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TITTELEN OVER ER ikke sugd av 
eget bryst, men er hentet fra Det 
juridiske fakultet ved Universitetet 
i Bergen, og formidlet av dekan 
Asbjørn Strandbakken da han deltok 
i en fremtidsdebatt på Oslo krets’ 
årsmøte (se side 55).

ER DERE KLARE for endring, ropte 
debattlederen, og fikk et rungende 
«ja» til svar. Men hvor klare er 
advokatene, egentlig? Hvilke 
endringer vil komme? Den  
teknologiske utviklingen går nå 
så fort, at ingen riktig vet.

MEN ALL VERDENS TEKNOLOGI 
til tross, er du en idiot, så vil kanskje 
ikke et verktøy gjøre deg så veldig 
mye smartere: – Jus handler om 
mennesker, og verden vil fortsatt 
trenge menneskelige advokater, sa 
Asbjørn Strandbakken i debatten.

HAN FIKK APPLAUS og jubel fra 
advokatene i forsamlingen, og 
snakket et språk som advokatene 
forstod, etter at en siviløkonom og 
en HR-sjef nettopp hadde snakket 
om viktigheten av «law-tech», om 
den store omveltningene, eller 
disrupsjonen, som bransjen ganske 
sikkert står overfor, og stilt spørsmål 
om noen vurderte å ta i bruk 
algoritme-styrte skilsmisse-
forhandlinger.

DEN TEKNOLOGISKE utviklingen 
har skutt fart i advokatbransjen. I fjor 
kom advokat-roboten «Ross» i USA, 
som er spesialist på konkursrett.

HER HJEMME er flere advokat-
kontorer teknologisk på hugget. 
I Kluge tester man ut en teknologisk 
løsning som gjør automatiske 
rettskildesøk. Selskapet har egen 
sjef for innovasjon, og er langt 
fremme i å tilby klientene enkle og 
oversiktlige teknologiske løsninger 
som de i stor grad kan bruke selv. 
Les mer på side 54.

KLUGES INNOVASJONSSJEF 
Knut-Magnar Aanestad og dekan 
Strandbakken oppfordrer advokater 
til å møte ny teknologi med et åpent 
sinn, og være faglig nysgjerrige på 
mulighetene.

ADVOKATER BØR DELE teknologisk 
kunnskap, oppfordret DnB-advokat 
Maria Ervik Løvold i fremtidsdebat-
ten. Dette er et veldig godt forslag. 
Men hvordan skal delingen foregå? 
Her bør Advokatforeningen og JUS 
komme på banen.

REDAKTØR
nina@advokatbladet.no
mobil: 915 59 602

NINA SCHMIDT

«A fool with a tool is still a fool»

16 26

22
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Ut gif te ne til fri retts hjelp 
økte med før ti pro sent i 
pe ri oden.

PO LI TI KER STYRT UT GIFTS
ØK NING

– Vårt vik tig ste funn er at 
saks meng den økte på grunn 
av po li tis ke pri ori te rin ger. 
Ven de punk tet i kost nads 
øknin gen var Hand lings plan 
mot vold i nære re la sjo ner, som 
kom i 2011, samt det så kal te 
Barnevernløftet. Det har også 
vært en styr king av fa mi lie
vern kon to rer i pe ri oden, sa 
Løge.

Barnevernløftet ble lagt 
frem av da væ ren de stats råd 
Au dun Lys bak ken (SV) i 2012, 
og ble be teg net som den stør
ste sat sin gen på det kom mu
na le bar ne ver net si den be gyn
nel sen av 90tal let.

Mens ut gif te ne til fritt 
retts råd sam let sett er re du
sert, har det vært en øk ning 
i ut gif te ne til sa ker i fyl kes
nemn de ne.

– Når ak ti vi te ten i nemn
de ne øker, øker også an tall 
akutt ved tak. Den stør ste 
dri ve ren bak kost nads
øknin gen til fri sak før sel 
i si vi le sa ker i dom sto le ne, er 

over prø ving av tvangs ved tak 
i fyl kes  nemn de ne, sa Løge.

Kost na de ne på den ne bud
 sjett pos ten økte med 160 
pro sent fra 2009 til 2014, 
for tal te hun.

VIK TI GE OM RÅ DER 
UDEK KET

Ad vo kat for en in gens le der, 
Jens Jo han Hjort, holdt et 
inn legg som ga et his to risk 
over blikk over retts hjel pens 
his to rie.

– En av de vik tig ste for
bed rin ge ne som må gjø res 
med da gens ord ning, er 
å  sør ge for å få fle re saks 
områ der inn un der retts
hjelploven. So si al dum ping, 
sa ker på vel ferds fel tet knyt
tet til NAV, fa mi lie gjen for
en ing og ut vis nings sa ker er 
ikke dek ket. Volds kri mi na li
tet mot kvin ner har en viss 
dek ning, men det er be hov 
for en ut vi del se av fel tet. 
Også mob bing i sko len, 
sa ker om bru ker ret tig he ter 
og dis kri mi ne ring er hel ler 
ikke dek ket i dag, sa Hjort.

Lo ven om fri retts hjelp 
har vært end ret 27 gan ger, 
uten noen form for sy ste
ma tisk til nær ming, sa han.

Advokatforeningen vil forbedre fri rettshjelp-ordningen, og ønsker 
at temaet skal få fokus i høstens valgkamp. Utgiftene til barne-
fordeling- og barnevernssaker øker, og tar stadig større andel av 
fri rettshjelp-budsjettet, kom det frem på et seminar på Stortinget.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

Vil leg ge ned  
fyl kes nemn de ne 
For eld re tvis ter 
og sa ker om 
tvang et ter bar-
ne  lo ven bør gå i 
et ut valg ting ret-
ter, mel lom tyve 
og tret ti i tal let, 
og ikke i fyl kes-
nemn de ne, fore-
slår Særdom-
stolsutvalget.

Her er fle re for slag i NOU 2017:8 
Sær dom sto ler på nye om rå der, 
i kort ver sjon:

For å hind re at kom pe tan se går 
tapt i en over gangs pe ri ode, fore-
slås det at da gens fylkesnemnd-
sledere ut nev nes til dom me re i de 
ak tu el le ting ret te ne.

Bare dom me re som har gjen-
nom gått sær skilt, ob li ga to risk og 
lov fes tet opp læ ring, kan be hand le 
for eld re tvis ter, sa ker om tvang et ter 
barnevernloven, og sa ker om bar-
ne bort fø ring.

En egen for valt nings dom stol for 
ut len dings sa ker an be fa les ikke.

Fyl kes nemn de ne inn lem mes i de 
ting ret te ne som skal be hand le 
barne sa ker.

MER TILLIT
Ut val get be grun ner for slaget om å 
flyt te for eld re tvis ter og bar ne verns-
sa ker ut av fyl kes nemn de ne med at 
be folk nin gens til lit til nemn de ne 
vil le vært noe høy ere, der som dis se 
nemn de ne for melt sett var dom-
sto ler. Vi de re med at man ge av 
sa ke ne for nemn den brin ges inn for 
ret ten, og at det bør være et mål 
med en grun digst mu lig be hand-
ling i før s te in stans, noe som også 
vil være mind re res surs kre ven de.

Dom me ren el ler fylkesnemnd-
slederen i de ak tu el le ting ret te ne 
som skal av gjø re sa ke ne, må til-
freds stil le føl gen de krav, fore slår 
ut val get: Ha god ju ri disk kom pe-
tan se, ha psy ko log fag lig og bar ne-
fag lig inn sikt, ha for stå el se for uli ke 
et nis ke, re li gi ø se, kul tu rel le og 
språk li ge bak grun ner, ha gode 
ev ner til kon flikt løs ning og som er 
for ank ret i et sterkt fag mil jø.

Særdomstolsutvalget var le det 
av jus pro fes sor Hans Pet ter Gra ver. 
I ut val get satt også dis se ad vo ka-
te ne: Tore Ro ald Riedl, Brynj ulf  
Ris nes, Karl Otto Thor heim, Kris tin 
Ot ter lei og Siv Hall gren.

Fest på ta ket un der Fag da ge ne 
I år flyttes advokatfesten fra 
bølgeskvulp på Aker brygge 
til en stor, urban takterrasse i 
hjertet av byen. Det blir som 
vanlig mottagelse for ferske 
advokater, utdeling av Ad
vokatforeningens talentpris, 
og kjente musikere på scenen.

Hvilken betydning vil 
Brexit kunne få for norsk 

næringsliv? Dette er ett av te
maene som står på timepla
nen under Advokatenes fagd
ager 1. og 2. juni.

Kursene er organisert i de 
fem store rettsområdene fast 
eiendom, arbeidsrett, forsvar
erkurs, familie, arv og skifte og 
selskapsrett. I tillegg er det fire 
bolker med aktuelle temaer. 

Totalt står 45 ulike kurs på 
programmet som deltagerne 
kan velge fritt mellom.

– Kursene i arbeidsrett trek
ker vanligvis veldig mange, og 
er de kursene som først fylles 
opp, forteller arrangørene 
Erik Roe og Runar Hafsteen, 
prosjektledere i JUS (Ju
ristenes utdanningssenter).

At inn tekts gren sen for å få 
fri retts hjelp bare er på 
246.000 kro ner – en sum 
som har vært uend ret si den 
2009 – er uhold bart, me ner 
Ad vo kat fo re nin gen.

– Selv unge ufø re fal ler 
ikke inn un der ord nin gen, 
de mot tar 252 kro ner for 
mye til å kva li fi se re til fri 
retts hjelp. Og for mues gren
sen på 100.000 kro ner har 
ikke vært end ret si den 1984, 
sa Hjort.

EN «PAR TYKIL LER»

– Ikke for å være en «party
killer», men vi ser enor me 

Ju ri disk fa kul tet ved UiT 
fore slås ned lagt
Fler tal let i en ar beids grup pe som 
har vur dert frem ti dig or ga ni se-
ring av Uni ver si te tet i Tromsø, 
Nor ges ark tis ke uni ver si tet, fore-
slår å leg ge ned Det ju ri dis ke  
fa kul te tet og om or ga ni se re ut-
dan nin gen til et in sti tutt. Dag 
Mic hal sen, de kan ved jus ut dan-
nin gen ved UiO, sier til nett avi-
sen Khrono at han er opp bragt 
over for slaget.

«Det ty der på at man ikke for-
står de ju ri dis ke fa kul te te nes 
ty de li ge aka de mis ke rol le i retts-
sam fun net. Det vil være svært 
uhel dig å re du se re den tyng den 
som et fa kul tet gir, og det vil 
svek ke den aka de mis ke, ju ri dis ke 
stem men for hele Nord- og Midt-
Norge», sier han til Khrono.

Trude Haug li, de kan ved Ju ri-
disk fa kul tet i Tromsø, me ner det 
vil være «svært umu si kalsk» om 
Nord-Norge skul le stå igjen uten 
et ju ri disk fa kul tet.

Også Ad vo kat fo re nin gen er 
ne ga tiv til for slaget. I en hø rings-
ut ta lel se til UiT, skriver forenin-
gen at mer enn syt ti pro sent av 
kan di da te ne som ut eks ami ne res i 
Tromsø, for blir i lands de len.

VIKTIG PÅ FORSKNING
UiTs ju ri dis ke fa kul tet er en vik tig 
re gio nal og na sjo nal aktør in nen-
for retts vi ten ska pe lig forsk ning, 
pe ker for e nin gen på. «Sen tra le 
forsk nings om rå der er sam funns-
om rå der som er sær lig frem tre-
den de og ak tu el le i nord, som 
sa me rett og fis ke ri- og hav rett. 
(…) Ad vo kat fo re nin gen er 
be kym ret for at en end ring av 
fa kul te tets sta tus vil re du se re gjen-
nom slags kraf ten i den ne forsk nin-
gen. Det te ved at re krut te rin gen 
av fors ke re vil bli ska de li den de 
slik at forsk nings pro duk sjo nen 
går ned både i om fang og kva li-
tet.»

