sek su ell hand ling som an s-
es å kre ve et nytt sam tyk ke. Den-
ne ju ri dis ke usik ker he ten be tyr at 
en per son kan være i fare for å få 
en lang feng sels straff for di han 
el ler hun ikke for står at det har 
skjedd en over gang til et nytt  
mo ment», skri ver Advokatsam-
fundet.

Ut val gets fore slår at fri vil lig het 
skal ut tryk kes i ord el ler hand ling.

«Et ter Advokatsamfundets opp - 
 fat ning vil det da, iføl ge for slaget, 
bli nød ven dig for en part å få en 
munt lig be kref tel se på fri vil lig het 
for ikke å ri si ke re å gjø re seg skyl-
dig i et lov brudd. (…) Med tan ke 
på at sek su ell om gang nor malt 
pre ges av gjen si dig kom mu ni ka-
sjon gjen nom hand lin ger og ikke 
gjen nom ord, ri si ke rer for slaget 
å være alt for teo re tisk ut for met 
og sav ner en nød ven dig for ank-
ring i vir ke lig he ten», he ter det 
i hø rings ut ta lel sen.

Fle re mel der fra om  
hvit vas king
Dob belt så man ge ad vo ka ter 
meld te fra til Øko krim om mis-
tan ke om hvit vas king i 2016 som 
i 2015, vi ser tall Da gens Næring s  - 
liv har inn hen tet fra En he ten for 
fi nan si ell et ter ret ning i Øko krim. 
Men fort satt er tal le ne lave; bare 
tolv ad vo ka ter meld te fra i fjor.

Spe si elt fra ei en doms meg le re 
har an tall rap por ter økt: Fra 45 
i 2015 til 134 i 2016.

«Øko krim ser i man ge straf fe-
sa ker at de ler av ut byt tet fra 
straff ba re hand lin ger blir ka na li-
sert til fast ei en dom. Det er en 
be ty de lig fare for at også ei en-
dom blir brukt til hvit vas king, 
sier av de lings le der Sven Aril 
Dam slo ra til avi sen.

Strid om gave
Mil li ar dær Mor ten Klein, som har 
tjent sto re pen ger på Norgesauto-
maten.com, står bak en pen ge    -
gave til By åsen hånd ball klubb på 
én mil li on kro ner, mel der Ad res se-
avi sen. Ga ven vek ker re ak sjo ner 
i Nor ges hånd ball for bund.

– Det de har spurt oss om var 
om det var greit at en pri vat per son 
kun ne gi oss en gave. Det er jo 
selv sagt OK. Når det så kom mer 
frem at et uten landsk spill sel skap 
står bak, er det noe vi over ho det 
ikke har san sen for. Det er en 
ve sent lig for skjell på om pen ge ne 
er gitt av en pri vat per son el ler et 
spill sel skap, sier for bun dets ge ne-
ral sek re tær Erik Lan ge rud til 
Ad res se avi sen.

For bun det kan ikke nød ven-
dig vis kre ve at ga ven be ta les til-
ba ke: Id retts ad vo kat Gun nar 
Martin Kjenner sier til VG at det 
er tra di sjon for sli ke ga ver i id ret-
ten, og at det bør være ku rant så 
len ge det ikke stil les krav til eks-
po ne ring.

– Spørs må let blir om det er 
i tråd med al min ne lig norsk lov, 
og slik det frem stil les her, så er 
det nok det. Der som det te li ke-
vel egent lig hand ler om re kla me, 
så er det norsk lov de opp trer 
i strid med, ikke id ret tens re gel-
verk, sier Mor ten Ju stad Johnsen 
i Bull og co.
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Vergemålsloven
og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer
Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge  
og Mona Choon Rasmussen

En grundig innføring i de nye reglene om vergemål 
og representantordningen for enslige mindreårige 
asylsøkere.
 
Tomtefesteloven
med kommentarer
Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen  
og Harald O. Sletner

Tomtefesteloven gir regler for tomteleie hvor leieren 
(festeren) har eller skal ha hus på grunnen.

Straffesaksbehandling  
i tingrettene
Tor Langbach

En innføring og veiledning i ulike rettslige og 
praktiske spørsmål i forbindelse med straffesaker.
 
Merverdiavgift  
i et internasjonalt perspektiv
Cecilie Aasprong Dyrnes  
og Anders B. Mikelsen

I denne boken drøftes en rekke sentrale 
merverdiavgiftsrettslige problemstillinger knyttet til 
handel over landegrensene.

NYHETER
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Ad vo kat fo re nin gen er svært kri tisk til fle re punk ter i for slag 
til ny ak sje lov giv nin gen, og pe ker på at lov teks ten fle re 
ste der ikke til freds stil ler kra ve ne til god lov giv ning.

TEKST: NINA SCHMIDT

Ny aksjelov:

Re gje rin gen vil for enk le ak sje lo ve ne 
og stif tel ses lo ve ne. Et ut valg le det av BI
pro fes sor Tore Brå then fore slår i NOU 
2016:22 (Ak sje lov giv ning for økt ver
di skap ning) blant an net dis se end rin ge
ne i ak sje lo ven og all menn ak sje lo ven:
• Kra vet til min ste ak sje ka pi tal re du

se res fra 30.000 kro ner til 1 kro ne.
• Økt bruk av elek tro nis ke løs nin ger.
• Krav om en rek ke særattestasjoner 

opp he ves.
• Opp be va rings tid for sel skaps do ku

men ta sjon re du se res til fem år.
• Sty rets hand le plikt ved tap av egen

ka pi tal for enk les og pre si se res.
• Ve sent li ge end rin ger i ak sje lo ve ne 

§ 3–8 om av ta ler mel lom sel ska pet 
og ak sjo næ rer el ler med lem mer av 
sel ska pets sty re.

• For enk le de reg ler for ak sje sel ska per 
hvor alle ak sjo næ re ne er sty re med lem
mer. I en rek ke saks ty per skal ge ne ral
for sam lin gen kun ne tref e be slut ning 
uten sty rets for ut gå en de for slag.

Ad vo kat fo re nin gen er po si tiv til å «for
enk le ak sje lov giv nin gen med tan ke på 
å let te de øko no mis ke og ad mi nist ra ti
ve byr de ne for sel ska pe ne», skri ver for
e nin gen i en om fat tende hø rings ut 
talel se, som er fore lagt Lov ut val get for 
sel skaps rett, le det av Wik borg Rein
part ner Fi lip Truy en.

OVER SER KRE DI TO RE NE

For e nin gen er der imot kri tisk til at 
Bråthen ut val get har det for e nin gen 
me ner er et «sel skaps og ak sje ei er per
spek tiv», og «sav ner en ge ne rell drøf tel se 
av og om i hvil ken ut strek ning de for slag 
som frem mes svek ker kre di tor ver net, og 
sav ner også en nær me re av vei ning av de 

uli ke krys sen de in ter es ser mot kre di tor
in ter es ser i en kelt  for slage ne».

Ad vo kat fo re nin gen me ner at sær lig 
for slage ne om stør re grad av «form løs
het» [«hen sikts mes sig måte»] i kom mu
ni ka sjons form og «sam men fall av sty ret 
og ge ne ral for sam lin gen» vil kun ne 
bi dra til å ska pe ukla re an svars for hold, 
be vis ut ford rin ger og der med et svek
ket kre di tor vern i søks måls si tua sjo ner», 
he ter det i hø rings ut ta lel sen.

«DI REK TE MOT STRID»

«Lov giv ning gjen nom for ar bei de ne bør 
unn gås. Langt mind re må det være di rek
te mot strid mel lom ut ta lel ser i  for ar bei
de ne og sel ve lov teks ten. For enk ling bør 
gå ut på en kel het for bru ker, ikke lov gi ver. 

Lov ut val get for 
sel skaps rett be står av 
Fi lip Truy en (bil det), 
Atle Degré, Gud mund 
Knud sen, Åse Koll 
Lunde, Tor Bech mann 
og Kåre Idar Mol jord. 
Foto: Pri vat

«I BESTE FALL VILLEDENDE»
Advokatforeningen peker på en rekke 
utydeligheter i forslaget, her er et lite ut-
valg:

Om selskapets og aksjeeiernes meldinger:
«Advokatforeningen er enig i at lovgiv-
ningen bør legge til rette for bruk av ele-
ktronisk kommunikasjon. (…) Når det 
knytter seg rettsvirkninger til en melding, 
typisk meldinger som er avgjørende for 
frister, er hensynet til notoritet viktig (…) 
Etter vår syn ivaretar ikke uttrykket på en 
«hensiktsmessig måte» i utkastets § 1-6 
første ledd dette hensynet.»

Om oppbevaring av selskapsdokumen-
tasjon:
Styre- og generalforsamlingsprotokoller 
skal kunne kastes etter fem år, foreslås 
det. Dette er foreningen sterkt uenig i, 
og mener forslaget er «i beste fall ville-
dende», og viser til «den betydning do-
kumentene kan ha som bevis i etterføl-
gende ansvarssaker og andre saker der 
selskapet, selskapets tillitsvalgte, aks-

jeeierne eller andre med tilknytning til 
selskapet er involvert.» 

Om bekreftelse av aksjeinnskuddet:
«Utkastet åpner for at revisor, finansinsti-
tusjon og advokat skal kunne bekrefte 
innbetaling av aksjeinnskuddet uansett 
om dette er gjort opp i penger eller an-
dre verdier. Dette er direkte i motstrid 
med motivene, som – i likhet med gjel-
dende rett - begrenser adgangen for fi-
nansinstitusjon til å bekrefte innbetaling 
av aksjeinnskuddet til der hvor aksjeinn-
skuddet gjøres opp i penger. Slik bør det 
under enhver omstendighet også være 
for advokater».

Om å redusere aksjekapitalen til 1 krone:
«Advokatforeningen er enig med utval-
get i at aksjekapitalen har liten eller ingen 
betydning for selskapets kreditorer. (…) 
Vi vil likevel peke på at det har vært 
oppslag i pressen som kan tyde på en 
sammenheng mellom ufunderte selskap-
setableringer og lav aksjekapital.»

Ak sje lo ve ne har en svært bred og sam
men satt bru ker grup pe. Be ho vet for klar
het og for ut sig bar het må ikke un der vur
de res. At en lov be stem mel se er en kel, 
be hø ver ikke å bety at re ge len som skal 
ut le des fra den er klar», skri ver for e nin gen.

«Et ter å ha gjen nom gått ut red nin gen 
til freds stil ler ikke ut red nin gen på alle 
punk ter kra ve ne til god lov giv ning 
som er nevnt i av snit tet over. Vi om ta
ler ne den for fle re ste der der det ikke er 
sam svar mel lom ut val gets pre mis ser og 
lov teks ten, el ler der ut val gets in ten sjon 
ikke er re flek tert i lov teks ten. Det te 
ska per en uhel dig usik ker het om hva 
den ak tu el le retts re ge len går ut på, og 
mot vir ker så le des øns ke om for enk ling 
av re gel ver ket», skri ver for e nin gen.

– Villedende og i motstrid
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Norsk Lovkommentar
Kommentarer til alle Norges lover, 
med utdypende forklaring til 
 lovparagrafene.

Maler og verktøy
Dokumentmaler med dialogbokser for 
rask utfylling, samt  veiledninger.

Rettskilder
Relevante rettskilder, med  fordypning 
innenfor flere rettsområder.

noen av våre samarbeidspartnere og bidragsytere

PRØVETILGANG
www.rettsdata.no

Faglitteratur 
Omfattende samling med over 125 
kommentarutgaver og juridiske 
fagbøker. 

Leveres som tillegg. 

Rettsdata Total 
 – ditt komplette juridiske arbeidsverktøy

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

De to ad vo kat full mek ti ge ne Per nil le 
Edh Haselgård og Ane Ber go var sen
tra le på ad vo katla get i Hol shipsa ken 
som ble av gjort i Høy es te rett i ja nu ar. 
Nå blir de hyl let i ny kå ring.

– Dis se dyk ti ge kvin ne ne hjalp oss 
med å vin ne sa ken mot en svært stor 
over makt, alt så LO, Norsk Transport
arbeiderforbund, samt Sta ten ved 
Ar beids og so si al de par te men tet og 
re gje rings ad vo ka ten. Det er blitt mye 
moro ut av Hol shipsa ken  en sak in gen 
trod de vi skul le vin ne, sier Ni co lay  
Skar ning, som le det kon to rets Hol ship
team.

FULL VER DIG

Sam men med Jan Erik Sver re og Kris tin 
Hjel maas Valla ut gjor de han part ner ne i 
sa ken. I Kva le er de opp tatt av å trek ke 
frem at hele ad vo kattea met står bak 
sei e ren. Ane Ber go, som ny lig be gyn te i 
jobb hos Si vil om buds man nen, job bet 
med sa ken i fle re år. Per nil le Edh  
Has sel gård (25), som star tet i Kva le så 
sent som i sep tem ber 2016, et ter å ha 
av slut tet jusstu di e ne sam me må ned, 
var den and re full mek ti gen. Hun sy nes 
det var spen nen de å få del ta i en så om
fat tende og prin si pi elt vik tig sak.

– Jeg har satt stor pris på å få lov til 
å bi dra med min kom pe tan se i sa ken. 

Rett fra skolebenken til

Den har na tur lig nok vært fersk, og 
et ter som EUretts om rå det sta dig er 
i ut vik ling, er det nok eks tra vik tig å 
være opp da tert der. Jeg dro stor nyt te 
av kunn ska pen jeg til eg net meg un der 
min LLM i Lon don på sis te stu die år. 
Sam ti dig fø ler jeg meg hel dig som har 
fått job be i et lag med så dyk ti ge og 
er far ne ad vo ka ter, sier Has sel gård.

– For å kla re å yte mak si malt når man 
kom mer inn så pass fersk, er sam ar bei det 
med part ner ne og de and re full mek ti
ge ne nødt til å fun ge re. Jeg var hel dig 
som hav net i det te tea met som fun ger te 
så bra, og tok meg så godt imot fra dag 
én på pe ker full mek ti gen.

– HOPP I DET

Hun rå der and re full mek ti ger som skal 
inn i stør re sa ker til å kas te seg ut i det.

– Mitt tips må være ikke å være redd 
for å prø ve og ta i et tak, og å tør re å 
hop pe ut i det med en gang, fast slår 
Kva lefull mek ti gen.

Å bli kas tet inn i sa ken som 24år ing 
har bydd på noen mor som me epi so der.

– Som da jeg kom gå en de inn i Høy
es te rett, og en an satt der tok det for 
gitt at jeg var sko le elev. Han ble nok 
litt over ras ket da jeg spa ser te inn 
i ad vo kat rom met. Men jeg sy nes bare 
det var gøy!

Kva lefull mek ti gen opp ar bei der seg 
nå er fa ring gjen nom ar beid med and re 
sa ker.

– Jeg fø ler jeg har vel dig mye ugjort, 
men et na tur lig mål er selv føl ge lig å få 
ad vo kat be vil ling et ter hvert.

– Fris ter det å bli part ner om noen år?
– Ja, jeg har selv føl ge lig tenkt på det, 

og sy nes det vir ker som en utro lig 
spen nen de jobb. Det ford rer at man 
job ber hardt over man ge år. Ak ku rat nå 
fo ku se rer jeg på å set te meg inn i sta dig 
nye sa ker – og å lære noe nytt hver dag, 
sier Has sel gård.

– Jeg had de inn trykk av at Kva le var et jord nært og hyg ge lig fir ma – og det har ab so lutt 
levd opp til for vent nin ge ne. Her byg ger vi hver and re opp, sier ad vo kat full mek tig Per nil le 
Has sel gård i Kva le.

årets sak

ÅRETS  
AD VO KAT  PRE STA SJON
Dis se ad vo ka te ne hed res i Fi nans avi-
sens kå ring:

Ni co lay Skar ning, le der Ar beids-
livs av de lin gen.

Kris tin Hjel maas Valla, le der 
Kon kur ran se retts av de lin gen.

Jan-Erik Sver re, nest le der 
Ar beids livs av de lin gen.

Eva Ka ri ne Løch stø er, le der 
Pro se dy re av de lin gen.

Per nil le Edh Has sel gård, ar bei der 
i Kon kur ran se retts av de lin gen.

Ane Ber go, ar bei det i Ar beids livs-
av de lin gen.

Ad vo kat full mek tig Per nil le 
Edh Has sel gård (25) av slut tet  
stu di e ne i fjor som mer.  
I sep tem ber ble hun kas tet rett 
inn i den om fat tende Hol ship-   
sa ken – og vant. Nå er sa ken  
kå ret til «Årets ad vo kat-
prestasjon» av Fi nans avi sens 
jus-bi lag.
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Hva kan en trau ma ti sert per son hus ke om over grep langt 
til ba ke i tid? Hvor dan kan man fo re byg ge for ut inn tatt het?

TEKST OG FOTO: HAN NE EIDE AN DER SEN

– Ingen, heller ikke dommere 
eller psykologer, er bedre til 
å vurdere om en person

Psykologiprofessor An ni ka Mel in der 
(til venst re) og trau ma tisk stress-fors ker Ines 
Blix snak ket om hvor dan trau mer inn vir ker 
på hu kom mel sen.

Det var noen av spørs må le ne som ble 
be lyst på Ad vo kat for en in gens de batt
mø te om trau mer og hu kom mel se på 
Lit te ra tur hu set i Oslo i be gyn nel sen av 
feb ruar.

– Trau me min ner er ro bus te. En 
vold tekt er van ske li ge re å glem me enn 
nøy tra le hen del ser, sa fors ker Ines Blix 
ved Na sjo nalt kunn skaps sen ter for 
vold og trau ma tisk stress, en av de fire 
eks per te ne i pa ne let.

Hun for klar te hvor dan man både 
kan ha så kal te på tren gen de min ner om 
de tal jer man helst vil glem me, som 
luk ten av en gjer nings mann, og sam ti
dig ha pro ble mer med å hus ke hvor i 
hu set en vold tekt skjed de.

– Man ge får også «overgenerell 
hu kom mel se», alt så dår li ge re på å hus
ke spe si fik ke, epi so dis ke min ner, og 
hel ler hus ker det man har opp levd som 
mer ge ne rel le el ler ka te go ris ke min
ner, for klar te Blix.

GA RÅD TIL AD VO KA TER

Trau me nes inn virk ning på hu kom mel
sen kan ha sto re kon se kven ser både for 
den trau ma ti ser te og even tu el le retts
pro ses ser. Psy ko log og spe si al råd gi ver 

Tri ne Ans torp ved RVTS Øst (Re gio nalt 
res surs sen ter for vold, trau ma tisk stress 
og selv mords fo re byg ging) på pek te at 
kun et par av hen nes over greps ut sat te 
kli en ter har vært i stand til å for tel le om 
hen del se ne på en måte som opp fat tes 
som tro ver dig fra star ten av.

– Man ge har sto re pro ble mer med å 
lage sam men hen gen de, språk li ge for
tel lin ger om de trau ma tis ke er fa rin
ge ne, sa Ans torp.

Hun ga råd til ad vo ka te ne om enk le 
sam ta le tek nik ker i møte med sterkt 
trau ma ti ser te kli en ter.

PRESTE SA KEN

Spe sia list og pro fes sor i kli nisk psy ko
lo gi ved Uni ver si te tet i Oslo, An ni ka 
Mel in der, har lang er fa ring som sak
kyn dig, og tok for seg im pli ka sjo ner av 
hu kom mel ses pro ble mer som føl ge av 
trau mer i retts lig sam men heng.

– «Preste sa ken» rei ser på nytt spørs
mål om be kref tel ses fel len og hu kom
mel ses pro ble ma tikk hos sår ba re in di vi
der, sa Mel in der.

Sis te ut ga ve av Psy ko lo gi tids skrif tet 
tar for seg en sak der en prest ble dømt 
til ni års feng sel og til å be ta le 1,8 mil

li o ner kro ner i er stat ning for over grep 
mot sin ste dat ter. I sa ken, som er blitt 
av vist av Gjenopptakelseskommisjo
nen, var ste dat te rens for kla ring, og en 
sak kyn dig rap port som tal te sterkt for 
hen nes tro ver dig het, grunn lag for 
doms slut nin gen. Nå får rap por ten slakt 
av en rek ke eks per ter.

BE KREF TEN DE FOR UT INN TATT HET

Mel in der frem holdt at det er bred 
enig het i forsk nin gen om 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.

Me lan der stil te spørs mål ved hvor dan 
be kref ten de for ut inn tatt het ut ford res 
i  et ter ut dan nings pro gram mer for sak
kyn di ge, i opp føl gings og vei led nings
ord nin ger et ter gjen nom ført pro gram, 
og i kva li tets sik rin gen som Bar ne me di
sinsk kom mi sjon og Den retts me di
sins ke kom mi sjon skal gjø re.

– Høy grad av pro fe sjo na lis me vil le 
til si at eks per ter inn tok en mer fal si fi se
ren de hold ning til ma te ria let som skal 
vur de res, men ofte ser man det mot sat te, 
som i preste sa ken, sa An ni ka Mel in der.

Råd til sam ta le med 
trau ma ti ser te
• Til ret te legg for at kli en ten ikke 

trig ges eks tra un der av hør el ler 
i ret ten (for eks em pel over gri per 
ute av retts lo ka let).

• Bli enig med kli en ten om 
«kjø re reg ler» som frem mer 
trygg het, over sikt lig het, 
for ut sig bar het («hva er til hjelp 
for deg når du blir uro lig?»)

• Legg mer ke til hva kli en ten tå ler 
– fore slå gjer ne et stopp-sig nal 
som kli en ten kan bru ke når noe 
blir for mye.

Ved hjelp av dis se rå de ne, kan kli en-
ten både åpne opp og luk ke igjen for 
på tren gen de min ner. De tal je ne i er fa-
rin ge ne kom mer når kli en ten er mer 
trygg, sta bi li sert og 
tilstede.

(Råd fra psy ko log 
Tri ne Ans torp.)

snakker sant

– Jeg er uro lig for at uskyl di ge 
døm mes for di ret tens ak tø rer ikke 
kan nok om hu kom mel se, sier ad
vo kat Unni Fri es.

– Jeg opp le ver sta dig vekk at 
dom sto le ne og fag dom me re et ter 
min me ning er for lite kri tis ke når 
de god tar for kla rin ger som be vis, 
for di de ikke er mer opp da tert på 
forsk ning på hu kom mel se og men
nes kers be gren se de evne til å vur
de re folks på li te lig het, sier Fri es.

Ad vo kat Fri es me ner at både 
dom me re og psy ko lo ger må bli 

bed re til å sor te re rol le ne til te ra
peu te ne i ret ten.

– Det er ir re le vant om be hand le
ren fes ter lit til pa si en tens for kla
ring. Men man ge, også sak kyn di ge, 
tar stil ling til skyld spørs må let ut 
i fra sin opp fat ning av kli en ten, sier 
hun.

Man ge for hol der seg for eks em
pel til for treng ning som et fak tum, 
selv om det nå er bred enig het blant 
fors ke re om at trau mer fes ter seg 
bed re i hu kom mel sen enn and re 
opp le vel ser, sier hun.

Kunn skapshull i dom sto le ne

Ad vo kat 
Unni Fri es 
har vært 
for sva rer 
i en rek ke 
over greps-
sa ker, og tok 
or det da det 
ble åp net 
for spørs mål 
fra sa len.



Ni co lai Skrids hol er part ner i Steen
strup Stor dran ge, og ble i 2016 ran gert 
som num mer to på lis ten over lan dets 
bes te i ka te go ri en gransk ning og com
pli ance i Fi nans avi sens ad vo kat un der
sø kel se. Skrids hol har bred er fa ring fra 
gransk ning i inn og ut land, der iblant 
som grans ker av Pet ro bras i Bra sil.

– Vi opp le ver at fo ku set er både på 
hva som er rett og galt, og på kunn skap 
om hvor dan si tua sjo ner skal hånd te res 
etisk. En ty pisk si tua sjon er der fle re 
hand lings al ter na ti ver er lov li ge, men 
der sel ska pet står over for et valg om 
hvil ket hand lings al ter na tiv det selv fin
ner best, sier han.

Skrids hol fast slår at in gen av hans 
kli en ter ut tryk ker at de kun er opp

tatt av hva som er etisk rik tig, el ler at 
hva som er rett og galt er blitt ir re le
vant el ler uvik tig.

BLITT STREN GE RE

På ett punkt er han der imot enig 
med ReissAn der sen.

– At re gel ver ket hånd he ves stren
ge re, og at det er blitt mer fo kus på 
det te fra myn dig he te ne nå enn før, er 
det nok li ten tvil om. Sam ti dig er 
pro blem stil lin ge ne sel ska per står over 
for blitt eks tremt van ske li ge. Det er 
kre ven de for ret nings ju ri dis ke vur de
rin ger som skal gjø res, og det er vik
tig å kun ne jus sen som re gu le rer 
re le van te kom mer si el le spørs mål om 
hva som er god ku ty me og hva som 

er lov lig for hand lings me to de, fast
hol der han.

FOR VENT NIN GE NE ØKER

Steen strup Stor dran gekol le ga Lene 
Eia Bol le stad, også hun med bred 
com pli ance og gransk ninger fa ring, 
er enig.

– Slik ReissAn der sen er si tert, 
har hun et helt an net syn på det te 
enn oss. Com pli ance hand ler jo 
nett opp om et ter le vel se av lo ver og 
reg ler, samt etis ke gren ser man skal 
hol de seg in nen for. For vent nin ge ne 
til sel ska per øker sta dig. Sam ti dig 
opp le ver vi at de blir sta dig mer 
so fis ti ker te i sitt com pli ancear beid, 
sier Bol le stad.

Steen strup Stordranges com pli ance-topp Ni co lai Skrids hol 
støt ter ikke Be rit Reiss-An der sen i at et over dre vet etikk-
fo kus har gått på be kost ning av rett og galt.

Com pli ance-eks per ter:

– Hun har et helt  
an net syn enn oss

– For meg vir ker det mer ke lig å si at 
sel ska per har mis tet fo kus på rett og galt 
frem for etikk, sier part ner og sjef for 
com pli ance i Steen strup Stor dran ge, 
Ni co lai Skrids hol. Foto: Ad vo kat bla det
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På stan den kom frem un der et fore drag 
i DLA Pi pers lo ka ler der hun sam men 
med sin kli ent, tid li ge re Te le norle der 
Jon Fred rik Baks aas, snak ket om le der
skap i ut ford ren de ti der.

– Selv med noen av ver dens bes te 
com pli anceav de lin ger, har sel ska per 
som Te le nor, Yara, DnB og Stat oil alle 
vært i of ent lig he tens sø ke lys for mis
lig he ter. Hvor for skjer det da li ke vel, 
und ret DLAPi perspart ne ren seg 
– og kom selv med en for kla ring:

– For mye fokus på etikk – for lite på

– Jeg tror com pli ance kom mer litt til 
kort i for hold til den al vor li ge ri si ko   
situa sjo nen alle sel ska per står over for, 
spe si elt de med gren se over skri den de 
virk som het, sa ReissAn der sen.

– KRE VEN DE KOR RUP SJON

– Man har hatt for mye fo kus på etikk 
– og for lite fo kus på gren sen mel lom 
rett og galt, alt så lov lig og ulov lig. Mitt 
bud skap er at be drif ter frem over må ha 
et bed re for hold til det straf e retts li ge, 

et dy pe re ana ly se for hold hvor også den 
po li tis ke kon tekst man ope re rer i må 
inn gå i ri si ko vur de rin gen, sa Reiss 
An der sen til for sam lin gen.

Hun til la at kor rup sjon fort satt er et 
høy ak tu elt tema, og at det kan være 
kre ven de å ha over sikt over hand lin ger 
som be gås uten for lan dets gren ser. Og 
selv om kor rup sjon kre ver for sett, er 
det stren ge krav til hvor dan man skal 
opp tre in nen for lo ven.

På se mi na ret stil te tid li ge re Te le nor-topp Jon Fred rik Baks aas (t.v.) i sam ta le med ad vo kat Be rit Reiss An der sen. For sva rets sjefpsykiater Jon 
Reichelt pra tet om vik tig he ten av flaks og uflaks som le der. Ord sty rer var part ner i First House, Hans-Chris ti an Vad seth.

– Man ge er gjer ne opp tatt av å pleie 
kon takt med inn fly tel ses ri ke per so ner, 
og å byg ge re la sjo ner. Da skal man 
være klar over det som he ter «even tu
elt for sett», alt så hvis du hol der det for 
mu lig at en be ta ling til kon su lent går 
vi de re. Om du ten ker «kan skje er han 
så god at han greier å le ve re va re ne 
uten kor rup sjon, even tu elt be ta ler han 
mu li gens litt til be slut nings ta ker ne», ja 
da er det fak tisk for sett lig – og der
med straf bar kor rup sjon, sa Reiss 
An der sen.

STO RE KON SE KVEN SER

For at hand lin gen skal være straf bar 
tren ger det alt så ikke være over vei en de 
sann syn lig at en slik be ta ling vil skje. 

ReissAn der sen vis te til Yarasa ken, 
der ju ri disk di rek tør Ken Wal la ce ble 
dømt til feng sel i syv år.

– Bak grun nen var at det gjaldt et 
stort be løp, had de fore gått over lang tid, 
og han var en del av plan leg gin gen 
– selv om ret ten la til grunn at han ikke 
had de ini ti ert hand lin gen, el ler had de 
noe øko no misk ut byt te, el ler and re per
son li ge for de ler av hand lin gen.

Men noen gan ger kan en hand ling 
være uetisk, uten nød ven dig vis å være 
ulov lig.

– Det er an ta ge lig vis straf e fritt å gå på 
for ret nings mid da ger. For noen år si den 
had de jeg en kli ent som had de vært råd
gi ver for For sva ret, og knyt tet til den 
så kal te Sie menssa ken. Un der et ter forsk

nin gen ble han sik tet for di han had de del
tatt på en mid dag ar ran gert av Sie mens. 
Til tross for at det bare var for tært tre ret
ter, var det en uhor ve lig høy ku vertpris. 
Men som man nen sa: Jeg er bare en en kel 
gutt fra lan det – og ante ikke at vi nen var 
så dyr, sa ReissAn der sen.

Man nen ble fri fun net.
– Re la tivt ny lig fri fant også Høy es te

rett en Ru tersjef som had de vært gjest 
på en fin mid dag med Vol vo, en le ve ran
dør av sel ska pet. De av gjor de da at det 
nep pe er straf bart å del ta i sli ke mid da
ger, men at det kan være et etisk brudd.

Be rit ReissAn der sen be gyn te i DLA 
Piper i fjor, og le der et team som job
ber med na sjo nal og in ter na sjo nal 
øko no misk kri mi na li tet.

DLA Piper-part ner og tid li ge re le der i Ad vo kat fo re nin gen, Be rit Reiss-An der sen, me ner et 
over dre vent etikk-fo kus har gått på be kost ning av spørs må let om hvor vidt noe er lov lig 
el ler ulov lig.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD



Disiplinærutvalgene avviste i over
kant av hver tredje klage, og ga klager 
medhold i 108 av sakene. Mens 
Disiplinærnemnden, som er ankein
stans til disiplinærutvalgene og 1. in
stans for klager på advokater som 
ikke er medlemmer av Advokatfore
ningen, avviste 44 prosent av klagene, 
og ga klager medhold i 70 saker.

Totalt fikk altså 178 personer med
hold på sine klager på advokater i fjor.

77 advokater ble i fjor ilagt kri
tikk fra disiplinærutvalgene, 18 fikk 
irettesettelse, og 14 advokater ble 
ilagt en advarsel. I tillegg fikk 31 
advokater nedsatt sine salærer.

De syv regionale disiplinærutval
genes og Disiplinærnemndens 
arbeid i 2016 er nå oppsummert. 
Tallene viser at noen regelbrudd er 
gjengangere: Flest fellelser for brudd 
på Regler for god advokatskikk 
(RGA) gjelder saklig og korrekt 
opptreden (punkt 1.3), advokatens 
oppfølging av oppdraget (punkt 
3.1.2), rimelig salær (punkt 3.3.1) 
og punktet om å ivareta klientens 
interesse (punkt 1.2).

Medholdsprosenten for klager i 
disiplinærutvalgene er 32 prosent, 
som er en nedgang fra året før.