N a  s j o  n a  l e 
un der sø kel ser 
vi ser at Det 
ju ri dis ke fa kul-
tet i Tromsø 
har de mest 
for nøy de stu-
den te ne.

kjøpt Fi nans de par te men tets 
be skri vel se. Ja, si vi le sa ker har 
økt, men det er til bar ne for
de ling og bar ne vern – alt 
uten om har gått ned, og 
sam let er ut gif te ne til fritt 
retts råd re du sert med åtti 
mil li o ner kro ner. Det er en 
stor ned gang, og den snak kes 
det ikke om. Det bru kes like 
mye pen ger på fyl kes nemn
de ne som på alt an net fritt 
retts råd til sam men, sa Smith.

For e nin gen har opp ret tet 
et ut valg som skal vur de re 
hvor dan retts hjel pen kan bli 
mer ef ek tiv og gi mer for 
pen ge ne.

ut gifts øk nin ger på retts
hjelps si den, og tar vi med 
strafehjelpssiden, så er vir
ke lig Fi nans de par te men tet 
be kym ret. Jeg tror vi må 
bru ke mer, men vi må for
sø ke å bru ke pen ge ne på en 
bed re måte. Det er kom met 
for slag om å gra de re hjel
pen, og inn fø re egen an de ler. 
Det te sy nes jeg er litt spen
nen de, og jeg vil gjer ne at vi 
skal ta den dis ku sjo nen, sa 
Stor ber get.

Ad vo kat for en in gens Me re te 
Smith tok til mot mæ le.

– Alle po li ti ke re sier at fri 
retts hjelp er for dyrt, dere har 

Ar bei der par ti et og Sen ter
par ti et ar ran ger te i be gyn
nel sen av mars et mi ni se mi
nar på Stor tin get om frem 
   ti dens fri retts hjelp, «et ter 
sterkt på trykk fra Ad vo kat
fo re nin gen», som ar ran gør 
Knut Stor ber get, tid li ge re 
jus tis mi nis ter, nå stor tings
re pre sen tant (Ap) ut tryk te 
det da han øns ket vel kom
men.

Tilstede på det åpne se mi
na ret var re pre sen tan ter fra 
Jus tis ko mi te en og Fi nans 
komi te en, samt folk fra fle re 
av de uli ke rettshjelptiltak
ene i Norge.

Me non Economics gjen
nom før te i 2015 en ana ly se 
av ut gifts øk nin gen i straf e
saks kje den og i ut gif te ne til 
fri retts hjelp fra 2006 til 
2014. I pe ri oden økte ut gif
te ne fra 1,2 til 2 mil li ar der 
kro ner, for tal te se ni or øko
nom Tori Hauk land Løge 
i sitt inn legg på se mi na ret.

– Det har vært en vold
som økt res surs bruk hos po li
ti et, i bar ne ver net, i fa mi lie 
volds saker og fa mi lie sa ker, sa 
Løge.

Hans Pet ter 
Gra ver

Trude Haugli

– Hvis en rettighet skal kunne gjøres gjeldende, må borgerne vite om den, sa Advokatforeningens leder 
Jens Johan Hjort.

Vil ha fri retts hjelp som valg kamptema

Før avspark blir samtlige 
foredragsholdere invitert på 
pedagogikk og fortellerkurs 
med Pellegrino Riccardi, 
som regnes som en av Norg
es flinkeste foredragsholdere.

– Jurister kan få «fullsten
dighetssyndrom» og føler at 
de må gå fra A til Å, og hvis 
de får dårlig tid, velger de 

ikke ut, men snakker bare 
fortere og fortere. Vi under
streker at det er om å gjøre å 
velge ut det som er riktig og 
relevant, slik at stofet presen
teres bra, sier Hafsteen.

Torsdag kveld blir det altså 
advokatfest på utestedet Taket 
på Steen og Strøm, der en tak
terrasse med regnavskjerming 

og varme på 340 kvadratme
ter kombinert med innendørs 
lokaler venter.
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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 16 år fra konkursbo. Alle 
beløp. Blir vi enige betaler 
vi straks. All informasjon 
behandles konfidensielt. 

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

Se gjerne; www.7-fjell.no

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

De to er skjønt enig om at en sterk 
interesse for eget fagfelt, å være tro 
mot seg selv, og å arbeide i et kyndig 
fagmiljø, er blant deres suksessfaktorer.

– Jeg skal ikke over vur de re be tyd
nin gen av den ne lis ten, men det er 
klart det gir en trygg het og be kref tel se 
for val get kli en te ne tar når de be stem
mer seg for hvil ken ad vo kat de skal 
bru ke. Sånn sett er det utvil somt po si
tivt, sier Wiersholms part ner Mor ten 
Gol ler til Ad vo kat bla det.

Her er ad vo kat bran sjens 

Han top per Fi nans avi sens ad vo kat un
der sø kel se i ka te go ri ene «Of ent li ge 
an skaf el ser», og «Kon kur ren te nes mest 
et ter trak te de». Un der sø kel sen ble iføl ge 
avi sen be svart av 45 ad vo kat fir ma er. 
Det var ikke lov å stem me på ad vo ka ter 
i eget fir ma, og fikk to talt flest po eng av 
alle ad vo ka ter i un der sø kel sen.

Gol ler ser litt to delt på hvor dan han 
har nådd opp.

– In nen for of ent li ge an skaf el ser har 
jeg job bet mål ret tet i vel dig man ge år, 
holdt hund re vis av kurs, og skre vet 
ar tik ler og bø ker. Der med er nok plas

se rin gen mest et ut slag av lang sik tig 
ar beid. Når det gjel der de and re om rå
de ne, har jeg de sis te åre ne hatt noen 
sto re, pro fi ler te sa ker som har gjort meg 
mer syn lig i mar ke det, på pe ker Gol ler.

Han tip ser gjer ne Ad vo kat bla dets 
le se re om hva han tror skal til for å nå 
opp: Å ha en ge nu in in ter es se for det 
man dri ver med, og å fin ne et fag felt 
man er vir ke lig in ter es sert i, er iføl ge 
Gol ler vik tig for å lyk kes.

– Man kan selv føl ge lig være en dyk
tig ad vo kat på man ge for skjel li ge 
må ter. Der for er det vik tig å fin ne sin 

egen måte å være ut ø ve yr ket på. Som 
i alle and re de ler av li vet må man være 
tro mot seg selv. Det er van ske lig å 
spil le en rol le over man ge år, un der
stre ker Mor ten Gol ler.

NYT TI GE NETT VERK

Sti ne Sner ting da len har i fle re år vært 
inne på ta lent lis ten, en lis te med fers ke
re up and com ing ad vo ka ter. Også i år 
top per hun lis ten over de mest ta lent
ful le i ka te go ri en kon kurs og in sol
vens rett. I sam me ka te go ri på ho ved lis
ten er hun inne på en sju en de plass.

– At jeg gjør det bra er 
nok et re sul tat av jevn og 
trutt job bing, fore drag og 
ar tik ler, at jeg sta dig får 
stør re og stør re sa ker, samt 
verv i lov ut valg og kon kurs
rå det. Kol le g er ser for hå pent
lig vis at jeg tar et steg hvert år. 
Og å bli om talt som ung og 
lo ven de i en al der av 42, er helt 
su pert, sier Sner ting da len med 
et smil.

For Kva lepart ne ren har det 
vært vik tig å bru ke ufor mel le nett verk. 

– Å få et nett verk av per so ner du sto ler 
på, og kan spør re, både i eget og and re 
fir ma er, har vært vik tig for meg. I til legg 
er mil jø et rundt helt sen tralt. Skal man 
hol de et jevnt høyt nivå, må man være 
en del av et stør re fag mil jø, fast slår  
Sner ting da len, som er en av re la tivt få 
kvin ner som be mer ker seg i kå rin gen.

FREM DE LES FÅ KVIN NER

– Kvin ner er kan skje ge ne relt ikke så 
flin ke til å stik ke seg ut og frem he ve seg 
selv, vi ser jo en over vekt av menn i se ni
or po si sjo ner i ad vo kat bran sjen. Med et 
fler tall av kvin ner blant jusstu den te ne, og 
man ge fir ma er som job ber godt med å få 
opp og frem fle re kvin ner, er kvin ne an
de len på den ne lis ten for hå pent lig vis også 
øken de. Jeg hå per de kvin ne li ge ta len te
ne står på og fort set ter, sier Sner ting da len. 

Noen unn tak er det; Siri Tei gum har 
vun net ka te go ri en kon kur ran se rett 
seks ten gan ger – så også i år, og er inne 
på fjer de plass i an tall po eng. Men bak 
hen ne er det langt mel lom kvin ne ne 
som ut mer ker seg. Fle re ka te go ri er står 
helt uten, el ler med kun ett kvin ne lig 
inn slag. Sner ting da len opp le ver li ke vel 
ikke kå rin gen som en slags «gut te
klub ben grei» der mann li ge kol le g er 
kun ran ge rer hver and re. 

– Jeg ser in gen navn som står der som 
ikke bur de stått der, men det er man ge 
dyk ti ge ad vo ka ter og fle re kun ne sik
kert også ha vært inne på lis ten.

Hun er be visst på ikke å ten ke for 
mye på kå rin gen i hver da gen.

– Hvis ho ved fo kus i job ben din går 
ut på å kom me høyt på uli ke ran kin

stør ste
Morten Goller og Stine Snertingdalen gikk 
til topps i Finansavisens advokatkåring.

Mor ten Gol ler fra Wiers holm san ket flest po eng av samt li ge ad vo ka ter i Fi nans avi sens 
ad vo kat un der sø kel se, mens Sti ne Sner ting da len fra Kva le fikk flest po eng i ka te go ri en 
Up and com ing.

ger, er det nep pe det som skjer. Man 
må ha en an nen inn stil ling  en ge nu in 
in ter es se for fa get og for kli en tens 
ut ford rin ger. Så får hel ler en god plas
se ring kom me som et re sul tat av ar bei
det man gjør i hver da gen, sier hun, og 
får støt te av Gol ler, som sat te ny re kord 
med to talt 192 po eng, og top per over
sik ten over kon kur ren te nes mest et ter
trak te de. 

– Blir det et eks tra høyt for vent nings press 
på deg frem over nå som du har gjort det så 
bra, Gol ler?

– Hehe, det er jo en tan ke det ja, at det 
bare kan gå ned over … Men jeg går hel
dig vis ikke rundt og ten ker på kå rin ger 
hele året. I hver da gen er jeg mest opp tatt 
av å gjø re en god jobb for kli en ter, med 
kol le g er jeg set ter stor pris på – men det 
er klart det er vel dig hyg ge lig å få den ne 
ty pen aner kjen nel se, fast slår Gol ler.

Å kjøpe suksess: Les kommentar neste side

po engsan ke re
➔
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Suk sess i Fi nans avi sens ad vo kat un der sø kel se er ikke noe man 
kan kjø pe. Men rik tig re krut te ring kan gjø re un der ver ker.

KOM MEN TAR: ER LEND WESSEL CARL SEN

Å kjø pe suk sess

En hver per son over mid dels sports in
ter es sert vil for bin de or det «kjø pe lag» 
med et ne ga tivt la det ord. Et skjells ord 
som bru kes på klub ber som spren ger 
ban ken for sto re stjer ner som skal sky
te la get til suk sess, men som av mot
stan der lage nes sup por te re an s es som 
feigt el ler en ure de lig måte å til eg ne 
seg suk sess på.

En slik ag gres siv re krut te ring har 
i man ge år også vært sett på som ure
de lig i ad vo kat bran sjen, før over gangs
mar ke det vir ke lig tok fyr noen år til
ba ke. Nå er over gan ge ne stør re, fle re 
og mer stra te gis ke. Og like van li ge som 
i næ rings li vet el lers.

Det sis te året har sær lig to fir ma er 
pekt seg ut på re krut te rings top pen. 
Både Steen strup Stor dran ge og DLA 
Piper har tatt opp et to sif ret an tall 
part ne re i lø pet av et drøyt år, som et 
ledd i en ty de lig ut talt vekst stra te gi. 
Gitt at en del av vekst stra te gi en også er 
om døm me vekst, kan man bru ke topp
lis te ne i Fi nans avi sens ad vo kat un der
sø kel se som in di ka tor. Da er det vel dig 
ty de lig hvem som har lyk tes.