FLERTALLET FELLES IKKE

I disiplinærutvalgene er andelen ad
vokater som ikke felles høyere enn i 
nemnden: 64 prosent av sakene som 

ble behandlet i utvalgene i fjor, 
konkluderte med at advokatene 
ikke hadde handlet i strid med god 
advokatskikk. Og mens 31 advokat
er fikk nedsatt salær, bestemte utval
gene at 105 advokater ikke skulle få 
sitt salær satt ned.

Saksbehandlingstiden er nå i snitt 
6,5 måneder i utvalgene, en økning 
på en halv måned fra 2015. For å 
redusere saksbehandlingstiden, er de 
to utvalgene med lengst saksbehan
dlingstid blitt utvidet med flere 
medlemmer.

FÅ ANKER VINNER FREM

Disiplinærnemnden behandlet 282 
saker i fjor. Av disse var 225 anke
saker, og tidligere behandlet i disi
plinærutvalgene, mens 57 saker var 
1.instanssaker. I 30 av ankesakene 
(13 prosent) kom Nemnden til et 
annet resultat enn i utvalgene.

124 av sakene (44 prosent) ble 
avvist, mens klager ble gitt medhold 
i 70 saker (45 prosent).

Disiplinærnemnden ila 56 
advokater kritikk, 10 fikk iretteset
telse, og fire advokater fikk en 
advarsel.

Nemnden besluttet i 88 av sakene i 
fjor (56 prosent) at de ikke var i strid 
med god advokatskikk. Mens 27 
advokater fikk nedsatt sitt salær, av 
gjorde nemnden at 31 advokater ikke 
skulle ha nedsatt salæret, viser tallene.

i 2016 behandlet Advokatforeningens syv disiplinærut-
valg totalt 513 klagesaker, mens Disiplinærnemnden 
behandlet 282 saker.

TEKST: NINA SCHMIDT

klagesaker i fjor
795
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ANNONSE

       Vi leverer stabile og gode driftsløsninger til mange advokatfirmaer: 

    - Vi gir deg en enklere IT-hverdag
         Våre driftsløsninger er spesielt tilpasset advokaters behov for sikkerhet og 
         fleksibilitet. Fra vårt effektive datasenter, som er lokalisert her i Norge,  
         får du tilgang til alle de programmene du trenger. 

www.daldata.no/advokater  -  daldata@daldata.no  -  tlf. 02331 

ELVERUM  -  FOLLDAL  -   OSLO   -   OTTA  -  STJØRDAL  -   TYNSET

- Vi er svært godt fornøyd med Daldatas skytjenester, der leveranse- 
  dyktighet, stabilitet og det at vi alltid har en oppgradert løsning er  
  viktige elementer. 

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

VÅRE SKYTJENESTER ER BASERT PÅ MICROSOFTS PROGRAMVARE

En prinsipal er ilagt en advarsel fra Disiplinærutvalget i Oslo krets for å ha forsømt 
sine plikter overfor sin advokatfullmektig.

TEKST: NINA SCHMIDT

Advokatfullmektig

Den kvinnelige advokatfullmektigen er i 
samme sak dømt for hele seks brudd på 
Regler for god advokatskikk (RGA).

Saken startet med at advokatfull
mektigen, i en konfliktfylt barnelovs
sak, beskyldte sin motparts advokat for 
å være uredelig, for å underslå viktig 
informasjon, for å opptre truende, og 
i tillegg være en venn av motparten.

I et tilsvar til tingretten skrev 
advokatfullmektigen følgende:

«() forklarer at advokat () er en meget 
god venn av (). Hun har etter det () vet 
vært på ferie med () og barna minimum 
en gang. Denne side er meget bekymret 
for hennes posisjon og rolle i denne 
saken og i hvilken grad hun identi
fiserer seg med sin klient i denne saken. 
Hun har allerede unnlatt viktige opplys
ninger i begjæringen til politiet som vi 
vet hun var bevisst på grunnet opplys
ningene i hennes tidligere prosesskriv, 

og har også tillagt meldinger truende 
innhold uten grunnlag. () har ifølge 
opplysninger på internett tidligere blitt 
irettesatt for manglende rolleforståelse 
av en disiplinærnemnd. Det er () frykt 
at () også i denne saken vil bidra til en 
ytterligere rettsliggjøring. Denne side 
vil hevde at hennes tilknytning til saken 
medfører at hun ikke kan fortsette 
oppdraget som advokat for ().»

Advokaten, som klaget saken inn for 
Disiplinærutvalget, benekter på sin 
side at hun er en venn av sin klient.

I Disiplinærutvalgets beslutning 
heter det: «Klager anser det som svært 
uheldig og spesielt at en advokatfull
mektig, med prinsipals godkjennelse, 
går til angrep på en erfaren advokat.»

UNDERSØKTE IKKE

Utvalget kritiserer fullmektigen for 
ikke selv å ha gjort selvstendige un

dersøkelser for å undersøke om på
standene som hun satte frem, faktisk 
stemte, og viser til at fullmektigen hver
ken har opptrådt saklig og korrekt, eller 
vært høflig overfor retten og forsvart sin 
klient ærlig. 

«Det er ikke tvilsomt at de påstander 
advokaten gir uttrykk for i tilsvaret ut 
gjør et grovt overtramp av de foran 
nevnte bestemmelser i RGA. Påstandene 
må anses fremsatt uten noen form for 
forutgående undersøkelser fra inn
klagedes side. Påstandene som fremsettes 
er alvorlige», skriver utvalget, som likevel 
bare tildeler fullmektigen kritikk, fordi 
manglende veiledning anses som en 
formildende omstendighet.

SVARTE IKKE

Prinsipalen, på sin side, ilegges en advar
sel, ikke bare fordi han etter utvalgets 
mening ikke har overholdt sin veiled

FULLMEKTIGENS  
6 REGELBRUDD
• Punkt 1.3: En advokat skal i sitt 

virke opptre saklig og korrekt.

• Punkt 4.1: En advokat må 
opptre med respekt og 
høflighet overfor retten

• Punkt 4.2: En advokat må avstå 
fra å gi uriktige eller villedende 
opplysninger

• Punkt 5.1: Overfor kolleger skal 
en advokat alltid opptre med 
den hensynsfullhet og imøte-
kommenhet som er forenlig 
med klientens interesser.

• Punkt 5.4: Dersom en advokat 
gjør gjeldene at en kollega har 
overtrådt RGA kreves at 
advokaten gjør kollegaen 
oppmerksom på dette.

• Punkt 5.5: En advokat skal avstå 
fra å reise spørsmål om ansvar 
for en kollega for derved å 
influere på advokatens ivare-
takelse av klientens interesser.

nings og oppfølgingsplikt, men også 
fordi han overlot til fullmektigen å 
skrive tilsvar til disiplinærklagen, og 
ikke ga et eget tilsvar. For sistnevnte har 
han fått en bot på fem tusen kroner.

«Tilsvaret dokumenterer at prinsi
palen ikke gir sin fullmektig veiled
ning», skriver utvalget.

I skjerpende retning legger utvalget 
vekt på at prinsipalen i en rekke tidlig
ere saker har brutt RGA, og han har 
også tidligere fått en advarsel. 

– BURDE VÆRT LØST

– Personlig er jeg overrasket over at 
saken ble tatt til behandling, dels fordi 
klagen innledningsvis var svært tynn, 
dels fordi den gjelder forholdet mel
lom to advokater som burde vært løst 
i  minnelighet. Jeg er også overrasket 
fordi jeg møtte motpart i retten uten at 
hun tok temaet opp hverken før eller 
etter møtet, sier prinsipalen.

Advokatbladet har også stilt flere 
spørsmål til fullmektigen, men hun har 
ikke svart på vår henvendelse.

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

NORGES LOVER 1687–2016

fagbokforlaget.no

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig 
praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger 
bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per januar 2017.

HOVEDUTGAVE:
KR 939,– INKL. MVA.

FINGERMERKER TIL NORGES LOVER:
KR 70,– INKL. MVA.

SÆRTRYKK AV 
ENKELTLOVER

ANNONSE

møteplass
Skaper ny

– Ad vo kat fo re nin gen ser det som 
rik tig og vik tig at vi bi drar til å ska pe 
ram mer for sam ar beid og sam hold, og 
vi øns ker der for å ska pe en fast mø te
plass, sa Møl ler løk ken, som så in tro du
ser te kvel dens gjest, Ad vo kat for en in
gens le der Jens Jo han Hjort.

– Å lære hver and re å kjen ne i en set
ting som det te, skal man ald ri un der slå 
be tyd nin gen av. Jeg både hå per og tror at 
det te vil bli en are na der Lillehammers 
ju ris ter mø ter og læ rer hver and re å 
kjen ne, knyt ter kon tak ter, og der med 
får et enda mer sam men knyt tet ju rist
mil jø, sa Hjort.

Sam men med om lag åtti and re opp
møt te had de Hjort tatt tu ren til caféen. 
På mø tet var både jusstu den ter, ju ris ter 
fra næ rings li vet, dom me re, på ta le ju ris
ter og fle re av by ens ad vo ka ter. Hjort 
til la at han me ner jus mil jø et bør ut   nyt
 te at mil jø et er så pass lite.

– Da jeg var stu dent i Oslo, var vi så 
man ge at vi måt te ha fore les ning på 
Klin gen berg kino. Vi var mi ni mum 
350 på fore les ning. Vi had de in gen 
kon takt med læ rer ne, og li ten kon troll 
med hvem som var våre med stu den ter. 
Da jeg se ne re kom til Tromsø for sto 
jeg be tyd nin gen av et lite mil jø der 
stu den te ne kjen ner læ rer ne, sa Hjort.

AD VO KAT YR KET FRIS TER

Ad vo kat for en in gens le der me ner by
ens stu den ter er de al ler vik tig ste per
so ne ne i byen.

– Det te var mitt man tra da jeg var 
ord fø rer i Tromsø også – og det me ner 
jeg av hele mitt hjer te! Stu den te ne er 
den vik tig ste rå va ren vi har, sa Hjort.

Eli Kris tine Bernhardt, Eli ne El de vik 
Skin nes, Mia Myr haug Ble gen, og Sig rid 
Kor ne lia Sag berg som går and re året på 
ba che lor ut dan nin gen i jus ved Høg sko len 

Professor og leder ved Seksjon for 
rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, 
Geir Stenseth, førsteamanuensis Harald 
Thoresen, og advokat Jesper Holthe.

– Å komme hit og høre hva slags utdanning advokatene har, og mulighetene jobben innebærer, er veldig fint, sier bachelor studenter i jus, 
Sigrid Kornelia Sagberg (f.v.), Mia Myrhaug Blegen, Eline Eldevik Skinnes, og Eli Kristine Bernhardt.

Leder i Oppland krets Oddvar Møllerløkken 
(t.h) og Jens Johan Hjort gledet seg over 
det store oppmøtet til det uformelle 
jus-møtet. – Vi satser på at dette kan bli et 
årlig arrangement, sier Møllerløkken.

i Inn lan det, var blant dem som møt te 
opp på ar ran ge men tet. De er eni ge om 
at høy sko lens lil le mil jø er en styr ke.

– Men selv om vi er fær re stu den ter, 
føl ger vi sam me pro gram som Uni ver
si te tet i Ber gen – og det fag li ge ni vå et 
er høyt, sier Bernhardt.

Fle re av jen te ne drøm mer om å bli 
ad vo kat i frem ti den.

– Men man må jo ikke nød ven dig vis 
bli dom mer el ler ad vo kat. Der for er det 
in ter es sant å høre hvil ke er fa rin ger folk 
dan ner seg som ju rist. De fles te sik ter seg 
nok li ke vel mot ad vo kat yr ket, og da 
gjer ne for sva rer rol len, sier Sig rid Sag berg.

HARD KON KUR RAN SE

Et ter ba che lo ren må de pr. nå ta mas
te ren et an net sted. Han dels høy sko len 
i Ber gen har et sam ar beid med sko len, 
slik at stu den te ne skal slip pe å star te på 
nytt. Men med bare 18 de di ker te plas
ser, er kon kur ran sen bein hard.

– Ka rak ter pres set blir nes ten kun s
tig høyt, er kjen ner Mia Myr haug  
Ble gen.

Ved Høg sko len i Inn lan det sat ser de 
på å kun ne til by mas ter pro gram i jus 
in nen 2020, for tel ler pro fes sor dr. juris 
og le der for Sek sjon for retts vi ten skap, 
Geir Sten seth.

Ved Høgskolen i Innlandet satser de 
på å kunne tilby masterprogram i jus 
kanskje allerede i 2020, forteller pro
fessor dr. juris og leder for Seksjon for 
rettsvitenskap, Geir Stenseth.

 – Seksjonen har nådd et robust nivå, 
og å bli universitet innen 2020 er et 
uttalt mål for Høgskolen i Innlandet. 
Vi ønsker å være et supplement til de 
tradisjonelle fakultetene i Norge, det 
er absolutt ikke slik at det vil endre seg 
selv om vi skulle bli del av et universi
tet. For det rettsvitenskapelige studiet i 
Innlandet vil være et fortrinn å være et 
relativt lite miljø, fastslår Stenseth.

Ad vo kat fo re nin gen  
Opp land krets øns ker 
et enda ster ke re og mer  
sam men  svei set jus mil jø 
på Lillehammer.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

LILLEHAMMER: – Vi øns ker mere 
sam hold, bed re sam ar beid, og at vi syn lig
  gjør utad det sto re jussmil jø et som er 
kom met til her på Lillehammer. Når 
det er sagt, øns ker vi å ta sli ke ar ran ge
men ter vi de re til byer som Gjø vik og 
and re de ler av fyl ket, sa le der i Opp
land krets, Odd var Møl ler løk ken da 
Opp land krets in vi ter te til dia log mø te 
mel lom yr kes ak ti ve ju ris ter og by ens 
jusstu den ter på Cafe Stift på Lille
hammer. Kret sen hå per jus mø te ne skal 
bli en vik tig tra di sjon.

for Innlandets jusmiljø



Ankerkvartalet befinner seg midt i Stavanger Central Business District (CBD), og markerer 

seg som et unikt sted for næringsvirksomhet med ledige kontorlokaler for 1-100 ansatte.

Kvartalet ligger midt i sentrum – tett på buss, flybuss, tog, båt og flere av byens parkeringshus.

 
Se vår oversikt ledige kontorlokaler på – ankerkvartalet.no 

DNB NÆRINGSMEGLING
Tonje Østrem Rosenvold  /  Megler
E-post: tonje.rosenvold@dnb.no  •  Tlf: 950 57 288

BUSINESS I BYEN?
Velkommen til Stavanger CBD og Ankerkvartalet
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HAAKON VII’S GT
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Kontorlokaler hos Øgreid Eiendom SentrumNYHETER
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LILLEHAMMER: I Oslo ar bei det 
Møl ler løk ken ho ved sa ke lig med bank 
og fi nansjus i Steen strup Stor dran ge. 
Ju len tok 2014 tok han med seg fa mi
li en, og flyt tet til ba ke til Lillehammer 
og be gyn te som part ner i Opp lands 
stør ste ad vo kat fir ma, Thallaug.

– Over gan gen har gått vel dig bra. 
Her må man job be litt mer all si dig, 
men jeg sy nes bare det er gi ven de i 
stør re grad å hjel pe folk di rek te, enn å 
flyt te pen ger for and re. For min del 
gjør all si dig he ten vi har her det eks tra 
mor somt å være ad vo kat, sier Møl ler
løk ken til Ad vo kat bla det.

Han un der stre ker at ad vo ka te ne i 
Thallaug er be viss te på å spe sia li se re seg.

– Men her har jeg også man ge odel 
og jord skif te sa ker. Det er det mye mind re 
av i Oslo, hum rer Møl ler løk ken.

ENK LE RE HVER DAG

Som lil le ham ring har han all tid hatt et 
øns ke om å flyt te til ba ke til hjem by en.

– Vi så at vi som fa mi lie kun ne få en 
let te re hver dag, men fort satt ha spen
nen de job ber. Her er lo gi stik ken 
i  hver da gen en helt an nen, sam ti dig 
som både min kone, som er tann le ge, 
og jeg frem de les har spen nen de ut 
ford rin ger.

I til legg til å lede Opp land krets, er 
Møl ler løk ken også ak tiv i lo kal po li tik
ken. Ny lig ble han valgt til le der av 
Lille hammer Høy re.

– Po li tikk har all tid fa sci nert meg, og 
jeg har be stan dig vært sam funns en ga
sjert. Jeg opp le ver at jeg som ad vo kat 
får et an net blikk på en del po li tis ke 
spørs mål. Det er en fin kom bi na sjon, 
på pe ker Møl ler løk ken.

EKS TRA NØYE

Han er kjen ner at det kan bli trav le da
ger også nå.

– Jeg har vel litt van ske lig for å si nei, 
og da blir det inn imel lom litt mer enn 
jeg had de tenkt. Men det går stort sett 

fint, det er vel mer de på hjem me ba ne 
det går ut over.

AVTALER TIDSBRUK

– Hva er ditt råd til and re ad vo ka ter som 
vur de rer å flyt te ut av Oslo og til ba ke til 
hjem trak te ne?

– Hvis du vil ha en enk le re lo gi stikk, 
er opp tatt av at bar na skal vok se opp 
i et mind re mil jø med nær het til na tu
ren og til alle fa si li te ter, kan det ab so
lutt an be fa les. Men det er klart; du bør 
være vil lig til å job be med de fles te 
ty per sa ker. Her kom mer det te le fo ner 
om alt mu lig, fra folk som ikke nød
ven dig vis er vant med å bru ke ad vo kat. 
– Der for har jeg nok en enda stør re 
be visst het her om å opp ly se om kost
na de ne som til kom mer ved å bru ke 
ad vo kat, og er eks tra nøye med å av ta le 
tids bru ken til rå dig het på for hånd. 
Selv føl ge lig er det all tid vik tig å opp
ly se om det te, men på mind re ste der er 
det kan skje enda vik ti ge re.

Et ter ni år i ho ved sta den valg te Opp land krets’ le der Odd var Møl ler løk ken å flyt te til ba ke 
til hjem by en Lillehammer.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

Angrer 
ikke på 
at han 
flyttet 
hjem
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TEMA: LØNNTEMA: LØNN

Advokat 
i advokatfirma

Advokatfullmektig 
i advokatfirma

Bedrifts-
advokat

Bedriftsadvokat-
fullmektig

Organisasjons-
advokat

Organisasjons-
advokatfullmektig

Offentlig 
ansatt advokat

Offentlig ansatt 
advokatfullmektig

Eksamensår Lønn Lønn Lønn Lønn Lønn Lønn Lønn

Før 1980 1 948 882 1 139 714

1980–89 951 792 1 599 850 1 312 713 917 400

1990–99 1 110 825 770 364 1 366 514 809 600 977 282 838 000 838 582

2000 1 553 200 1 157 034 1 272 833 753 750

2001 1 078 333 1 204 087 941 667 940 000

2002 1 018 958 1 063 348 919 250 843 025

2003 956 500 1 082 158 924 143

2004 1 050 706 952 929 874 375 821 667

2005 980 476 682 000 1 007 119 833 286 857 000

2006 955 288 648 250 1 083 148 813 750 886 887 794 975

2007 951 052 650 667 977 125 897 333 788 750

2008 854 940 604 500 937 791 699 833 875 875

2009 861 229 665 000 912 000

2010 816 576 589 222 887 750 541 709 800 167

2011 810 557 626 292 823 409 543 400 710 000 739 400

2012 714 551 594 821 730 375 588 150

2013 666 735 580 191 658 778 634 000 689 600 552 500

2014 602 720 552 916 544 500 548 857

2015 525 098 520 571

2016 509 544

Gjennomsnitt 903 283 564 618 1 228 763 656 111 988 471 666 543 831 005 668 667

Lønn fordelt pr. gruppe etter eksamensår

ANNONSE

SEMINAR OM FORELDRE FIENDLIGHET I SAKER VEDRØRENDE BARN
Vårt andre seminar om aktuelle problem stillinger i barnesaker vil finne sted i Høyres 

Hus i Oslo den 27. april 2017. Seminaret vil denne gangen omhandle begrepet 
«foreldrefiendtlighet» og hvilken betydning fiendtlighet mellom foreldre har i saker 

vedrørende barn. 

Temaet vil bli presentert fra tre ulike ståsteder: En forskers, en sakkyndigs og en dommers 
synspunkt. Foredrags holdere er Prof. Dr. Psychol. Frode Thuen, sakkyndig psykolog 

Ragnhild Pettersen og tingrettsdommer Rikke Lassen.

Se vår nettside: http://dalan.no/kurs-seminarer/ for påmelding og mer informasjon.

ANSATT I ADVOKATFIRMA

Endring i %

2015 2016

Oslo 929 626 1 012 193 + 8,90%

Stavanger 775 323 813 676 + 4,90%

Bergen 871 519 873 001 + 0,20%

Trondheim 800 818 761 250 – 4,90%

Tromsø 797 083 733 947 – 7,90%

Kristiansand 914 342 889 385 – 2,70%

Resten av landet 684 143 711 971 + 4%

Adnor får fordeler av samarbeidet i Eurojuris, men for et mindre firma er det vanskeligere, 
sier Kyrre R. Osmundsen.

– Advokater tjener ikke så 
godt, og det er gjennom-
snittsadvokaten og de små 
firmaene som sliter.

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

TRONDHEIM: Det sier Kyrre R. 
Osmundsen, daglig leder i Adnor  
Advokat i Trondheim, og kretsleder 
i  Advokatforeningen i Trøndelag.  
Advokater i advokatfirma i Trondheim 
har hatt nedgang i inntekten i fjor, vis
er lønnsstatistikken fra Advokatfore
ningen.

I denne gruppen har snittinntekten 
gått ned med 39.568 kroner, fra 800.818 
kroner i 2015, til 761.250 kroner i 2016, 
et fall på nærmere fem prosent.

Også i Kristiansand har inntektene 
for advokater i advokatfirma falt; fra 
914.342 kroner i 2015 til 889.385 kro
ner i 2016, en diferanse på om lag 
25.000 kroner, mens i Tromsø har snitt
inntektene for denne gruppen falt med 
nærmere åtte prosent, fra 797.083 kro
ner i 2015, til 733.947 kroner i 2016.

BEVISST PÅ UTGIFTER

– Politikerne ser ikke hele bildet. 
Argu mentet går ofte på at det ikke er 
behov for å øke rettshjelpssatsen siden 
advokatene tjener så godt. Men advo

katen sitter ikke igjen med så mye, sier 
han.

– Vi må slutte å se på de store selskap
ene i Oslomarkedet som representan
ter for alle advokatene. De er unntaket 
– den jevne advokat er tvunget til å 
være veldig bevisst på utgifter i bedrif
ten sin, sier Osmundsen.

– RAMMER KLIENTENE

Han mener at hvis inntektene snevres 
inn enda mer, vil det gå ut over klien
tene, fordi advokatfirmaene ikke får råd 

til å ha det støtteapparatet de egentlig 
trenger.

– Rettshjelpssatsene som mange 
jobber under, blir hengende såpass 
langt bak den generelle lønnsutviklin
gen at de svakeste får enda mindre 
hjelp.

I utkantene er det også vanskelig 
å finne nytt kundegrunnlag for å kom
pensere for lav honorering for ofent
lig betalte oppdrag.

– Men jeg tror nok at mange 
advokater sliter i Oslo, også, utenfor de 

BEDRIFTSADVOKAT

Endring i %

2015 2016

Oslo 1 224 994 1 288 298 + 5,20%

Stavanger 1 297 457 1 323 000 + 2%

Bergen 1 005 774 979 944 – 2,60%

Trondheim 995 952 958 958 – 3,70%

Tromsø 886 400 935 000 – 5,50%

Kristiansand 1 113 929 1 046 667 – 6%

Resten av landet 1 143 026 1 134 044 – 0,80%

STATISTIKKEN
Tallene er hentet fra Advokat-
foreningens lønnsstatistikk for 
2016, utført i samarbeid med 
analyseinstituttet Kantar. 2208 
advokater og fullmektiger har 
besvart undersøkelsen. I kolon-
ner der det ikke står oppført 
tall, er datagrunnlaget for lite 
til å gi en indikasjon om lønns-
nivået.

store firmaene. Det å være advokat i 
dag, skjer ikke på den måten at du får 
en gullskje i munnen med en gang du 
får bevillingen din, sier Osmundsen.

TUNGT FOR DE SMÅ

De små firmaene, med én, to eller tre 
advokater, har få å dele utgiftene med 
og trenger mange timer for å tjene 
nok. Når statistikken i Trondheim har 

vært negativ, mener han det er en kon
sekvens av rettshjelpssatsene, kommu
nale anbudsutlysninger og at konkur
ransen generelt har tilspisset seg.

– Blant dem som ikke sitter i et 
større firma, tror jeg nedgangen er 
større. Vi har sett at flere og flere slår 
seg sammen i større firmaer fordi de er 
avhengige av å ha flere å dele kost
nadene med. Den negative siden av 

dette er at man får flere habilitetskon
flikter og færre som kan og vil jobbe 
på rettshjelpshonorering. Man trenger 
de små firmaene for å opprettholde 
diversiteten og spredningen.

Færre små firmaer er kanskje posi
tivt for lønnssjekkene til advokatene, 
men ikke positivt for det publikummet 
som trenger advokathjelp, sier Kyrre 
R. Osmundsen.

Lønningene faller
i Trondheim, Tromsø og Kristiansand



Han er kon sti tuert kom mu ne ad vo
kat i Fredrikstad. Der le der han en 
av de ling med fire ad vo ka ter. De har 
bak grunn både fra pri va te fir ma er, 
fra and re of ent li ge job ber og fra 
dom sto le ne i Østfold og Oslo.

Kull bergMar cus sen er enig i at 
re krut te rin gen til ad vo kat job be ne er 
en ut ford ring som kom mu ne ne må 
være klar over.

– Vår kom mu ne er or ga ni sert med 
et eget kom mu ne ad vo kat kon tor, og 
det ser jeg er noe ulikt or ga ni sert 

rundt om i kom mu neNorge. Vi 
som har kom mu ne ad vo kat kon tor, er 
uav hen gi ge, pe ker han på, og vi ser 
til at det nye for slaget til ad vo kat lov 
vil pre si se re det te.

Men hvor for vel ge det of ent li ge?
– År sa ken er vel dig sam men satt. 

Jeg opp le ver at det of ent li ge åp ner 
opp for man ge spen nen de fag li ge 
ut ford rin ger og gir et vel dig va ri ert 
spenn i sa ker som man får mu lig het 
til å job be med, og et an net fo kus på 
det rent for ret nings mes si ge, sier han.

– Så kan det jo være at man vur
de rer at det er and re for hold enn 
høy lønn som er vik tig. Ar beids vil
kå re ne skil ler seg kan skje ikke fra 
and re an sat te ad vo ka ter, men jeg tror 
at sto re of ent li ge ar beids gi ve re ofte 
har litt mer rom enn de sto re pri va te 
sel ska pe ne, sier han.

Interessant i det ofentlige
Of fent li ge ad vo ka ter tje ner minst. Men fag li ge ut ford rin-
ger fris ter flin ke folk inn i det of fent li ge også, me ner Just 
Kull berg-Mar cus sen.
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– Saks til fan get og be ho vet for ju ri disk 
bi stand er stort også i det of fent li ge, 
un der stre ker kon sti tuert kom mu ne ad vo kat 
Just Kull berg-Mar cus sen i Fredrikstad.

Vi inviterer til stiftelsesmøte for

Norsk forening for Miljørett
i Auditorium 14 i Domus Bibliotheca, 
Det juridiske fakultet i Oslo  
(Karl Johans gate 47).

tirsdag 21. mars kl. 16.30.

Formålet med foreningen er å fremme kunnskap 
og debatt om miljørettslige spørsmål, og 
alle med interesse for dette ønskes hjertelig 
velkommen.

I forlengelsen av stiftelsesmøtet blir det 
innledning og debatt om temaet «Ulv i Norge 
– hva er rett?». Innledere er professor Inge 
Lorange Backer og advokat Stein Erik Stinessen.

Informasjon om møtet med dagsorden og forslag 
til vedtekter finnes på foreningens facebook-side. 

Påmelding sendes til benedikte.strom@miljodir.no 
innen utgangen av fredag 17. mars.

Vel møtt!
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TEMA: LØNNTEMA: LØNN

ANNONSE

Snittlønn 2015 Snittlønn 2016 Økning i prosent

Advokat i advokatfirma 860 101 903 283 5%

Advokatfullmektig i advokatfirma 545 500 564 618 3,50%

Bedriftsadvokat 1 178 487 1 228 763 4,30%

Bedriftsadvokatfullmektig 582 542 656 111 12,60%

Organisasjonsadvokat 954 504 988 471 3,60%

Organisasjonsadvokatfullmektig 637 720 666 543 4,50%

Offentlig ansatt advokat 808 163 831 005 2,80%

Offentlig ansatt advokatfullmektig 641152 668 667 4,30%

Lønn fordelt pr. gruppe

2015. Men fort satt har full mek ti ge ne i 
den ne grup pen bare litt over halv par ten 
av snitt inn tek ten til bedriftsadvokatene.
Den full mek tig grup pen som har hatt 
la vest lønns vekst, er ad vo kat full mek ti
ger i ad vo kat fir ma: Grup pens lønns
vekst var på 3,5 pro sent.

Jens Jo han Hjort me ner at inn tekts ut
vik lin gen har be tyd ning for re krut te
rin gen, og han kon sta te rer også at det er 
de yng ste som tren ger øk nin gen mest.

Hjort set ter li ke vel de nors ke lønns
be tin gel se ne litt i per spek tiv, et ter at 
han har hatt be søk av yng re ad vo ka ter 
fra Tu ni sia.

– De var over seg av be geist ring over 
at det var re gu le ring av de yng ste 
ad vo ka te nes ar beids ret tig he ter og rett 

til lønn, for det had de ikke de i sitt vel
dig unge sy stem, sier han.

HØY ERE I OSLO

Blant ad vo ka te ne i ad vo kat fir ma er 
inn tek te ne klart høy est i Oslo, og det 
er også her at øk nin gen er klart størst.

– Inn tek te ne i Oslo er tra di sjo nelt 
høy ere. Det har sam men heng med at 
pri se ne på lo ka ler og øv ri ge inn sats
fak to rer er høy ere i ho ved sta den. At 
Osload vo ka te ne i snitt tje ner mer, er 
det ikke noe å si på. Det er også for
skjel ler rundt om i lan det ba sert på 
stør rel sen på kon to rer. Jeg har in gen 
inn ven din ger til at det er en viss for
skjell. Men når for skjel le ne blir sto re 
for tje nes ter av sam me ka rak ter, kan 

Jens Johan Hjort er fornøyd med inntektsvekst, men advarer 
mot at små advokatkontorer i distriktene må kutte ut offentlige 
saker og fri rettshjelp-saker fordi reisesalæret halveres. 
Foto: Henrik Evertsson

Fullmektigenes 
lønn øker mest

Snittlønn i 2015 pr. gruppe fordelt på bosted
Advokat 

i advokatfirma
Advokatfull mektig 

i advokatfirma
Bedrift s-
advokat

Bedriftsadvokat-
fullmektig

Organisasjons-
advokat

Organisasjons-
advokatfullmektig

Offentlig 
ansatt advokat

Offentlig ansatt 
advokatfullmektig

Oslo 1 012 193 600 430 1 288 298 637 151 990 187 666 581 909 582

Stavanger 813 676 536 700 1 323 000 1 193 000

Bergen 873 001 510 889 979 944 661 000 772 500

Trondheim 761 250 525 000 958 958 671 250

Tromsø 733 947 483 125 935 000

Kristiansand 889 385 555 750 1 046 667

Resten av 
landet

711 971 501 878 1 134 044 665 174 947 769 796 329 632 900

man stil le spørs mål om det er grunn lag 
for det, sier Jens Jo han Hjort.

En ad vo kat i et Oslofir ma tje ner 42 
pro sent mer enn en ad vo kat i res ten av 
lan det uten om Oslo, Ber gen, Trond
heim, Stav an ger, Tromsø og Kris tian
sand. Blant be drifts ad vo ka te ne er for
skjel len i pro sent den sam me mel lom 
Stav an ger på topp og Tromsø i bunn.

IKKE RÅD TIL OF FENT LI GE SA KER

Å være ad vo kat i det of ent li ge er 
frem de les dår ligst be talt.