Steen strup Stor dran ge tar sin før s te 
før s te plass i en ho ved ka te go ri på lang 
tid (Klaus Hen rik Wie seHansen, for
sik rings rett), og har 33 pro sent fle re 
topp treplas se rin ger og hele 76,5 pro
sent fle re po eng i 2017 enn i un der sø
kel sen for ett år si den. Av and re po si
ti ve mo men ter kan man no te re:
• Odd bjørn Slin ning er ny på topp 

10lis ten i ship ping, mens Lars 
Ber ge An der sen ent rer topp 
10lis ten i of shore/ol je ser vi ce.

• Bjørn Stor dran ge, Ni ko lai 
Skrids hol, Ole-Martin Lund 
An dre as sen be fes ter sine ster ke po si
sjo ner helt i top pen i sine ka te go ri er.

• Lars S. Als aker vin ner up and 
com ing in nen fis ke ri og hav bruk, 

mens Wie seHansens mak ker i for
sik rings rett Chris ti an Kjell by 
Nes set er opp med en and re plass på 
up and com inglis te ne.

• Ak sel J. Ha ge ler og Jens Aas er 
beg ge nye på topp lis te ne in nen up 
and com ing i de stra te gisk vik ti ge 
ka te go ri ene kon kur ran se rett og fast 
ei en dom, hvil ket vi ser at sat sin gen 
ikke bare er i front rek ke ne.

• Ing rid Høst mæ ling en, som et ter å 
ha fått part ner sjan sen i Steen strup 
Stor dran ge ble re krut tert til Wik borg 
Rein et knapt år se ne re, dro inn en 
so lid før s te plass for dem, som lan dets 
mest ta lent ful le ei en doms ad vo kat.

Langt fra alle av Steenstrups ny er ver
vel ser er inne på lis te ne, og langt fra 
alle po eng san ker ne er ny er ver vel ser, 
men det har vært en så pass mar kant 
schwung over re krut te rin gen at mar
ke det har re gist rert den. Og det er 
langt fra en selv føl ge. Da Schjødt gikk 
fra en ano nym til væ rel se mel lom da
væ ren de «de fire sto re» til å bli ti tu lert 
«Nor ges stør ste ad vo kat fir ma» i Fi
nans avi sen, sto po en ge ne fra kon kur
ren te ne i Ad vo kat un der sø kel sen nær
mest stil le.

Kan skje det er der for managing 
part ner Ernst Ravn aas og kom pa ni i 
Steen strup Stor dran ge har vært ty de lig 
at det ikke er må let for rei sen, selv om 
Paul Bel la my – som styr te Schjødt til 
top pen – også er med og trek ker i trå
de ne i Steen strup Stor dran ge.

For ser man på den and re of en si ve 
ak tø ren, DLA Piper, så har Be rit Reiss-
An der sen falt fire plas ser fra i fjor et ter å 
ha blitt en del av fir ma et, mens de and re 
re pre sen ter te stort sett har fått fær re 
po eng el ler har falt på lis te ne si den i fjor.

En rask titt bak fa sa den til Fi nan s
avisen Jus’ tre posterboys, Chris ti an Fr. 

Michelet, Nils-Hen rik Pet ters son og 
Fred rik Berg, ser man at det å star te for 
seg selv ikke er ne ga tivt for po eng san kin
gen. Men ener nes kol le g er er mi le vis bak 
på lis te ne og med gan ske få po eng. So li de 
partnersigneringer til tross, så har det gitt 
mind re re sul ta ter på po eng fangs ten.

Steen strup Stor dran ge var ett po eng 
bak Michelet & co på to ta le po eng i 
2016un der sø kel sen, i år er de 150 
po eng for an.

Så kan man selv sagt ar gu men te re med 
at det te kun er en un der sø kel se, at den 
har sine åpen ba re svak he ter og at kon
kur ren te nes stem mer ikke gjen spei ler 
mar ke det 100 pro sent, men fak tum er at 
ut mer kel ser i Ad vo kat un der sø kel sen i 
dag nev nes på nes ten samt li ge fir ma ers 
nett si der og på so si a le me di er som Lin
ked In. Og for fir ma ene som lig ger på 5. 
til 15.plass på lis ten over fir ma er med 
flest po eng, gir små og sto re hopp til sva
ren de be ve gel se på ta bel len, som gir til
sva ren de kre di bi li tet i mar ke det.

Flest poeng, firma

# Firma Poeng

1. Thommessen 1 255 

2. BA-HR 1 197 

3. Wiersholm 1 061 

4. Wikborg Rein 911 

5. Schjødt 536 

6. Kvale 491 

7. Haavind 466 

8. Hjort 464 

9. Arntzen de Besche 414 

10. Steenstrup Stordrange 399 

11. Selmer 307 

12. Glittertind 275 

13. Ro Sommernes 259 

14. Simonsen Vogt Wiig 255 

15. Michelet & Co 249 

Kilde: Finansavisen Jus Følg med på jus.no og Linkedin
Hvilke kurs skal du på i 2017? 

Møt våre foredragsholdere
Juristenes Utdanningssenter tilbyr bredde og kvalitet 

til deg som ønsker bygge kompetanse. Dette er noen av 
våre foredragsholdere denne våren.

E-KURS: OBLIGASJONSRETTEN 
PÅ 2 X 45 MIN

FORVALTNINGSRETT OG STATS-
RETT: HABIL ELLER INHABIL?

LIV GJØLSTAD  ERLEND HAASKJOLD 
Tidligere høyesterettsdommer

DET ÅRLIGE KURSET I
ASYL- OG UTLENDINGSRETT

HALVOR FRIHAGEN
Advokat, Arntzen de Besche

DET ÅRLIGE KONKURSRETT-
SKURSET

Advokat, Andersen & Bache-Wiig

ROBERT JENSEN
Advokat, Steenstrup Stordrange

DET ÅRLIGE EKSPROPRIAS-
JONSRETTSKURSET

BIRGITTE BIE MØRKVED

FAGFORUM I LEDELSE

NICOLE NJÅ

FAGFORUM I PERSONSKADEER-
STATNING

Advokat, Mageli

Avdelingsleder, AFF

E-KURS: NY PERSONVERFOR-
ORDNING

FAGFORUM I COMPLIANCE

THOMAS S. BRANDI

MORTEN KJELLAND

Advokat, Selmer

BJØRN ERIK THON
Direktør, Datatilsynet

Professor dr. juris, UiO

Er lend Wessel Carl sen var frem til ut gan gen av 2016 
re dak sjons sjef for Fi nans avi sen Jus, og had de an sva ret 
for Ad vo kat un der sø kel sen fra 2008–2016. I dag job ber 
han som kom mu ni ka sjons sjef i Swedish Match Norge.
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Jus

21 kategorier: Tre nye vinnere og jevnere enn på lenge.

Gründere 
 til topps

Advokatundersøkelsen 2017: 

Christian 
Fredrik 
Michelet

Nils-Henrik 
Pettersson

Fredrik 
Berg

3 utgaver igjen i 2017
Magasinet har en redaksjonell profil med artikler innen jus,  
finans, skatt og annet interessant, skrevet for næringslivs- 
folk og advokater. Magasinet gir også en unik mulighet for  
annonsering og profilering av juridiske tjenester. 71,4% av  
Finansavisens lesere har beslutningsmyndighet ved juridisk  
bistand eller valg av advokattjenester. Advokatfirmaer og  
andre med tilknytning til advokattjenester som annonserer  
i Finansavisen skyter blink. JUS-magasinet har meget høy  
nytteverdi for leserne og har lang levetid.

Magasinet distribueres med Finansavisen.

Opplag: 40 000

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

Jus 19. mai
15. september
10. november

Ad vo ka ten (født i 1953) er ikke be ret ti
get til mer enn et ho no rar på 106.001 
kro ner, me ner Di sip li nær ut val get for 
Aust og VestAg der, SørRo ga land og 
Hau ge sund kret ser.

Ut val get me ner at ad vo ka ten har 
brutt punkt 3.5 i Reg ler for god ad vo
kat skikk (om for skrifts mes sig be hand
ling av kli ent mid ler), og ileg ger ham en 
ad var sel for det te. I til legg vars ler ut val
get Til syns rå det – som vur de rer ad vo
ka ters be vil ling – om sa ken, for di ad vo
ka ten ikke har det om strid te be lø pet 
stå en de i sin hel het på kli ent kon to en.

Ad vo ka ten, på sin side, me ner at 
di sip li nær ut val get ikke har kom pe
tan se til å av gjø re om det er inn gått en 
bin den de av ta le om sa læ ret og for sin
kel ses ren te nes stør rel se, og at det te må 
av gjø res av en dom stol.

FIS KE BÅT HA VA RER TE

Kla ger i sa ken ble i 1988 dømt til feng sel 
i seks ti da ger for for sik rings  be dra ge ri 

knyt tet til ha va ri av en fis ke båt. Se ne re 
ble sa ken gjen opp tatt, og det ble av sagt 
fri fin nen de dom i lag manns ret ten. Kla
ger ble til kjent saks om kost nin ger.

Et ter å ha blitt til kjent små be løp 
i er stat ning i ting ret ten, ble kla ger i lag
manns ret ten til kjent en er stat ning på 
hele 18,25 mil li o ner kro ner, samt 1,25 
mil li o ner kro ner i opp reis ning. Vi de re 
ble han til kjent saks om kost nin ger med 
nær me re 1,5 mil li o ner kro ner, samt 
for sin kel ses ren ter på nær me re 9,8 mil
li o ner kro ner.

HØY ES TE NOEN SIN NE

Den inn kla ge de ad vo ka ten bi stod kla
ger i kla ge sa ke ne, og fikk ut be talt 1,5 
mil li o ner kro ner i sa lær for sitt ar beid 
av Re gje rings ad vo ka ten.

Et ter at kla ger vant frem i retts ap pa ra
tet, og for ar beid ad vo ka ten har hatt 
et ter at dom men falt, har ad vo ka ten 
be reg net et sa lær på 4.664.340 kro ner. 
«Det fore lig ger ikke noen av ta le om 

ut be ta ling av «suk sess ho no rar», og ad vo
ka ten har fått fullt opp gjør for sitt 
ar beid», hev der kla ger.

Den inn kla ge de ad vo ka ten pe ker 
i  sitt til svar på at den sam le de er stat
nings ut be ta lin gen på nær me re 34 mil
li o ner kro ner var den stør ste er stat ning 
som til da var ut be talt i Norge for ube
ret ti get straf e for følg ning, og at det 
sam le de sa lær kra vet ble fast satt på et 
møte med kla ger i ja nu ar i fjor.

SA LÆR ET TER SKJØNN

Iføl ge ad vo ka ten, valg te par te ne å fast
set te et sam let sa lær for alle kra ve ne. 
«Be gre pet suk sess ho no rar er ald ri be
nyt tet i noen sam ta ler mel lom kla ger 
og ad vo ka ten for ut for det te mø tet 
i ja nu ar 2016. Hvil ke be grep som be
nyt tes er ikke av gjø ren de. Det er imid
ler tid det som er av talt på for hånd og 
som har vært prak ti sert mel lom par te
ne i seks år. Kla ger be kref tet det te fle re 
gan ger i mø tet», he ter det i til sva ret.

Ad vo kat felt 

5 felt i feb ruar
Fem ad vo ka ter ble felt for brudd på 
god ad vo kat skikk av di sip li nær ut-
valg- og nemnd i feb ruar. I pe ri-
oden ble 29 ad vo ka ter fri fun net, og 
fire sa ker ble av vist.

Det te kom mer frem i over sik ten 
fra Ad vo kat for en in gens syv re gio-
na le di sip li nær ut valg og Di sip li nær-
nemn den.

Util gjen ge lig ad vo kat
En ad vo kat på Sør lan det ble en ga sjert for å frem me krav om 
dek ning av ved li ke holds- og opp gra de rings kost na der på en 
sam eie-ei en dom over for de øv ri ge sam ei er ne. Dis se be strid te 
kra vet. Iføl ge kla ger gikk det nes ten en må ned fra ad vo ka ten 
fikk skrift lig svar fra sam ei er ne, før sva ret ble for mid let til kla-
ger. Iføl ge kla ger fikk han ikke kon takt med ad vo ka ten, hver-
ken på te le fon, sms el ler epost.