– Jeg kun ne de fi ni tivt øns ket meg at 
of ent lig an sat te ad vo ka ter tjen te bed
re. Der gjø res det mye bra ar beid. For 

at det også i fort set tel sen skal være 
mu lig å re krut te re dyk ti ge ad vo ka ter i 
det of ent li ge, må ikke for skjel len bli 
for stor, sier Ad vo kat for en in gens le der.

Men frem ti den, den er han be kym
ret for. I hvert fall for man ge små ad vo
kat kon to rer som vars ler at de må leg ge 
om virk som he ten sin når re gje rin gen 
har hal vert sa læ ret for rei se ti mer.

– Spe si elt fra dis trik te ne får vi til ba
ke mel din ger på at det er øde leg gen de. 
Man ge har sagt at de må leg ge om virk
som he ten. De har rett og slett ikke råd 
til å job be med of ent li ge sa ker og fri 
retts hjelpsa ker når de fra tas så mye av 
godt gjø rel sen, ad va rer Jens Jo han Hjort.

Ad vo kat for en in gens le der Jens Jo han 
Hjort er spe si elt for nøyd med at de 
yng ste tje ner mer.

– Det er hyg ge lig at vi ser at det er en 
viss lønns vekst. Jeg mer ker meg at de yng
ste har en po si tiv ut vik ling, og det er jo 
ab so lutt noe jeg set ter pris på, sier Hjort.

I snitt har ad vo kat full mek ti ge nes 
lønn økt med 6,2 pro sent, mens ad vo
kat løn nin ge ne i snitt har økt med 3,9 
pro sent, vi ser tal le ne fra Ad vo kat for en
in gens lønns sta tis tikk.

– YNG RE TREN GER DET

Den stør ste øk nin gen i 2016 kom for 
ad vo kat full mek ti ger hos be drifts ad vo
ka ter: Snitt inn tek ten til den ne grup pen 
økte med hele 12,6 pro sent i for hold til 

Snitt-løn nen for alle ad vo kat grup per økte mer 
enn pris stig nin gen fra 2015 til 2016. Ad vo kat full-
mek ti ger i be drif te ne er den grup pen som iso lert 
sett har hatt den høy es te lønns øk nin gen.

TEKST: GEORG MA THI SEN



Le der av Ad vo kat fo re nin gen, Jens  
Jo han Hjort, sier til Ad vo kat bla det at 
han for ven ter at den fers ke jus tis mi nis
te ren, Per Wil ly Amund sen, gir ar bei
det med ny ad vo kat lov nød ven dig  
pri ori tet, slik at Norge som and re an er
 kjen te retts sta ter kan få en tids mes sig 
ad vo kat lov giv ning som for enk ler og 
for bed rer di sip li nær sy ste met.

– Det vil være godt for folk flest, på pe
ker Hjort, og til leg ger at han for ven ter at 
Amund sen vil «kjem pe med nebb og klør 
for nød ven di ge mid ler til jus tis sek to ren».

IN GEN BOI KOTT-FOR STÅ EL SE

– I den ne sam men heng er det grunn
leg gen de vik tig at sa lær sat sen økes slik 
at den både til pas ses den år li ge lønns
ut vik ling, og at et ter sle pet som har 
opp stått over man ge år inn hen tes.

I ja nu ar ut tal te Amund sen at han vil
le vur de re å slut te for hol de seg til avi
sen Nord lys. I fle re Face bookinn legg 
om tal te Amund sen Nord lys som 
«Prav da» og be skyld te avi sens po li tis ke 
re dak tør for å fare med «fake news».

– Det har jeg over ho det in gen for stå
el se for. Til de man ge som har gitt ut trykk 
for at Nord lys jour na lis tisk for for de ler de 
bor ger li ge har jeg sagt; slud der! Nord lys 
skal ret te kri tisk lys på po li ti ke re ge ne relt, 
og de som sit ter i po si sjon spe si elt. Jeg har 
selv fått så hat ten pas set da jeg var ord  
fører. En og an nen gang var det også for
tjent. Det skal vi tåle, fast slår Hjort.

– LITE STATMANNAKTIG

Po li tisk øko nom i tan ke smi en Ci vi ta, 
Anne Siri Koks rud Bek ke lund, re age
rer på mi nis te rens rol le for stå el se.

– At Amund sen in di rek te sa at han vil 
vur de re å boi kot te Nord lys for di han er 
uenig i avi sens jour na lis tis ke dek ning av 
en sak, er en opp tre den en stats råd ikke 
bør ha. Som stats råd kan man ikke 
trek ke opp et skil le der man sier at man 
som par ti po li ti ker vil boi kot te en avis, 
og si at man ikke gjør det som stats råd. 
Selv sagt kan in gen stats rå der vel ge å 
boi kot te en kel te ny hets me di er. Å kom
me med sli ke trus ler er lite statsmann
aktig, på pe ker Bek ke lund.

Jus pro fes sor ved Uni ver si te tet i Ber gen, 
Hans Fred rik Mar thi nus sen, un der
stre ker at Amund sen i Nord lyssa ken 
ikke vis te en for nuf tig måte å opp tre 
på som mi nis ter.

– Men selv om sa ken er flau for 
Amund sen, vil jeg ikke si at den i seg 
selv er be vis på at han er ueg net i stil
lin gen. Jeg sy nes nok sa ken er blitt en 
storm i et vann glass. Det er fle re enn 
han som har sagt lig nen de ting før, 
på pe ker Mar thi nus sen.

Det hand ler om å re spek te re grunn
leg gen de retts stats prin sip per, me ner 
han.

– Det vik tig ste frem over er at mi nis te
ren vi ser at han kan hånd te re job ben 
in nen for ram men av men nes ke ret tig  he
ter, per son vern og dom sto le nes rol le. Ikke 
minst når vi nå skal hånd te re spørs må let 
om nors ke et ter ret nings tje nes ter skal få 
dri ve mas siv over våk ning av nors ke bor
ge re gjen nom det så kal te di gi ta le gren se
for sva ret, sier Mar thi nus sen.

til fersk minister
Store forventninger
Jens Johan Hjort setter sin lit til at Per-Willy Amundsen vil 
kjempe med nebb og klør for mer midler til justissektoren, 
mens eksperter forventer bedre rolleforståelse enn 
i boikott-saken.

TEKST: HEN RIK SKJE VE STAD

NYHETERNYHETER
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Venstres stortingsrepresentant 
Sveinung Rotevatn mener 
minstestraff er blitt symbol-
politikk. Som eneste jury-
medlem i politikerjuryen 
stemte han for frifinnelse 
i Advokat foreningens rolle-
spill om sovevoldtekt i Oslo 
tingrett.

TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD

– Minstestraf er nærmest blitt symbol
politikk for å vise at man er tøf,  
samtidig som mange sikkert har et opp
riktig engasjement mot forbrytelser 

Vil avskaffe minstestraff

som voldtekt, som er et stort samfunns
problem. Jeg mener likevel at skjønnet 
burde ha vært overlatt til retten, og tror 
at det ville gitt et mer rimelig resultat, 
sier Sveinung Rotevatn til Advokat
bladet.

Han var blant jurymedlemmene da 
Advokatforeningen nylig arrangerte 
sitt rollespill om sovevoldtekt i Oslo 
tingrett. Minstestrafen for voldtekt er 
i dag tre års fengsel, mens normal
strafen skal ligge på fire år, om det da 
ikke er spesielle skjerpende eller 
formildende omstendigheter.

– Jeg har observert at en god del av 
dem som går i retten hver dag, deri
blant advokater, anfører at minstestraf 
faktisk bidrar til at vi får færre domfel
lelser. Argumentet er at meddom
merne lar seg påvirke av at strafenivået 
er så høyt at selv om de kanskje mener 
tiltalte er skyldig, så vil de ikke strafe 
så strengt som de må ifølge loven. Da 
føler de at de ikke har noe annet valg 
enn å frifinne, sier Rotevatn.

– FEIL RETNING

– Vi har tradisjonelt hatt lite minste
straf i Norge, og har valgt å overlate til 
retten å utmåle en passende straf. Her 
mener jeg Norge har gått i feil retning 
de siste årene, og jeg mener vi burde gå 
tilbake til å gi mer tillitt til domstolene 
igjen.

Advokatforeningens rollespill ble 
spilt første gang under Arendalsuka i 
august, i november i Bergen tingrett, 
og nå altså for tredje gang i Oslo. Alle 
gangene har det sittet profilerte poli
tikere i juryen, og de to første gangene 
har juryen enstemmig dømt den til
talte skyldig. 

– At jeg er den eneste politikeren 
hittil som har falt ned på «ikke sky
ldig», må jeg si er overraskende. Jeg var 
i tvil, og synes det er overraskende hvis 
de andre ikke var det. Muligens kan 
noe av dette bero på misforståelser 
rundt bevisene. 

UTEN TVIL

Stortingskollega Bård Hoksrud (Frp) 
satt også i juryen. Han stemte for at til
talte var skyldig.

– Jeg var ikke i tvil da jeg først hadde 
bestemt meg, sier Hoksrud, som roser 
Advokatforeningen for rollespillet.

Frp mener, i motsetning til Rotevatn, 
at minstestraf er fornuftig.

– Fremskrittspartiet er tydelig på at 
vi ønsker strenge strafer. For den som 
blir rammet av en voldtekt kan det få 
kjempestore konsekvenser, i verste fall 
nærmest ødelegge et liv. Derfor ønsker 
vi å opprettholde strenge strafer som 
et signal om at dette er alvorlige for
brytelser som samfunnet slår hardt ned 
på, sier Hoksrud.

– Vi politikere har godt av å få følelsen av å sitte i rettssalen, sa Bård Hoksrud (Frp) (nr. 2 fra 
høyre), og fikk støtte fra stortingskollega Sveinung Rotevatn (V) (t.h.). Fra venstre Martine 
Aurdal, kommentator i Dagbladet, generalsekretær Kaja Lund i Sosialistisk ungdom, 
sentralstyremedlem Anja Ariel Tørnes Brekke i Rød Ungdom, formann Bjørn-Kristian 
Svendsrud i FrPU og nestleder Jarle Aarbakke Tollaksen i KRF Ungdom.

ANNONSE

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

Din trygghet – Vi har kjøpt 
pengekrav (også uavklarte) 
i 17 år fra konkursbo. Alle 
beløp. Blir vi enige betaler 
vi straks. All informasjon 
behandles konfidensielt.

Se gjerne; www.7-fjell.no

• Per-Wil ly Amund sen (f.1971) 
for Frem skritts par ti et

• Opp rin ne lig fra Har stad.

• Tid li ge re inn vand rings po li tisk og 
mil jø po li tisk tals mann for Frp.

• Ak tuell: Jus tis mi nis ter si den 
20.desember 2016.

Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker en god dialog med Advokatforeningen. 
Foto: Justisdepartementet

LES MER



Opp igjen nom åre ne har Amund sen 
stått bak en rek ke kon tro ver si el le ut
spill. Jens Jo han Hjort er blant dem 
som har hatt sine fei der med Amund
sen. Høs ten 2012 var han i en opp
he tet dis ku sjon med stor tings re pre
sen tan ten fra Troms. Da væ ren de 
Tromsøord fø rer Hjort kjem pet for 
at asyl bar net Yal da og hen nes fa mi lie 
skul le få bli i Norge, tross ut vis
nings ved tak fra Ut len dings nemn da 
(UNE). Fa mi li en vant i ting ret ten, 
men UNE an ket. Amund sen re ager
te blant an net kraf tig på at Hjort 
fort sat te å kjem pe for fa mi li ens opp
holds til la tel se.

– Hjort bur de være litt klo ke re i 
sine ut ta lel ser, og hatt mer re spekt 
for retts sy ste met, ut tal te Amund sen 

til iTrom sø, noe som fikk Hjort til å 
ta til mot mæ le.

«PerWil ly, med all re spekt: Grav 
fram vi ta le or ga ner – hjer ne og 
hjer te». Det er du som vi ser en naiv 
for akt for retts sy ste met når du ba sert 
på egen ideo lo gi over prø ver ting ret
tens av    gjørel se. Skam deg», skrev 
Hjort på Face book. (Se fak si mi le).

LANGT FRA HVER AND RE

Sa ken end te med at fa mi li en fikk 
opp holds til la tel se. Da Jens Jo han 
Hjort ble in ter vju et av Dags avi sen 
like før jul, er kjen te han at de frem
de les var ueni ge.

– Det er in gen hem me lig het at 
Amund sen og jeg har krang let så 
bus ta føk om en kel te sa ker.

I dag sier Hjort føl gen de til Ad vo
kat bla det.

– Vi står de fi ni tivt me get langt fra 
hver and re på nevn te om rå der. Jeg 
mer ket meg imid ler tid PerWillys 
yd my ke ut ta lel ser ved til tre del sen. 
Jeg vel ger å tro på ham. Og jeg er 
trygg på at han ikke vil la våre 
me nings for skjel ler gå ut over Ad vo
kat fo re nin gen. Vi  har in vi tert ham 
på be søk til oss i  Kris ti an Au gusts 
gate, og han har tak ket ja. Det an ser 
jeg som en god start.

Som Jus tis og be red skaps mi nis ter 
har PerWil ly Amund sen an svar for 
å føl ge opp re gje rin gens stra te gi mot 
ha te ful le yt rin ger, som ble lan sert 
i slut ten av no vem ber.

– Vi må
Jus tis mi nis ter Per-Wil ly Amund sen har tid li ge re his set på seg både po li tis ke mot stan de re, 
me dia og Jens Jo han Hjort. I dag er Ad vo kat for en in gens le der trygg på at den gam le 
fei den ikke vil gå ut over sam ar bei det med mi nis te ren.

– Når Anundsen nå er byt tet ut med Amund sen,  
vet jeg ikke om det til si er at de blir like som 
jus tis mi nis te re også, sier Ad vo kat for en in gens 
tid li ge re le der, Erik Kei se rud.  
Foto: Henrik Evertsson

Per-Willy Amundsen og Jens Johan Hjort:

Kranglet «så busta føk» i 2012

Ma ri us Diet rich son og Erik Kei se rud er sam stem te i at de 
ikke vil be døm me Per-Wil ly Amund sen på bak grunn av 
for ti den, men ueni ge om hvor vidt det er en ulem pe at en 
jus tis mi nis ter ikke er ju rist.

TEKST: HENRIK SKJEVESTAD

– Jeg vil måle ham på hva han fak tisk 
gjør i den pe ri oden som kom mer. Det 
er fle re spørs mål som er vik ti ge for oss 
ad vo ka ter, da især sa lær sat sen, fri retts
hjelp, og ny ad vo kat lov. Det te er sa ker 
som er helt av gjø ren de for oss, og vi vil 
måle han på dis se, på pe ker Ma ri us 
Diet rich son, le der av For sva rer grup
pen i Ad vo kat fo re nin gen.

På spørs mål om hva han me ner om 
PerWil ly Amundsens ny li ge ut ta lel ser 
om Nord lys (se ho ved sak), er Diet rich son 
klar.

– Jeg me ner det er vik tig at en jus tis
mi nis ter tar del i den of ent li ge de bat
ten. I det lig ger det at han må sva re de 
jour na lis te ne som tar kon takt, sier 
Diet rich son.

Han ser ikke på jus tis mi nis te rens 
mang len de ju rist ut dan ning som et 
nev ne ver dig handicap.

– For oss er det helt av gjø ren de hvil ke 
stand punkt han tar i spørs mål som an går 
folk flest, der iblant fri retts hjelp, som er 
et al min ne lig vel ferds go de for bor ger ne. 
Da er det in gen ulem pe at han ikke er 
ju rist, fast slår Diet rich son.

SVART OM AD VO KAT LOV

I ja nu ar stil te stor tings re pre sen tant 
Kari Hen rik sen fra Ar bei der par ti et et 
skrift lig spørs mål til Anundsen om for
slaget til ny ad vo kat lov er fer dig be

hand let av stats rå den, og om han kun
ne an ty de når sa ken kom mer til 
Stor tin get.

– Sa ken er un der be hand ling i de par
te men tet, men det er på det nå væ ren de 
tids punkt for tid lig å an ty de når sa ken 
vil være fer dig be hand let og kan frem
leg ges for Stor tin get. Jeg øns ker dia log 
med Ad vo kat fo re nin gen i det te ar bei
det, svar te Amund sen.

Han sa også at Advokatlovutvalgets 
ut red ning er om fat tende, rei ser man ge 
vik ti ge spørs mål, og fore slår grunn leg
gen de end rin ger.

FOR DEL MED JU RIS TER

Hel ler ikke Erik Kei se rud, som le det 
Ad vo kat fo re nin gen fra 2012 frem til 
som me ren 2016, vil avsi noen dom 
over mi nis ter Amund sen rik tig ennå.

– Vi må be døm me Amund sen ut fra 
det han gjør, og hvor dan han fun ge rer 
som jus tis mi nis ter, ikke ut fra det han 
har sagt i uli ke sam men hen ger tid li ge re.

Kei se rud me ner i mot set ning til 
Diet rich son at det ge ne relt er en for del 
at jus tis mi nis te re er ju ris ter.

– Sam ti dig har Norge hatt tra di sjon 
for at også ikkeju ris ter kan gjø re en 
ut mer ket jobb i den ne po si sjo nen. Jeg 
vil ikke der med si at det i seg selv vil 
ha noen be tyd ning for hvor dan han 
kom mer til å ut fø re opp ga ven.

måle Amundsen
på det han gjør nå
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Fak si mi le fra iTrom sø  

3. ok to ber 2012

Til venstre faksimiler fra krangelen i 2012, under faksimile fra Amundsens  Facebook-profil 29. januar 2017 om krangelen med Nordlys.



Di lan Bul duk (24) har tatt mas ter i retts vi ten skap fra sitt hjem 
i Trondheim. – Å stu de re juss uten å føl ge fore les nin ge ne, 
var vel dig tungt, sier hun.

TEKST: NINA SCHMIDT

Tok jussen

Di lan Bul duk gikk ut av Tromsø uni
ver si tet i fjor vår med ju ri disk em bets
eksa men, uten å ha flyt tet til is havs by en.

– Tromsø var det enes te fa kul te tet 
som til bød den ne stu die for men, som 
in ne bæ rer at man ikke føl ger un der
vis nin gen, men bare del tar på eks amen 
og en kel te ob li ga to ris ke opp ga ver. 
Der for valg te jeg å stu de re der. Men 
jeg had de pri vat un der vis ning på 
Folke  uni ver si te tet her i Trondheim, 
for tel ler Bul duk.

– Hvor for flyt tet du ikke til Tromsø 
og fulg te stu di e ne på van lig måte?

– Jeg har fa mi lie og ven ner her, og 
vil le ikke flyt te til Tromsø. Og kost na
de ne ble om trent de sam me; pri sen for 
å bo i Tromsø og leve der, til svar te det 
jeg be tal te for pri vat un der vis ning på 
Fol ke uni ver si te tet. Der for valg te jeg 
som jeg gjor de. Da jeg be gyn te å stu
de re, var det te et til bud som fle re be nyt
tet seg av, vi var tifem ten styk ker som 
fulg te det te opp leg get, sier 24år in gen.

Men stu di e ne ble kre ven de, med gir 
hun.

– Jeg ten ker at jeg vil le ha lært mer 
hvis jeg had de bodd i Tromsø og fulgt 
un der vis nin gen. Un der vis nin gen ved 
Fol ke uni ver si te tet over lap pet ikke stu di

e ne i så stor grad som fo re spei let, og det 
ble vel dig mye selv stu di um, sier Bul duk, 
som gif tet seg midt veis i stu di e ne.

FØR S TE MED HI JAB

Fra før s te ja nu ar har hun vært ad vo
kat full mek tig i Sha ria ti ad vo kat fir ma i 
Trondheim. Ny lig ble hun ut ropt til 
«MidtNor ges før s te ad vo kat med hi
jab» i nett avi sen Trondheim24.no.

– Jeg hå per at en vak ker dag vil folk 
slut te å la seg over ras ke av hi ja ben min, 
sier hun.

Men bruk av hi jab sy nes å være et 
evig va ren de de batttema, med gir hun.

– Selv om det skal opp fat tes som 
nor malt å bru ke hi jab, så er det dess
ver re ikke det, og var alt så år sa ken til at 
jeg hav net i me dia, sier Di lan Bul duk.

Hun har bodd hele li vet i by de len 
Saup stad i Trondheim, men har kur
disk bak grunn fra Tyr kia. Hun har så 
langt ikke fått noen re ak sjo ner på hi ja
ben blant ad vo kat kon to rets kli en ter.

– Nei, de er mer over ras ket over 
al de ren min, folk sy nes jeg er gan ske 
ung, sier hun.

Ad vo kat fir ma et job ber blant an net 
med er stat nings rett, ut len dings rett og 
bar ne for de ling, noe som pas ser Bul duk 

BER GEN: – IKKE MU LIG
– Det er ikke mu lig å ta en mas ter grad 
i retts vi ten skap ved UiB uten å føl ge 
un der vis nin gen. Si den det er sam-
men heng mel lom stu den ters del ta-
kel se i un der vis nin gen og de res pre-
sta sjo ner på eks amen, er det 
ob li ga to risk del ta kel se på de fles te 
em ner. Stu di et byg ger på pro blem  -
basert læ ring, og de før s te åre ne må 
stu den te ne møte i ukent li ge ob li ga to-
ris ke ar beids grup per for å dis ku te re 
og løse opp ga ver. Både ar beids grup-
per, stor grup per, opp ga ve skri ving og 
kom men te ring av and res opp ga ver er 
ob li ga to risk, sier råd gi ver Ve ro ni ca 
Ljos heim ved Ju ri disk fa kul tet ved Uni-
ver si te tet i Ber gen.

OSLO: NOE OPP MØ TE 
PÅ KREVD
Ved Ju ri disk fa kul tet ved Uni ver si te-
tet i Oslo er det en kel te ob li ga to ris ke 
ele men ter un der veis i stu di et. Stu-
den ter kan ta hele før s te stu die år 
uten å føl ge un der vis nin gen, mens 
tred je se mes ter i an net stu die år er 
det et ob li ga to risk kildesøkkurs over 
to da ger, mens fjer de se mes ter har 
in gen ob li ga to risk un der vis ning. I 
fem te se mes ter har stu den te ne ob li-
ga to risk opp mø te på kildesøkkurs, 
opp ga ve kurs og munt lig pre sen ta-
sjon, og i det åt ten de se mes te ret må 
de møte til et ob li ga to risk etikk-kurs. 
På sjet te og sy ven de se mes ter er det 
in gen ob li ga to risk un der vis ning, for-
tel ler Ma ri us Fugl um, stu die vei le der 
ved Ju ri disk Fa kul tet ved UiO.

TROMSØ: – IKKE AN BE FALT
– Noen stu den ter vel ger å bo ett an-
net sted enn i Tromsø, og gjen nom-
fø rer sine stu di er hjem me fra. Det te 
lar seg gjø re ved at de kom mer til 
Tromsø for å del ta på eks ame ner og 
di ver se ob li ga to ris ke ar beids krav, 
for tel ler råd gi ver An nik ken Stein bakk 
ved Det ju ri dis ke fa kul tet på UiT, Nor-
ges Ark tis ke uni ver si tet.

– Men det te er ikke noe vi an be fa-
ler, da vi ser at stu den ter har stor 
nyt te av å del ta jevn lig på un der vis-
ning og sam ar bei de med and re, sier 
Stein bakk.

Uni ver si te tet har ikke en kom plett 
over sikt over hvor man ge stu den ter 
som gjør det te.

– Noen gjør det for en el ler fle re av-
de lin ger, and re for kor te re pe ri oder. 
År sa ke ne kan være jobb si tua sjon, fa-
mi lie el ler lig nen de. Som sagt er ikke 
det te noe vi an be fa ler, men vi ser jo at 
det er stu den ter som kla rer å job be 
struk tu rert og grun dig også i sli ke si-
tua sjo ner, og som på eget ini tia tiv fin-
ner seg sam ar beids part ne re, sier hun.

godt, et ter som hun skrev sin mas ter
opp ga ve om bar ne verns rett.

MI NO RI TETS BAK GRUNN

– Hvor for vil le du bli ad vo kat?
– På vi de re gå en de sko le tok jeg fa get 

Lov og rett, noe som fat tet min in ter
es se. I til legg kom mer jeg fra et land 
der retts sy ste met ikke er så ut vik let, og 
til hø rer en et nisk mi no ri tet som all tid 
har vært un der trykt. Det te vek ket min 
in ter es se for rett fer dig het, sier Bul duk.

– Må let mitt har all tid vært å gjø re det bes te ut 
av alt. Hvis du spør meg hvor du ser meg om ti 
år, så er jeg kan skje blitt en po pu lær ad vo kat. 
Men for å være rea lis tisk, så vil jeg bare være 
meg selv, sier Di lan Bul duk. Foto: Kjers ti 
Lun den Nilsen, Trondheim24.no uten å følge

forelesningene
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Et lite utvalg av presidentens åpne 
meldinger på Twitter.
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Do nald Trumps inn tog i Det hvi te hus har skapt bøl ger blant 
ju ris ter. Nå har han fått be skjed av Den in ter na sjo na le ad vo kat -
for en in gen om ikke å for sø ke å plas se re seg selv over lo ven.

TEKST: NINA SCHMIDT

IBA anklager Trump for  
å undergrave rettssikkerheten

Den in ter na sjo na le ad vo kat for en in gen 
IBA har sendt ut et ny hets var sel der 
den kre ver øye blik ke lig slutt på at pre
si dent Do nald Trump un der gra ver det 
ame ri kans ke retts ve se net – og der av 
retts sik ker he ten – gjen nom per son
angrep på re spek ter te ju ris ter.

IBAs fers ke pre si dent, tsjek ke ren 
Martin Solc, un der stre ker at USAs 
pre si dent har en selv skre ven rett til å 
ut ste de pre si dent ord re, så kal te exe cu
ti ve or ders, og at om trent samt li ge 
ame ri kans ke pre si den ter har gjort det.

«Men når det er en kon flikt mel lom 
pre si den tens øns ker og gjel den de 
men nes ke ret tig he ter, så må dom me re 
få lov til å av gjø re sa ker upar tisk, uten 
frykt, be grens nin ger el ler util bør lig 
på virk ning, og i sam svar med egen 

tolk ning av lo ven og fak tum. Pre si dent 
Trumps inn rei se for bud er uom tvis te lig 
et slikt til fel le», skri ver Solc.

Pre si den ten un der gra ver retts sik ker
he ten, me ner han.

«Retts sik ker het, det år hund re lan ge 
prin sip pet om at lo ven bør sty re en 
na sjon, er noe som blir kut tet i hver 
gang pre si dent Trump of ent lig går til 
an grep på en dom mer og vi ser mis til lit 
til en dom mer. Ikke bare er det te 
de mo ra li se ren de for det en kel te in di
vid som er må let for en slik for akt, 
men i bre de re for stand så ska der det 
sam fun nets til lit til retts sy ste met. Pre si
den ten må hus ke på – alle sine ut ta lel
ser om å mot vir ke eli tis me til tross – at 
han ikke må for sø ke å plas se re seg selv 
over lo ven», skri ver Solc.

Det te sier Jon WesselAas, sty re le
der i Den in ter na sjo na le ju rist kom
mi sjo nen i Norge (ICJNorge). 
Han min ner om at in gen sy ste mer 
er helt im mu ne, og pe ker på at 
Trumps for gjen ge re Bush og Oba
ma beg ge ut vi det om rå det der pre
si den ten har så kalt «exe cu ti ve priv
i lege»; spørs mål som gjel der na sjo nal 
sik ker het.

– I spørs mål om na sjo nal sik ker het 
står ikke den ame ri kans ke grunn lo
ven like sterkt. Tra di sjo nelt har dom
sto len her vært litt til ba ke hol den, og 
også lov gi ver er spilt litt ut.

– Det som fore går på om rå det er 
stort sett unn tatt of ent lig het, og 
vel dig mye av over vå kings re gi met 
i USA fal ler inn her, noe som har 
gjort det van ske lig å kjø re sa ker i 
retts ap pa ra tet, inn til Snowden kom 
med sine av slø rin ger. Får man nå en 
pre si dent som er enda mer vil lig 
enn sine for gjen ge re til å gjø re ting 
in nen for den ne bob len, kan si tua
sjo nen bli des to ver re. Han får ikke 
av vik let dom sto le ne el ler kon gres
sen uten kupp lig nen de til tak, men 
han kan fort satt gjø re gan ske mye 
ska de på de mo kra ti et og retts sta ten, 
sier Wessel Aas.

– Obama bruk te en an nen re to
rikk og pe ne re ord, men de ler av 
dro ne pro gram met hans bru kes til 
hva man som ju rist vil kal le uten
retts li ge hen ret tel ser. Dis se kan 
be ord res di rek te av pre si den ten, 

uten lov og dom, un der «exe cu ti ve 
priv i lege», fort set ter han.

Han min ner om at fle re vars le re 
enn noen sin ne ble for fulgt un der 
Obamas ad mi nist ra sjon, og om at 
USA til og med har fengs let jour na lis
ter som ikke har vil let røpe sine kil der.

– I sli ke sam men hen ger har ju ris ter 
et sær lig an svar for å opp tre til for svar 
for retts sta ten, og til ikke å la seg bli 
mak tens la kei er, sier WesselAas.

Der som folks be visst het om vik
tig he ten av de mo kra tis ke in sti tu sjo
ner og makt for de lin gen skjer pes, vil 
det være et gode, me ner han, og har 
stor tro på det han kal ler de mo kra
tis ke, gode kref ter i USA.

– Men hvor dan retts sta ten fun ge
rer over tid, av hen ger ikke bare av 
uav hen gi ge ju ris ter, men også blant 
an net om hvor dan pen ge ne fly ter. 
Det er mye pen ger i ame ri kansk 
po li tikk, med tun ge næ rings in ter es
ser in vol vert. Hvis dis se kref te ne 
fø ler at det gjel der å være på god fot 
med pre si den ten, for di de vil at han 
skal åpne dø rer for dem, el ler for at 
de skal få lov til å pro du se re uten 
for man ge be grens nin ger, vil de ha 
be hov for å støt te ham. Da blir det 
upo pu lært å rope at kei se ren er 
na ken. Det te er et an svar for lig ger 
på alle sek to rer i sam fun net. Hvis 
man ikke har en kul tur der folk er 
sam vit tig hets ful le og sier fra når 
noe er galt, da kan det vir ke lig 
be gyn ne å rak ne.

– Kan ska de de mo kra ti et 
og retts sta ten

– Al le re de før Trump kom på ba nen, har USA, skritt for 
skritt, etab lert sy ste mer i re pres siv ret ning på det 
na sjo na le sik ker hets om rå det. Det te gjør at man i stør re 
grad blir av hen gig av hvem som sit ter ved mak ten, 
og må ha mer til lit til at full mak te ne ikke mis bru kes.

Det er ikke tvil om at retts sta ten i USA har et mye mer 
ro bust skje lett enn for eks em pel i Tyr kia og Russ land, sier 
Jon Wessel-Aas.

Ju ris ter må kun ne stå i stor men
– Den da gen ju ris te ne svik ter, vil retts-
sta ten stå i al vor lig fare. Der for er det så 
utro lig vik tig å ut dan ne ju ris ter med høy 
etisk stan dard som kan stå opp reist i en 
storm.

Det sier As bjørn Strand bak ken, de-
kan ved Ju ri disk fa kul tet ved Uni ver si-
te tet i Ber gen.

– Hele for må let med jus ut dan nin gen 
er å byg ge opp om retts sta ten. Hvis vi 
svik ter på det te om rå det, er vi vir ke lig ute 
og syk ler. Det er lett å dra pa ral lel ler til 
Tysk land un der kri gen. Hvis du går i Ber-
lin der det gam le Ge sta po-ho ved kvar te-
ret lå, hen ger det bil der av folk som ble 
ofre for na zis te ne langs min ne mu ren. Det 
som slår deg, er at utro lig man ge av dem 
var ju ris ter, sier Strand bak ken.

Han vi ser også til Høy es te retts rol le 
her i lan det un der an nen ver dens krig, 
hvor samt li ge dom me re fra tråd te for di 

de nek tet å føl ge for ord-
nin ger i strid med fol ke-
retts li ge reg ler.