Ad vo ka ten er med delt kri tikk for ikke å ha holdt sin kli ent un der-
ret tet om sa kens gang, og for brudd på re ge len om at en ad vo kat 
ikke bør påta seg nye sa ker der som hans øv ri ge ar beids press gjør 
at sa ken ikke kan bli be hand let med ri me lig hur tig het.

Men te arv ta ger ikke var part
En Oslo-ad vo kat var ver ge for kla gers 
mor. Kla ger skul le arve mo rens lei lig-
het, fra truk ket gjeld på grunn av lån 
kla ger had de tatt opp. Kla ger øns ket 
inn syn i do ku men ter ved rø ren de sal-
get, men ad vo ka ten av slo. «For di  
sal get av lei lig het i rea li te ten var salg 
av kla gers lei lig het og opp gjør gikk 
gjen nom ad vo ka ten, har kla ger en 

retts lig in ter es se i hvor dan opp gjø ret 
av sal get av lei lig het har skjedd», skri-
ver Di sip li nær ut val get. «Lei lig he ten 
var kla gers, og det var han som had-
de den øko no mis ke in ter es se i at 
opp gjø ret ble rik tig.» Ad vo ka ten ble 
felt for RGAs punkt 1.3 om sak lig og 
kor rekt opp tre den og ble med delt 
kri tikk.

In for mer te om for liks 
tilbud
I en opp si gel ses sak re pre sen ter te 
Oslo-ad vo ka ten kla gers mot part, 
som trakk opp si gel sen. Par te ne ble 
eni ge om at søks må let skul le he ves, 
men var ueni ge om hvem som skul-
le dek ke saks kost na de ne. Kla ger 
frem sat te to for liks til bud. I sitt svar 
sat te Oslo-ad vo ka ten ting retts-
dom me ren i kopi fel tet på epos ten. 
«Ad vo ka ten har an ført at be stem-
mel sen (om ikke å røpe vil lig het til 
for lik, red. an merk.) ikke er brutt for-
di «alle viss te» at par te ne øns ket sa-
ken for likt, og at par te ne, in klu dert 
ret ten, had de en åpen dis ku sjon og 
in for ma sjons ut vik ling ved rø ren de 
en min ne lig av slut ning på sa ken. 
Di sip li nær ut val get kan ikke se at 
det te med fø rer at ad vo ka ten kun ne 
vi de re sen de For liks til bud II til ret ten», 
skri ver Di sip li nær ut val get i Oslo 
krets. Ad vo ka ten fel les for brudd på 
RGA punkt 4.5, og med de les kri-
tikk.

Tok for mye be talt
En ad vo kat fra Østfold er fri fun net 
for brudd på god ad vo kat skikk, 
men li ke vel dømt til å til ba ke be ta le 
22.500 kro ner i sa lær til en kli ent. 
I di sip li nær ut val get ble ad vo ka ten 
dømt til å til ba ke be ta le 31.875 kro-
ner, men sum men ble re du sert et ter 
anke til nemn den.

Di sip li nær ut val get har be slut tet at en ad vo kat må til ba ke be ta le drøye 4,6 mil li o ner kro ner 
som han har krevd i suk sess ho no rar. Sa ken er an ket til Di sip li nær nemn den.

TEKST: NINA SCHMIDT

for å ha tatt 4,6 mil li o ner kro ner for mye i sa lær

MÅ HA BE VIS

Di sip li nær ut val get pe ker på at det 
ikke er frem vist noen opp drags be kref
tel se «der det ble skis sert at et vil kår 
som det te kun ne bli ak tu elt å prø ve». 
Det he ter også at «det må an s es for 
sik kert at det må kre ves kla re be vis for 
at en av ta le med et slikt om fang kan 
an s es inn gått. Av ta len er klart i ad vo
ka tens in ter es se og det må være han 

som har be vis byr den for at av ta le er 
inn gått».

At ad vo kat og kla ger har et kli ent
for hold som går over hele 25 år, kan 
ikke vekt leg ges i for hold til kra vet om 
en klar av ta le, me ner ut val get.

Ad vo ka ten had de al le re de fått full 
dek ning for sitt ar beid med er stat
nings sa ken, på pe ker ut val get.

«For sitt ar beid med sa ke ne om for
sin kel ses ren te og skat te re stan ser bur de 
ad vo ka ten ha sør get for en klar av ta le 
med kla ger på for hånd, slik at han var 
kjent med at det vil le bli krevd et suk
sess ho no rar. Men selv om en slik av ta le 

skul le vært inn gått, er det ikke til latt å 
av ta le sa lær ba sert på an del av sa kens 
re sul tat el ler gjen stand», skri ver ut val get.
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Et ter hen ven del se fra to ad vo ka ter som 
ba om en av kla ring om 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, ved
tok Ho ved sty ret i ja nu ar føl gen de:

«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.»

Ad vo kat bla det har tatt kon takt med 
en rek ke fas te for sva re re rundt om 
i  lan det for å få de res re ak sjon på 
Ho ved sty rets ved tak. Man ge er for
nøyd med ved ta ket, og fle re me ner at 
bak grun nen for ved ta ket – at man ge 
til de lin ger hav ner hos ad vo kat full
mek ti ger el ler kol le g er av den som er 
til delt opp dra get – ikke ute luk ken de 
er et Oslopro blem, slik le de ren av 
For sva rer grup pen, Ma ri us Diet rich son, 
hev det i for ri ge ut ga ve av Ad vo kat 
bladet.

«Noen advokater 
har satt det 
i system å få inn 
saker til kontoret 
gjennom sitt 
personlige 
forsvarerverv»

– AR BEIDS LIG NEN DE AV TA LE

– Jeg stus ser over at Ho ved sty ret har 
fat tet ved tak om den ne sa ken. Ord nin
gen med fas te for sva re re er re gu lert 
i straf e pro sess lo ven, og det en kel te verv 
er en av ta le mel lom dom sto len og ad
vo ka ten. Jeg me ner at det må være opp 
til dom sto len å set te vil kår for hvor dan 
ver vet skal ut ø ves. Alle fas te for sva rer
verv er nå åre måls re gu lert. Det vil være 
na tur lig at ad vo ka ter som ikke ut ø ver 
ver vet på en til freds stil len de måte ikke 
får for ny et åre må let. Det bør ikke være 
Ad vo kat fo re nin gen som sty rer en slik 
ar beids lig nen de av ta le. Det bør være et 
for hold mel lom ad vo ka ten og dom
stolen, sier Be rit ReissAn der sen.

Hun min ner om at det ved opp nev
ning av fas te for sva re re set tes som vil
kår at ver vet er per son lig og i ho ved sak 
ikke kan ut fø res av and re.

– Sa ke ne man får som fast for sva rer 
er ofte mind re sa ker, og det er de man 

kan sky ve på hvis det blir be ram met 
stør re sa ker el ler fristsa ker. En slik 
be ve ge lig het kan være nød ven dig for 
både dom sto len og ad vo ka te ne. Jeg 
har ofte blitt spurt av dom sto le ne om 
jeg ikke har noen på mitt eget kon tor 
jeg kan sen de, når det kni per med å få 
ka ba len til å gå opp. Ad vo ka ter kan 
også bli syke, og det kan være and re 
ad vo ka ter ved kon to ret som kjen ner 
den en kel te sak godt, sier Reiss 
Ander sen.

IKKE TIL OPP LÆ RING

Man ge ad vo ka ter som står uten for fast 
for sva rer el ler fast bi stands ad vo kat
ord nin gen, re age rer på at en del av til
de lin ge ne går til full mek ti ger.

– Dis se sa ke ne kan selv sagt være fine 
sa ker for full mek ti ger, men i ho ved sak 
bør ikke dis se til de lin ge ne be nyt tes til 
opp læ ring. Det er i ut gangs punk tet 
i strid med for ut set nin ge ne for ver vet 

at dis se sa ke ne be nyt tes til slik opp 
læring. Det må re spek te res, sier Be rit 
ReissAn der sen.

– Pro ble met har opp stått for di noen 
ad vo ka ter har satt det i sy stem å få inn 
sa ker til kon to ret gjen nom sitt per son
li ge for sva rer verv, og hol der and re an
sat te be skjef ti get ved ikke å ta sa ke ne 
selv. Det er i strid med ord nin gen, og 
dom sto len har an led ning til ikke å 
gjen opp nev ne ad vo ka ter som inn ret ter 
seg slik. En il lo jal ut nyt tel se av sy ste
met bør man slå ned på. En viss flek si
bi li tet me ner jeg både ad vo ka ter og 
dom stol er tjent med, sier hun.

➔

Tid li ge re le der av Ad vo kat fo re nin gen, Be rit Reiss-An der sen, re age rer på at Ho ved sty ret har 
fat tet et ved tak om at fas te for sva rer- og bi stands ad vo kat oppdrag ikke bør over la tes til and re.

FRO DE SUL LAND, FAST FOR SVA RER I HØY ES TE RETT OG OSLO TING RETT

In ten sjo ne ne i ved ta ket er gode, men 
det er grunn til å mer ke seg at det står 
«bør». Det frem går også av saks frem-
leg get til Ho ved sty ret at det ver ken er 
el ler kan opp stil les noen ab so lut te 

reg ler på det te om rå det. Dom sto le ne 
øns ker de bes te for sva rer ne, og der-
med også de mest opp tat te. Det vil 
kun ne bety at man må ha en viss fleksi-
 bi li tet i ut fø rel sen av opp dra get.

CATH RINE GRØN DAHL, FAST 
FOR SVA RER OG FAST BI STANDS
AD VO KAT, OSLO TING RETT

Jeg støt ter Ho ved sty rets ved tak. 
Når man først har fått det an sva ret 
og pri vi le gi et som lig ger i ver vet, er 
det na tur lig at opp dra ge ne skal ut-
fø res av deg. Det kan el lers vir ke 
uri me lig for and re godt kva li fi ser te 
for sva re re at man bru ker ver vet til å 
skaf fe kol le ga er sa ker. Det er for-
nuf tig in ternt på et kon tor å dri ve 
opp læ ring og ar beids for de ling å gi 
opp drag vi de re til full mek ti ger, 
men det er vel uri me lig over for 
and re kon to rer som ikke har sam me 
mu lig het. Dess uten kan noen til sy-
ne la ten de enk le opp drag vise seg å 
være mind re opp lag te.

OLE DE VOLD, FAST FOR SVA RER, AUSTAG DER TING RETT

Jeg støt ter Ho ved sty rets ved tak. Ver-
vet er per son lig, hvor det ble fore tatt 
en kva li tets sik ring da man fikk ver vet. 
Vi de re er det ret ten som opp nev ner. 
Det bør der for ikke være opp til den 
ak tu el le fas te for sva rer å for de le opp-
dra get til and re. Der som man ikke har 
an led ning til å ta ver vet, bør det te vi-

de re for mid les til ret ten, slik at det blir 
opp til ret ten å ta stil ling til kon kret 
for sva rer i den ak tu el le sak. At til de-
lin ger går til and re enn de fast opp-
nevn te for sva re re, er ikke bare et 
Oslo-pro blem, men et pro blem vi 
også har i dis trik te ne.

ØY VIND AA KER ØY, FAST 
FOR SVA RER AUSTAG DER 
TING RETT

Jeg er enig i Ho ved sty rets ved tak. 
Jeg er der for uenig i at opp drag 
skal kun ne over fø res til full mek tig, 
selv i «enk le re sa ker». Ved fore spør-
sel om opp drag som al le re de er da-
to fes tet, bør dis se av slås hvis man 
er opp tatt den ak tu el le dato.

MO NI CA HAUG DAL, FAST 
FOR SVA RER KRIS TIAN SAND 
TING RETT

Jeg er opp tatt av at ver vet er per-
son lig, og jeg gir ikke bort sa ker 
som til de les meg som fast for sva rer, 
med mind re det er i sam råd med 
ret ten. Det har hendt at kol le ga har 
over tatt sak i sam råd med ret ten for 
at ret ten skal få øns ket be ram-
mings tids punkt. Jeg er enig i ved-
ta ket til Ho ved sty ret. Jeg har inn-
trykk av at de ling av fast for sva rer 
og bi stands opp drag skjer også 
and re ste der i lan det enn Oslo, 
men ikke i sam me om fang.

«Jeg lærte mye av å ta oppdrag for Tor 
Erling Staff». Se neste side

Forsvarer-striden:

       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

Berit Reiss-Andersen mener at Advokatforeningen 
ikke bør styre arbeidslignende avtaler.
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ANNONSE

Hun er i ut gangs punk tet enig i at fast 
for sva reropp drag ikke bør over la tes til 
and re.

– Jeg prø ver i stor grad å unn gå det, 
og jeg er enig i at man ikke skal  
over la te opp dra get til en full mek tig 
i opp læ rings øye med, sier Nak stad.

Men selv har hun – i lik het med 
man ge and re ad vo ka ter – hatt læ re ri ke 
er fa rin ger i ret ten som ung full mek tig 
tak ket være at hun fikk step pe inn på 
veg ne av sin prin si pal, Tor Er ling Staf, 
som i en år rek ke var kjent som lan dets 
frem ste for svars ad vo kat.

– I vis se til fel ler er det nød ven dig å 
over la te opp dra get til en full mek tig 
el ler en an nen kol le ga. Det ty pis ke og 
nok så van li ge eks em pe let, er når ret ten 
øns ker å be ram me ho ved for hand ling 
i en sak der kli en ten sit ter i va re tekt, og 
jeg som fast for sva rer ble opp nevnt 
i for bin del se med fengs lin gen på et tids
punkt ho ved for hand ling ikke var 
be ram met. Det er et stort press fra dom
sto len å få be ram met sa ke ne, og da hen
der det at jeg «til byr» ret ten en kol le ga 
hvis jeg selv er opp tatt. Men det te er 
alt så kun der jeg al le re de er opp nevnt 
på et tid li ge re tids punkt, sier Nak stad.

Hunn opp le ver at den ne smi dig
heten blir verd satt av ret ten, og er med 
på at berammelsesfloker lø ses.

– Av og til nødvendig

– I lø pet av fle re fengs lings pe ri oder 
vil det også kun ne duk ke opp retts
møter el ler av hør som kol li de rer med 
and re be ram mel ser, der det er helt 
nød ven dig å sen de en an nen. Til ret te
lag te av hør av barn er også et godt eks
em pel, der po li ti et bare fast set ter et 
tids punkt. Hvis man da al le re de er 
inne i sa ken, og ikke kan møte selv, må 
man sen de en an nen.

– Men det jeg me ner ikke er rik tig, 
og som jeg mis li ker at and re gjør, er 
be visst å dobbeltberamme; alt så å si ja 
til et opp drag som fast for sva rer på et 

– Jeg lær te vel dig mye av å møte på veg ne av Tor Er ling Staff da jeg var full mek tig hos ham 
for man ge år si den, sier Ce ci lie Nak stad, fast for sva rer i As ker og Bæ rum ting rett.

TEKST: NINA SCHMIDT

å sende fullmektigen

tids punkt der du vet at du har en 
an nen be ram mel se, sier Nak stad.

KRISTIN MORCH, FAST FORSVARER, HALDEN TINGRETT

Jeg har hele tiden oppfattet det slik 
at vervet er personlig, og har derfor 
takket nei når jeg ikke kan følge opp 
saker jeg blir oppnevnt i som fast 
forsvarer. Ettersom man har fått vervet 

i konkurranse med andre med lang 
erfaring, er det ikke riktig å overlate 
det til fullmektiger. Man får lære opp 
fullmektigene på andre ting. Jeg har 
for øvrig ikke fullmektig.

JOHN M. DYBVIK, FAST FORSVARER NORDMØRE TINGRETT OG  
FROSTATING LAGMANNSRETT, KRISTIANSUND

Ja, jeg støtter Hovedstyrets vedtak. 
I vår relativt lille rettskrets byr ikke 
dette på særlige problemer, og de få 
gangene det har oppstått problemer, 
har vi løst dette med lokal tingrett. Vi 
har også en avtale med tingretten om  

at vi som er faste forsvarere kan sende 
en kontorkollega til akutte rettsmøter 
som fengslingsmøter, dersom vi selv 
er opptatt. Jeg tror nok også at dette 
i hovedsak er et Oslo- problem eller 
storby-problem.

ERIK LEA, FAST FORSVARER  
I HAUGALAND TINGRETT OG 
I GULATING LAGMANNSRETT

Jeg har tatt som en selvfølge at 
vervet er personlig, da jeg jo ble 
antatt etter søknad. Jeg har tatt det 
for gitt at jeg ble antatt på grunn av 
min lange erfaring med straffesaker. 
Av den grunn har jeg også sett på 
det som en selvfølge at det er jeg 
som skal være forsvarer i de saker 
hvor jeg blir oppnevnt via domsto-
len, og selvfølgelig ikke gi bort slike 
saker til andre ved mitt kontor.

Dette har jeg praktisert i alle år, 
men det har hendt at det har kom-
met ting i veien, og da har jeg ved 
noen anledninger gitt slike saker til 
advokater/fullmektig ved kontoret. 
Så jeg støtter Hovedstyrets vedtak, 
men det bør selvfølgelig være en 
unntaksbestemmelse, for eksempel 
ved sykdom eller andre helt 
spesielle omstendigheter.

ANNE KROKEN, FAST FORSVARER I STAVANGER TINGRETT OG I GULATING 
LAGMANNSRETT

Jeg er usikker på om dette er uteluk-
kende et Oslo-problem. I vår krets er 
dette på nåværende tidspunkt ikke 
noe stort problem. Det har nok vært 
annerledes tidligere, men nå er re-
glene tydelige og de både håndhev-
es og følges. Jeg kan kun påta meg et 
fast forsvareroppdrag dersom jeg vet 
at jeg selv kan møte i retten. Dersom 
jeg har en hovedforhandling som fast 
forsvarer og det mot formodning 
oppstår noe etter at jeg har mottatt 
oppdraget som gjør at jeg ikke kan 

møte selv, må jeg kontakte retten og/
eller en annen fast forsvarer slik at en 
av disse kan overta. Dette gjelder 
også ved fengslinger, men her er min 
erfaring at det unntaksvis kan være 
noe større adgang til å la fullmektig 
møte ved enkelte rettsmøter hvis man 
selv er opptatt. Bruk av fullmektig 
i slike saker skal i så fall avklares med 
tingretten. Fullmektigers behov for å 
lære må etter min oppfatning løses 
på andre måter.

HILDE GULDBAKKE, FAST  
FORSVARER, SALTEN TINGRETT

Jeg støtter absolutt vedtaket til Hov-
edstyret. Hensynet bak fast forsvar-
er-ordningen er jo å påse at den 
alminnelige mann som havner i en 
straffesak skal få god bistand. De 
fleste klienter vet ikke noe om ad-
vokater, og slettes ikke om hvem som 
kan strafferetten. For å unngå tilfeld-
ighetsprinsippet, og at de får en min-
dre egnet forsvarer, har man besluttet 
en fast forsvarer-ordning. De som blir 
oppnevnt fyller faglige kvalifikasjoner, 
og har gjerne bred erfaring innenfor 
strafferetten. Hensynet til kyndighet 
uthules hvis den faste forsvarer skal gi 
oppdrag videre til fullmektiger eller 
sine kollegaer.

Forsvarer-striden:

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

I visste tilfeller er det nødvendig å overlate oppdraget til andre, sier Cecilie Nakstad.  
Innfelt: Tor Erling Staff.
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TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

«Mens uni ver si te tets hu ma ni ora og 
stats vi ten skaps stu den ter har en oase for 
seg selv på Blin dern, be fin ner jusstu den
te ne seg i sent rum, med næ rings liv på alle 
kan ter. Det mer kes. De tun ge ad vo kat fir
ma ene – Wik borg og Rein, Wiers holm, 
BAHR, Arnt zen de Be sche – gjen nom
sy rer jusstu den te nes hver dag. De spon ser 
alle stu dent for en in ger, og in vi te rer til sine 
lek re lo ka ler på Tjuv hol men, hvor det 
ser ve res mik ro brygg og su shi til eks
amens ret te de fore les nin ger. På Fro kost
kjel le ren, jusstu den te nes til holds sted, kjø
per du ikke en GT, men en «Wiers holm», 
skri ver Wold i kom men ta ren.

Bare 43 pro sent av jusstu den te ne 
hav ner i pri vat sek tor iføl ge tall fra 

Lan ger ut mot ad vo kat fir ma enes stu dent-spon sing:

«På Fro kost kjel le ren kjø per du ikke en GT, 

Ju rist for bun dets kan di dat un der sø kel se, 
på pe ker Wold.

«Kun en brøk del av dis se en der hos 
Os los sto re ad vo kat fir ma er. Res surs
ster ke, men helt mar gi na le ak tø rer, for
vren ger alt så inn tryk ket av hva som er 
vik tig og re le vant un der stu di et», me ner 
han.

Ad vo kat fir ma enes inn fly tel se over 
stu den te ne fø rer til økt ka rak ter press 
og «stres ser opp stu dent mas sen», og 
«læ rer stu den te ne hva det vil si å være 
ju rist. (…) Fir ma enes kjer ne om rå de – 
kon trakts retts lig pro blem løs ning – står 
høyt i kurs hos stu den te ne. Det er det
te som er re le vant, hvis kes det un der 
fore les nin ge ne. Teo ri spørs mål er ut, 

pre si sjons le sing og kon kret opp ga ve
løs ning er inn», skri ver Wold.

Det er et pro blem at «nes te ge ne ra
sjon A og Bju ris ter er eks per ter på å 
vin ne sa ker for en ar beids gi ver, men 
ikke ten ker en enes te kri tisk tan ke om 
sam men hen gen mel lom jus sen og 
sam fun net den re gu le rer. Ju ris ters 
retts opp fat ning be tyr fak tisk noe for 
hva slags retts stat vi får», skri ver Wold.

Wold har fått stor re spons på kom
men ta ren, for tel ler han til Ad vo kat bla det.

– Jeg tenk te at de som le ser det, kan
skje vil le føle seg tråk ket på el ler hengt 
ut, men jeg har bare fått po si ti ve re ak
sjo ner, og man ge jusstu den ter har sagt 
at de er eni ge med meg.

– Ikke bli en smak løs 
«tapas-ju rist», vi tren ger 
ikke fle re av dem, 
opp ford rer jusstu dent 
Ve bjørn Wold sine 
med stu den ter.

– Ka ri kert bil de
– Rol len til de sto re 
advokat  kon to re ne er 
en ikke helt en kel sak, 
sier de kan Dag Mic hal sen 
ved Det ju ri dis ke fa kul tet 
i Oslo.

Wold ret ter først og fremst kri tikk 
mot stu dent for en in ger og ad vo kat fir
ma er, ikke fa kul te tet, po eng te rer han.

–  Fa kul te tet kan ikke re gu le re 
re la sjo nen mel lom stu dent or ga ni
sa sjo ner og eks ter ne ak tø rer, så 
fremt det fore går i åpne og ak sep
tab le for mer. Det er også vik tig å 
frem he ve at ad vo kat kon to re ne også 
bi drar med mye godt. Fa kul tet har 
et sak lig og godt sam ar beid med 
ad vo kat kon to re ne, som jo er sto re 
av ta ke re av våre kan di da ter, sier 
Mic hal sen.

Et ter hans skjønn teg ner Wold «et 
tem me lig ka ri kert bil de». Fa kul te tet 
frem he ver både prak sis ord nin ger, 
uli ke fri vil li ge rettshjelptiltak og 
ut veks ling, un der stre ker han.

– De ob li ga to ris ke de le ne til stu
di et er satt sam men slik at man skal 
få en all si dig bak grunn for å kun ne 
ha en hver jobb som ju rist, og fo ku
set mel lom pri vat retts li ge og of ent
lig retts li ge em ner er likt for delt.

men en Wiers holm»
«Det ju ri dis ke stu die mil jø et har blitt solgt til rike advokat  firma er. På tide å heve kjøps-
kontrak ten», skri ver jus student Ve bjørn Wold ved Uni ver si te tet i Oslo i student  avi sen  
Uni ver si tas.

Pro blem stil lin gen er ikke ny, sier 
han.