– Ju ris ter må hol de fa nen høyt, være 
par ti po li tisk nøy tra le, men slå ring om 
rettstatens ver di er. Jeg vil ikke ut ta le 
om meg om hva som kan skje i USA, 
men leg ger til grunn at de som har 
makt i USA re spek te rer de reg le ne som 
al le re de er ved tatt. Jeg er ikke di rek te 
be kym ret her og nå, for USA er tross alt 
et de mo kra ti, men det blir vel dig spen-
nen de der som po li tis ke kurs end rin ger 
ut ford rer en del av retts stats ver di ene.

Ut vik lin gen i USA fø rer til man ge in ter-
es san te ju ri dis ke dis ku sjo ner, me ner han.

– Dis ku sjo ne ne er al le re de i gang om 
hvil ken kom pe tan se pre si den ten har, 
og hvil ke ut ford rin ger kon gres sen står 
over for. Vi ser vel dig mye spen nen de 
juss, sier Strand bak ken.

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
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Fri rettshjelp og advokatskifte
Etter rettshjelplovens system er utgangs
punktet at det ofentlige skal dekke 
utgifter til bistand fra én advokat én gang 
i én og samme sak. Hvis klienten velger 
å bytte advokat, må vedkommende 
i utgangspunktet selv dekke merutgiftene 
ved et slikt skifte. Fordi klienten som 
hovedregel selv må betale merutgiftene 
ved å skifte advokat, vil det alltid være en 
risiko for en advokat å bistå en klient som 
tidligere har benyttet en annen advokat 
i en sak hvor det er innvilget fri rettshjelp. 
En advokat som blir oppsøkt av en klient 
som ønsker å skifte advokat, må derfor få 
kartlagt omfanget av tidligere advokats 
arbeid. Det er advokatens risiko dersom 
vedkommende påtar seg et oppdrag i en 
sak hvor klienten tidligere har vært bistått 
av en annen advokat. Denne risikoen er 
ikke ubetydelig, idet det i praksis er lagt 
til grunn at det ikke skal være kurant 
å bytte advokat, med mindre klienten selv 
dekker merkostnadene.

Det fremgår av salærforskriften § 12 
første ledd at det ved et advokatskifte 
som hovedregel skal foretas en skjønns
messig avkortning i den nye advokatens 
salær. Forskriften legger opp til en  
ordning der det i utgangspunktet skal 
gjøres full avkortning i salæret til advokat 
nr. 2. Fra hovedregelen om at det skal 
gjøres full avkortning, gjelder to unntak. 
For det første hvor klienten har en  
berettiget grunn til å skifte advokat, og 
for det andre hvor man etter en konkret 
skjønnsmessig rimelighetsvurdering 
kommer til at det ofentlige bør dekke 
deler av merutgiftene ved skiftet.

Berettiget skifte av advokat vil bl.a. være 
tilfelle hvor advokaten trekker seg uten 

at det er begrunnet i klientens forhold, 
f.eks. ved advokatens sykdom eller døds
fall. Høyesterett har i Rt. 2010 side 
1192 uttalt at skifte av advokat som følge 
av fødselspermisjon er utenfor klientens 
kontroll, og at det ikke er rimelig å gjøre 
avkortning i en slik situasjon. Det må 
kunne legges til grunn at det samme 
etter en konkret vurdering vil gjelde for 
andre permi sjoner av lengre varighet, 
ved avvikling av advokatpraksis, stort 
arbeidspress og andre situasjoner som 
klart er utenfor klientens kontroll.

De fleste advokatskifter skjer fordi 
klienten ikke er fornøyd med advokaten, 
oppfølgingen av saken eller resultatet av 
bistanden. Ved slike skifter er regelen 
at det skal gjøres full avkortning.  
Situasjonen kan likevel være slik at 
advokaten ikke bistår med et minimum 

av det man må forvente, f.eks. ikke 
mulig å få tak i, følger ikke opp på noen 
måte eller har utført et direkte kritikk
verdig arbeid. Slike grove overtramp er 
sjeldne og må dokumenteres eller sann
synliggjøres for at det skal være aktuelt 
å gjøre unntak fra full avkortning ut fra 
en skjønnsmessig rimelighetsvurdering. 
NB! Det er ikke tilstrekkelig at klienten 
gir uttrykk for at vedkommende ikke er 
fornøyd med sin første advokat.

For å unngå misforståelser er det viktig at 
en advokat som vurderer å overta en fri 
rettshjelpsak uttrykkelig informerer 
klienten (søkeren) om at vedkommende vil 
risikere å måtte dekke mer omkostningene 
ved skiftet selv, og etter advokatens egen sats.

Se nærmere rundskriv SRF-1/2017 
om fri rettshjelp pkt. 2.10.

Ny forbrukerklagelov
Stortinget har vedtatt lov om For
brukerklageutvalget (forbruker klage-
loven). Det legges opp til at den nye 
loven trer i kraft 1. mars 2017. For
brukertvistutvalget endrer navn til  
Forbrukerklageutvalget, og forbruker
tvistloven blir opphevet. Loven skal 
bidra til at forbrukerne kan få en rask 
og billig avgjørelse i klagesaker, uten 
å måtte gå til domstolene. Forbruker
rådet skal fortsatt megle i sakene før de 
behandles av Forbrukerklage utvalget. 
Forbrukerrådet og Forbruker klage
utvalget skilles imidlertid organisatorisk 
fra hverandre, slik at Forbrukerrådet 
blir et selvstendig meglingsorgan og 
ikke et saks forberedende organ for 
Forbruker klageutvalget, slik dagens 

ordning er. Forbrukertvistutvalgets 
saksområde videreføres (saker etter 
angrerettloven, håndverkertjenesteloven 
og forbruker kjøp) Forbruker klage
utvalget skal dessuten kunne trefe 
bindende av  gjørelser i andre saker hvor 
Forbrukerrådet har meglet uten 
å komme til minnelig løsning, og saken 
anses prinsipiell. Dette gjelder saker som 
ikke hører inn under For brukerklage
utvalgets ordinære saks område. Dette 
kan for eksempel være klage på en 
tjeneste som ikke omfattes av saks
området til en bransjenemnd. Loven 
må sees i sammenheng med lov nr. 
29/2016 om klageorganer for  
forbrukersaker, som trådte i kraft 
1. juli 2016.

Vi tilbyr også en rekke e-kurs innen flere rettsområder! Les og bestill på jus.no.

Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på!

Diverse kurs
Hvitvasking – praktisk gjennomføring 25. APR.
av regelverket i advokatvirksomhet
Writing Modern Legal English 3. APR.

Arbeidsrett
Det årlige arbeidsrettskurset, Bergen 9.–10. MAR.

Alternativ tvisteløsning
Voldgiftsdommerutdanningen                                     6. FEB.–24. MAI
Forhandlingskurs på Harvard-campus – Workshop 26.–28. JUN.
Forhandlingskurs på Harvard-campus – Advanced 29.–30. JUN.

Asyl- og utlendingsrett
Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett 24. APR.

Bank, finansiering og valuta
Finansdagen 15. MAR.

Barnerett
Det årlige barnerettskurset                                             30.–31. MAR.

Bistandsadvokater
Det årlige bistandsadvokatkurset 2.–3. MAR.

Bolig- og eiendomsrett
Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene (Oslo) 27. MAR. 
Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene (Bergen)        28. MAR.
Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene (Trondheim) 29. MAR.

Byggekontrakter og entrepriserett
Entreprisedagen 26. APR.

Compliance
Complianceutdanningen                                          29. MAR–15. JUN.

Energi- og miljørett
Det årlige kurset i energi- og miljørett                                7.–8. MAR.

Erstatningsrett
Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 23. MAR.
Fagforum i personskadeerstatning                           5. APR.–29.NOV.
Personskadeerstatning                                                           3.–4. MAI

Etikk
Etikk og risikohåndtering for advokater                                  28. FEB.
Fifty ways to lose your licence                                                 27. APR.

Forvaltningsrett og statsrett
Offentleglova   21. MAR.
Habil eller inhabil? 24. APR.
Sentrale temaer i kommunalretten 11. MAI

Forhandlinger
Strategiske forhandlinger 26. APR.

IKT
Det årlige IKT-rettskurset 2.–3. MAR.

Konkurs
Beslagsrettens omfang ved konkurs og tvangsfullbyrdelse   4. APR.
Utleggstrekk – utlegg i lønnskrav m.v 3. MAI.
Omstøtelse i konkurs 4. MAI.
Det årlige konkursrettskurset i Kristiansand 8.–9. JUN.

Konkurranserett
Det årlige statsstøttekurset                                             23.–24. MAR.

Kontraktsrett
Drafting and Negotiation International Contracts          22.–23. MAR.
Drafting contracts in English 4. APR.

Ledelse
Fagforum i ledelse                                                      6. APR.–31.AUG.

Offentlige anskaffelser
Det årlige kurset i offentlige anskaffelser 3.–4. MAI

Opphavsrett
Det årlige opphavsrettskurset 9.–10. MAR.

Personvern
Personvern i praksis – reprisekurs 10. MAI

Regelteknikk
Praktisk regelteknikk 1.–2. MAR.
Praktisk regelteknikk 7.–8. JUN.
Regelteknikk – gjennomføring av EU/EØS
forordninger og direktiver                                                          9. JUN.

Regnskap og økonomi
Økonomiforståelse 9.–10. MAR.
Fordypningskurs i økonomi 4.–5. MAI

Selskapsrett
Frokostkurs om ansattes medeierskap i aksjeselskaper       2. MAR.

Sivilprosess
Avhør av parter og vitner                                                 13.–14. MAR.
Argumentasjon og prosedyreteknikk 24. APR.
Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett 8. MAI

Shipping og offshore
International Shipping – Relations and Negotioation    26.–28. APR.

Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
Det årlige ekspropriasjonsrettskurset                            28.–29. MAR.

Tvangsfullbyrdelse og inkasso
Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse 3.  MAI
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Ikrafttredelse nye lover
27. januar 2017
Justis og beredskapsdepartementet:
LOV-2017–01–27–03 om endringer 
i politiloven (midlertidig bevæpning). 
Endringen i § 29 innebærer en tyde
ligere forankring av bestemmelsen om 
midlertidig bevæpning i våpen instruks 
for politiet. Det er satt rammer for 
hvilke situasjoner som kan begrunne 
midlertidig bevæpning. Permanent 
bevæpning av politiet kan bare 
besluttes dersom dette er hjemlet i lov. 
Gjeldende prinsipp om at norsk politi 
som hovedregel skal være ubevæpnet, 
er ikke endret.

1. februar 2017
Arbeids og sosialdepartementet:
LOV-2016–06–17–25 om endringer 
i folketrygdloven, lov om Statens 

pensjonskasse og enkelte andre lover 
(økt minste pensjonsnivå til 
enslige alderspensjonister og 
andre endringer), hele endringsloven 
i kraft.

Kunnskapsdepartementet:
LOV-2017–01–13–1 om endringer 
i opplæringsloven (tidsbegrenset 
dispensasjon fra kravet om  
relevant kompetanse i under-
visningsfaget). Lærere som oppfylte 
kravet for å bli ansatt som lærer før 
1. januar 2014, får dispensasjon fra 
kravene om relevant kompetanse 
i undervisningsfaget frem til 1. august 
2025. Det samme gjør de lærerne som 
på grunn av overgangsregler fullfører 
den tidligere allmennlærerutdanningen 
etter 1. januar 2014.

Om kravet etter 
forvaltningsloven 
til informasjon 
om klageadgang.
Lovavdelingens uttalelse – JDLOV-
2016–5341 – gjelder informasjon om 
klageadgang ved underretning om 
enkeltvedtak. Forvaltningsloven 
§ 27 tredje ledd første punktum 
bestemmer at «[i] underretningen skal 
videre gis opplysning om klage
adgang, klagefrist, klageinstans og den 
nærmere fremgangsmåte ved klage». 
Lovavdelingen uttalte:

«Ordlyden i forvaltningsloven § 27 
tredje ledd er […] i utgangspunktet 
klar, men når de rettssikkerhetshen
synene som begrunner regelen, ikke 
gjør seg gjeldende, kan vi ikke se at 
det bør være noen plikt for forvalt
ningen til å opplyse om klageadgang 
mv. der parten har fått innvilget en 
søknad fullt ut. Vi understreker  
imidlertid at dette bare gjelder der 
parten har fått fullt medhold. Ved for 
eksempel delvis innvilgelse av en 
søknad må plikten til å opplyse om 
klageadgangen overholdes.»

Hverken forvaltningsloven eller  
forvaltningslovforskriften stiller krav 
om at underretningen om retten til 
å klage skal gjennomføres ved bruk 
av noe bestemt skjema.

Skatteforvaltnings-
håndboken
Skattedirektoratet har gitt ut første 
utgave av Skatteforvaltningshånd
boken (bare i elektronisk utgave). 
Den omtaler alle bestemmelsene 
i skatteforvaltningsloven. Det er lagt 
særlig vekt på hva som er nytt 
innen for de enkelte skatte og 
avgiftsarter som omfattes av loven. 
Boken er tilgjengelig på  
skatteetaten.no og Lovdata Pro.

Rettsvern i konkurs 
for ikke tinglyste 
eiendomsoverføringer
Høyesterett avsa enstemmig dom  
5. januar 2017 – HR-2017–33-A 
(Forusstranda Næringspark) – som 
blant annet reiste spørsmål om erverv 
ved fisjon omfattes av begrepet «stiftet 
ved avtale» i tinglysingsloven § 23 
første ledd første punktum. I dette 
tilfellet hadde selskapet som overtok 
fem næringseiendommer, bevisst unnlatt 
å tinglyse eiendomsoverføringene fordi 
man ikke ønsket å betale dokument
avgift flere ganger.

Høyesterett kom i likhet med tingretten 
og lagmannsretten til at fisjon falt inn 
under lovens begrep «rett som er stiftet 
ved avtale». NB! De omtvistede eien
dommene gikk derfor inn i beslaget til 
konkursboet. Ekstinksjonsregelen i § 23 
er absolutt. Forarbeidene til tinglysings

loven avklarer ikke hvordan begrepet 
«avtale» skal forstås. Høyesterett viste 
imidlertid til at innholdet i annen 
lovgivning gav vesentlige holdepunkter 
for forståelsen: Sjøloven § 25, luftfarts
loven § 3–31 (begge steder «frivillig 
stiftet rett») og borettslagsloven § 6–11 
(«rett som byggjer på frivillig disposi sjon»). 
I lovforarbeider og rettspraksis er det 
lagt til grunn at begrepet «frivillig stiftet 
rett» svarer til begrepet «stiftet ved 
avtale» i tinglysingsloven § 23, jf. også 
Rt. 1998 side 268 (Dorian Grey) på 
side 274.

Høyesterett kom også til at selv om det 
for enkelte av eiendommene var gått 
mer enn full hevdstid (20 år) siden  
fisjonen, var rettsvern ikke etablert ved 
selvstendig rettsvernshevd.

Ulvesaken
Spørsmålet om felling av ulv har blitt 
et omstridt politisk tema. Regjeringen, 
som i utgangspunktet sier nei til 
lisensfelling av flere enn 15 ulver, 
har støttet seg på Lovavdelingens 
uttalelse publisert 15. desember 2016 
– JDLOV-2016–7859 – hvor 
konklusjonen er:

«Det materialet som er stilt til 
Lovavdelingens disposisjon, gir 
ikke grunnlag for å konstatere at 
vilkårene for felling av ulv er oppfylt 
i de aktuelle tilfellene. Det er klarest 
når det gjelder vilkårene etter Bern-
konvensjonen artikkel 9. Det er 
ikke så klart når det gjelder natur-
mangfoldloven § 18. En eventuell 
internrettslig adgang til å tillate  
felling fritar imidlertid uansett ikke 
Norge fra de folkerettslige for
pliktelsene etter Bernkonvensjonen.» 
(uthevet her).

Straffutmåling og sivile krav ved  
domfellelse for menneskehandel til 
prostitusjon
Høyesterett avsa 8. desember 2016 
enstemmig dom – HR-2016–2491-A 
– som særlig har betydning for 
spørsmålet om restitusjon og  
erstatningsansvar for inntekter vunnet 
ved menneskehandel. Tre kvinner fra 
Bulgaria var blitt utnyttet til prostitu
sjon i Norge. For to av dem gikk for
holdet over ca. ett år og utbyttet var 
én million kroner. Disse handlingene 
hadde skjedd som ledd i aktivitetene til 
en organisert kriminell gruppe, jf. straffe-
loven (1902) § 60 a (videreført 
i strafeloven 2005 § 79 bokstav c). 
Høyesterett fastsatte strafen til fem år 
og seks måneder for hovedmannen og 
fire år for en medvirker, som i tillegg 
hadde utnyttet en annen kvinne til 
prostitusjon.

Ett spørsmål var om de fornærmede 
hadde krav på tilbakebetaling av 
inntektene de hadde hatt fra prostitu
sjonen, og som urettmessig var fratatt 
dem. Høyesterett kom til at mot
tagerne pliktet å restituere pengene 
til de fornærmede. Medvirkeren var 
erstatningsansvarlig for de samme 
beløpene. De fornærmede ble tilkjent 
oppreisning.

Dommen har uttalelser om forholdet 
til «reproberte» rettsforhold og rettslig 
vern for kravene som saken gjaldt. 
Høyesterett tok i dommen ikke stilling 
til det generelle spørsmålet om  
erstatningsrettslig vern for prostitusjons
inntekter.

Salg av fast eiendom som  
er arvet – seksjonering  
– diskontinuitet
Skattedirektoratets bindende forhånds
uttalelse – BFU-2016–10 – gjaldt 
spørsmål om arv av to leiligheter/ 
seksjoner var omfattet av reglene om 
diskontinuitet. Skattedirektoratet 
konkluderte med at vilkårene for 
diskontinuitet var oppfylt, jf. skatte loven 
§ 9–7 femte ledd. Inngangs verdien på 
leilighetene/seksjonene til arvingene 
skulle derfor oppjusteres til markedsverdi 
på dødsfallstidspunktet for arvelater.

Skattedirektoratet la til grunn at 
vilkårene til bo og eiertid for arve
lateren var oppfylt. Men man måtte 
også vurdere om seksjoneringen av 

eiendommen i to seksjoner igangsatt før 
arvelaters død, kunne få betydning for 
hvordan et fremtidig salg av seksjonene 
skal vurderes skattemessig for arvingene. 
I utgangspunktet vurderes bo og eier
tid selvstendig for hver seksjon, og botid 
kan kun opparbeides av eier i den  
seksjonen vedkommende faktisk bor. 
Men det fremgår av ligningspraksis at 
i det tilfellet eieren har opparbeidet 
eier og botid til eiendommen før  
eiendommen ble seksjonert, beholder 
han opparbeidet eier og botid også 
etter seksjoneringen. Dette uavhengig 
av at selve seksjoneringen først ble  
godkjent etter arvelaters død.

Hovedregelen er at arvingene overtar 
arvelaters inngangsverdi (kontinuitets-
prinsippet), jf. skatteloven § 9–7 
første ledd. Det er imidlertid gjort 
unntak fra regelen om kontinuitet for 
bolig og fritidseiendom når arvelater kunne 
realisert eiendommen uten gevinst
beskatning på dødsfallstidspunktet, jf. 
§ 9–7 femte ledd. Følgelig er det  
diskontinuitet som gjelder for slike 
formues objekt. Eventuelle verdiendringer 
på leilighetene/seksjonene i arvingenes 
egen eiertid vil føre til skattepliktig 
gevinst eller fradragsberettiget tap, med 
mindre arvingene selv oppfyller vilkårene 
for skattefri realisasjon på salgstidspunktet.
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Miljøkriminalitet 
– feilrapportering 
av lakselus
Høyesterett avsa 9. desember 2016 
enstemmig dom – HR-2016–
2507-A – som gjaldt straf for feil
rapportering av lakselus. Et opp
drettsanlegg i Trøndelag ble dømt til 
å betale en bot på 6 millioner kroner 
for diverse brudd på reglene om tiltak 
mot lakselus. Oppdrettsselskapet var 
dømt som følge av handlinger foretatt 
av selskapets tidligere daglige leder. 
Høyesterett kom til at selskapet, 
i tillegg til boten, ikke skulle ilegges 
straf i form av at de mistet retten til 
å utnytte to oppdrettskonsesjoner i en 
begrenset tidsperiode. Et vilkår for 
straf i form av slikt rettighetstap er at 
hensynet til samfunnsvernet gjør det 
nødvendig.

Straff for dataheleri – nedlastning og 
deling av store mengder fotografier og 
filmer av unge kvinner fra nettet uten 
samtykke
Høyesterett avsa 3. november 2016 
enstemmig dom – HR-2016-2263-A 
– som gjaldt strafutmåling for over
tredelse av straffeloven (1902) § 317 
om utbytteheleri, jf. åndsverkloven 
§ 54 jf. § 45c, for nedlastning og 
deling av store mengder fotografier og 
filmer av unge kvinner fra nettet uten 
deres samtykke. En ung mann hadde 
ved bruk av torrentteknologi lastet 
ned og indirekte delt i alt 36 270 filer 
med bilder av unge kvinner. Bildene 
var av privat karakter, for en stor del 
nakenbilder. De fleste bildene var  
«selfies» – opprinnelig delt av kvinnene 
selv i sosiale medier som «Snapchat»  

– i tiltro til at de ikke kunne eller ville 
bli spredt videre. Disse bildene hadde 
blitt spredt på internett gjennom 
nettsteder hvor brukerne i nettfora 
kunne utveksle bilder av kvinner. 
Et særlig formål med slik deling var 
– så langt mulig – å dele bilder av 
identifiserte kvinner. De bildene som 
domfelte delte med andre i fildelings
verktøyet, stammet opprinnelig fra slike 
nettsteder, og var sortert i under
mapper etter fylke og navn slik at 
mange av kvinnene lett kunne  
identifiseres. Høyesterett kom til at 
strafen for dette isolert sett måtte 
settes til fengsel i fire måneder.

Innføring av et nasjonalt for-
bud mot ansiktsdekkende plagg 
i utdanningsinstitusjoner
Lovavdelingen har i en uttalelse 
– JDLOV-2016–6700 (publisert 
18. januar 2017) – vurdert de menneske
rettslige spørsmål som reiser seg ved en 
innføring av et nasjonalt forbud mot 
ansiktsdekkende plagg i utdannings
institusjoner (nikab, burka og andre 
plagg som dekker ansiktet helt, f. eks. 
finlandshetter og skjerf trukket opp over 
nesen). Lovavdelingen har en god  
gjennomgang av de rettslige utgangs
punkter. Kort om konklusjonene:

EMK artikkel 9 nr. 2 – religions-
frihet: «På bakgrunn av den praksis fra 
EMD som foreligger, fremstår det etter 
vår vurdering som klart at forbud mot 
ansiktsdekkende plagg i ofentlige 
utdanningsinstitusjoner begrunnet 
i hensynet til å sikre for eksempel sosial 

interaksjon, læring og kommunikasjon, 
ikke er i strid med EMK artikkel 9. 
Så vidt vi kan se, gir EMK adgang til 
å forby bruk av ansiktsdekkende plagg 
for ansatte og barn/elever/studenter/
deltakere, både i forbindelse med 
undervisning og på utdannings
institusjonens område i pauser og 
liknende. Et slikt forbud må også kunne 
gjelde for ansatte og barn/elever/ 
studenter/deltakere på turer,  
ekskursjoner og lignende i tilknytning 
til utdanningsinstitusjonens under
visning eller virksomhet.»

Et forbud mot at undervisnings
personell og barnehageansatte bruker 
ansiktsdekkende plagg vil heller ikke 
krenke religionsfriheten. Et forbud må 
også kunne omfatte private utdannings

institusjoner. Et forbud mot bruk av 
ansiktsdekkende plagg som er begrenset 
til å gjelde i utdanningsinstitusjoner, 
antas ikke å være i strid med SP artikkel 
18 nr. 3 eller barnekonvensjonen 
artikkel 14 nr. 3. Et forbud vil ikke 
være i strid med Grunnloven § 16. 
Det er heller ikke holdepunkter for å 
anta at et forbud mot ansiktsdekkende 
plagg i utdanningsinstitusjoner som ikke 
er i strid med religionsfriheten, vil være 
i strid med retten til privatliv eller ytrings
friheten, jf. Grunnloven § 102, EMK 
artikkel 8, SP artikkel 19, barne-
konvensjonen artikkel 16 og Grunn-
loven § 100. Et forbud mot ansikts
dekkende plagg i utdannings  institusjoner 
antas ikke å ville komme i konflikt med 
diskrimineringsforbudene i SP artikkel 26 
og barnekonvensjonen artikkel 2.

EU-domstolen: 
Grensearbeideres 
stebarn kan være 
«barn»
EUdomstolen avsa 15. desember 
2016 dom (sak C401, 402 og 
403/15). Sakene dreide seg om 
sosiale fordeler for stebarn av 
unionsborgere som beveger seg over 
landegrensene, jf. TEUV (Traktaten 
om Den europeiske unions virke
område) artikkel 45 og artikkel 7 
i forordning (EU) nr. 492/2011 
om fri bevegelse av arbeidskraft. 
Denne forordningen er gjennomført 
i norsk rett i LOV-2012–12–14–81 
(EØS-arbeidstakerloven), hvor 
forordningen er inntatt. Domstolen 
kom til at barn av en grensearbeiders 
ektefelle eller registrerte partner kan 
anses som grensearbeiderens barn 
når det gjelder å kvalifisere for 
sosiale fordeler. Se omtale av  
dommen i EuroRett nr. 1:2017.

Inhabilitetsreglene 
for rettsoppnevnte 
sakkyndige

Rettslig kontroll av beslag

Høyesterett avsa enstemmig dom 
13. januar 2017 – HR-2017–91-A 
– som gjaldt spørsmålet om inhabilitet 
for to rettsoppnevnte sakkyndige. 
Høyesterett kom til at de sakkyndige 
ikke var inhabile, jf. straffeprosess-
loven § 142 første og andre ledd.

En mann var satt under etterforskning 
for blant annet grov familievold mot 
tidligere samboer og parets felles datter. 
Tingretten oppnevnt to sakkyndige 
i saken, jf. straffeprosessloven § 237, 
jf. § 138, og de samme sakkyndige ble 
oppnevnt for lagmannsretten. De sak
kyndige var kolleger og samboere. 
Høyesterett fant det ikke tvilsomt at de 
sto i et avhengighetsforhold til hverandre 
som kunne tenkes å påvirke deres evne 
til kritiske vurderinger av hverandres 

Høyesterett i avdeling avsa kjennelse 
16. januar 2017 – HR-2017–111-A 
– som gjaldt krav i medhold av straffe-
prosessloven § 208 om at tingretten 
skal gå gjennom databeslag for å sortere 
ut siktedes epostkorrespondanse med 
advokater, som er omfattet av beslags
forbudet i § 204 første ledd. Det var 
særlig spørsmål om retten kan sette som 
vilkår for en slik gjennomgang at siktede 
spesifiserer hvilke konkrete eposter som 
kreves tatt ut.

Økokrim tok beslag blant annet fra 
siktedes servere, mobiltelefoner og 
minne pinner. Siktede krevde at ting
retten måtte sortere ut av databeslaget 
hans epostkorrespondanse med 

faglige oppfatninger. Dersom  
intensjonen fra starten av hadde vært 
å få to selvstendige faglige vurderinger, 
måtte det ha vært klart at de begge ville 
ha vært inhabile, jf. § 142 første ledd. 
Meningen var imidlertid opprinnelig 
bare å oppnevne én sakkyndig. Den 
andre sakkyndige ble oppnevnt etter 
ønske fra den som opprinnelig ble 
forespurt. Høyesterett kom etter en 
nærmere vurdering til at det var 
naturlig å se det slik at det var to sak
kyndige som delte ett oppdrag. Selv om 
den valgte løsningen kunne skape 
uklarhet om rollene som gjorde at 
den ikke var ideell, var dette ikke til 
strekkelig tungtveiende til å medføre 
inhabilitet for de to sakkyndige, jf. 
§ 142 første ledd.

advokater, som er omfattet av beslags
forbudet. Tingretten satte som vilkår for 
å foreta en slik gjennomgang at siktede 
selv spesifiserte enkeltdokumenter/de 
enkelte bevis han ønsket beslaget hevet 
for. Høyesterett kom – som lagmanns
retten – til at strafeprosessloven gir  
siktede krav på rettslig kontroll av 
«beslaget», og at det ikke var hjemmel 
for å sette et slikt vilkår. Tingrettens 
beslutning ble følgelig opphevet.

Saken viste videre at det er et praktisk 
behov for avklaring av håndteringen av 
databeslag som det under politiets  
gjennomgang av materialet viser seg 
inneholder advokatkorrespondanse. 
Høyesterett pekte her på at det er 

påtalemyndigheten som har primær
kompetanse til å foreta beslag. Det er 
derfor påtalemyndigheten som i første 
hånd har ansvaret for å sørge for at det 
ikke beslaglegges materiale utover det 
loven hjemler. Problemstillingen har 
fellestrekk med situasjonen hvor påtale
myndigheten ved gjennomgang av 
materiale fra kommunikasjonskontroll 
blir klar over at en samtale er mellom 
en advokat og en klient, eller det kan 
være usikkert om det dreier seg om en 
klientsamtale. Høyesterett pekte på 
muligheten for at også advokatkorres
pondanse sorteres ut etter mønster av 
de retningslinjene som tidligere er  
trukket opp i rettspraksis for disse sakene.



Advokatbladet 2–2017    3938    Advokatbladet 2–2017

JU§NYTT nr. 2/2017

EMD: Tvangssalg 
av borettslagsleilighet 
uten muntlig  
forhandling
EMD avsa 20. desember 2016 dom 
i saken Sagvolden v. Norway (sak nr. 
21 682/11). Spørsmålet var om prosessen 
ved tvangssalg av en borettslagsleilighet 
utgjorde krenkelse av EMK artikkel 6 
og artikkel 8. Det ble anført at ikke å 
avholde muntlig forhandling utgjorde 
krenkelse av artikkel 6 – retten til en rettferdig 
rettergang. Fra sammendraget i Lovdata:

«Innledningsvis påpekte Domstolen at 
en muntlig, ofentlig og rettferdig retter
gang er en grunnleggende rettighet. 
Domstolen viste til relevante momenter 
utpenslet i rettspraksis, herunder at retten 
til muntlig høring ikke er absolutt. 
Av efektivitetshensyn eller prosess
økonomiske hensyn kan det være nød
vendig med skriftlig prosess. Hvorvidt 
det er adgang til å gjøre unntak fra hoved
regelen om muntlig høring beror på 
sakens karakter. Domstolen bemerket at 
det ikke forelå holdepunkter som tilsa at 
borettslagssaken ikke kunne bli rett ferdig 
behandlet gjennom skriftlig behandling. 
I den nasjonale domstolprosessen var 
hovedproblemstillingen om vilkårene for 
tvangssalg av borettslags leiligheten var 
oppfylt. Lagmannsretten besvarte 
spørsmålet bekreftende ved direkte 
anvendelse av nasjonal lov på faktum 

som hadde blitt endelig fastlagt i en 
tidligere strafesak mot A. Faktum 
i saken var følgelig ikke bestridt og det 
var heller ikke spørsmål om troverdighet. 
På bakgrunn av det ovennevnte kom 
Domstolen enstemmig til at klagerens 
krav ikke nødvendiggjorde en muntlig 
høring i saken. Det forelå dermed ingen 
krenkelse av artikkel 6.»

Domstolen kom også til at artikkel 8 
– retten til respekt for privatliv og familieliv 
– ikke var krenket. Beslutningen om 
tvangssalg utgjorde riktignok et inngrep 
i klagerens rett til respekt for sitt hjem 
etter artikkel 8. Men salget skjedde 
i samsvar med nasjonal lovgivning, og 
forfulgte et legitimt formål om beskyttelse 
av andres rettigheter og friheter. Inn
grepet var nødvendig i et demokratisk 
samfunn, jf. artikkel 8 (2). Statens 
skjønnsmargin er vid i en sak som 
angikk et sosialt og økonomisk forhold 
som det foreliggende. De nasjonale 
domstolene hadde vurdert lovligheten 
av beslutningen om tvangssalg i detalj. 
I tillegg var beslutningens rimelighet og 
proporsjonalitet vurdert. Klagerens rett 
til sitt hjem hadde blitt tilstrekkelig  
respektert i den nasjonale beslutnings
prosessen.