– Fir ma ene er vel dig syn li ge. Vi stu
den ter tøy ser og tul ler med at alt er 
spon set, at vi får mye god mat og gra
tis drik ke, og det set ter man ge selv føl
ge lig pris på. Selv har jeg følt at den ne 
spon sin gen har noen ube ha ge li ge 
si der, og der for skrev jeg kro nik ken, 
sier Wold.

Han tror at vel dig man ge jusstu den
ter fø ler på sam me måte som ham.

– Man ge er sam funns en ga sjer te, 
men det før s te som mø ter deg på jus
stu di et, er mas se be drifts pre sen ta sjo ner 
og der et ter et år med pri vat rett. Man ge 
be gyn ner å lure på om de har valgt 

galt. Det te be drifts fo ku set gir en pro fil 
på stu di et som får man ge til å tro at det 
ju ris ter gjør, er å vin ne kon kre te sa ker 
for en ar beids gi ver.

Ju ris ters retts fø lel se må i stør re grad 
frem he ves, me ner han.

– Når vi vel ger ar beids gi ver, bør val
get ikke bare være av hen syn til pen
ger, egen kar rie re og sta tus, men også 
hand le om hva vi selv tror vi kan bi dra 
med. Da må man kun ne litt om ver den 
der ute. Men hver gang en fore le ser 
prø ver å lære oss noe om det te, så rek
ker en el ler an nen stu dent opp hån den 
og spør om det te er noe vi får på eks
amen. Og så er sva ret nei, og da hop pes 
det over de ka pit le ne i læ re bo ken.

Slik blir stu den te ne dår li ge re rus tet 
til å fin ne seg et retts po li tisk stå sted, 
me ner Wold.

– Det te ram mer alle som skal vel ge en 
kar rie re vei, og ikke vet hvil ke in ter es ser 
de skal job be for i et sam funn, el ler om 
hvor dan jus sen vir ker sam men med klas
se pro ble ma tikk og grunn leg gen de po li
tis ke pro blem stil lin ger. De har ikke de 
verk tøy ene som trengs for å gjø re seg opp 
en kva li fi sert me ning om hvem man vil 
job be for. Det te gjør fa get kje de li ge re, og 
svek ker hva vi kan bi dra med som ju ris
ter i en ver den som jeg tror tren ger oss 
mer enn noen gang, sier Wold.

Les fir ma enes re ak sjo ner på nes te side ➔
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– IKKE TIL SALGS

Vår er fa ring er at stu den te ne 
er me get re flek ter te og 
sø ker seg til de ad vo kat-
firma er og or ga ni sa sjo ner 
som har et høyt fag lig 
fo kus, og at de slet tes ikke 
kan kjø pes for tapas og 
mik ro brygg.

Det sier Sven Iver Steen, managing 
part ner i Arnt zen de Be sche.

Fir ma et ar ran ge rer og del tar på 
ak ti vi te ter som først og fremst er fag-
lig for ank ret, for tel ler han.

– Vi av hol der fle re eks amens ret-
te de fore les nin ger for alle jusstu den-
ter in nen for fle re uli ke fag om rå der, 
som EØS-rett, for valt nings rett, tings-
rett, kon trakts rett, er stat nings rett, 
pe tro le ums kon trak ter og ob li ga sjons-
rett. Til ba ke mel din ge ne vi får til si er at 
stu den te ne er po si ti ve til fag lig på fyll, 
og at de har ut byt te av at stof fet pre-

sen te res med en an nen vink ling enn 
fore les nin ge ne på UIO og UIB, sier 
Steen.

Fir ma et spon ser og sam ar bei der 
tett med fag sty ret på UiB, og med 
ELSA Norge i for bin del se med ELSAs 
Na sjo na le For hand lings kon kur ran se, 
for tel ler han.

Til ste de væ rel se på uni ver si te te ne 
er vik tig for re krut te rin gen, sier han.

– Både det of fent li ge og ad vo kat fir-
ma ene kan bli enda flin ke re til å in for-
me re om hvil ke mu lig he ter stu den-
te ne har, sier Steen.

MÅ VÆRE SYN LI GE

– Jus stu di er gir man ge yr kes mu lig -
heter. Ad vo kat fir ma ene, i lik het med 
and re po ten si el le ar beids gi ve re, må 
være syn li ge for stu den te ne og for kla-
re hva ad vo kat yr ket kan in ne bæ re for 
å kun ne til trek ke seg gode kan di da-
ter, sier managing part ner Mor ten P. 
Smørdal i BA-HR.

– Vi har inn trykk av at vårt bi drag til 
un der vis nin gen, og mu lig he ten til trai-
nee opp hold i BA-HR, opp fat tes po si-
tivt av stu den te ne. Et godt for hold 
mel lom uni ver si te te ne, stu dent mil jø-
ene og ar beids li vet er po si tivt. Det er 
et po eng at det ut vik les kom pe tan se 
som også et ter spør res i ar beids li vet, 
sier Smørdal.

SKY TER OVER MÅL

– Jeg vet ikke hva slags er fa ring Wold 
ba se rer seg på, men jeg tror nok han 
sky ter et godt styk ke over mål. Det er 
svært bre de og ster ke fag mil jø er i de 
sto re ad vo kat fir ma ene, sier Nils H. 
Thom mes sen, managing part ner 
Wiers holm.

– Vår fag li ge kom pe tan se er av gjø-
ren de for vår evne til å gi våre kli en ter 
de bes te rå de ne. Både vi og våre kol le-
g er i de and re sto re fir ma ene er svært 
opp tatt av for hol det mel lom juss og 
sam fun net rundt oss. Som ett av fle re 
eks emp ler kan jeg nev ne at vi i Wiers-
holm i fjor bruk te cir ka tre års verk på 

pro bono-ar beid for vel de di ge or ga ni-
sa sjo ner og for in di vi der som har et 
be hov for bi stand, sier Thom mes sen.

Han me ner at fir ma ets bre de og 
gode fag li ge mil jø er blant ho ved-
grun ne ne til at ny ut dan ne de vel ger 
Wiers holm som ar beids gi ver. Wiers-
holm har et godt sam ar beid med stu-
dent for en in ge ne og ju ri disk fa kul tet, 
men har in gen inn fly tel se over jus stu-
di et an net enn å bi dra til den ge ne-
rel le ut vik lin gen av fa get gjen nom sitt 
vir ke, frem hol der han.

– Ar beids li vet må være ty de li ge på 
hvil ken kom pe tan se som et ter spør res 

og hvil ke kva li fi ka sjons krav de stil ler. 
Må let med en full endt ut dan ning er 
tross alt som re gel å skaf fe seg en 
jobb. Så får det være opp til hver 
en kelt å vur de re hva som gjør en 
ar beids gi ver mer at trak tiv enn and re, 
og til pas se stu die spe sia li se rin gen sin 
til det te, sier Thom mes sen.

BE KYM RET FOR 
STRESS NI VÅ ET

– Vi er ikke ueni ge i at 
ad vo kat fir ma ene er me get 
syn li ge på fa kul te tet sam-
men lig net med and re 
vik ti ge ar beids gi ve re, for 
eks em pel i det of fent li ge.

Det te sier ad vo ka te ne Ola Ø. Ni sja og 
Kas par N. Thom mes sen i Wik borg 
Rein, som er hen holds vis re krut te-
rings an svar lig og an svar lig for fir ma-
ets trai nee ord ning.

– Vi for sø ker å være ty de li ge over-
for stu den te ne på at det fin nes en 
lang rek ke spen nen de ar beids plas ser 
for ju ris ter, og at de bør be nyt te seg 
av mu lig he te ne som fin nes for å få 
inn blikk i dis se.

De to me ner at det ikke er en 
ulem pe at jusstu den ter på et tids-

punkt får et for hold til alt det de kan 
gjø re når de blir fer di ge på stu di et.

– Vi har over tid be kym ret oss for at 
for på gå en de ak ti vi tet fra ad vo kat fir-
ma ene kan bi dra til å øke det unød-
ven dig høye stress ni vå et som for 
man ge jusstu den ter pre ges av. Det te 
ar bei der vi helt be visst for bi dra til å 
mot vir ke som best vi kan, slik at stu-
den te ne i ste det kan kon sen tre re seg 

om å bli gode ju ris ter og nyte en flott 
og læ re rik stu die tid, sier Ni sja og 
Thom mes sen.

I fir ma ets stu dent avis Up date stu-
dent 2017 tar Wik borg Rein opp det 
høye ka rak ter pres set på jus stu di et, og 
in for me rer stu den te ne om at det ikke 
bare er de en kel te ka rak te re ne som 
tel ler når de skal søke jobb et ter stu-
di et.

TEKST: NINA SCHMIDT

Er inn fly tel sen til de sto re ad vo kat fir ma ene 
for stor på jus stu di et? Fir ma ene sva rer her på 
kri tik ken.

Ola Ø. Nisja Kaspar N. Thommessen
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Ad vo ka ter får kut tet be ta lin gen dras tisk i ver ge sa ker, og får mind re mu lig het til å bru ke 
saks be hand le re. Det ram mer de sva kes te har dest, me ner er far ne ver ger.

TEKST OG FOTO: GEORG MA THI SEN

hvor dan man kan til ret te leg ge for at 
ad vo kat ver ge ne kan de le ge re dag lig
dag se gjø re mål til med ar bei der ne sine 
til en sats som fak tisk dek ker kost na
de ne, me ner han.

– PEN GE NE STY RER

Trond heimsad vo kat Kyr re R. Os
mund sen, som er dag lig le der i Ad nor 
Ad vo kat og le der av Trøn de lag krets 
i Ad vo kat fo re nin gen, re age rer også.

– Det som skjer nå, er at Sta tens  
si vil retts for valt ning via Fyl kes man nen 
kom mer med nye ved tak både i sa ker 
som har vært lø pen de i fle re år, og 
i ny opp ret te de opp drag. De sier at «du 
er ikke opp nevnt for di du er ad vo kat. 
Din ad vo kat bak grunn og er fa ring er 
ikke nød ven dig for å ut fø re det te opp
dra get len ger. Du kan godt være ad vo
kat, men du får bare ho no rert 400 kro
ner ti men». Ikke bare re du se rer man 
ad vo ka tens inn tekt med over fem ti pro
sent på sli ke lø pen de sa ker, men man 

ska der også i fle re til fel ler de per son li ge 
og øko no mis ke in ter es se ne til den ver
ge tren gen de, sier Os mund sen.

– Nå er ikke Si vil retts for valt nin gen 
len ger vil lig til å be ta le for best mu lig 
hjelp; det er pen ge ne som sty rer. Det 
fin nes man ge pri va te ver ger som er 
kjem pe flin ke og job ber for 400 kro ner 
ti men, men de har ikke all tid det nød
ven di ge sy ste met for opp føl ging, til
gjen ge lig het og kom pe tan se bred de 
som et ad vo kat fir ma har. Det te er en 
me get ne ga tiv ut vik ling for dem som 
tren ger hjelp al ler mest, me ner han.

LIKE GJER NE AN NEN VER GE

Sta tens si vil retts for valt ning ser ikke 
noe pro blem i at ad vo ka ter må ta på 
seg fær re opp drag som ver ge.

– Selv om et ver ge opp drag er kre
ven de, er det ikke slik at det nød ven
dig vis er be hov for en ad vo kat som ver
ge. Kre ven de opp drag kan i man ge 
til fel ler hånd te res godt av en fast ver ge, 

sier av de lings di rek tør Anne Live Jens voll 
i Sta tens si vil retts for valt nings ver ge
måls av de ling på Ha mar.

Hun min ner om at ho ved re ge len er at 
ver ger får en år lig fast sats, og at det van
lig vis er godt nok å opp nev ne en ver ge 
som løn nes et ter van li ge sat ser, men som 
kan sør ge for ad vo kat hjelp hvis det trengs.

– Det er bare i de til fel le ne hvor ad vo
ka ten er opp nevnt i egen skap av å være 
ad vo kat, og ver ge opp dra get ford rer ju ri
disk kom pe tan se, at ved kom men de skal 
godt gjø res et ter of ent lig sa lær sats.

Si vil retts for valt nin gen me ner at de 
tid li ge re kom mu na le over for myn de ri
ene har opp nevnt ad vo ka ter som ver
ger når det ikke har vært nød ven dig.

– Ho ved re ge len er at per so nen med 
ver ge skal dek ke ut gif te ne med egne 
mid ler. Det vil kun ne opp fat tes som 
uri me lig for en per son med ver ge å 
måt te be ta le of ent lig sa lær sats i til fel ler 
hvor det ikke er grunn lag for det ut fra 
det ar bei det som ut fø res, sier Jens voll.

– Fle re fyl ker har hatt en ord ning der 
en opp nevnt ad vo kat ver ge har kun net 
de le ge re dag lig dag se ver ge gjø re mål til 
en saks be hand ler el ler ad vo kat sek re tær, 
for tel ler ad vo kat Ar vid Mel lin gen 
i Ad vo kat fir ma et Tol lef sen i Sogn dal.

Sa ker som er blitt de le gert, gjel der 
ty pisk øko no mi for valt ning, for eks em
pel spørs mål om pen ge bruk.

– For det te ar bei det har vi kun net 
føre sa lær med 2/3 av of ent lig sats for 
ar bei det. Det te har vi ment har vært en 
for nuf tig løs ning som sam let sett re du
se rer ver ge kli en tens el ler det of ent li ges 
ut gif ter, sam ti dig som det ikke unø dig 
bin der opp tids res sur ser for ad vo ka ten. 
Fyl kes man nen i Sogn og Fjor da ne har 

slut tet seg til den ne tan ke gan gen, for tel
ler ad vo kat Mel lin gen.

SY NES DET BLE FOR DYRT

En kli ent kla get til Fyl kes man nen over 
å måt te be ta le 645 kro ner pr. time for 
bi stand fra en ad vo kat sek re tær, men 
Fyl kes man nen til kjen te sa lær kra vet i 
ok to ber 2015. Fyl kes man nens ved tak 
ble så på kla get til Sta tens si vil retts for
valt ning, som ad mi nist re rer ver ge måls
ord nin gen. Der ble ved ta ket om gjort 
i ok to ber i fjor.

Si vil retts for valt nin gen på pe ker i sin 
av gjø rel se at «opp dra get som ver ge er 
per son lig og nor malt ikke kan de le ge
res», og at det «der ver gens opp ga ver er 

de le gert kan inn vil ges en time godt gjø
ring på maks kr 400.»

– Det te vil et ter vårt skjønn med fø re 
at ad vo ka ten må gjø re mer dag lig dags 
ar beid selv, med full kost nad et ter 
of ent lig sats. Tids bruk ge ne rert av 
ukri tis ke og på gå en de ver ge kli en ter 
må også i stør re grad fø res med full 
sats, og man vil ikke len ger ha saks be
hand le ren som et dem pen de mel lom
ledd. Man ri si ke rer der for at kost na den 
øker i ste det for at den blir re du sert, 
sier ad vo kat Ar vid Mel lin gen.

DEM PEN DE MEL LOM LEDD

I et brev fra Fyl kes man nen i Sogn og 
Fjor da ne in for me res ad vo ka ter i fyl ket 
om at Fyl kes man nen et ter før s te kvar
tal i 2017 vil godt gjø re ar beid gjort av 
«ad vo kat sek re tæ rer el ler lig nen de» 
med 400 kro ner pr. time.

Sta tens si vil retts for valt ning un der
stre ker i ved ta ket at også ad vo ka ter 
som er opp nevnt som ver ge, bare vil få 
400 kro ner ti men, med mind re de gjør 
ar beid som bare en ad vo kat kan gjø re.

– Det te er ugjen nom tenkt, sier  
Mel lin gen.

Han me ner det spe si elt vil gå ut over 
de kli en te ne som van li ge ver ger ikke 
or ker å ta på seg for di be last nin gen er stor.

– Jeg vet at Fyl kes man nen har pro
ble mer med å fin ne ver ge for kli en ter 
med sto re psy kis ke pro ble mer, sier han.

Selv har han ikke sam vit tig het til å 
føre alle ti me ne som går med til de kli
en te ne som kre ver mest.

– Ver ge måls for valt nin gen bør i sam
ar beid med ad vo ka te ne se nær me re på 

Halverer lønnen

– Når dette gjennomføres kan jeg ikke ta på meg like mange vergeoppdrag som jeg kanskje 
ellers kunne, fordi jeg i mindre grad kan bruke saksbehandler på de dagligdagse 
oppgavene, sier Arvid Mellingen. (Foto: Privat)

til advokat-verger

ANNONSE
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Må være mer enn bare 

I Sve ri ge har ad vo kat bran sjen de sam me kjønns ut ford rin ge ne som i Norge. Kvin ne ne må 
selv ta an svar for å være mer enn bare «flin ke pi ker», me ner ge ne ral sek re tær Anne Ram berg 
i Sveriges Advokatsamfund.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

kan ten av Östermalm, et par ki lo me ter 
øst for Stock holms sent rums kjer ne. 
Rambergs roms li ge kon tor har en her
lig sjø ut sikt – en hvil ken som helst 
topp sjef ver dig.

– Når det gjel der ad vo kat bran sjen 
har vi ikke kom met like langt. Om trent 
tret ti pro sent av ad vo ka te ne er kvin ner. 
Men man skal hus ke på at da jeg be gy
n te her på be gyn nel sen av 2000tal let 
var an de len bare fem ten pro sent, på pe
ker hun.

– Og om man tit ter på den kvin ne
li ge part ner an de len i de sto re by rå ene 
ser det be drø ve lig ut, inn røm mer hun, 
før hun raskt til leg ger;

– Blant ad vo ka te ne som an set tes 
i dag er nes ten seks ti pro sent kvin ner, 
så ut vik lin gen går i rik tig ret ning.

Men hva kan man egent lig gjø re? 
Ge ne ral sek re tæ ren me ner at bran sjen 
må ta grep.

– Men jeg er ikke enig i dem som 
sier at kjønns uba lan sen bare skyl des 
mann li ge struk tu rer og for dom mer. 
Det stør ste hin de ret er nok de ube
viss te for dom me ne vi har, der må man 
være vel dig opp merk som.

– MÅ PRI ORI TE RE

Ram berg me ner at kvin ne ne selv må 
bære en del av an sva ret.

– Som ung tror jeg også man må 
være litt rea lis tisk. Ad vo ka ter gif ter seg 

ofte med hver and re, da er det to som 
skal gjø re kar rie re. Da må man fak tisk 
set te seg ned å be stem me hvor dan man 
vil or ga ni se re li vet sitt, sier Ram berg.

Hun me ner å se eks emp ler på at 
man ge unge kvin ner vil få til alt.

– Man kan ikke gjø re kar rie re som 
part ner, ha tre barn man skal hen te 
klok ken fire på et ter mid da gen, trene, 
bake bol ler, og ha sam me so si a le om
gang med ven ner som før. Det fun ge
rer bare ikke. Da må man gjø re valg. 
Jeg opp le ver inn imel lom at man ge har 
van ske lig het med å gjø re det te val get 
– man vil lik som gjø re alt.

Inn tje nings kra vet blant ad vo kat sel
ska pe ne er iføl ge Ram berg noe av det 
som gjør det tøf est å være part ner.

– Der for kan vi ikke sam men lig ne 
oss helt med dom sto le ne. I vår bran sje 
er det vel dig stor kon kur ran se. Og 
di gi ta li se rin gen bi drar på en måte 
po si tivt at man kan være til gjen ge lig 
hjem me fra. Sam ti dig er det mye som 
ty der på at det også er en stress fak tor, 
på pe ker Ram berg.

– FREM DE LES ULI KE

Hun tror det kom mer til å ta lang tid 
før to tal an de len kvin ner menn blant 
ad vo kat part ne re nær mer seg fem ti
fem ti.

– Man ge kvin ner er ikke klar for 
å  kjen ne på det stres set, ube reg ne lig 

heten, og fø lel sen av å ikke kun ne ha 
ba lan se i li vet, og leve opp til de for
vent nin ger fa mi li en har. Da gjør kvin
ner valg og pri ori te rer det frem for å 
gjø re kar rie re og tje ne pen ger. Der 
tror jeg fak tisk man er uli ke, selv om 
man lik som ikke skal si det. Enn så len
ge vil jeg hev de at så len ge kvin ner 
fø der barn kom mer det til å være en 
for skjell på menn og kvin ner.

– Jen te ne som kom mer inn i bran
sjen går gjer ne ut av både sko len og 
uni ver si te tet med de høy es te ka rak te
re ne. Så kom mer de til ad vo kat fir ma
ene der det er enorm kon kur ran se om 

– Man får inte seje så, men: Gutter og jenter er faktisk ulike. Gutter er gjerne vant til å sloss fra lagsporter som fotball og hockey. Flere 
kvinner driver med idrett nå enn før – det tror jeg er bra. Innen idretten lærer de seg å konkurrere, sier generalsekretær Anne Ramberg 
i svenske Advokatsamfundet.

«flink pike»
STOCK HOLM: – Det hol der ikke å 
være en kjem pe flink ju rist. Man må 
kun ne dri ve pro sjek ter, en ga sje re folk, 
og sel ge ad vo kat fir ma ets tje nes ter. Da 
hjel per det ikke bare å være «flink 
pike». Jeg på står ab so lutt ikke at alle 
kvin ner er «flin ke pi ker», men jeg me
ner fir ma ene kan skje ikke har vært så 
flin ke til å ty de lig gjø re hvor mye ar
beid part nerrol len kre ver, sier Anne 
Ram berg.

For el le ve år si den tok hun ini tia tiv 
til et nett verk for å hjel pe kvin ner opp 
og frem, ikke bare som ad vo ka ter, men 
i hele jusbran sjen.

– Vår mål set ning var, og er frem de les, 
å styr ke kvin ner i de res pro fe sjo nel le 
ut vik ling, så de vil ta på seg le der rol ler, 
slik at de fak tisk vel ger å bli part ne re 
i  ad vo kat sel ska pe ne. Men vi ar bei der 
med hele retts ve se net, og det har ge ne
relt sett skjedd en stor for bed ring. I dag 
har vi for eks em pel man ge kvin ne li ge 
sje fer i de stør ste dom sto le ne, sier 
Ram berg.

Nett ver ket Ram berg dan net be står 
i dag av fire uli ke pro sjekt: Må ned li ge 
lunsj fore drag, en år lig kon fe ran se, og 
to men tor ord nin ger.

– BE DRØ VE LIG FÅ

Ad vo kat bla det mø ter Advokatsamfun
dets ge ne ral sek re tær i or ga ni sa sjo nens 
sta se li ge lo ka ler i et am bas sa de strøk i ut 

hvem som skal bli part ner. For gut te ne 
er det te selv sagt, men for jen te ne er 
det ikke sånn. De har ikke trent på det, 
de har jo all tid vært best! Det te er 
i ferd med å end re seg, og kom mer til 
å for and re seg enda mer frem over – og 
der med kom mer det til å kom me opp 
fle re dyk ti ge kvin ne li ge part ne re, tror 
Ram berg.

NOR DISK TABU

– I til legg har vi den eks tra fak to ren her 
i Nor den at vi gjer ne skal gjø re alt selv. 
Alt fra å bake per fek te muf ns til å 
hen te bar na i bar ne ha gen klok ken fire. 

I vår kul tur er det litt tabu å ha hjelp til 
slikt. Da søn nen min var li ten, drev jeg 
egen virk som het, og var gift med en 
ad vo kat som også job bet mye. Jeg had
de fak tisk ald ri klart meg uten bar ne
pi ke på den ti den.

– Hvor dan ser du til ba ke på den pe ri
oden?

– Med jättegle de! Jeg vil på stå at jeg 
har en ga sjert meg vel så mye i min 
sønn som and re for eld re har gjort 
i sine barn. Jeg tror fak tisk han vil si at 
jeg har en ga sjert meg al de les for 
mycket, selv om jeg jo sam ti dig job bet 
vel dig mye, sier Ram berg le en de.
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riktig retning.Å opplyse arbeidstakere 
om viktigheten av det å varsle, samt 
opplyse dem om deres mulighet til 
dette er med på. Det er ikke til å legge 
skjul på at regelverket per dags dato 
fungerer relativt godt, da vi i Norge er 
nokså flinke til å varsle sammenlignet 

med andre land (1). Imidlertid har vi 
fortsatt et stort forbedringspotensial, 
da ethvert tilfelle av unnlatt varsling 
eller ulovlig bruk av represalier for 
dette – er ett for mye. 