Utleveringsloven § 15 nr. 2
Høyesterett avsa 9. januar 2017 kjennelse 
– HR-2017–47-U – vedrørende 
forståelsen av utleveringsloven § 15 
nr. 2. Spørsmålet var om andre punktum 
i bestemmelsen setter en fengslingsfrist 
som normalt er tre uker.  Ankeutvalget 
presiserte at ordlyden setter ingen ytre 
tidsfrist for varetektsfengsling. En  
beslutning om fengsling kan som et 

utgangspunkt gjelde helt frem til  
begjæringen om utlevering er avgjort. 
Den som er fengslet, har imidlertid rett 
til å kreve prøving hver tredje uke, jf. 
Rt-2013–335 avsnitt 11. Det er viktig 
å merke seg at den relevante delen av 
forarbeidene på dette punkt fremgår av 
Innst. O. nr. 61 (1974–1975) side 4 
– og ikke proposisjonen.

EU-domstolen: 
Ugyldighets-
virkninger kan 
ikke tidsbegrenses
EUdomstolen avsa 21. desember 
2016 dom (sak C154/15 og C307 
og 308/15). Saken gjaldt adgangen 
til å tidsbegrense virkningen av at et 
kontraktsvilkår kjennes ugyldig, jf. 
forbrukeravtaledirektivet 93/13/
EØF artikkel 6 (1). Direktivet er 
gjennomført i norsk rett i avtale-
loven § 37 og markedsførings-
loven § 22. Domstolen kom til at 
artikkel 6 (1) skal tolkes slik at den 
hindrer nasjonal rettspraksis som 
tidsbegrenser de restituerende  
virkninger av at et kontraktsvilkår 
erklæres urimelig. Virkningen av et 
kontraktsvilkår kjennes urimelig, kan 
ikke begrenses til perioden etter at 
urimeligheten er blitt fastslått. Dette 
innebærer i utgangspunktet en plikt 
til å tilbakebetale urettmessig inn
betalte beløp. Se omtale av dommen 
i EuroRett nr. 1:2017.

Bevilling til fri 
sakførsel ved anke
Det følger av rettshjelploven § 22 
tredje ledd at en bevilling til fri 
sakførsel omfatter sakens behandling 
i høyere rettsinstans. Forutsetningen 
er at den som har fri sakførsel helt 
eller delvis har fått medhold 
i foregående instans, og at motparten 
har anket, jf. rundskriv om fri 
rettshjelp – SFR-1/2017 – punkt 
7.2.6. Det har ingen betydning 
hvem som har innvilget fri sakførsel. 
Bestemmelsen er helt generell. Den 
gjelder uavhengig av sakens art, og 
hvem som har innvilgelses
kompetanse.

ANNONSE

Fag- og forretningssystemer
for advokater

Advocate Desktop

Saks- og klientbehandlingssystem spesielt utviklet for advokater. 
Programmet er enkelt i bruk og inneholder unike funksjoner for alt en 
advokat trenger i sin hverdag

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat eller for en demonstrasjon av programmet

Oversiktlig klientregister

Brukervennlig time-/utleggsregistrering

Fakturering, reskontro og klientmidler

Statistikk- og rapportfunksjoner inkludert budsjett 
og prestasjonsavlønning

Egen modul for salæroppgave og strafferett

Fortløpende oppdaterte offentlige registre; 
advokater, domstoler, rettsvesen, myndigheter

Fullt integrert med Outlook og Microsoft Office

Integrasjon med regnskapssystemer fra Visma

C. J. Hambros plass 5 0164 Oslo
Org nr. 867 599 002

Tlf: 07692 (920 60 510)
Epost: post@jussys.no
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AN MELDT AV ARNE FANE BU, LAG DOM MER, GU LA TING LAG MANNS RETT

Ar beids mil jø lo ven med 
kom men ta rer
Kom men tar lit te ra
tu ren har en lang 
tra di sjon in nen for 
ar beids ret tens om rå
de. Det star tet med 
Fer di nand Rømckes 
kort fat te de kom
men tar til den før
s te ar bei der vern lo ven som kom i 1936, 
via Odd Fribergs kom men tar av ny ere 
dato, til de frem stil lin ger som har kom
met i de se ne re år. Fribergs ar beid er 
vi de re ført av Jan Foug ner, Lars Holo, 
Tron Løk ken Sun det og Tar jei Thork
ildsen. I til legg fore lig ger det kom
men tar ut ga ver av Per Arne Larsen og 
Atle Søn ste li Johansen/Ei nar Stue land. 

Sist ut av kom men tar ut ga ve ne er 
Jak helln, Aune, Kro ken og Lenth [red.]: 
Ar beids mil jø lo ven med kom men ta rer 
– arbeidsrett.no, 4. ut ga ve (2017). Før s te 

ut ga ve kom al le re de i 2005, og i til legg 
til kom men ta rer til ar beids mil jø lo ven 
har nett ste det arbeidsrett.no di rek te 
lin ker blant an net til fe rie lo ven, per
mit te rings lo ven og lønns ga ran ti lo ven. 
Nett ste det har vært ope ra tivt si den 
14. juli 2005.

Som kom men tar ut ga ve er bo ken 
byg get opp slik vi er vant til for kom
men tar ut ga ver. De en kel te be stem mel
ser er kom men tert ut før lig, med over
sikt over in ter na sjo na le reg ler, lit te ra tur 
og lov for ar bei der og retts prak sis, med 
vi de re. Det te gjel der blant an net reg
le ne om al ders gren ser og mid ler ti dig 
til set ting og ar beids tid, som er end ret 
i den se ne re tid. Ikke minst gjel der det 
reg le ne om stil lings vern, som ofte er 
tema for for hand lin ger og søks mål og 
der det er lett å trå feil.

Kom men ta re ne frem står som ryd
di ge og over sikt li ge. Det te er ikke en 
selv føl ge på et om rå de der til fan get av 

Arbeidsmiljøloven
med kommentarer

Henning Jakhelln, Helga Aune,
Nina Kroken og Claude A. Lenth (red.)

4. utgave

lit te ra tur et ter hvert er blitt nes ten 
over vel den de, ikke minst når det gjel
der retts prak sis til il lust ra sjon av de 
pro blem stil lin ger lo ven re gu le rer.

For fat ter ne har delt på ar bei det, slik 
at det til en hver tid frem går hvem som 
har skre vet kom men ta re ne til de 
en kel te be stem mel ser. De er man ge, til 
sam men nær me re før ti, og har alle 
bak grunn og er fa ring fra uli ke om rå
der og stå ste der in nen for ar beids ret ten. 
Til tross for det te frem står den som en 
hel het lig frem stil ling som utvil somt vil 
være nyt tig som opp slags verk både for 
dom me re, ad vo ka ter, til lits valg te og 
per so nal be hand le re både i pri vat og 
of ent lig sek tor. Den kan der for trygt 
an be fa les.
Jak helln, Aune, Kro ken og Lenth 
[red.]: Ar beids mil jø lo ven med 
kom  men ta rer – arbeidsrett.no, 
4. ut ga ve, Fag bok for la get,  
1570 si der, 1399 kro ner.
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PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN ØDEGÅRD

Tom te fes te lo ven  
kom men tar  ut ga ve
Bo ken gir en 
grun dig over sikt 
over tom te fes te lo
ven med av kla ren
de kom men ta rer 
til hver av be stem
mel se ne. Tom te
fes te er en ut bredt 
og gam mel av ta le
form som i våre da ger for an le di ger et 
be ty de lig an tall tun ge tvis ter. Fra Høy
es te rett har man en lang rek ke av gjø
rel ser, og Men nes ke retts dom sto len i 
Stras bourg har også bi dratt til retts av
kla ring. Bo ken gir først en over sikt 
over bak grun nen for og til bli vel sen av 
da gens lov, samt for hol det til øv rig lov

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

Forhandling er en sentral del av virk
somheters strategiske fundament og 
mange juristers daglige virke. Men 
hva kjennetegner en god forhandler? 
Det finnes triks og kurs med et mål 
for øyet; å gjøre deg til en bedre 
forhandler. Alternativ tvisteløsning og 
forhandlinger er et av mange fagtil
bud i Juristenes Utdanningssenters 
(JUS) portefølje denne våren.

STRATEGISKE FORHANDLINGER

Undersøkelser viser at bare de fær
reste er gode forhandlere. Suksess i 
forhandlinger krever grundige for
beredelser og gode analyser. Dette 
kurset tar for seg forhandlinger i tre 
dimensjoner – strategi, taktikk og de
sign. Kurset passer både for advokater 
og jurister, men også andre som vil 
utvikle sin forhandlerkompetanse.
26. april, Oslo, 3750 kroner.

FORHANDLINGSKURS VED HARVARD

Det er ti år siden forhandlingspro
grammet ved Harvard Law School 
åpnet dørene for første gang. Pro

grammet har fått en stadig økende be
tydning gjennom årene, og er anerk
jent blant jurister verden over. JUS 
arrangerer forhandlingskurs med 
lærekrefter fra Harvard, der den spesielle 
stemningen man finner på campus 
gjenskapes. Deltakerne kan velge 
mellom workshop og advanced, eller 
delta på begge kursene.
Workshop, 26.–28. juni, USA, 
15.400 kroner.
Advanced, 29.–30. juni, USA, 
13.400 kroner.

AVHØR AV PARTER OG VITNER

Innen fagområdet sivilprosess tilbyr 
JUS et kurs som tar sikte på å dyktig
gjøre deltakerne i noe av det viktigste 
arbeidet i retten; tilretteleggelse, for
beredelse og gjennomføring av vit
neførsel og eksaminasjon. Kurset har 
et praktisk tilsnitt med demonstras
joner og øvelser, hvor også deltakerne 
vil bli aktivisert. Foredragsholdere er 
advokat NilsHenrik Pettersson og 
tidligere førstelagmann Nils Erik Lie.
13.–14. mars, Oslo, 4990 kroner.

DET ÅRLIGE KURSET I ENERGI- OG 
MILJØRETT

Møt bransjen under samme tak, hvor 
hovedfokus ligger på fornybar energi, 
kraft, og miljøhensyn i relasjon til 
energi utvikling. I fjor deltok jurister 
fra blant annet Norsk Hydro, OED, 
NVE og diverse advokatfirmaer.
7.–8. mars, Sandefjord, 5200 kroner.

De oppgitte prisene gjelder for medlemmer 
av DNA.

Er jurister fødte forhandlere?

Harvard Law School har helt siden 1817 
utdannet jurister. I juni arrangeres for-
handlings kurs for norske advokater. Her 
bygningen Austin Hall. Foto: Daderot, 
Wikimedia Commons

JUS

har fått er fa re at gode råd har blitt dyre 
når spa ring blir til tap. For fat te ren trek
ker opp gren sen mel lom for bru ke rens 
an svar for egne in ves te rings be slut nin
ger på den ene si den, og fi nans in sti tu
sjo ne nes plik ter og an svar på den and re 
si den.

Ut valg te ver di pa pir retts li ge at ferds
plik ter, her un der plik ten til å sør ge for 
at kun den får gode be tin gel ser på 
in ves te rings av ta len, plik ten til å gi råd 
og vei led ning til for bru ker ne ved valg 
av in ves te rings ob jekt, og kra ve ne som 
stil les til opp lys nin ger om de fi nan si
el le in stru men te ne kun de ne øns ker å 
in ves te re i, er te ma er som be hand les. 
Hvor dan ver di pa pir retts li ge og kon
takts – og er stat nings retts li ge reg ler 
vir ker sam men ana ly se res. Bo ken er 
ba sert på for fat te rens PhDav hand ling.
Mar te Eid sand Kjør ven, Uni ver si tets -
for la get, 320 si der, 599 kro ner.

Ar beids rett
Bo ken gir en en kel 
inn fø ring i ar
beids ret ten,  hvil ke 
ret tig he ter og plik
ter ar beids gi ver og 
ar beids ta ker har i 
et an set tel ses for
hold, og tar sik te 
på å være en «vei
vi ser», ikke en pro blem lø ser.

Bo ken be står av ti ka pit ler, hvor det i 
hvert av ka pit le ne gis en inn fø ring i av 
de vik tig ste reg le ne, ho ved sa ke lig in nen
for den in di vi du el le ar beids ret ten. 
Te ma er er ar beids av ta len, der un der 
form krav, ar bei dets om fang og taus hets
plikt be skri ves, de ge ne rel le krav til 
ar beids mil jø et, in tern kon troll og den 
or ga ni ser te ver ne og hel se tje nes ter, 
de fi ni sjo nen av ar beids tid og fe rie, li ke
be hand lin gen i ar beids li vet, vars ling, 
sy ke fra vær, sy ke lønn og per mi sjo ner, 
ra sjo na li se ring, opp si gel se og av skjed, 
samt be drifts le der an sva ret og yr kes ska de.
Nils H. Stor eng, Tom H. Beck og 
Arve Due Lund, Cap pe len Damm, 
104 si der, 299 kro ner.

Straf fe rett, 5 utg.
Bo ken be hand ler 
al min ne lig straf e
rett et ter straf e lo
ven 2005. End rin
ger i Grunn lo ven av 
straf e retts lig be tyd
ning som ble ved
tatt i 2014, er inn ar
bei det. Det har kun 
gått halv an net år si den fjer de ut ga ven 
av bo ken kom ut, der for in ne hol der 
ikke den ne ut ga ven en om fat tende re
vi sjon.

Bo ken re de gjør for be tin gel se ne for 
straf, straf e retts li ge re ak sjo ner, og full
byr del se av feng sels straf. Spørs mål 
som gjel der straf e ret tens retts kil de læ re 
og straf ens be tyd ning for sty rin gen av 
sam fun net er gitt bred plass. Fol ke
retts li ge og kul tu rel le begrensinger 
som straf er un der lagt, samt for hol det 
mel lom rettsikkerhet og straf, be hand
les også. Retts kil de spørs mål er viet stor 
opp merk som het, både i egne av snitt 
og ved be hand lin gen av de en kel te 
te ma er.
Stå le Es ke land, 5.utgave ved Alf 
Pet ter Høg berg, Cap pe len Damm, 
616 si der, 839 kro ner.

Ta riff av ta le tolk ning
Bo ken pre sen te rer 
to spe si al stu di er om 
tolk ning av ta rif
av ta ler; en spe si ell 
av ta le type som spil
ler en helt sen tral 
rol le i norsk ar
beids rett. Ta rif av
ta le  tolk ning har 
iær trekk som skil ler den fra al min ne lig 
av ta le tolk ning. Bo kens stu di er ana ly se
rer og sy ste ma ti se rer hund re vis av av
gjø rel ser fra Ar beids ret ten med sik te på 
å klar gjø re hvor dan ret ten går frem når 
den lø ser tolk nings spørs mål.

To stu di er som drøf tes er ord ly dens 
be tyd ning for tolk ning av ta rif av ta ler, 
og be tyd nin gen av prak sis ved tolk
ning av ta rif av ta ler. Stu di e ne skal 

bi dra til å klar gjø re og ut vik le nor
me ne for hvil ken be tyd ning ord lyd og 
prak sis har for løs ning av tolk nings
spørs mål. Bo ken tar sik te på å være et 
prak tisk opp slags verk for den som 
sø ker vei led ning i hvor dan man skal 
tol ke ta rif av ta ler.
Tron Løk ken Sun det, Anne-Beth 
Mei dell En gan og Kje til Drol sum 
Sand nes, Uni ver si tets for la get, 
208 si der, 599 kro ner.

Rek tors stil lings vern
I pub li sert retts
prak sis er det få sa
ker knyt tet til stil
lings ver net for en 
rek tor el ler sko le le
der, noe som til si er 
at tvis te sa ker mel
lom sko le ei er og 
sko le le der lø ses 
uten  for dom sto le ne. Gjen nom et 
forsk nings pro sjekt og den ne frem stil
lin gen, kart leg ger for fat te ren hva som 
skjer i den ne saks ty pen når sa ke ne ikke 
brin ges inn for retts lig be hand ling. I 
bo ken er det gjen nom gått og ana ly sert 
samt li ge do ku men ter i tyve upub li ser
te sa ker: Hvor dan be hand les dis se sa ke
ne i prak sis? Hvil ke type kon flik ter 
kan opp stå mel lom sko le ei e re og sko
le le de re? Hvor dan be hand ler sko le ei e
re den ne type kon flik ter, og hva blir 
re sul ta tet? Sko le le ders stil lings vern 
drøf tes også, samt om or ga ni se ring og 
ned be man ning av sko le le de re.
Bjørn Erik sen, Gyl den dal Ju ri disk, 
144 si der, 290 kro ner.

Yt el se av in ves te rings -
tjenes ter til for bru ke re
For bru ke re blir 
sta dig mer ak ti ve 
på ver di pa pir mar
ke de ne, og til bys et 
bredt spek ter av til 
dels kom pli ser te 
og ri si ko fyl te pro
duk ter og tje nes ter. 
Man ge for bru ke re 

verk. Ho ved tyng den i frem stil lin gen er 
kom men ta rer til hver en kelt pa ra graf, 
samt et rik hol dig ut valg retts prak sis. 
Ar bei det med den ne kom men tar ut ga

ven har ut spring i Falk an ger & Falk an
ger, Tings rett 8. ut ga ve.
Thor Falk an ger, Uni ver si tets for -
laget, 256 si der, 599 kro ner.
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gaven  
som redder liv

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

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

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

Foto: Mario Travaini

ANNONSE

BER GEN: – I dag ten ker ju ris ter som re
gel at hvis man har en kon flikt, så vil retts
ap pa ra tet ta seg av den, slik at kon flik ten 
lø ses. Men slik er det ofte ikke. Kon flik ten 
kan ved va re, og gå i ge ne ra sjo ner. Den 
som ta per ak sep te rer sjel den re sul ta tet, og 
ven ter gjer ne på en an led ning til å ta ig
jen. Der for bør vi som ad vo ka ter be gyn
ne å job be på en an nen måte, som er mer 
i tråd med kli en tens egent li ge in ter es ser, 
sier ad vo kat Trond Lexau i Ber gen.

Han er ak tu ell med bo ken «Ju ri disk 
sett. Et opp gjør med jus sen og et for
slag til for ny el se», som i må neds skif tet 
feb ruar / mars gis ut på norsk på det 
dans ke for laget Fry den lund. I bo ken 
gir han fø rin ger for det han kal ler 
«ad vo kat virk som het for en ny tids 
alder» på det si vil retts li ge fel tet.

I 2004 tok Trond Lexau mas ter grad 
i  kon flikt for stå el se og meg ling ved 
ju ri disk fa kul tet ved Kø ben havn uni
ver si tet. Stu di et før te til at han end ret 
må ten han job bet som ad vo kat på, 
skri ver han i bo kens for ord.

«Jeg om for mu ler te min ad vo kat virk
som het og mar keds før te den med over
skrif ten «kon struk tiv kon flikt hånd te
ring». Det te har vist seg å være en 
ube tin get suk sess», skri ver Lexau. 
65år in gen har bygg og en tre pri se rett 
som spe si al fag, og har job bet som ad vo
kat i snart før ti år. Sitt eget fir ma har han 
dre vet i Ber gen sent rum si den 1979.

IKKE BARE «RETT»

Fjor ten års er fa ring med kon flikt hånd
te ring som me to de mo ti ver te ham til å 
skri ve bok.

– Løs konflikten, ikke saken

– Jeg hå per at bo ken vil føre til en ny 
be visst het om kon flik ter; at kon flikt er 
noe an net enn «sak», og der for kre ver en 
an nen til nær ming og and re me to der. 
Mitt håp er at ad vo ka ter kan sam ar bei de 
bed re om kon flikt hånd te rin gen, sier han.

Jus sens sø ken et ter «rett» bæ rer galt 
av sted, me ner Lexau.

– Med en hver ny kli ent er ad vo ka tens 
for mål at kli en ten skal få rett. Vi ad vo ka
ter for mer sa ken, og skjæ rer vekk det 
som ikke pas ser inn i vår his to rie. Vi er 
eks tremt gode til å gjø re kli en tens sak 
god. Når vi har for and ret vir ke lig he ten 
og stengt den and re par ten ute, med alt 
det in ne bæ rer av mis for stå el ser, så in vi
te rer vi en tred je ju rist, en dom mer, til å 
fin ne den hele og ful le sann het.

Det hele får ofte kon se kven ser som 
stress, syk dom, og ikke minst kost na
der, på pe ker Lexau.

BLIR BLIND

Han me ner kon struk tiv kon flikt hånd te
ring er en bed re stra te gi i de fles te sa ker:

– Et ty pisk eks em pel er en mann som 
er i kon flikt med sin eks ko ne. Han er 
opp rørt og gjer ne for ban net, og har kjørt 
seg selv inn i et spor. Da kan ad vo ka ten 
ta imot ham der han er, og spør re; Hvis 
du skul le ten ke fritt, hvor dan skul le du 

øns ke at for hol det var mel lom dere to? 
Da vil han ofte si at han skul le øns ke at 
de kun ne sam ar bei de sånn noen lun de, 
og ha et så godt for hold som mu lig. Det
te er egent lig må let hans. Men hva har 
han gjort så langt for å nå må let?

– Som re gel vil kli en ten bare ha søkt 
støt te for sitt eget syn på kon flik ten. Ven
ner vel ger gjer ne en ten å for hol de seg 
blindt til par te nes ver sjon av kon flik ten, 
el ler de hol der seg vekk. Og slik mis ter 
man mye in for ma sjon, frem hol der Lexau.

– Hvis kli en ten rin ger sin mot part 
og sier «jeg har rett», så blir det in gen 
dia log. Hvis han el ler hun hel ler sier 
«jeg ang rer på hvor dan si tua sjo nen har 
blitt, og jeg har gjort noen feil selv», så 
kan en dia log be gyn ne. Jeg for sø ker å 
ned ska le re kon flik ten, og be skri ver 
i bo ken, me ter for me ter, hvor dan du 
kan gå frem, sier Lexau.

IKKE FI EN DER

Selv job ber Lexau sjel den in nen for fa
mi lie rett, men har brukt kon flikt hånd
te rings me to der til å løse man ge tvis ter 
in nen for byg ge og en tre pri se fel tet, 
og  me ner sa ke ne har man ge lik hets
punk ter.

– De fles te kon flik ter kan hånd te res 
bed re enn i dag. På man ge må ter er det 

over ras ken de hvor lett det er. Det 
grunn leg gen de mo dus – at par te ne 
ikke de fi ne rer seg som fi en der, men 
som ven ner el ler be kjen te som har et 
pro blem – gjør at alt går mye let te re.

Me to den ford rer at mot par ten og 
hans el ler hen nes ad vo kat, er in ter es
sert i å gå i dia log, med gir Lexau.

– Ja, der for skul le jeg øns ke at fle re 
ad vo ka ter in ter es ser te seg for det te, slik 
at vi kun ne job be sam men for å få en 
ny ret ning på ad vo kat virk som he ten. 
Jeg er in gen mot stan der av juss, retts
reg ler el ler ad vo ka ter, og me ner at 
ju ris ter gjør en stor og helt nød ven dig 
sam funns inn sats. Det jeg kri ti se rer, er 
jus sens pro gram og me to de for sel ve 
kon flikt hånd te rin gen, sier Lexau.

IKKE «HALLELUJA-IDÉ»

Et ter som Lexau mar keds fø rer seg som 
«kon struk tiv kon flikt lø ser», får han kli

en ter som øns ker å bru ke den ne me to
den, for tel ler han.

– Når to ad vo ka ter kla rer å job be 
sam men med kli en te ne, og ikke dis
tan se rer seg fra dem, så får vi en utro lig 
fin opp le vel se. To for nøy de kli en ter, og 
to for nøy de ad vo ka ter. Det er 
me nings fylt å job be på den ne må ten, 
og like godt be talt, sier Lexau.

– Kon struk tiv kon flikt hånd te ring er 
ikke en «hal le lu jaidé», men en ra sjo nell 
måte å job be på. Det er klart at kli en te ne 
sy nes det er OK å få hjelp til å kom me 
seg godt gjen nom kon flik te ne sine.

AN TOK IKKE BO KEN

Nors ke for lag har ikke vist in ter es se 
for Lexaus bok.

– De kal ler den en de batt bok, og 
me ner at den ikke pas ser inn i de res 
por te føl je. Det kan jeg for stå, da de 
fles te ad vo ka ter bru ker ju ri disk lit te ra

tur som opp slags verk. Men i Dan mark 
er si tua sjo nen litt an ner le des, der er 
in ter es sen for den ne type lit te ra tur 
stør re. Jeg er der for glad for at for laget 
Fry den lund vil le gi den ut, sier Lexau.

Boken, som er på 285 sider, skal selges via 
forlaget Frydenlunds nettsider og vil koste 
299 danske kroner.

Jus sens pro ses ser kan bi dra 
til fast lås te kon flik ter som 
kan ska de par te ne, me ner 
Trond Lexau. I en ny bok tar 
han til orde for å for nye 
må ten ad vo ka ter job ber på.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Advokat Trond Lexau jobber med bygg- og entrepriserett. Hans klienter er nærings-
drivende, organisasjoner og kommuner, forteller han.
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DEBATTKOMMENTAREN

Vi har samlet lover, forskrifter, rundskriv, 
kommentarer, retningslinjer, artikler og andre 

verktøy du behøver i din jobb som advokat. 

ALT I EN BOK.
ADVOKATHÅNDBOKEN.

Advokathåndboken kan bestilles 
på advokatforeningen.no

NY
oppdatert

versjon
2016/17

GENERALSEKRETÆR
ms@advokatforeningen.no

Som ad vo kat vet du at vi le ver i et 
sam funn med man ge uli ke kon

flik ter, alt fra opp ri ven de uenig het om 
arv i helt al min ne li ge fa mi li er, til øde
leg gen de krang ler om ufor ut set te 
hind rin ger i på gå en de of ent li ge og 
pri va te ut byg gings pro sjek ter.

Sli ke kon flik ter er i seg selv en byr
de både for par te ne, og også for 

sam fun net som hel het. Det å fin ne en 
løs ning på dem kan også være me get 
dyrt, tids kre ven de og kom pli sert. Ad vo
kat fo re nin gen vil gjø re den ne pro ses sen 
mind re kom pli sert, ri me li ge re, enk le re 
og mer til gjen ge lig for så vel pri va te 
som pro fe sjo nel le par ter. Løs nin gen er 
mek ling. Et al ter na tiv som pas ser godt 
i svært man ge kon flik ter.

Mek ling er bi stand til for hand
lin ger mel lom to el ler fle re 

par ter som er i kon flikt, og eg ner seg 
like godt i for ret nings kon flik ter som 
i pri va te kon flik ter. Må let er å kom me 
frem til en fri vil lig for liks av ta le som 
av slut ter kon flik ten, og som er frem
tids ret tet på den må ten at par te ne kan 
fun ge re vi de re sam men. Mek ling er en 
form for kon flikt løs ning som nett opp 
har til for mål å fin ne en løs ning som 
beg ge par ter kan leve med.

Mek le ren er en nøy tral mel
lom mann – og der som mek

le ren er ad vo kat, vil hans el ler hen nes 
ju ri dis ke inn sikt selv sagt også være en 
res surs i ar bei det med å fin ne en løs
ning for par te ne. Noen om ta ler mek
ling som «ad vo kat til halv pris», for di 
par te ne gjer ne de ler på kost na den til 
en fel les og uav hen gig mek ler. Der 
tvis ten er sær lig van ske lig, el ler det står 

eks tra sto re ver di er på spill, stil ler par
te ne gjer ne med én el ler fle re egne 
ad vo ka ter i til legg.

Mek le ren kan ikke tref e av gjø
rel ser som er retts lig bin

den de for par te ne. Det er nor malt hel
ler ikke mek le rens opp ga ve å gi 
par te ne ju ri disk vei led ning el ler an nen 
råd giv ning. Be hand lin gen er kon fi
den si ell, og grunn prin sip pe ne i mek
lin gen er de sam me en ten det drei er 
seg om en fa mi lie kon flikt, en na bo
tvist, en kon flikt mel lom for bru ker og 
for hand ler, el ler en stor en tre pri se 
el ler for ret nings kon flikt. Me to dik ken 
er vel prøvd i land som USA og  
Eng land – med me get gode re sul ta ter.

Man ge opp le ver at det å bru ke 
ad vo kat og løse en kon flikt i 

retts sy ste met, er uten for øko no misk 
rek ke vid de. Jeg me ner ad vo kat bran
sjen og Ad vo kat fo re nin gen bør bi dra 
til at det å få løst en kon flikt blir til
gjen ge lig og over kom me lig for fle re. 
Mek ling er nett opp en slik tids og 
kost nads ef ek tiv tvis te løs nings me ka
nis me – som dess uten sø ker et re sul tat 
par te ne kan leve vi de re med.

Ad vo kat fo re nin gen og Ju ris te nes 
ut dan nings sen ter (JUS) har i 

sam ar beid inn ført en ser ti fi se rings ord
ning for mek le re, og et kurs som kal les 
«Mek lings aka de mi et». Det te er en ny 
og grun dig ut dan ning in nen mek ling, 
og det før s te kur set ble av holdt al le re de 
i mars 2016 med 24 del ta ke re. Alle del
ta ker ne ga me get gode til ba ke mel din
ger på inn hol det i kur set. Kur set er en 
for ut set ning for å kun ne kal le seg «ser
ti fi sert mek ler», og den gam le tit te len 

– et godt og rimelig alternativ til den  
tradisjonelle rettsprosessen

Mekling

«god kjent mek ler» er un der ut fa sing og 
vil for svin ne helt fra ja nu ar 2018.

Ad vo kat fo re nin gen har star tet 
ar bei det med å gjø re mek ling 

mer syn lig, og vi har al le re de hatt fle re 
gode opp slag i uli ke me di er. Mål grup
pen er alle som er i en kon flikt, el ler 
som står i fare for å hav ne i en kon flikt. 
Vår am bi sjon er at folk skal ten ke igjen
nom om den tvis ten el ler kon flik ten de 
opp le ver, eg ner seg for mek ling. Mek
ling kan være en mu lig het en ten man 
vur de rer å la kon flik ten lig ge uløst for di 
noe an net blir for dyrt, el ler om al ter na
ti vet er å mø tes i ret ten. I før s te om gang 
er det om rå de ne fa mi lie, arv og skif te, 
ar beids rett, kon trakts rett og en tre pri se 
som mek ler ne har sær lig fo kus på.

Har du lyst til å ut vi de dine ho ri
son ter som ad vo kat, og er in ter

es sert i en spen nen de for ret nings mu lig
het som vi hå per på god opp merk som het 
rundt? Meld deg på «Mek lings aka de
mi et». Mer in for ma sjon fin ner du på 
nett si de ne til JUS, og om kort tid på 
nett si den www.mekling.no.



KRANGEL I BAKKEN
Skal alpinanlegg kunne ta betalt av 
folk som benytter randonee-ski i til å 
gå oppover slalombakken for så å 
kjøre den ned? Ja, mener Varingskol-
len alpinsenter i Hakadal utenfor Oslo, 
som mener de har lov til å ta betalt så 
lenge det er de som produserer 
snøen. 

I løpet av sesongen planlegger an-
legget å innføre et betalingssystem 
for denne gruppen, melder Dagens 
Næringliv. Jurist Marianne Reusch har 
skrevet doktorgrad om allemannsret-
ten, og mener det ikke er lov å ta 
betalt uten en spesialbestemmelse fra 
kommunen.

– Dette er relativ enkel jus, men 
mange misforstår. Alpinanlegg om-
fattes både av friluftsloven og plan- og 
bygningsloven. Anleggseierne må ha 
tillatelse fra kommunen for å kreve av-
gift for ferdsel i utmark. De kan ta 
betalt for bruk av heisen, men ikke for 
å være i bakken, sier Reusch til DN. 
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DEBATT NEKROLOG

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

ANNONSE

I sta dig stør re grad opp da ger om ver
de nen hvor un der fi nan si ert den 

ju ri dis ke forsk nin gen er i da gens 
Norge. Sam men lig net med sam funns
fa ge ne står ikke retts vi ten ska pen rus tet 
til å be sva re sam funns ut ford rin ger 
med ny ju ri disk forsk ning i stør re ska la.

Og fa kul te te ne har in gen mu lig het 
til å bed re stu die kva li te ten på lin je 
med de and re fa kul te te ne. 
Og grun nen er his to risk: 
Ar ven fra den tid da 
det ennå var mu lig å 
si at jus stu di et bare 
treng te et bib lio
tek og en eks
amens ord ning.

De sis te ti å re nes 
vel di ge retts lig gjø
rings pro ses ser, retts
li ge internasjonaliser
inger og langt skar pe re 
ten den ser til retts lig spe sia li
se ring, har satt ju ri disk forsk ning i 
en ny stil ling. Sam fun net har i dag et 
stort og vok sen de be hov for ju ri disk 
forsk ning, men de ju ri dis ke fa kul te
te ne kan ikke le ve re slik de bur de. 
Den ne si tua sjo nen bør opp ta alle i det 
nors ke retts sam fun net, og til sist også 
de po li tis ke myn dig he ter.

Det er tre ho ved grun ner til at de 
ju ri dis ke fa kul te te ne står i den ne stil
lin ge ne.

Først kom mer de sjok ke ren de for
holds tal le ne mel lom stu den ter og 
læ re re i mas ter i retts vi ten skap ved de 
tre fa kul te te ne. I Oslo er tal let 1 læ rer 
pr. 57 stu den ter – in tet an net fag had
de ak sep tert det te. Sam funns fa ge ne 
har et snitt på om trent 1 til 20. Føl ge
lig er det struk tu relt byg get inn i uni
ver si te te nes bud sjet ter en per ma nent 
un der be man ning, en un der be man ning 

Jør gen Brend ry en, ad vo kat og 
part ner i Rii sa & Co i Oslo, men 

ikke minst fa mi lie far, har gått bort, 
bare før ti år gam mel.

Vi lær te Jør gen å kjen ne først og 
fremst som mot part i en lang rek ke 
er stat nings sa ker han hånd te re på veg ne 
av for sik rings bran sjen. Fag lig styr ke 
i  kom bi na sjon med en fast, men løs
nings ori en tert form var hans kjen ne
mer ke i den ne hånd te rin gen.

Fag lig styr ke er det man ge som har, 
men ikke alle ev ner å for val te den med 
Jørgens klok skap. Han vis te det i må ten 
han møt te oss som mot par ter på. Med 
hans gode men nes ke li ge egen ska per 
møt te han også den en kel te ska de lid te 

JURIDISK FORSKNING TRENGER FINANSIERING EN HELSTØPT MOTPART HAR GÅTT BORT

Av DAG MICHALSEN, 
professor dr.juris og dekan 
ved Det juridiske fakultet 
i Oslo

Av JAN GUNNAR NESS OG TOM SØRUM
Advokater, på vegne av motpartene i Ness 
Lundin

som får sto re føl ger for stu die og forsk
ning. Og uni ver si te te ne går nå til alt 
over mål inn i en pe ri ode med ut fla
ting av bud sjet ter. Å gjø re noe med 
det te har den stør ste pri ori tet.

For det and re har Nor ges forsk nings
råd len ge tvun get retts vi ten skap til å 
være sam funns vi ten skap, og føl ge lig er 
retts vi ten ska pens egen art gått tapt i 
forsk nings rå dets man ge forsk nings pro
gram mer. Alle tall vi ser at retts vi ten skap 
er sy ste ma tisk un der re pre sen tert i 
forsk nings rå dets bud sjet ter.

En de lig har ju ri disk forsk ning et 
sek tor de par te ment – Jus tis de par te
men tet – som har svært lave forsk

nings bud sjet ter ret tet til ju ri
disk forsk ning. Det er 

hel ler in gen for stå el se 
hos sam fun nets sto re 
retts    li ge og øko  no  
mis ke ak tø rer for å 
fi nan si e re forsk
ning, for eks em
pel de sto re ka pi
tal sel ska pe ne el ler 

ad vo kat fir ma ene, til 
for skjell fra i Sve ri ge. 

Det fin nes unn tak selv
sagt, men det mon ner lite i 

den sto re sam men heng.
Alt det te har pro ble ma tis ke kon se

kven ser. Ide a let om en forsk nings ba
sert un der vis ning er umu lig å opp fyl le 
ved de ju ri dis ke fa kul te te ne. Ennå fyl
les svæ re au di to ri er. Ennå er det van
ske lig å få til tett opp føl ging av stu den
ter. Vik ti ge valg fag må leg ges ned for di 
de ikke er øko no misk bæ re kraf ti ge. 
Li ke le des er fa kul te te nes an svar for de 
så kal te retts li ge ba sis fa ge ne sta dig 
ut ford ret (kon trakts rett, for valt nings
rett, pro sess rett, straf e rett osv.). Egent
lig bur de det til sli ke fag være fle re 
fors ke re og un der vi se re. Nå er det te 
bare unn taks vis mu lig. Li ke le des – og 
langt på vei mest al vor lig: Det blir van
ske lig for fa kul te te ne ak tivt å be sva re 
sam fun nets man ge ut ford rin ger ved å 
set te i gang nye forskningssatsninger: 
Fi nans kri ser, kli ma kri ser, mig ra sjon, 

på en for so nen de måte. Han for sto at 
en god ad vo kat tå ler «litt kjeft» fra den 
mer upro fe sjo nel le ak tør som ska de
lid te kan være, uten at det te ut løs te 
noe mar ke rings be hov fra hans side. 
Det var ikke i  mø tet med ska de lid te 
han skul le vin ne sa ken, det fore trakk 

hel se or ga ni se ring – alt kre ver ny ju ri
disk forsk ning. Med be skjed ne mid ler 
kan fa kul te te ne ikke ta sli ke ut ford rin
ger i dag, i stør re ska la.

De tre ju ri dis ke fa kul te te ne i Ber gen, 
Oslo og Tromsø har len ge sam ar bei det 
for å få til end rin ger, både inn ad på 
hvert av uni ver si te te ne, og utad over
for eks ter ne of ent li ge og pri va te 
fi nans kil der. Vi kan bare opp ford re de 
sto re ju rist or ga ni sa sjo ne ne og sen tra le 
retts li ge ak tø rer til å gjø re seg kjent 
med det vi leg ger på bor det av do ku
men ta sjon.

Det te inn leg get har også blitt pub li sert 
i Lov og Rett nr.10 2016.

han å ven te med til kon flik ten ble så 
fast låst at den måt te lø ses i ret ten. Med 
Jør gen som mot part var det bare sa ker 
som bur de hav ne i ret ten som hav net 
der. Han had de et godt blikk for de 
prin si pi el le si de ne av en sak, og fikk 
mø te rett for Høy es te rett i 2015.

Hans fag li ge styr ke og vin nen de 
ve sen gjor de at han var en et ter spurt 
ad vo kat. Til ti der had de han nok for 
mye å gjø re. Saks be hand lings ti den kun
ne en kel te gan ger bli lang, men i viss het 
om at det ikke var den gode vil je det 
skor tet på, var den to le ra bel. Ikke alle 
mot par ter inn røm mes sam me «slakk».

Med Jørgens bort gang vil vi i Ness 
Lun din sav ne en ær lig og re de lig mot
part, som var fast i sitt stand punkt, men 
mild og løs nings ori en tert i form. Våre 
tan ker går til hans gode kol le g er i Rii sa 
& Co og hans fa mi lie.

«Det er heller 
ingen forståelse 

hos samfunnets store 
rettslige og økonomiske 
aktører for å finansiere 

forskning.»
Dag Michalsen

Jørgen 
Brendryen. 
Foto: Privat

DEBATTINNLEGG 
sendes til  
redaksjonen @advokatbladet.no. 
Frist til neste utgave er 6. mars. 
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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Det kan hø res ut som en James Bond 
his to rie: Storbritannias tid li ge re uten riks
mi nis ter Jack Straw (70), som var uten
riks mi nis ter fra 1997 til 2010, først i Tony 
Blairs re gje ring og se ne re i Gor don 
Browns, blir nå for søkt holdt ju ri disk  

Fikk støtte 

an svar lig for kid nap pin gen av en li bysk 
op po si sjons po li ti ker og hans kone i 2004, 
sam men med den bri tis ke re gje rin gen, 
og MI6 (Sec ret In tel li gen ce Ser vi ce).  
Iføl ge an kla ge ne skal den bri tis ke et ter
ret nings tje nes ten ha sam ar bei det med 

den da væ ren de li bys ke le de ren Mu am mar 
alGaddafi om å bort fø re op po si sjons
poli ti ke ren Ab dul Ha kim Bel haj og hans 
kone Fa ti ma Bouchar fra Kua la Lumpur 
via Bang kok, og trans por tert pa ret til 
Gaddafis tor tur kam re i Tri po li.

AV SLØ REN DE TE LE FAX

– På det te tids punk tet sam ar bei det 
Gaddafi med vest li ge et ter ret nings
tjenes ter i ar bei det mot ter ro ris me. Bel haj 
og hans gra vi de kone var på vei til ba ke til 
Eng land, hvor de bod de, og var tro lig ut
styrt med fals ke pass. Det te fikk bri tis ke 
myn dig he ter vite om, og mens de var på 
vei mel lom Kina og Sin ga po re, ble de 
kid nap pet, og fløy et til Li bya med hjelp 
fra CIA, sier Mads An de næs.

– I Li bya ble Bel haj sit ten de syv år 
i feng sel, mens kona ble holdt fengs let 
i fire år, og fød te bar net sitt bak 
mu re ne, sier An de næs.

Det svært spe si el le med sa ken, er at 
det se ne re duk ket opp do ku men ter 
i Tri po li som vis te at bort fø rings ope
ra sjo nen var ini ti ert av bri tis ke et ter
ret nings of  se rer, for tel ler han.

– Da Gaddafi falt, slapp noen jour na
lis ter inn på det for lat te kon to ret til lan
dets tid li ge re uten riks mi nis ter og et ter
ret nings sjef Mous sa Koussa, sier An de næs.

På kon to ret fant jour na lis te ne en 
te le fax som bri tis ke sir Mark Al len, sje

Professor Mads Andenæs fikk fullt gjennom-
slag for sitt syn i britisk Høyesterett. 
Foto: Ola Sæther

fen for anti ter ro ris me ved MI6, send te 
til Koussa, hvor Al len skri ver at det var 
MI6 som had de bi dratt med opp lys
nin ger som gjor de det mu lig for li bysk 
et ter ret ning å lo ka li se re Bel haj og hans 
kone, og å bort fø re dem, iføl ge An de næs.

– Bri tis ke myn dig he ter har ald ri 
be stridt at bre vet er ekte, sier An de næs.

VIL HA UNN SKYLD NING

I åre vis har Bel haj og hans kone, som 
nå er bo satt i Tyr kia, bedt bri tis ke myn
dig he ter om å få en unn skyld ning. 
Iføl ge den bri tis ke avi sen The Guar
dian, er de blitt til budt er stat ning, men 
har nek tet å god ta er stat ning uten også 
å få en unn skyld ning.

Bel haj for sø ker nå å få bri tis ke myn
dig he ter til å inn røm me an svar gjen
nom dom sto le ne. Bri tis ke myn dig he
ter har på sin side satt inn et stort team 
med ju ris ter i for søk på å få sa ken 
av vist.

– Det er all tid van ske lig for dom sto
ler å døm me i sli ke sa ker som er be gått 
i ut lan det. Der for var det vik tig for 
FNs ar beids grup pe å in ter ve ne re i 
sa ken, først i Eng lish Court of Appeal, 
og se ne re for bri tisk Høy es te rett, sier 
An de næs.

Bel haj og hans kone ble ald ri frem
stilt for noen dom stol, og skal ha blitt 
grovt tor tu rert i Li bya.

LEN TE SEG PÅ DOK TRI NE

Ju ris te ne som var hy ret inn fra den bri
tis ke stats side, men te at sa ken måt te 
av vi ses på grunn av dok tri nen «for eign 
act of state».

– Den ne «dok tri nen» skul le hind re 
at bri tis ke myn dig he ter kun ne døm
mes for noe de had de gjort på frem
med ter ri to ri um. Bri tis ke myn dig he ter 
skul le ikke kun ne bli er stat nings an
svar li ge, for di det vil le im pli se re at også 
ame ri ka ner ne had de be gått lov brudd, 

noe som kun ne gjø re frem ti dig sam ar
beid med ame ri ka ner ne van ske lig.

– For stå det den som kan. Dom men 
er til gjen ge lig på nett. Det te er et godt 
eks em pel på gode ju ris ter som le ker 
med be gre per, og fin ner løs nin ger ved 
å dik te ny rett, sier An de næs.

– Over for ret ten an før te vi at dok
tri nen ikke har noen støt te i fol ke ret
ten, og at for bu det mot tor tur og vil
kår lig fengs ling er jus cogens, alt så 
ufra vi ke lig fol ke rett, slik at dok tri nen 
– om den fan tes – uan sett måt te vike. 
Både i dom men i Bel hajsa ken og i en 
an nen dom fra sam me dag si te rer og 
byg ger ret ten på ut ta lel ser fra FNs 
ar beids grup pe mot vil kår lig fengs ling, 
sier An de næs.

AP PLAU DE RES

Bri tisk høy es te rett av gjor de i en en
stem mig av gjø rel se i ja nu ar at bri tis ke 
myn dig he ter ikke kan på be ro pe seg 
statsimmunitet el ler unn slip pe dom
stols be hand ling som føl ge av dok tri nen.

– Sli ke dok tri ner blir hele ti den dik
tet opp av sta tens ad vo ka ter, og må 
bli be stemt av vist, slik som Høy es te rett 
nå har gjort. Dom sto len har tatt 
i bruk FNor ga ners tolk nings ut ta lel ser 
slik in ter na sjo nal lov kre ver, sa Mads  
An de næs til The Guar dian da av gjø rel
sen ble kjent.

Den bri tis ke høy es te retts av gjø rel sen 
in ne bæ rer at Belhajs sak mot bri tis ke 
myn dig he ter og MI6 nå kan gå sin gang.

Den in ter na sjo na le ju rist kom mi sjo
nen (ICJ), Am nes ty International og 
men nes ke ret tig hets grup pen Re dress 
har hyl let av gjø rel sen, og sier i en ut ta
lel se at «myn dig he te ne nå må hol des 
an svar lig for men nes ke ret tig hets brudd». 
De me ner at myn dig he te ne ald ri bur
de ha for søkt å stan se Belhajs og and re 
ofre for vil kår lig fengs ling og tor turs 
sa ker.

Jus pro fes sor Mads An de næs ved Uni ver si te tet i Oslo er 
som tid li ge re le der av FNs ar beids grup pe mot vil kår lig 
fengs ling in vol vert i en el le vill sak der bri tis ke MI6, bort-
føring, tor tur og den bri tis ke tid li ge re uten riks mi nis te ren 
står sen tralt.

TEKST: NINA SCHMIDT

i britisk høyesterett
i tortursak
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• Nyoppussede lyse  
arealeffektive lokaler
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5 kontorer, 
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kjøkkenavdeling, 
datarom 
14 kvm lager.
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Oslo tinghus

ANNONSE

Oslo krets arrangerer årsmøte 
i Oslo konserthus med 
debatt og underholdning 
torsdag 9.mars.

TEKST: NINA SCHMIDT

Års mø tet star ter klok ken 17, og et ter
føl ges av en pa nel de batt med tit te len 
Fag og for ret ning: Er ad vo ka ten klar?

Ut dan ning, ar beids me to der og di gi
ta li se ring vil bli de bat tert av As bjørn 
Strand bak ken (de kan ved UiB), Jo han 
Dol ven (Helpsjef), Er ling Lind 
(Wiers holm  ad vo kat), Yvon ne Fos ser 
(HRdi rek tør i In no va sjon Norge) og 
Ma ria Er vik Løv old (DnBad vo kat).

De bat ten vil le des av Ter je Lindberg, 
kurs hol der og krea tiv le der i et sel skap 

som til byr kom mu ni ka sjons tre ning til 
næ rings li vet. Han har bak grunn som 
tea ter re gis sør, og job ber blant an net 
som pro gram le dertre ner, og med å 
hjel pe po li ti ke re og topp le de re til å bli 
flin ke re til å kom mu ni se re.

Sin gersong wri ter Su san ne Sund før 
står for mu si kals ke inn slag, og del ta
ger ne vil bli ser vert asia tisk buf et. 
Del ta gel se på mø tet vil gi to ju ri dis ke 
et ter ut dan nings ti mer. PS: Dø re ne 
åpnes al le re de klok ken 16.15.

Fremtidsdebatt og 
Susanne Sundfør

KOMMENDE ÅRSMØTER
23.februar: Sør-Rogaland krets.
1.mars: Østfold og Follo krets, 
Refsnes gods i Moss. Foredrag 
ved Merete Smith.
2.mars: Trøndelag krets: Foredrag 
av psykiater Michael Setsaas om 
samspillet advokat/klient.
2.mars: Oppland krets: Kurs 
i vitnepsykologi og etiske 
problemstillinger.
3. mars. Hedmark krets
11.mars: Vest-Agder krets
13.mars: Hordaland og Sogn og 
Fjordane krets
16.mars: Romerike krets
23. mars i Vestfold krets. Merete 
Smith skal snakke om advokatlov.
24.mars: Aust-Agder krets, 
Sjømandsforeningen i Arendal. 
Foredrag ved Jens Johan Hjort.
24.mars: Møre og Romsdal krets, 
Ålesund.
30.mars: Troms krets, The Egde 
i Tromsø. Foredrag ved Jens 
Johan Hjort.
31.mars: Telemark krets,  
Lifjellstua. Kurs i arverett.

Susanne Sundfør 
står på scenen 
når Oslo krets 
arrangerer 
årsmøte 9.mars. 
Foto: Rashid 
Akrim, Creative 
Commons

Hvor for bør for ret nings ad vo ka ter bry seg om men nes ke ret tig he ter?

TEKST: NINA SCHMIDT

– Menneskerettigheter 
er bra for business

Spørs må let ble stilt av Fro de El ge sem, 
fersk le der for Men nes ke ret tig hets ut
val get i Ad vo kat fo re nin gen, i et fore
drag for chi lens ke for ret nings ad vo ka
ter i den nors ke am bas sa den i San ti ago 
i ja nu ar.

El ge sem var i Chi le på veg ne av 
Nor ges OECD kon takt punkt, men 
fikk også an led ning til å tref e pre si
den ten for den chi lens ke ad vo kat for
en in gen, Arturo Alessandri, og en 
grup pe av hans kol le g er, som var in vi
tert til Elgesems fore drag «Næringsliv 
og men nes ke ret tig he ter».

– Mitt bud skap var i kor te trekk at 
men nes ke ret tig he ter bør være en del 
av re per to a ret også for for ret nings ad
vo ka ter, for tel ler El ge sem.

SKA PER MU LIG HE TER

Han in for mer te blant an net om de fers
ke an be fa lin ge ne i IBA Prac ti cal Guide 
on Bu si ness and Hu man Rights for Bu si
ness Lawyers fra Den in ter na sjo na le ad
vo kat for en in gen, som kom i fjor som
mer.

– IBAan be fa lin ge ne er ba sert på de 
så kal te UN Gui ding Principles of 
Bu si ness and Hu man Rights, som gjel
der for all næ rings virk som het, også for 
ad vo ka ters næ rings virk som het, selv
føl ge lig med noen mo di fi ka sjo ner, for
di vi har sær skil te opp ga ver som ad vo
ka ter. Vi skal være for tro li ge råd gi ve re 
og ikke set te oss til doms over kli en ten. 
Men der som kli en ten plan leg ger et 
pro sjekt som bry ter med grunn leg
gen de men nes ke ret tig he ter, må ad vo
kat fir ma ene ha en be red skap for råd
giv ning og vur de ring av sin egen rol le, 
sier El ge sem.

I fore dra get ut dy pet han dis se te ma ene:
• For ad vo ka ter ska per et ter le vel se av 

men nes ke ret tig he te ne nye for ret
nings mu lig he ter, og gjør fir ma et til 
en at trak tiv bi drags yter av ju ri dis ke 
tje nes ter.

• At kli en ten får råd om hvor dan 
men nes ke ret tig hets brudd skal for
hind res, ska per ver di er for kli en ten, 
og vil styr ke ad vo ka tens rol le som 
en be trodd råd gi ver.

• Å bry seg om men nes ke ret tig he ter 
er nød ven dig hvis man vil føl ge FNs 
prin sip per om næ rings liv og men
nes ke ret tig he ter, og det for be re der 
fir ma et for en frem tid der dis se prin
sip pe ne fin ner vei en inn i «hard law».

• Å et ter le ve men nes ke ret tig he te ne er 
bra for re krut te rin gen. Fir ma er som 

gjør det, vil være fore truk ket blant 
den nye ge ne ra sjo nen ad vo ka ter.

FØL SOMT TEMA

Te ma et var åpen bart nytt for for sam
lin gen, for tel ler El ge sem.

– De var ab so lutt in ter es sert. Ad vo
kat Cristóbal Eyzaguirre, som er en 
kjent for ret nings ad vo kat i Chi le og 
som le det mø tet, sa da han in tro du
ser te meg at han ald ri had de hørt om 
det te før han fikk in vi ta sjo nen til fore
dra get. Men han had de al le re de tatt 
opp te ma et med en av kli en te ne sine, 
og var po si tiv til tan ken om å byg ge 
kom pe tan se på det te om rå det.

Men nes ke ret tig he ter er et litt føl
somt tema i Chi le, sier han.

– Lan det har en helt an nen po li tisk 
kon tekst enn oss, med sin his to rie med 
Pinochets mi li tær kupp og en lang 
pe ri ode med dik ta tur og gro ve men
nes ke ret tig hets kren kel ser. Sam fun net 
hus ker fort satt, og le ver vi de re med 
sine sel ska per og ak tø rer, som igjen har 
sin his to rie på beg ge si der av kon flik
ten. Til tross for det te, opp lev de jeg at 
chi lens ke for ret nings ad vo ka ter som 
svært po si ti ve til å ta fatt i pro blem stil
lin gen, sier El ge sem.

Som le der for Men nes ke ret tig hets
ut val get sy nes han det er spen nen de å 
få im pul ser uten fra.

– Næ rings li vets reg ler om men nes
ke ret tig he ter gjel der uni ver selt for 
ad vo ka ter i alle land, men som job ber 
un der vel dig for skjel li ge for ut set nin
ger, og med uli ke his to ri er. Det er vel
dig nyt tig å høre hvor dan ting fun ge rer 
i and re ju ris dik sjo ner, og ikke bare sit te 
i Norge og ten ke på det te.

Til venst re pre si dent Arturo Alessandri i den 
chi lens ke ad vo kat for en in gen, am bas sa dør 
Bea te Sti rø og Fro de El ge sem. Foto: Pri vat
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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)

Så len ge jeg kan hus ke har glo bal opp
var ming og mil jø pro ble mer vært en 
del av ny hets bil det. I hele min le ve tid 
har po li ti ke re dis ku tert løs nin ger og 
an svars for de ling. Li ke vel har vi ikke 
klart å gjø re nok. Må vi sit te pent og se 
på at pro ble me ne blir ver re? Hva med 
vår grunn lov fes te de rett til et le ve lig 
mil jø? Vi i Juss buss job ber for at retts
sik ker he ten i Norge skal bli bed re. Men 
har egent lig mil jø et retts sik ker het?

Det nors ke mil jø lov ver ket er til syne  
la ten de svært godt. Det over ord ne de 
må let er at mil jø hen syn skal iva re tas på 
lik lin je med and re in ter es ser i av vei
nin ger der and re hen syn kan skje ro per 
høy ere. Der med imø te går lov ver ket et 
av mil jø ets stør ste pro ble mer: Det er 
van ske lig å be reg ne ver di en av det i 
kro ner og øre. For valt nin gen har vide, 
skjønns mes si ge hjem ler til å tref e 
gode ved tak som be skyt ter mil jø et 
vårt. Bæ re kraf tig ut vik ling er slått fast i 
for måls pa ra gra fe ne til fle re av våre vik
tig ste lo ver, blant an net plan og byg
nings lo ven og kom mu ne lo ven. På 
pa pi ret har for valt nin gen ut strakt 
mu lig het til å ver ne mil jø et. Juss buss 
me ner reg le ne ikke fun ge rer i prak sis.

FÅ PLIKT REG LER

Det er et ver di fullt trekk ved norsk 
mil jø rett at for valt nin gen har vide 
hjem ler til å tref e mil jø venn li ge ved
tak. Li ke vel in ne hol der mil jø ret ten 
svært få plikt reg ler. Der med slip per 
for valt nin gen unna med å fat te ved tak 
som kan med fø re ska de på mil jø et.

Den 5. juni 2015 ga Kli ma og 
miljø     de par te men tet Nor dic Mi ning 

ut slipps til la tel se til å dum pe gru ve av
fall i Før de fjor den, til tross for at det 
kan få ka ta stro fa le kon se kven ser for 
li vet i fjor den. Den 18. mai 2016 åp net 
Olje og ener gi de par te men tet 23. kon
se  sjons run de, og til lot der med ol je le
ting leng re nord enn noen gang tid li
ge re. Det te gjor de de selv om det vil 
in ne bæ re økte CO2ut slipp og ska de lig 
ak ti vi tet i sår ba re, ube rør te om rå der.

For valt nin gen fat ter alt så med vi ten 
og vil je ved tak som po ten si elt kan 
med fø re stor ska de på mil jø et vårt. 
Der som vi had de fått én sjan se til å 
red de mil jø et, had de nok de fles te gjort 
det. Sånn er ikke vir ke lig he ten. Vår 
mu lig het til å red de mil jø et skjer gjen
nom tu sen vis av til sy ne la ten de små 
av gjø rel ser, der mil jø et alt for ofte 
en der opp som ta pe ren.

LITE RETTS PRAK SIS

En til leggs kon se kvens av at reg le ne 
i stor grad er skjønns pre ge de, er at de 
van ske lig kan prø ves for dom sto le ne. 
Dom stols prø ving er dyrt og om sten
de lig, noe som gjør det van ske lig for 
mil jø in ter es sen ter å ta sa ker for ret ten. 
Det er ge ne relt lite retts prak sis in nen
for norsk mil jø rett. Det te gjør at mye 
av inn hol det i mil jø lov giv nin gen ikke 
er til strek ke lig ut pens let. Mil jø ret ten 
blir også lite til gjen ge lig for folk flest, 
og de blir hen stilt til å ta i bruk po li tis
ke vir ke mid ler. Men er det te i ferd 
med å end re seg?

Vå ren 2014 end ret Stor tin get Grunn
lo vens mil jø be stem mel se, §  112. Stor
tin get valg te med det te å skjer pe sta tens 
plikt til å sik re inn byg ger nes «rett til et 

mil jø som sik rer hel sen, og til en na tur 
der pro duk sjons ev ne og mang fold 
be va res». I for kant var det sto re dis ku
sjo ner om be stem mel sen kun ne prø ves 
av dom sto le ne. Stortingets skjer ping av 
be stem mel sen gjor de det klart at det te 
var til fel le.

SØKS MÅL KAN VIN NES

Den 18. ok to ber 2016 le ver te Green
peace og Na tur og Ung dom stev ning 
mot sta ten med på stand om at Olje 
og ener gi de par te men tets ved tak om 
åp ning av 23. kon se sjons run de er ugyl
dig, for di de sam le de mil jø ska de ne 
ved ta ket vil med fø re er så sto re at det 
stri der mot Grl. § 112. Det er en sterk 
på stand, og mil jø or ga ni sa sjo ne ne har 
litt av en jobb for an seg for å un der
byg ge den. Juss buss tror det er mu lig å 
vin ne frem. Men uan sett om de gjør 
det el ler ikke, er søks må let vik tig. Det 
vil bi dra til å klar gjø re hand lings rom
met som §  112 gir po li ti ker ne våre. 
De bat ten søks må let har ut løst, vi ser at 
det er et stort be hov for det.

Det er mye som ty der på at jus sen 
blir et vik tig vir ke mid del for å sik re 
mil jø et vårt: Norge har blitt dømt i 
EFTAdom sto len for å ha brutt EUs 
luft kva li tets di rek tiv, og før jul var for
slag til ny kli ma lov ute på hø ring. Juss
buss øns ker den ne ut vik lin gen vel
kom men. Det er in gen ting i vei en for 
at nors ke po li ti ke re set ter stren ge re 
skran ker for seg selv gjen nom ty de li
ge re mil jø lov giv ning. Lov giv ning er et 
godt, de mo kra tisk sty rings mid del.

Miljøet må  
ha rettssikkerhet

Av KAREN HJELMERVIK 
NERBØ I MILJØGRUPPEN

Et advokatfirma i Oslo gikk 
til sak mot klienten for å 
inndrive ubetalt salær etter 
et prosessoppdrag. Klienten 
anførte blant annet at salæret 
ikke var beregnet i samsvar 
med bestemmelsene i Regler 
for god advokatskikk 
(RGA). Tingretten kom til at 
RGA ikke fikk anvendelse 
i salærtvister for domstolen.

Det te frem kom mer i en fersk  
av gjø rel se fra Ber gen ting rett 
(TBERG 2015–184  467, av sagt 
26. ja nu ar 2017). Bak grun nen for sa ken 
var at et ad vo kat fir ma had de bi stått en 
pro fe sjo nell kli ent med et pro sess opp
drag i en pa tent tvist. Kli en ten tap te 
sa ken i ting rett og lag manns rett.  
Ad vo kat fir ma et fak tu rer te kli en ten i 
over kant av 3,5 mil li o ner kro ner, eks
klu siv mer ver di av gift, for an ke sa ken, 
med til legg av ut legg. Kli en ten unn lot 
å be ta le 1.084.722 kro ner in klu dert 
mer ver di av gift av slutt fak tu ra ene, 
hvor det ve sent li ge gjaldt sa lær.

Kli en ten an før te at det to ta le sa læ
ret var for høyt. Det ble frem holdt at 
sa læ ret var i strid med be stem mel se ne 
i RGA, og at sa læ ret over steg pris es ti
ma ter som ad vo kat fir ma et had de gitt. 
Ad vo kat fir ma et fast holdt kra vet, og 
gikk til dom sto len for inn dri vel se.

RGA KOM MER IKKE TIL  
AN VEN DEL SE

Ved vur de rin gen av sa lær kra vet, tok 
ting ret ten ut gangs punkt i opp drags av
ta len og at det er av ta le fri het for par te
ne. Det frem kom i opp drags be kref tel
sen at: «[Ad vo kat fir ma et] fast set ter 
ho no rar med ut gangs punkt i med gått tid, 
jus tert for ar beid uten for nor mal ar beids tid, 
det an svar som er for bun det med opp dra get, 
de ver di er opp dra get gjel der, opp dra gets 
kom plek si tet, gra den av spe sia list kunn skap 
og opp nådd re sul tat. Med gått tid er ikke 
ale ne be stem men de for sa lær be reg nin gen».

Kli en ten an før te at sa læ ret var i strid 
med RGA pkt. 3.1.5 og 3.3.1. Et ter 
dis se be stem mel se ne har ad vo ka ter 
vars lings plikt der som kost na de ne må 
an tas å bli ufor holds mes sig høye i for
hold til kli en tens øko no mis ke stil ling, 
el ler de in ter es ser saks for hol det gjel der. 
Vi de re skal sa læ ret stå i ri me lig for hold 
til opp dra get og ar bei det som er ut ført.

Ting ret ten leg ger til grunn at dis se 
be stem mel se ne ikke kan hånd he ves 
av dom sto len i en tvist om sa lær, selv 
om reg le ne er inn tatt i ad vo kat for
skrif ten. Ret ten leg ger til grunn at 
RGA er yr kes etis ke reg ler som skal 
hånd he ves av di sip li nær myn dig he ten, 
jf. Rt. 2000 s. 1948. Den ne sa ken 
gjaldt ikke tvist om sa lær, men spørs
mål om nek tel se av en ad vo kat å være 
pro sess full mek tig ved brudd på RGA. 
Høy es te rett la her til grunn at RGA 
ikke kun ne hånd he ves av dom sto len.

Ting ret ten la til grunn at det sam
me måt te gjel de ved sa lær tvis ter. Det 
ble ikke hen syn tatt av ret ten at det i 
sa lær sa ker fore lå un der retts prak sis 
hvor RGA var gitt an ven del se. Det 
for hold at det i opp drags be kref tel sen 
var gitt en ge ne rell hen vis ning til 
RGA, kun ne hel ler ikke med fø re at 
for hol det ble vur dert an ner le des.

Ting ret ten la vi de re til grunn at 
opp drags be kref tel sen (si tert oven for) 
måt te for stås som et ge ne relt for be
hold om å ta et høy ere el ler la ve re 
sa lær enn det an tall med gåt te ti mer 
vil le til si. Ad vo kat fir ma et had de så le
des rett til å for hol de seg til fak tisk 
med gått tid.

PRIS ES TI MA TER IKKE BIN DEN DE

Ret ten fant hel ler ikke at pris es ti ma
ter som ad vo kat fir ma et had de gitt, 
var bin den de. Ret ten la her vekt på 
at det ble tatt kla re for be hold i for
bin del se med es ti ma te ne, at sa kens 
ut vik ling før te til be hov for stør re 
ar beids inn sats enn for ut satt, og at det 
hel ler ikke fore lå lov giv ning som 
kom til an ven del se ved over skri del se 
av kost nads es ti ma ter.

Ad vo kat fir ma et fikk så le des med
hold i kra vet på 1.084.722 kro ner, 
med til legg av for sin kel ses ren ter. Kli
en ten måt te også dek ke saks kost na
der for ting ret ten med 94.445 kro
ner. Dom men var ikke retts kraf tig da 
Ad vo kat bla det gikk i tryk ken.

Ber gen ting rett: RGA gjel der ikke ved sa lær tvis ter for dom sto len
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Ak tuell for di: Han ne Skaar berg Ho len, 
part ner i Thom mes sen, har i åre vis 
vært en av lan dets frem ste skat te ad vo
ka ter. I ja nu ar vant hun frem på veg ne 
av to Trans oceansel ska per i Bor gar
ting lag manns rett i den sis te si vi le sa ken 
i det som er blitt om talt som Norges 
his to ri ens stør ste skat te straf e sak. Iføl ge 
nors ke skat te myn dig he ter had de 
Trans ocean sendt 2,6 mil li ar der kro ner 
opp tjent i Norge til skat te pa ra di set 
Cay man Is lands via Dan mark for å 
slip pe ut byt te skatt. Da sa ken gikk i 
Oslo ting rett, var det om tvis te de be lø
pet på over en mil li ard kro ner i kil de
skatt, ren ter og til leggs skatt. Se ne re 
trakk sta ten de ler av an ken, slik at bare 
spørs må let om kil de skatt på 411 mil li o ner 
kro ner gjen stod. På Thommessens 
hjem me si der kom men ter te Ho len sei
e ren slik: «Det er gle de lig at lag manns
ret ten kom til sam me kon klu sjon i den 
si vi le sa ken som ting ret ten la til grunn 
i straf e sa ken, nem lig at det ikke var 
grunn lag for noen skatt over ho det.» 
Sta ten ved Skatt vest ble dømt til å  
be ta le nær me re 6,3 mil li o ner kro ner 
i saks om kost nin ger.

Han ne Skaar berg Ho len er le der for 
Ad vo kat for en in gens skat te lov ut valg.

Hvor len ge har du ar bei det med 
Trans ocean-sa ken, og hvor mye 
har du job bet med den?
Sa ken har vært et ma ra ton uten like. 
Den tok til i 2004 og er frem de les ikke 
helt av slut tet. Jeg tok over skat te sa ke ne 
i 2008, og har brukt man ge kvel der og 
hel ger på dis se sa ke ne. Den al ler mest 
hek tis ke pe ri oden var straf e sa ken som 
gikk over nes ten ett år i 2012–2013. 

Det var strev somt, men det er vel dig 
godt å se at inn sat sen ga ut tel ling ved 
full fri fin nel se av samt li ge til tal te!

Hvor dan gikk du løs på opp ga ven 
inn led nings vis?
Mine kli en ter hos Trans ocean ba om 
grun dig gjen nom gang av samt li ge sa
ker, og en opp sum me ring av ster ke og 
sva ke si der. Kon klu sjo nen var at skat te
ved ta ke ne var feil, og at det ikke var 
grunn lag for de ster ke an kla ge ne som 
ble ret tet mot ad vo kat Ei nar Brask og 
ad vo kat Sver re E. Koch, som var til talt 
for sin råd giv ning til Trans ocean 
selska pe ne tid li ge re. Der med lå det til 
ret te for et kon struk tivt sam ar beid 
mel lom for sva rer tea me ne.

I ar bei det med sa ken, tok du spe-
si el le grep som du me ner var nyt-
ti ge, og som and re ad vo ka ter kan 
ha gle de av å vite om?
Ett tid lig grep var be vis sik ring: Sør ge 
for å få best mu lig over sikt over fak

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

Skriv til nina@advokatbladet.no
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tum ved å gjen nom gå do ku men ter og 
sam ta le med de som et ter hvert ble 
vit ner. Vi la også stor vekt på å kre ve 
saks inn syn hos Skatt vest og hos Øko
krim. De do ku men te ne vi fikk inn syn 
i vis te at skat te eta ten in ternt er kjen te 
sva ke si der ved sa ken, og at do ku men ter 
som støt tet skatt yters syn ble holdt til
ba ke el ler sor tert ut som ir re le van te. 
Et ter mitt syn bør ikke Sta ten opp tre 
slik.

Hva er den stør ste ut ford rin gen 
med den ne type sa ker?
Det var såpass mange saker og temaer 
at det straks var klart at det måtte på 
plass et solid team for å håndtere dette. 
Dette kunne ikke løses som «one
womanshow».

Hvor dan møt te du de ut ford rin-
ge ne?
Vi sam let flin ke skat te ad vo ka ter, for
del te opp ga ver og ar bei det med hel he
ten som et pro sjekt. Det var jevn li ge 

sta tus mø ter, der kli en ten fikk opp da te
rin ger og vur de rin ger. Der med var 
også kli en ten i stand til å stil le re le van
te spørs mål og inn hen te opp lys nin ger 
som kun ne hjel pe oss i ar bei det. Sam
ti dig ar bei det vi nært med Ernst & 
Young og de til tal te råd gi ver ne.

Har du inn hen tet råd som vis te 
seg å være spe si elt ver di ful le, og 
i til fel le fra hvem?
Det er man ge som har gitt vik ti ge bi
drag til sa ken her. Det er al li ke vel verd 
å frem he ve min tid li ge re kol le ga i 
PwC Ulf Wer ner An der sen. Hans mot
to var: «Husk at en sak har to si der: 
Hvor for vi har rett og hvor for mot par
ten har feil». Det er en mor som for
enk ling, som min ner om at det ikke 
hol der å vise hva som er feil i et lig
nings ved tak for å få dom sto le ne til å 
opp he ve det. Ret ten tren ger også å 
høre hva som er kor rekt skat te fag lig 
til nær ming og rik tig re sul tat i sa ken.

Hva er det vik tig ste du har lært 
i ar bei det med den ne sa ken?
Det som har over ras ket meg mest, er å 
se hvor lite ob jek tivt og til dels uryd
dig Sta ten kan opp tre i et stort an tall 
sa ker. Med min bak grunn fra PwC har 
jeg job bet mye med selv an gi vel ser for 
be drif ter. Det om for en te mål har all tid 
vært å sør ge for at ting skal gjø res rik
tig. Jeg trod de nok at også skat te kon to
ret vil le ha sam me mål set ning.

Hvor man ge har job bet i ditt team 
med sa ken?
I straf e sa ken var vi til sam men fire 
skat te ad vo ka ter som re pre sen ter te 
Trans oceansel ska pe ne, men i de si vi le 
sa ke ne fikk vi hjelp av fle re and re 
i PwC.

Har du fått man ge hen ven del ser 
fra folk som øns ker å ha deg som 
ad vo kat et ter sei e ren i Trans ocean- 
 sa ken?
Ja. Det er vel dig hyg ge lig å bli vist til lit 
i sa ker som be tyr mye for den en kel te.

Foto: Mathias Vedeler

Hva er den vik tig ste opp ga ven til 
Skat te lov ut val get, som du er le der 
for?
Skat te lov ut val get har som mål set ning å 
avgi hø rings ut ta lel ser til lov for slag. 
Det vi sy nes er vik tigst, er sa ker som 
på vir ker skatt yter nes retts sik ker het. 
Der for har vi brukt mye tid på ut ta lel
ser om skatteforvaltningsloven og om 
for slaget om lov fes ting av skat te ret tens 
om gå el ses norm.

Når tok du val get om å bli skat te-
retts eks pert, og hvor for?
Da jeg så at det er man ge ved tak som 
ikke et ter le ver skat te eta tens mål set
ning om «rett skatt til rett tid». Nes ten 
alle vil en el ler an nen gang i li vet ha 
kon takt med skat te kon to ret. Det er 
vik tig at vi mø ter et skat te kon tor som 
for sø ker å gjø re det som er rett, og 
ikke «prø ver seg» med uhold ba re ved
tak.

Fors ker Kris tine Sæ vold ved Uni-
ver si te tet i Ber gen fors ker på 
skat te pa ra di ser, og sa til Ber gens 
Tidende i fjor at «det er van ske lig 
å få med ad vo ka ter i en kon struk-
tiv de batt om skat te pa ra di ser». 
Sy nes du at skat te ad vo ka ter bør 
føle seg truf fet?
De bat ten om skat te pa ra di ser blir fort 
vel dig tab lo id. Grunn leg gen de hand ler 
den om hva na sjo nal sta ten selv skal 
kun ne be stem me, og i hvil ken grad 
and re land kan bru ke sin egen må le
stokk for hva som er rett. Det er man
ge land som øns ker å gi sær li ge skat te
in cen ti ver, og de bat ten har en ten dens 
til å sver te de sel ska pe ne som be nyt ter 
seg av in cen ti ve ne. Mang len de sam
ord ning av reg ler for uli ke land gir 
mu lig het for til pas nin ger, men også 
stor ri si ko for dob belt be skat ning som 
det er le gi timt å for sø ke å slip pe.

Hva bren ner du for, rent fag lig?
Å frem me rett og hind re urett. Det er 
tungt å ta opp kam pen mot skat te kon
to ret, og det er of test bare de res surs
ster ke som kla rer å gjø re det. Sam ti dig 
ser vi at den kam pen de fø rer får be

tyd ning også for mind re res surs ster ke 
per so ner, ved at dom sto le ne set ter  
ty de li ge gren ser for hva skat te eta ten 
kan gjø re.

Har du et fag lig for bil de, og i til-
fel le hvem?
Det er man ge som har im po nert meg på 
uli ke må ter. Jeg vil frem he ve ad vo ka te ne 
Ei nar Brask og Sver re E. Koch, som beg
ge sto støtt i stor men da de ble til talt for 
skat te unn dra gel ser i Trans ocean sa ken. 
Dom sto le nes kon klu sjon var at de res råd 
var rik ti ge og at det var skat te eta ten som 
tok feil.

Hvem me ner du er Nor ges bes te 
ad vo kat på ditt felt?
Det er van ske lig å kåre en «nor ges mes
ter» i skat te rett. Ster ke team – som hos 
ad vo kat fir ma et Thom mes sen – ska per 
ster ke re sul ta ter.

Hva er ditt mor gen ri tual?
Det er ikke så spen nen de; dusj, korn
blan ding og Tba nen til jobb.

Be skriv en van lig ar beids dag.
En dag på kon to ret og en dag i ret ten 
er vidt for skjel li ge. På kon to ret tref er 
jeg gode kol le ga er, dis ku te rer, skri ver 
og for be re der sa ker, mens i ret ten kan 
det bli høyt tem po og høy tem pe ra tur.

Hvor ak tiv er du på so si a le me di-
er, og hvil ke?
Jeg er på Lin ked In, og li ker å dele ny
he ter der imel lom. El lers svært be skje
den – nær mest usyn lig – og tror pri
vat liv er best pri vat.

Hvil ke TV-se ri er føl ger du med på?
Min dat ter og jeg har fun net noen se
ri er på Net flix – det er hyg ge lig og kan 
til pas ses den ti den vi har til gjen ge lig.
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På be søk i mi li tær dom sto len på ok ku per te Vest bred den så de barn 
i fot len ker bli fengs let i sum ma ris ke retts sa ker. Nå ber de nors ke 
ad vo ka ter om hjelp.

TEKST: NINA SCHMIDT

– Men vi fikk et klart inn
trykk, et ter hva is ra els ke 
ad vo ka ter for tal te oss, at 
år sa ken til at dom me ren 
krev de be vi ser, var at vi var 
tilstede. Vi fikk inn trykk av 
at det var helt nor malt at det 
ikke pre sen te res noen be vis, 
og at dom mer ne tar det 
på ta le myn dig he ten sier for 
god fisk, for tel ler Lund.

TIL STÅ EL SES DOM

– Mel lom 350 og 400 pa le
stins ke barn blir år lig på gre
pet, frem stilt for dom sto len 
og dømt. De al ler fles te av 
dis se sa ke ne lø ses gjen nom 
«plea bargaining», ved at bar
na til står nok så umid del bart. 
De vet at de da slip per å sit te 
len ge i va re tekt, og får kor te
re straf. Bar na ser seg tjent 
med å til stå, også ting de ikke 
har gjort. I de fles te av dis se 
sa ke ne er det der for ikke full 
be vis fø ring, sier Chris ten sen.

Iføl ge or ga ni sa sjo nen Mi li
ta ry Court Watch, som over
vå ker be hand lin gen av pa le
stins ke barn som er in ter nert 

av is ra els ke myn dig he ter, blir 
ni av ti an hold te barn på ført 
smer te ful le plasthåndjern. 
Nær  me re åtte av ti får bind 
for an øy ne ne, el ler blir på ført 
en het te, og ni av ti barn blir 
av hørt uten ad vo kat bi stand. 
Så å si alle bar na på gri pes om 
nat ten.

BAR NAS RETTS SIK KER HET

Kam pan jen PIM, som Lund 
og Chris ten sen er ak ti ve i, så 
da gens lys høs ten 2014, og 
ble dan net i kjøl van net av 
Unicefrap por ten Child ren 
in Israeli Mi li ta ry De ten tion, 
en rap port som slo fast at 
«mis hand lin gen av pa le stins
ke barn i ok ku per te om rå
der, som blir ar res tert un der 
is ra elsk mi li tær lov, er ut
bredt, sy ste ma tisk og in sti tu
sjo na li sert».

– Det er ikke mu lig for et 
nor malt men nes ke å opp
hol de seg på de ok ku per te 
om rå de ne og se hva som 
fore går, uten å inn ta et vel
dig klart stand punkt i pa le
sti ne rens fa vør, sier han.

SIG NAL SA KER

PIM har til nå sam let inn 
mid ler til å gi for sva rer hjelp 
til tre barn som er blitt frem
stilt for mi li tær dom sto len, og 

TAR LETT PÅ BE VIS

I fjor høst reis te de selv til 
Vest bred den, der de blant 
an net be søk te en mi li tær
dom stol.

– Vi så barn i tret ten 
fjorten års al de ren bli slept inn 
i retts sa len med fot len ker. De 
fengs lings sa ke ne vi over var var 
alle på fal len de dår lig for be redt 
fra på ta le myn dig he te nes side. 
I en sak mot en gutt, som var 
tret ten år da han skal ha kas tet 
stein mot et check point, ble 
det over ho det ikke lagt frem 
be vis. Ret ten løs lot ham li ke
vel ikke, og ga på ta le myn dig
he ten noen da gers frist til å 
frem skaf e be vis mot ham.

Hva som skjed de med 
gut ten, vet de ikke.

– Pa le stins ke barn helt ned 
i tolv års al de ren hen tes i sine 
hjem midt på nat ten av mi li
tær po li ti et. Bar na på gri pes 
i all ho ved sak for stein kas ting 
mot mu ren is ra eler ne har satt 
opp, og mot checkpointene 
og is ra els ke mi li tær kjø re tøy, 
for tel ler tid li ge re høy es te
retts dom mer Ke til Lund, 
kom mi sjo nær i ICJ Norge 
(International Com mis sion 
of Ju rists) og ad vo kat Stei nar 
Win ther Chris ten sen.

De er beg ge ak ti ve i kam
pan jen PIM, Pa le stins ke barn i 
is ra els ke mi li tæ re fengs ler, og 
drar nå i gang en inn sam
lings ak sjon ret tet mot nors ke 
ad vo ka ter for å gi fle re pa le
stins ke barn retts lig hjelp.

Ber om hjelp til palestinske  barn i fengsel

Aksjonen
PIM ber om at økonomiske bidrag settes inn på klient-
konto 3201 19 16 189, Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger.

sam ar bei der med den kjen te 
men nes ke retts ad vo ka ten og 
freds ak ti vis ten Gaby Las ki og 
hen nes ad vo kat fir ma Gaby 
Las ky and Partners Law  
Of  ce i Tel Aviv.

Der som inn sam lings ak
sjo nen lyk kes, er pla nen at 
ad vo ka ter ved det te kon to
ret i Tel Aviv vil pluk ke ut 
noen få sig nal sa ker for å 
fore ta en full be vis prø ving 
uten plea bargaining.

– De res er fa ring er at de da 
kan opp nå fri fin nel ser. Fir
ma et an slår at kost na de ne pr. 
sak vil være om lag fem ti 
tu sen kro ner. Nå hå per vi at 
nors ke ad vo ka ter kjen ner sin 
be sø kel ses tid og gir et ter 
evne. Vi tror at man ge nors ke 
ad vo ka ter vil in ter es se re seg 
for for må let; sa ken gjel der 
barn i et ok ku pert om rå de 
som på alle må ter er un der et 
enormt press, og le ver med en 
streng hånd he ving av lo ven 
som lig ger langt uten for det 
vi vil le ha ak sep tert for våre 
egne barn, sier Chris ten sen.

– For sva re re vi har snak
ket med, be skri ver pro ses sen 

Den forhatte muren er mål for 
demonstrasjoner og steinkasting 
fra palestinsk side. Foto: Privat

Steinar Winther 
Christensen på 
Vestbredden 
sammen med de 
to yngste barna 
til den kjente 
aktivisten Iyad 
Burnat i byen 
Be’lin. Foto: Privat

!
Advokatbladet har bedt 
den israelske ambas-
saden i Oslo om en kom-
mentar til saken, men 
har ikke fått svar.

i mi li tær dom sto len som sum
 ma risk og uryd dig. Det inn
tryk ket vi fikk i sa ke ne vi 
over var, be kref tet i høy grad 
det te, sup ple rer Lund.

VIA STAV AN GER

Inn sam lings ak sjo nen skal, 
rent prak tisk, hånd te res av 
ad vo kat fir ma et End re sen 
Bryg fjeld To rall i Stav an ger.

– Mid le ne skal også kun
ne bru kes til opp lys nings 
og in for ma sjons ar beid om 
pa le stins ke barns retts sik ker
het, og til ar bei det til Mi li
ta ry Court Watch, sier 
Chris ten sen.

PIM har ny lig sendt et 
brev til samt li ge stor tings re
pre sen tan ter der de opp
ford res til å en ga sje re seg for 
pa le stins ke barns retts sik ker
het.

Tilbake i fredelige 
Oslo har juristene 
Steinar Winther 
Christensen og 
Ketil Lund startet 
innsamlingsaksjon 
for å gi advokat-
hjelp til 
palestinske barn 
og unge. Foto: 
Nina Schmidt

Slutt for ju ry en
Et ter 130 år blir det nå slutt på ju ry-
ord nin gen, et ter at et stor tings fler tall 
i 2015 ba re gje rin gen om å opp he ve 
ord nin gen. I ja nu ar un der teg net de 
tre jus tis ko mi te-med lem me ne Pe ter 
Frø lich (H), Ulf Leir stein (FrP) og Kjell 
Ing olf Rop stad (KrF) en av ta le som 
set ter spi ke ren i kis ten for ju ry ord nin-
gen.

«Sa ken er ven tet til Stor tin get 
se nest ved pås ke ti der, og et en de lig 
ved tak er ven tet å bli fat tet se nest i 
juni», skri ver Af ten pos ten.

Ju ry en er stat tes av en med doms-
rett be stå en de av to fag dom me re og 
fem leg dom me re. For dom fel lel se, 
må minst fem av syv dom me re 
stem me skyl dig, og av dis se må 
minst en være fag dom mer.

Domstolledere har i åre vis ment at 
ju ry ord nin gen bør skro tes: I et in ter-
vju i domstolmagasinet Rett på sak 
sa le der ne i lag manns ret te ne og de 
stør ste ting ret te ne al le re de i 2006 at 
ju ry ord nin gen er gått ut på dato og 
bør av vik les. Ho ved inn ven din gen var 
at av gjø rel ser ikke be grun nes.

For sva rer grup pen i Ad vo kat fo re-
nin gen be kla ger sterkt av vik lin gen. 
«Det er helt av gjø ren de for straf fe-
pro ses sens le gi ti mi tet at van li ge folk 
er i be ty de lig fler tall når sam fun net 
tar et opp gjør med den klagede», sa 
le der Ma ri us Diet rich son til Af ten pos-
ten.

Ad vo kat fo re nin gen har øns ket seg 
en 7 + 2-ord ning, alt så syv med dom-
me re og to fag dom me re, men fikk 
ikke gjen nom slag.

Også Dom mer for en in gen er skep-
tisk til 5 + 2-løs nin gen, og me ner at 
to fag dom me re er for lite, sier nest le-
der Wig go Stor haug Lars sen til 
Af ten pos ten. Der i går den men te 
man at fire lek folk og tre dom me re 
vil le være en bed re løs ning.

Trumps mann i Høy es te rett 
Ett år et ter at dom mer An to nin 
Scalia døde, kan en ny dom-
mer kan skje snart ta plass 
i ame ri kansk høy es te rett.  
Do nald Trump har ut nevnt 
Den ver-dom me ren Neil Gor-
such (49) til det le di ge, livs lan-
ge em be tet, et ter at re pu bli ka-
ner ne har klart å blok ke re 
Obamas kan di dat. Gorsuch 
har stu dert ved eli te uni ver si te-

te ne Co lum bia, Har vard og 
Ox ford, og har tid li ge re job bet 
for høy es te retts dom mer ne 
By ron White og An tho ny Ken-
ne dy. Han er kjent for å være 
en be ga vet ju rist.

«På man ge om rå der som er 
vik ti ge for kon ser va ti ve, er Mr. 
Gorsuch en «per fect match», 
skri ver The Economist. «Han 
står van lig vis på næ rings li vets 

side, gir lite lind ring til inn sat te 
som an ker døds dom mer, og 
strek ker seg langt for å 
be skyt te in sti tu sjo ner som 
hev der at lo ver som Obama-
care bry ter de res re li gi ons   - 
fri het», skri ver bla det.

Fra 1995 til 2005 job bet 
Gorsuch for ad vo kat fir ma et 
Kel logg, Hu ber, Hansen, 
Todd, Evans & Fi gel, og der et-

ter som Dep u ty As so ci ate 
At tor ney Ge ne ral i det ame ri-
kans ke jus tis de par te men tet, 
før han ble ut nevnt til dom mer 
i US Court of Ap peals av pre si-
dent George Bush i 2006.

Etterutdanning: Hvordan ligger du an?
Nå væ ren de et ter ut dan nings-
pe ri ode ut lø per 31.desember 
2018, min ner Ad vo kat fo re nin-
gen om. På for e nin gens nett-
si der, un der fa nen «Min side», 
får du over sikt over din et ter-
ut dan nings sta tus, både ju ri-
dis ke og ikke-ju ri dis ke ti mer, 
samt ti mer i etikk og ei en-
doms meg ling. Her fra kan du 

også re gist re re nye ti mer. 
Gjen nom fø ring av Ad vo ka te-
nes fag da ger over halv an nen 
dag gir to talt ti ju ri dis ke ti mer. 
Ved spørs mål om ob li ga to risk 
et ter ut dan ning, kon takt 
etterutdanning@advokat-
foreningen.no, el ler te le fon 
22 03 51 20.

Sogn og Fjor da ne ting rett
Sogn ting rett, som om fat ter kom mu-
ne ne Ba le strand, Vik, Leik an ger, 
Sogn dal, Lus ter, År dal, Lær dal og Aur-
land, slås fra 1.juli sam men med Fjor-
da ne ting rett i Før de. Den nye dom-
sto len får nav net Sogn og Fjor da ne 
ting rett.

Fjor da ne ting rett ble etab lert i 
2005, et ter sam men slåing av Nord-
fjord ting rett, Sunn fjord ting rett og 
Ytre Sogn ting rett. Alle de tre dom sto-
le ne had de lan ge, his to ris ke aner: 
Nord fjord ting rett ble etab lert al le-
re de i 1592. Fjor da ne ting rett dek ker 
kom mu ne ne Ask voll, Brem an ger, Eid, 
Fja ler, Flo ra, Før de, Gau lar, Glop pen, 
Hor nin dal, Hyl le stad, Høy an ger, Jøls-
ter, Naust dal, Sel je, So lund, Stryn og 
Vågs øy.

Sogn har hatt so ren skri ver helt til-
ba ke til 1609.

De to dom sto le ne som nå slår seg 
sam men, har hatt fel les le del se si den 
i juli 2015.

Re gje rin gen har be slut tet at da gens 
kon to rer og retts ste der i Før de og 
Sogn dal opp rett hol des, og også 
retts lo ka let i Nord fjord eid. Iføl ge 
hø rings no ta tet som fulg te hø rin gen 
om sam men slåin gen, gjø res det te for 
at rei se ti den for bru ker ne av dom sto-
len ikke skal øke.

8
Ifølge Regjerings advo-
kat  en skal åtte norske 
barne vernssaker 
behandles i EMD, 
melder TV2.
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NYINNMELDTE
Bedriftsadvokater
Wenche Marie Agerup, Telenor ASA, FORNEBU
Kristine Heltveit, Tryg Forsikring, BERGEN
Henrik Jorem, Lukoil Overseas North Shelf AS, OSLO

Advokatfullmektiger
Ann Helen Aambakk, TP Advokatfirma DA, SANDNES
Aisha Ahmed, Advokatfirmaet Sølverud, BERGEN
Endre Bakke Arntzen, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, 

DRAMMEN
Øyvind Aspen, Rime Advokatfirma DA, OSLO
Shabneet Kaur Bains, Advokatfirmaet Wiersholm AS, OSLO
Hanne Marte Bakken, Kluge Advokatfirma AS, OSLO
Zartash Bashir, Advokatfirmaet Sylte, OSLO
Johannes Beck, Ernst & Young Advokatfirma AS, OSLO
Frida May Behrens, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 

OSLO
Nils Kristian Benjaminsen, Advokatfirmaet Thommessen AS, 

OSLO
Kjersti Benum, Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA, 

OSLO
Mats Seeberg Berggreen, Advokatfirmaet 

PricewaterhouseCoopers AS, OSLO
Ingvild Bjørheim, Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS, 

STAVANGER
Andreas Hoel Bjørklund, Kluge Advokatfirma AS, OSLO
Miriam Fagerli Bors, Advokatfirmaet Haavind AS, OSLO
Øyvind Brandal, Advokatfirmaet Thommessen AS, OSLO
Kristian Døvik, Tenden Advokatfirma ANS, TØNSBERG
Mariette Garborg, Advokatfirmaet Norman & Co. ANS, 

OSLO
Nicholas Bakken Giverholt, Deloitte Advokatfirma AS, OSLO
Vegard Gjertsen, Advokatfirmaet Thommessen AS, OSLO
Erik Stenvik Granly, Advokatfirmaet 

PricewaterhouseCoopers AS, OSLO
Lars Heskje, TP Advokatfirma DA, SANDNES
Andrea Hjorteset, Ernst & Young Advokatfirma AS, OSLO
Marigona Jahaj, Advokatfirma Suleiman & Co, OSLO
Karina Johnsen, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, 

DRAMMEN
Lydia Kirksæther, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, 

DRAMMEN
Heidi Moestue Kløkstad, Dalan Advokatfirma DA, OSLO
Johanne Severi Kristiansen, Deloitte Advokatfirma AS, 

OSLO
Eivind Krohg, Advokatfirmaet Haavind AS, OSLO
Ole Marius Leirvåg, Advokatene på Storkaia, 

KRISTIANSUND N
Cathrine Lossius, Bull & Co Advokatfirma AS, OSLO
Torstein Fjeldet Lunde, Odin Advokat AS, BERGEN
Natalie Kim Le Nguyen, Advokatfirmaet Simonsen Vogt 

Wiig AS, OSLO
Vetle Knudsen Nordstoga, Advokatfirmaet Thommessen AS, 

OSLO
Silje Nordtvedt, Advokatfirmaet Harris DA, BERGEN
Emil Risbøl, Haver Advokatfirma AS, BRYNE

Aksel Duus Rodin, Rime Advokatfirma DA, OSLO
Christina Sagbakken, Advokatfirmaet Bentzen AS, 

HØNEFOSS
Lise Sveino Schøyen, Wahl-Larsen Advokatfirma AS, OSLO
Anders Bugge Simonsen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 

OSLO
Solveig Weili Kvammen Skibenes, Bergen Familie Advokat AS, 

BERGEN
Kristina Stenvik, Advokatfirmaet Thommessen AS, OSLO
Birgitte Svendsen, Advokathuset Tønsberg AS, TØNSBERG
Maria Weider, Advokathuset Tønsberg AS, TØNSBERG

Fullmektig hos bedriftsadvokat
Linn Cecilie Hellum Braathen, If Skadeforsikring NUF, 

LYSAKER
Mariell Gabrielsen, Protector Forsikring ASA, OSLO
Faizan Mahmud, HELP Forsikring AS, OSLO
Christian Randsborg, Utleiemegleren Forvaltning AS, OSLO
Sigurd Bøe Sletten, Protector Forsikring ASA, OSLO

Organisasjonsadvokat
Ragnhild Maria Østli, Finansforbundet, OSLO

Fullmektig hos organisasjonsadvokat
Aurora Geelmuyden, Den Norske Advokatforening, OSLO

Privatpraktiserende advokater
John Arthur Bugge, Hope & Co advokatfirma AS, BERGEN
Thomas Fritzon, Legal 24 Advokatfirma AS, OSLO
Preben Helverschou, Kvale Advokatfirma DA, OSLO
Ida Solberg Henning, Advokatfirmaet 

PricewaterhouseCoopers AS, OSLO
Per Sigvald Wang, Kluge Advokatfirma AS, OSLO

GJENINNMELDTE
Bedriftsadvokater
Cecilie Bjelland, ENGIE E&P Norge AS, STAVANGER
Lars-Erik Oppi, Oslo Børs ASA, OSLO

Advokatfullmektiger
Jørgen Christian Stabel, Kluge Advokatfirma AS, 

STAVANGER
Camilla Walløe, Advokatfirmaet Bentzen AS, HØNEFOSS

Offentlig ansatt advokat
Ingvild Nordrum Maberg, Kristiansand kommune 

– Kommuneadvokaten, KRISTIANSAND S
Morten Norheim, Sandnes kommune – Kommuneadvokaten, 

SANDNES

Organisasjonsadvokat
Torunn Margrethe Hardeland, Næringslivets 

Hovedorganisasjon NHO, OSLO
Norman Hansen Meyer, Nordisk Skibsrederforening, OSLO

Fullmektig hos organisasjonsadvokat
Mariann Kringlebotn, Samfunnsøkonomene, OSLO

Privatpraktiserende advokater
Hans Johan Elias Svedberg, Advokatfirmaet Wiersholm AS, 

OSLO
Bjørn Sørgård, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, OSLO

År 1967 den 14. februar ble 
årsmøte avholdt i Industriens og 
Eksportens Hus under ledelse av 
formannen, høyesterettsadvokat 
Ole Borge. Til stede ca. 50 med-
lemmer.

Møtevirksomheten:
15. februar: Årsmøte. Etter god-
kjenning av regnskapene og fore-
tatte valg, holdt høyesteretts-
advokat Trygve Lange-Nielsen 
fore drag om «Er vår holdning over-
for alkoholpåvirkede bilkjørere  
basert på fordommer?». Diskusjon.

22. mars: Ekspedisjonssjef, 
høyesterettsadvokat Jens Evensen 
holdt foredrag om «Rettslige prob-
lemer i forbindelse med oljeleting 
og oljeutvinning på den norske 
kontinentalsokkel».

25. november: Julemøte. Man 
fikk servert torsk. Ved kaffen  
kåserte innkjøpsdirektør Haakon 
Svensson i A/S Vinmonopolet om 
«Vin og vinkultur».

(...)
For så vidt angikk regnskapet for 

Bendixens legat foreslo høyeste-
rettsadvokat Birger Eriksrud at over-
skuddet for fremtiden ble anvendt 
til beste for nye medlemmer ved at 
disse inviteres som kretsens gjester 
til julebordet.

Norsk Advokatblad, februar 1967.

50 år siden

ÅRSMØTE I OSLO KRETS

Talte på Women's March
Merete Smith holdt appell på Youngs-
torget under Womens March 21. januar. 
Lignende arrangementer fant sted over 
hele verden, og det er anslått at om lag 
fem millioner mennesker deltok. Bare i 
Washington D.C. skal en halv million 
mennesker ha deltatt i marsjen, som var 
rettet mot nyinnsatt president Donald 
Trump i et forsvar for rettsstaten, men-
neskerettighetene, og kvinners og mi-
noriteters rettigheter. Bare i USA ble det 
arrangert kvinnemarsjer på 408 ulike 
steder.

– I en rettsstat skal loven være lik for 
alle. Uten rettshjelp kan mange stå 
uten evne til å kreve sin rett. Da motar-
beider rettsstaten ikke lenger forskjel-
lene, men forsterker dem. Vi vil ikke ha 
et samfunn der de rike og mektige får 
den beste rettsstaten. En god jurist kan 
og skal hjelpe disse gruppene med å 
hevde sin rett. En god rettshjelpsord-
ning reduserer forskjellene i samfunnet 

og fremmer likestilling, sa Smith i sin 
appell.

REISESALÆR 
Fra 1.januar i år har Regjeringen hal-
vert advokaters reisesalær. Men om du 
har reiser som knytter seg til saker som 
startet før nyttår, kan du fortsatt faktur-
ere helt salær, ifølge en avklaring fra 
Justisdepartementet.

Forsvarergruppen har kontaktet Jus-
tisdepartementet om saken, og fått 
følgende svar: «Endringene i salærfor-
skriften §§ 8 annet ledd og 2 første 
ledd som trådte i kraft 1. januar 2017 
får ikke virkning der oppdraget er påb-
egynt eller oppnevnelsen er foretatt 
før ikrafttredelsen 1. januar 2017.»

40 ÅR BAK MURENE?
Justisdepartementet foreslo før jul å 
heve maksstraffen fra 21 til 40 år. Fors-
laget vekker reaksjoner, blant annet fra 
pensjonert lagdommer Iver Huitfeldt. 
«Rettferdighet er et tøyelig begrep og 
en farlig veileder. Straffehistorien er full 
av grusomheter utført i rettfer-
dighetens navn. I ettertid er det hu-
manisering som hylles som en kulturv-
inning», skriver han i et innlegg i 
Aftenposten. Med forslaget kaster 
regjeringen human strafferettspleie på 
historiens skraphaug, mener han.

Foto: Eli Folkestadaas
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Advokat Anette Tendenes 
har sluttet i Advokatene 
Gjellesvik, Tendenes og 
Langeland i Stavanger, og 
begynt i Link Advokat
firma i Stavanger.

Advokat Åse Langeland 
har sluttet i Advokatene 
Gjellesvik, Tendenes og 
Langeland i Stavanger, og 
begynt i Link Advokat
firma i Stavanger.

Advokat Pål Minde har 
sluttet i Advokathuset 
i Stavanger, og begynt 
i Link Advokatfirma 
i Stavanger.

Advokat Morten 
Richardsen har sluttet 
i Advokatfirmaet  
Steenstrup Stordrange 
i Oslo, og begynt i Wikborg 
Rein Advokatfirma i Oslo.

Advokat Hanne 
Elmenhorst har sluttet 
i Lokaladvokaten.no 
i Oslo, og begynt  
i Lokal advokaten Oslo.

Advokat Nina Aakre Blaasvær 
har sluttet i Advokat firmaet Velund 
& Co i Kristiansund, opprettet firmaet 
Advokat Nina Aakre 
Blaasvær AS og tiltrådt 
som partner i kontor
fellesskapet Proadvokatene  
i Kristiansund.

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  
3. mars 2017.

NB: Spalten er kun for Advokat-
foreningens medlemmer.

Advokat Jarran Dolve 
har sluttet i HELP 
Forsikring i Oslo, og 
tiltrådt som partner 
i Advokatfirmaet  
NORDIA i Oslo.

Advokat Kine Stjern 
har begynt  
i Sykehus innkjøp HF  
i Vadsø.

Advokat Siri K. Karlsen 
har sluttet i Porsgrunn 
Bamble Borgestad 
Boligbyggelag  
i Porsgrunn, og startet opp 
Advokatfirmaet Siri K. 
Karlsen AS i Porsgrunn.

Advokatfullmektig Elisabeth 
Jensen har sluttet i VAN 
AMEYDE NORWAY 
i Oslo, og begynt  
i Advokatfirma Garstecki 
& Torgersen i Oslo.

Advokat Anette 
Thunes har sluttet 
i Advokatfirmaet  
Wiersholm i Oslo, og 
begynt i Advokatfirmaet 
Føyen Torkildsen i Oslo.

Advokat Kurt A. 
Elvevoll har sluttet 
i Ryger Advokatfirma 
i Stavanger, og tiltrådt som 
partner i Hammervoll 
Pind i Stavanger.

Advokat Laila Bendiksen 
har sluttet i Brækhus 
Dege Advokatfirma 
i Oslo, og begynt  
i LEXPROPERTY AS 
i Oslo.

Advokat Anders Frydenberg 
har sluttet i Advokatfirmaet  
Campbell & Co på Gjøvik, og  
startet opp Advokat Anders  
Frydenberg i Moelv.

Advokat Olaf-Jacob Syrdal 
Christiansen har sluttet i Advokat
firmaet Dag Fosse i Oslo, og startet 
opp Advokatfirmaet Syrdal  
Christiansen AS i Oslo.

ANNONSE

JUC etablerer faglig nettverk i Person-
skadeerstatning for skadelidtesiden
JUC inviterer advokater som arbeider på 
skadelidtesiden til å være med i et faglig 
nettverk i personskadeerstatning.

Formålet med nettverket er at skadelid-
teadvokatene kan komme regelmessig 
sammen for å diskutere faglige prob-
lemstillinger innenfor personskadeer-
statning og å snakke om strategier man 
skal ha overfor forsikringsselskapene  
samt andre problemstillinger advoka-
tene står overfor når man skal forhandle 
med selskapene.

Det skal arrangeres fire samlinger hver 
med start kl 13.30 i Oslo, og første sam-
ling arrangeres mandag 5. juni 2017. Det 
vil også bli holdt to samlinger høsten 
2017 og en samling i januar 2018.

Nettverket ledes av advokat Carl Aasland 
Jerstad, Haver Advokatfirma AS og ad-
vokat Einar Lohne, Langseth Advokatfir-
ma DA. Begge er meget erfarne advoka-
ter.

Interesserte advokater kan ta kontakt 
med Country Manager Kjell Øiestad – 
enten på mail: ko@juc.no eller mobil 
95 73 19 74. Gå også inn på hjemme-
siden til JUC i Norge – juc.no/nettverk 
– for å lese mer om nettverket.

Dersom du ikke har mottatt vårt 
nettverksmagasin for 2017, kan du 

laste det ned via denne linken 
www.juc.no/magasin

ANNONSE

telefon: 33 48 43 00   •   helpdesk@advisor.no   •   www.advisor.no

ADVISOR 247 ADVOKAT 
er neste generasjon webbasert 
saksbehandlingssystem for  
deg som vil samle alt i en  
smart løsning.

Hvil ke grup per kan ute la tes, 
og hvil ke nye grup per bør 
in klu de res i fri retts hjelp-
ord nin gen?

TEKST: NINA SCHMIDT

Ho ved sty ret i Ad vo kat fo re nin gen har 
opp nevnt et ut valg som har fått i man-
dat å lage en hel het lig rap port «som 
be skri ver svak he te ne ved ek si ste ren-
de ord ning og kom mer med for slag til 
for bed rin ger».

Sam men med tret ten and re or ga ni-
sa sjo ner send te Ad vo kat fo re nin gen i 
fjor høst et inn spill til alle de po li tis ke 
par ti ene og opp ford ret dem til å fore-
slå styr king av retts hjelps ord nin gen i 
sine par ti pro gram mer.

Fel les inn sat sen bar fruk ter, iføl ge Ad-
vo kat fo re nin gen: På bak grunn av inn-
spil let ba i no vem ber i fjor en sam let jus-

tis ko mi té Re gje rin gen om å gjen nom gå 
fri retts hjelps ord nin gen «for å se om 
den bør ut vi des til fle re om rå der, el ler 
end res på and re må ter, for å sik re at den 
blir mest mu lig rett fer dig, mål ret tet og 
ef fek tiv», som det he ter i ved ta ket.

JOB BER PO LI TISK
På ho ved sty re mø tet i ja nu ar ori en ter-
te ge ne ral sek re tær Me re te Smith om 
Ad vo kat for en in gens ar beid for å løf te 
frem fri retts hjelps ord nin ge ne som et 
felt som må pri ori te res hos de po li tis-
ke par ti ene og en kelt po li ti ke re for an 
stor tings val get til høs ten.

– Det har skjedd få og små end rin-
ger i fri retts hjelps ord nin gen i prak sis 
de sis te ti å re ne, og jus tis ko mi te en har 
be skre vet en ut vi del se av ord nin gen 
som «i stor grad et bud sjett spørs mål». 
Det er der for vik tig å pre sen te re Ad vo-
kat for en in gens syn på hvor for ord nin-

gen må styr kes, pri ori te res og be vil ges 
pen ger til, sa Smith i ho ved sty re mø tet.

Det has ter å ut re de fri retts hjelps-
ord nin gen, på pek te Smith, og vis te til 
at det til høs ten skal dan nes en ny re-
gje rings platt form.

KRI TISK GJEN NOM GANG
Det ny opp nevn te ut val get be står av 
Brynj ulf Ris nes, Cath rine Grøn dahl, 
Ma ri us Diet rich son, Max Hen rik Jes-
per sen og The re se Theo dor sen Heg-
ge dal. Ad vo kat full mek tig Ma rit Lo-
mun dal Sæ ther er ut val gets sek re tær.

Ut val get skal fore ta en kri tisk gjen-
nom gang av da gens fri retts hjelps ord-
ning, og fore slå end rin ger som styr ker 
ord nin gen i en rap port som skal være 
klar al le re de til pås ke.

– Vi vil gjer ne at med lem me ne en-
ga sje rer seg, så kom gjer ne med inn-
spill så raskt som mu lig til ut val get, 
opp ford rer Smith.

Hvem bør få fri rettshjelp i fremtiden?
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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.

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS er et av de ledende forretningsadvokatfirmaer i Innlandet med kontor på Hamar og Gjøvik. Vi kan 
tilby et bredt spekter av juridiske tjenester med særlig vekt på alle sider av fast eiendoms rettsforhold, herunder eiendomsutvikling, 
kjøp, salg og utleie, tomtefeste, ekspropriasjon, generasjonsskifte, odel og jordskifte, samt generell forretningsjuss med 
kontraktsrett, selskapsrett, kjøp og salg av virksomheter, arbeidsrett, immaterialrett, skatt og avgift.

Vi er i dag åtte advokater og tre advokatassistenter, samt to advokater i kontor fellesskap.  
På grunn av stor oppdragsmengde ønsker vi å styrke bemanningen og søker etter

Vi ser etter personer med gode faglige kvalifikasjoner og evne til å arbeide selvstendig og effektivt.  
Det er ønskelig med noen års arbeidserfaring. Kontorsted kan være Hamar eller Gjøvik, men det må 
uansett påregnes kontortid ved vårt hovedkontor på Hamar.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig, uformelt og faglig stimulerende miljø.  
Det er gode muligheter for prosedyre, og vi kan tilby konkurransedyktige vilkår.

Henvendelser om stillingen kan rettes til Hans Bogsti (hb@advjohnsrud.no –tlf. 952 91 678) 
og Stein Hervik (sh@advjohnsrud.no – tlf. 916 55 761).

Skriftlig søknad med kopi av vitnemål og attester imøteses innen 10. mars 2017.

Heimannsgate 2 · Postboks 194 · 2302 Hamar // tlf. 62 55 02 00 · epost: advokat@advjohnsrud.no 
www.advjohnsrud.no

1–2 Advokater/Advokatfullmektiger

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 ledig kontorplasser juni/ juli 2016 og søker 
etter omgjengelige kollegaer med god faglig forankring.
Egen portefølje vil være en fordel, men ikke et absolutt krav. 

Vi kan tilby:
– hyggelige kollegaer med høy kompetanse 
– uformelt og godt sosialt miljø
– sentralt beliggende og representative lokaler i Grensen 12 B
– lave felleskostnader

Ta kontakt med:
Advokat Sven Knagenhjelm, sk@advokatforum.no
Tlf. 22 40 36 40 / 932 49 354. 

Advokat Bengt Haadem Hoff,  bhh@advokatforum.no 
Tlf. 22 40 36 40 / 908 49 690

Advokat Liv Solveig Pettersen lsp@advokatforum.no 
Tlf. 22 40 36 40/ 977 89 344

Advokatforum, Grensen 12 B, 0159 Oslo   •   tlf. 22 40 36 40   •   www.advokatforum.no

ADVOKATER

VI SØKER NY KONTORFELLE 
I SANDVIKA 
Advokatfellesskapet Engemoen AS er 
et veletablert kontorfellesskap som 
pr i dag består av fire advokater og 
en sekretær. Vi har porteføljer innen 
de fleste rettsområder.

Vi holder til i Sandvika sentrum 
med kort avstand til offentlig 
kommunikasjon. Vi har representative 
og kostnadseffektive kontorlokaler 
i Rådmann Halmrastsvei 9 i Sandvika, 
Helgerudgården, som er nabogården 
til tinghuset. Det er gode parkerings 
muligheter i umiddelbar nærhet.

Ta gjerne kontakt med advokat 
Elisabeth Lein eller advokat 
Robert Berg på tlf. 67 80 50 60 
hvis du har spørsmål eller ønsker 
en uforpliktende samtale. Alle 
henvendelser vil bli behandlet 
konfidensielt.

Skriftlig søknad sendes til  
post@advem.no eller pr post, 
postboks 30, 1300 Sandvika. 
Se gjerne på vår hjemmeside  
www.advem.no for nærmere 
informasjon.

Advokatfirmaet Suleiman & Co AS  
søker etter nye advokat fullmektiger 
og advokater. Søkere med og 
uten portefølje, samt nyutdannede 
oppfordres til å søke. Søkere 
må ha god muntlig og skriftlig 
fremstillingsevne. Søkere som 
behersker flere språk verdsettes.

Som medarbeider hos Advokat
firmaet Suleiman & Co AS vil du 
få ansvar og utfordrende oppgaver 
under tett oppfølgning. Vi tilbyr 
et dynamisk, hyggelig og uformelt 
arbeidsmiljø. Vi har kontorer i Oslo 
sentrum. Søknad/CV med karakter
utskrift/vitnemål kan sendes på 
epost til post@scolaw.no.

Advokatfullmektiger/ 
advokater

Advokater til oppdrag med å gå gjennom og sortere digitale bevis
Oslo tingrett søker etter advokater/advokatfirmaer som har:
• inngående kunnskap om beslagsreglene i straffeprosessloven
• tilstrekkelige arbeidsressurser til at oppdraget kan leveres innen rimelig tid 
• datakunnskap og verktøy til å foreta søk og sortering

Les hele utlysningsteksten på Oslo tingretts nettside (www.domstol.no/otir). 
Søknadsfrist innen 15. mars 2017

OSLO TINGRETT
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– Domstolene må bli flinkere 
til å bruke samiske retts-
kilder, og lover må i større 
grad forstås i lys av samiske 
sedvaner.

TEKST: NINA SCHMIDT

Det sa Aili Keskitalo, parlamentarisk 
leder i Norske Samers Riksforbund 
i innlegget Samerett fra et politisk stå
sted da Domstolsadministrasjonen 
arrangerte jubileumsseminar om 
same rett på samenes nasjonaldag den 
8.februar i Trondheim.

Seminaret feiret 100årsjubileet 
for samefolkets første landsmøtet, og 
var en del av feiringen Tråante 2017.

– Både som sametingspolitiker og 
som samisk mor har jeg gjort meg én 
erfaring. Det er forskjell på det å ha 
rett – og på det å få anerkjent sin rett 
i praksis, sa Keskitalo, og siterte inn
ledningsvis en person hun omtalte 
som sin helt, Carsten Smith, som har 

uttalt: «Kjernen i demokratiet er 
rettsstaten».

– Dette forteller at det ikke er noe 
demokrati uten de grunnleggende 
spillereglene som beskytter individer 
og grupper mot overtramp fra flertal
let. Sameretten er en viktig del av 
dette, i det moderne norske demo
kratiet, som også omfatter Sametinget, 
sa Keskitalo, som i to perioder har 
vært sametingspresident.

PÅLAGT Å SLAKTE REIN

Samer har fortsatt store rettslige og 
politiske utfordringer, sa hun, og trakk 
frem saken til reindriftssamen Jovsset 
Ante Sara (25): Han ble pålagt å slakte 
reinflokken sin ned til 75 dyr, men gikk 
til sak fordi han mente at han minst 
måtte ha 250 rein for å kunne leve som 
reindriftsbonde. Han vant frem i Indre 
Finnmark tingrett, men staten anket til 
Hålogaland lagmannsrett.

Keskitalo trakk frem to nedslående 
forhold hun mener saken illustrerer: 

At samiske sedvaner ikke i stor nok 
grad brukes som rettskilder, og at 
samer ikke gis en reell mulighet til å 
snakke språket sitt fritt i rettsmøter, 
slik de har krav på etter loven.

ALLE MÅ LÆRE

– For at samiske sedvaner skal bli an
erkjent i praksis, må domstolene styrke 
sin kompetanse til å behandle samiske 
saker, både gjennom opplæring og 
rekruttering. Det er også viktig å minne 
om at samer er bosatt over hele landet, 
og at de tradisjonelle samiske områdene 
strekker seg langt ut over Finnmark. 
Med andre ord, samiske saker vil ikke 
bare forekomme i Indre Finnmark, der 
det er bygd opp spesiell kompetanse. 
Det er viktig at også andre tingretter, 
lagmannsretter og Høyesterett styrker 
sin kompetanse, sa Keskitalo.

Advokatforeningens leder Jens 
Johan Hjort holdt foredrag om Samisk 
i retten og advokatens rolle på jubileums
seminaret.

Fortsatt en vei å gå for samisk rettssikkerhet

– Samiske sedvaner har ikke nødvendigvis hatt noen sentral 
plass i norsk rettskildelære, sa samepolitiker Aili Keskitalo. 
Foto: Kenneth Hætta, Wikimedia Commons
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Løsningsordet finner du ved å sette sammen bokstavene 
i de gule rutene til et ord eller et navn.

Send løsningsordet til redaksjonen@advokatbladet.no 
innen 6. mars. Vi trekker ut en vinner som får fem 
flaxlodd i posten.

Vinneren av kryssordet i januar er Marit W. Kjørsvik 
fra Trondheim. Vi gratulerer!
Løsningsordet var BESLAG.

BOKTIPSET

Gift med Erik Sand trø, to barn på 12 og 15 år. 
Trøn der, men flyt tet til Oslo for å stu de re i 1992 og 
møt te en øst fol ding på stu di et. Bor i Lar kol len 
med nær het til sjø og skog. Star tet egen ad vo kat-
prak sis i 2012 i Ryg ge. Tid li ge re job bet som 
ad vo kat hos Vogt & Wiig i Oslo i 11 år og vært 
dom mer full mek tig i Fredrikstad ting rett. Har 
di ver se sty re verv, og prøvd seg som lo kal po li ti ker 
i kom mu ne sty ret i Ryg ge. Li ker å trene. I som mer-
fe ri e ne strand- og båt liv i Lar kol len, all tid én uke 
på hyt ta i Trond heims fjor den og én uke i Sør-   
Eu ro pa. Høs ten til brin ges med fot tu rer i fjel let på 
hyt ta på Gaustablikk og om vin te ren lang renn og 
al pint. Syn ger i da me ko ret Ko rall i Lar kol len og 
an be fa ler kor sang som den bes te form for te ra pi 
et ter en kre ven de ar beids dag.

Navn og al der:  HEGE SOLBERG SAND TRØ, 
45 ÅR

Tit tel:  AD VO KAT

Ar beids sted:  AD VO KAT FIR MA ET 
SOLBERG SAND TRØ, 
RYG GE

re search selv. Jeg har tid li ge re vært med-
lem av di ver se bok klub ber, men for det 
mes te over tar jeg bø ker fra han jeg er gift 
med. El lers har jeg en ven nin ne som er helt 
av hen gig av bø ker, og som gjer ne tip ser 
meg el ler lar meg få låne hen nes bø ker.

Hvis du skal kjø pe en bok til en god 
venn, hvil ken vil du kjø pe?
Det må bli «Mor der-Anders og hans ven-
ner» av Jo nas Jo nas son. Si den det er 
nok av al vor i ar beids hver da gen og el-
lers, så har jeg med åre ne fun net det vel-
dig be fri en de å lese let te og hu mo ris tis-
ke bø ker. Har lest det mes te av Jo nas 
Jo nas son, og «Mor der-Anders» er nok 
den jeg har ledd mest og høy est av, og 
jeg un ner en god venn en god lat ter.

Hvil ken er den nes te bo ken du skal lese?
Det må bli Gau te Hei volls «Før jeg bren-
ner ned». For det før s te for di jeg ikke har 
lest noe av ham før og bo ken har fått 
Bra ge pri sen, men mest for di det fak tisk 
er den enes te bo ken som ikke er pak ket 
bort i es ker som føl ge av to tal oppus sing 
av hu set ak ku rat nå.

Kan du an be fa le en fag bok?
Si den jeg for det mes te job ber med per-
son ska de, blir min vik tig ste fag li ge opp-

da te ring å lese dom mer in nen for sik-
ring- og er stat nings rett. Der for blir det 
mye ut skrift fra Lov data som le ses. Jeg 
har også nyt te av fag bø ker, og hvis jeg 
skal nev ne en, er det «For sik rings av ta le-
lo ven med kom men ta rer» av Bryn ild-
sen, Lid og Ny gård.

Le ser du e-bø ker?
Her er jeg vel dig gam mel dags, også når 
det gjel der avi ser. Det er noe med å 
kom me seg bort fra skjer men når jeg 
ikke er på jobb, men jeg inn røm mer at 
det er prak tisk å kun ne las te ned en bok 
når jeg har glemt å pak ke med meg en, 
el ler å kun ne lese avi se ne på iPa den når 
jeg har glemt å om ad res se re avi se ne til 
hyt ta.

Hvem vil du ut ford re (og litt om 
hvor for)?
Min gode barn doms venn in ne fra ung-
doms å re ne i Trondheim, Ma ri an ne Kar-
tum, er en me get raus og so si al per son 
som le ver li vet som om hver dag var 
den sis te. Hun er ad vo kat og part ner 
i Ad vo kat fir ma et Si mon sen Vogt Wiig 
i Trondheim. Hun sit ter sjel dent stil le, så 
de gan ge ne hun tar seg tid til å lese en 
bok så er jeg sik ker på at den er verd å 
lese.

Hvil ken bok har gjort ster kest 
inn trykk på deg, og hvor for?
Da må jeg nes te få lov til å nev ne to bø ker. 
Den før s te er «Afrodites bas seng» av Gert 
Nygårdshaug, som er sis te bok i en triologi. 
Som sjan ger gren ser nok «Afrodites bas-
seng» mot scien ce fic tion. Sånn sett ble 
jeg over ras ket over at bo ken gjor de så 
sterkt inn trykk, si den jeg som per son er 
vel dig rea list og li ker det jord næ re og 
hånd fas te, men den har en helt spe si ell 
ner ve i seg som gjør at den har satt seg 
skik ke lig fast hos meg. Bo ken be skri ver 
sam hol det mel lom far og sønn i en kri se si-
tua sjon, sam ti dig som vi føl ger et vak kert 
og in tenst, men fjernt kjær lig hets for hold.

«Saras nøk kel» av Ta tia na de Rosnay 
er den and re, og hand ler om jø de for føl-
gel sen. His to ri en er vik tig og vel dig gri-
pen de, men sam ti dig bru tal og hjer te-
skjæ ren de, og jeg ble vel dig opp rørt 
et ter å ha lest den ne ster ke fa mi lie his to-
ri en. Jeg hus ker jeg be gyn te å lese bo-
ken på fly et ned til Bar ce lo na for en vel-
for tjent fri helg, og det var nok ikke den 
helt rik ti ge bo ken å lese på en slik tur.

Hvor dan vel ger du le se stoff?
Jeg er vel dig på vir ke lig og sik kert litt be da-
ge lig, for jeg sy nes det er vel dig kjekt å få 
tips fra and re uten å bru ke så mye tid på 
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var en prak sis som kun ne fort set te, fler tal let i Høy es te
rett men te ikke det. Det stil ler jeg meg und ren de og 
kri tisk til».

Støres ut ta lel ser et ter la ter et inn trykk av «mang len de 
rol le for stå el se, po li tisk inn blan ding i dom sto le nes 
ar beid (…) og mang len de re spekt for at Høy es te rett 
døm mer i sis te in stans», skri ver Foug ner i et inn legg i 
Af ten pos ten.

«Ut sag net had de ikke vært pro ble ma tisk om det til
hør te en ad vo kat el ler en an nen ju ri disk fag per son 
som har til opp ga ve å ut ford re Høy es te rett i dom sto
lens ar beid. (…) Når det der imot kom mer fra en stor
tings re pre sen tant (som også kan skje er vår nes te stats
mi nis ter), blir si tua sjo nen en an nen», skri ver Foug ner.

«ROLLS ROYCE-KLAS SEN» 

«Kost na de ne i si vi le tvis ter er gjen nom gå
en de blitt for høye. Sto re kom mer si el le sa
ker, og en kel te sa ker mot det of ent li ge, 
har et om fang el ler gjel der ver di er el ler 
in ter es ser som er så sto re at de iso lert sett nok tå ler 
sto re kost na der. Men det fore kom mer nok at sli ke sa
ker blir overprosedert. Den ne «Rolls Royceklas sen» 
kan dess uten bi dra til å trek ke opp kost nads ni vå et mer 
ge ne relt, og til å set te en uhel dig stan dard for det mer 
gjeng se pris ni vå et på ad vo kat tje nes ter», sa høy es te retts
dom mer Arn finn Baard sen til Da gens Næringsliv i en 
ar tik kel om sky høye ad vo kat pri ser.

NEK TET Å SET TE INN SPI RAL 

Den ka tols ke le gen Ka tar zy na 
Ja chi mo wicz job bet som fast le
ge i Sau he rad kom mu ne, men 
fikk spar ken i de sem ber 2015 et ter at hun nek tet å set te 
inn pre ven sjons mid de let spi ral på kvin ne li ge pa si en ter.

Hun gikk til sak med krav om å få job ben til ba ke, og 
vis te til EMKs ar tik kel 9 om tan ke, sam vit tig hets og 
re li gi ons fri het. Retts sa ken som i ja nu ar gikk i 
AustTelemark ting rett skal være før s te gang nors ke 
dom sto ler prø ver en sak der en fast le ge har nek tet å 
ut fø re lov på lag te tje nes ter av sam vit tig hets grun ner, 
skri ver Vårt Land. Le gen, som ble re pre sen tert av ad vo
kat Hå kon Ble ken, er abort mot stan der, og har fått 
øko no misk støt te til å frem me søks må let av Oslo 
ka tols ke bis pe døm me, Nors ke Kris te li ge Le ge for en
ing, og fra man ge pri vat per so ner.

Ret ten kom frem til at dom men ikke kren ker le gens 
sam vit tig hets og re li gi ons fri het. Sau he rad kom mu ne 
ble re pre sen tert av ad vo kat Fro de Lauar eid fra KS 
Ad vo ka te ne. Par te ne had de sterkt av vi ken de saks kost
na der, skri ver Vårt Land: Mens Lauar eid la frem en reg
ning for ret ten på 160.000 kro ner, var Blekens krav på 
1,2 mil li o ner kro ner.

Par te ne ble dømt til å bære egne saks kost na der. «Min 
kli ent vil ab so lutt vur de re å anke», sier Ble ken til Vårt Land.

KRAV TIL LY DIG HET

«An svar li ge myn dig he ter kan ikke ig no
re re at vi nå har den ene al vor li ge vars
ler sa ken et ter den and re i jus tis sek to ren», 
sier Bir the Erik sen, ad vo kat i fir ma et 
Guide Ad vo kat i Ber gen, til Da gens 
Næringsliv. Erik sen tok i fjor dok tor
grad om vars ling ved UiB. Po li ti be tjen
ter er lært opp til å være lo ja le, noe som 
gjør det van ske li ge re å vars le, me ner hun. 

«Det har med ty pen or ga ni sa sjon å gjø re, 
det stil les høye krav til lo ja li tet, ly dig het 
og kon for mi tet. Det te er nød ven dig for 
å sik re ef ek ti ve or ga ni sa sjo ner, men gjør 
det sam ti dig kre ven de å set te fo ten ned 
når det er grunn til det», sier hun til DN.

KRI TI SE RER STØRE 

Wiers holmad vo kat Jan Foug ner kri
ti se rer Aple der Jo nas Gahr Støre for 

å set te seg til doms over 
Høy es te rett. Bak grun nen 
er Hol shipsa ken, der 
Høy es te rett av gjor de at 
Norsk Trans port ar bei
der for bunds boi kott av Hol ship var 
ulov lig og i strid med etab le rings 
retten i EØSav ta len. I en NTB 
kommen tar ut tal te Støre: «And re 
nors ke doms in stan ser har ment at det 
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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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Prøv en annonse på Advokatjobb.no
Bransjens egen jobbportal!
Ledige jobber innenfor jussNorge samlet på ett sted.
Du trefer både jobbsøkere og advokater som er ute etter 
å orientere seg i markedet.
Gratis, rullerende Nytt om navnfunksjon profilerer alle som har 
byttet jobb.
 
Vi har gunstige årsavtaler!
15 annonser: 7.500 kroner
620 annonser: 14.000 kroner
2150 annonser: 30.000 kroner
 
Skreddersy dine annonser 
til alle våre plattformer!
Kontakt oss for et pakketilbud.
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Bladet utgis 10 ganger i året.
Priser abonnement per år:
Vanlig 670 kr
Advokatassistenter 375 kr
Utland 820 kr
Enkeltblader 65 kr

■ Skuespillerne i Cabaret Intime, revyen 
som i 65 år er blitt spilt ved Det juridiske 
fakultet i Oslo, viste på Instagram at de var 
godt i gang med øvingen til årets premiere 
4. mars.

■ Lagdommer i Borgarting Petter Chr. 
Sogn var ikke fornøyd med NRK Radios 
programleder Fredrik Solvang og tvitret: 
«Synd at #dax18 ikke har klart å finne en 
programleder med forståelse for forretning 
og økonomi. @fredriksolvang faller 
dessverre igjennom.

■ Fredrik Solvang svarte slik: «LOL». 
Hvorpå Sogn parerte: «GFY» – noe som fikk 
Twitter til å koke. Flere tolket det som om 
Sogn mente å skrive «Go fuck yourself», 
deriblant nevnte Solvang: «Classy av en 
lagdommer i Borgarting å skrive FUCK 
YOURSELF på Twitter», tvitret han. Sogn på 
sin side hevdet forkortelsen var ment å bety 
«Good for you», og fikk støtte av jusprofes-
sor Mads Andenæs: «Vi må ikke skygge 
banen men bare unnskylde oss overårige 
jurister til Solvang når det går galt. Vet jo at 
du ikke ville si slikt».

■ Advokat Mudassar Amin fra In Solidum 
advokatfirma fant en kreativ måte å heve 
kontorpulten på, og postet dette mor-
somme bildet på Twitter.

■ Advokatfirmaet Wiersholm har ansatt åtte 
nyutdannede advokatfullmektiger og postet et 
bilde av dem på Facebook. De utvalgte er (f.v.) 
Silje Borchgrevink, Kenneth Døvik Elias-
sen, Anne Gøril Brørs, Sondre Aasen 
Aukland, Peder Karijord, Henriette Lyng-
holt og Shabneet K. Bains og Mie Myhrvold.



Advokathjelp for folk flest

DON’T GIVE A RAT’S ASS 
ABOUT PEDER AAS!

REAL 
LAWYERS

Ikke alle setter pris på at HELP gir folk flest muligheten til juridisk bistand. 
HELP er et av landets yngste og tyngste fagmiljøer innen privatrett.
Vil du vokse sammen med oss? Les mer på help.no