Vi som jobber i Jussformidlingen 
har selv utallige ganger fått høre fra kli-
enter som har blitt utsatt for uhygge-
lige, samt ulovlige konsekvenser etter å 
ha varslet. Vår erfaring er at de tre
reglene vi har i arbeidsmiljøloven i dag 
ikke gir en god nok ramme for krav om
utarbeidelse av varslingsrutiner, de gir 
heller ikke et tilstrekkelig velfunge-
rende vern i ettertid av varslingen. Vi er
derfor svært positive til departemen-
tets forslag om å styrke varslervernet.
Det er i hovedsak fire reelle endringer 
som vil trå i kraft om endringsforslaget 
til departementet vedtas (2):

1. Eget kapittel i arbeidsmiljøloven
For det første vil alle lovbestemmel-
sene som omhandler varsling samles i
et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. 
Dette vil styrke rettssikkerheten i lys av
at arbeidstakerne lettere kan gjøre seg 
kjent med deres egne rettigheter når 
det kommer til varsling av kritikkver-
dige forhold.Videre vil det være lettere 
for arbeidsgiver å sette seg inn i de 
reglene de må forholde seg til. Således
blir det i større grad uproblematisk å
stille strenge krav til at reglene skal føl-
ges fra arbeidsgivers side. 

2. Innleide arbeidstakere får 
samme vern som fast ansatte
Departementet foreslår at innleide 
skal få samme vern som fast ansatte, 
slik at disse også kan varsle uten å få 
konsekvenser for dette. Ofte vil inn-
leide ansatte som nye i bedriften 
kunne se på arbeidsplassen med friske 
øyne, og i mindre grad akseptere til-
standen som den er. Dermed vil de 
lettere kunne fange opp kritikkverdige 
forhold. Om disse personene blir like-
stilt med innleievirksomhetens egne 
ansatte, vil disse i større grad tørre å 
varsle om mulige kritikkverdige for-
hold. Dette vil kunne medføre at slike 

forhold fanges opp i større grad, og på 
et tidligere tidspunkt. Da det gagner 
bedriften at kritikkverdige forhold blir 
bevisstgjort, er det positivt at også inn-
leide har et like sterkt vern som de 
ansatte. 

Det å ha utarbeidet solide og lett 
tilgjengelige interne varslingsrutiner 
er noe som vil gagne absolutt alle – 
sett bort fra de som bedriver eller er 
roten til kritikkverdige forhold.

3. Lovpålagt med varslingsrutiner 
for alle større bedrifter
Departementet foreslår at det skal bli 
lovpålagt for bedrifter med over 10 
ansatte å utarbeide interne varslings-
rutiner. Dette betyr i realiteten at om 
lag 60  000 norske bedrifter (3) må 
utarbeide interne varslingsrutiner i 
tråd med lovens krav til disse, om de 
ikke allerede har gjort dette. 

4. Lovpålagt mulighet for anonym 
varsling til offentlige myndigheter
Departementet foreslår en lovregulert 
mulighet for anonym varsling til 
offentlig myndighet om varsleren 
ønsker dette. Vi i Jussformidlingen 
støtter dette forslaget, da dette kan 
bety at det vil varsles i større grad. 
Begrunnelsen for at vi tror flere vil 
varsle om de har mulighet til å være 
anonym, er at mange arbeidstakere, til 
tross for forbudet mot represalier – er 
redd for akkurat dette. Vi mener at all 
varsling er bedre en unnlatt varsling, 
anonym varsling som ikke-anonym 
varsling. 

(1) Fafo-rapport 2014:05
(2)  https://www.regjeringen.no/no/

dokumenter/forslag-til-endringer-  
i-arbeidsmiljolovens-regler-om- 
varsling/id2505141/

(3) SSB, tall per. 1 januar 2016

På tide å ta problemet på alvor
og stramme inn tøylene

– Vi som jobber i Jussformidlingen har selv utallige ganger fått høre fra klienter 
som har blitt utsatt for uhyggelige, samt ulovlige konsekvenser etter å ha varslet, 
skriver Tine Simonsen.

Rettergang 
i sivile saker
Jo Hov
3. utgave, 2017

«Rettergang 
i sivile saker» 
er en ajourført 
fremstilling av 
norsk sivilprosess. 
Det er lagt vekt 
både på å gjøre 

rede for reglenes innhold og for 
deres legislative bakgrunn. Det 
er tatt inn eksempler på 
rettsdokumentene i sivile saker.

Papinian AS / Calax AS
Tlf.: 22 75 66 66 
e-post: calax@online.no

Aksjeselskaper  
og allmenn aksje- 
selskaper
Ole Andenæs, Stig Berge,  
Margrethe Buskerud  
Christoffersen
3. utgave, 2016

I boken behand-
les rettsreglene 
om aksjeselska-
per og allmenn-
aksjeselskaper på 
grunnlag av 
lovene av 1997. 

Boken er en oppdatert versjon 
i forhold til 2. utgaven fra 2006 
av Mads Henry Andenæs.

Mads Henry Andenæs / 
Calax AS
Tlf.: 22 75 66 66 
e-post: calax@online.no

Til salgs hos 
bokhandlere 
og på nett

Til salgs hos 
bokhandlere 
og på nett

Et av Sveriges stør ste 
advokat fir ma er, Vin ge, har 
satt kon kre te mål om li ke stil-
ling blant de nye part ner ne. 
– Det var men ne ne som 
pu shet på om et am bi si øst 
mål, sier managing part ner 
Ma ria-Pia Hope.

STOCK HOLM: Ma riaPia Hope har 
21 års er fa ring fra Vin ge ad vo kat fir ma. 
Hun har to små barn, noe som ikke 
hind rer hen ne i en kar rie re som man
aging part ner i det som er et av Sver
iges al ler stør ste for ret nings sel ska per.

I 2015 sat te fir ma et et klart mål: I en 
fem års pe ri ode fra 2015 til 2020 skal 

Sammen med fem andre 
kvinner er Ulrika Borg 
partner i det hun hevder 
er verdens første kvinnelige 
forsvarsadvokat-selskap.

STOCK HOLM: – Man ge tror vi bare 
for sva rer kvin ner også. I så til fel le vil le 
vi raskt gått kon kurs – det er ikke så 
man ge kvin ner som blir mis tenkt for 
kri mi na li tet, sier Ul ri ka Borg til Ad vo
kat   bla det.

Mens det fin nes man ge kvin ne li ge 
bi stands ad vo ka ter og ak to rer, er det helt 
unikt at seks kvin ner har slått seg sam
men og dan net et rent kvin ne lig straf e
retts fir ma. I fir ma et er det også fem and
re an sat te, hvor av en mann lig sek re tær.

Mens opp dra ge ne står i kø, er aner
kjen nel sen fra kol le g ene stor. I fjor 
kom Ul ri ka Borg på and re plass i kå rin
gen «Ad vo ka te nes ad vo kat» – en kå ring 
der topplas se rin ge ne tid li ge re har vært 
do mi nert av menn.

BARE FOR SVA RE RE

Borg har i man ge år drømt om å dan ne 
et rent for svarsad vo kat fir ma. For tre 
år si den ble drøm men til vir ke lig het, 
og fir ma et med seks kvin ne li ge part
ne re kun ne flyt te inn i lo ka le ne på 
Kungs hol men, et stein kast unna Stock
holm sen tral sta sjon.

– Jeg vil ikke ha de and re fagom rå
de ne i fir ma et – og viss te at and re 
kvin ne li ge ad vo ka ter tenk te på sam me 
måte. Vi øns ket å etab le re et kvin ne lig 
for svars byrå. Det kjen tes med en gang 
rik tig. I en manns do mi nert bran sje er 
det klart det gir oss en mar keds for del å 
være det enes te fir ma et som bare har 
kvin ner, på pe ker part ne ren, og un der
stre ker at de ikke øns ker kom me 
i trøb bel med dis kri mi ne rings lov ver ket.

– Vi sier ikke nei til en mann som 
øns ker seg hit på grunn av kjøn net. 
Men de som øns ker seg hit vet jo hva 
slags byrå det er, sier Borg.

MÅL: 50/50Her er alle forsvarerne kvinner

UFOR UT SIG BAR HVER DAG

Når hun kom mer på jobb vet hun ald ri 
hva da gen vil brin ge.

– I mor ges skul le jeg hatt to mø ter her 
på kon to ret, men måt te dra ut i et av hør 
i ste det. Når man dri ver eget fore tak må 
man all tid stå på. I det lig ger det at det er 
van ske lig om man sta dig er hjem me fra 
jobb med bar na. De av ad vo ka te ne her 
som har små barn her le ver i li ke stil te 
for hold – noe an net had de ikke gått. 
Pap pa ene er nok like ofte hjem me med 
sykt barn, om ikke of te re for di pap pa ene 
ikke er ad vo ka ter, på pe ker Borg, som 
selv er gift og har en vok sen sønn.

I til legg til å dri ve ad vo kat fir ma 
un der vi ser Borg også på uni ver si tet.

– Ven ne ne mine for tel ler meg sta dig 
at jeg job ber hele ti den. Men man kan 
ikke bare si «nå er det helg ring til ba ke 
på man dag» når kli en te ne tar kon takt 
på en lør dag, me ner Ul ri ka.

– Men er det sånn at man er lei, får 
man hel ler slut te. Selv kan jeg ær lig talt 
ikke ten ke meg noe an net, jeg sy nes 
det er utro lig mor somt med straf e rett, 
og sam ti dig få mas se in put fra stu den
te ne. Det tror jeg gjør at jeg or ker å 
leve slik. Iblant kan det selv føl ge lig bli 
litt vel man ge te le fo ner i hel ger og på 
kvel de ne, sier Borg.

– KREV LI KE STIL LING

Hun har lært seg til å gi på rø ren de 
noen kla re reg ler, om at kun et fa mi

lie med lem skal være kon takt per son 
når hun eks em pel vis for sva rer rus mis
bru ke re.

– De fles te re spek te rer det. Det spa
rer meg for mas se tid, på pe ker Borg.

– Hvor dan kob ler du av?
– Kob le av? Det gjør jeg egent lig 

ikke, men det hen der jeg tar noen uker 
fe rie og rei ser vekk på som me ren. Da 
hjel per vi part ner ne hver and re. Vårt 
mål er at kli en ten skal få om trent sam
me be hand ling uav hen gig hvem av oss 
han mø ter.

– Men man nen min og jeg har et 
land sted, som vi drar ut til sta dig vekk. 
Bare det å job be der i et an net mil jø er 
dei lig. Det enes te er at hu set er litt nære 
Stock holm – så om det hen der noe, kan 
det være jeg må rei se inn igjen på jobb, 
sier Ul ri ka Borg og smi ler.

– Hva sier du til kvin ne li ge stu den ter 
som vur de rer å star te opp et lig nen de fir ma?

– Da ber jeg dem skaf e en li ke stilt 
mann før de får barn. Da er det ikke 
noe pro blem. Man må bare av kla rer 
hvil ke reg ler som gjel der. Men det gjel
der også gut ter: For å orke å kom bi ne re 
det å være så til gjen ge lig for jobb med 
en fa mi lie, må man ha støt te fra en 
an nen. I dag blir fle re ad vo kat før de får 
barn. Den enes te løs nin gen da er at de 
de ler på ar bei det – en gan ske en kel løs
ning – men kan skje ikke om man blir 
for els ket i en gutt som har det han 
me ner er en enda vik ti ge re jobb.

det gjen nom snitt lig bli an satt minst 
halv par ten kvin ne li ge part ne re.

– For når mer enn halv par ten av de 
nye ad vo ka te ne er kvin ner, sy nes vi det 
er ri me lig at det te gjen spei les i se ni or
po si sjo ne ne også. Før vi sat te opp 
må let, spur te vi oss om det var rea lis
tisk å kla re å opp nå det. Vi kom frem til 
at det vil le vi kun ne gjø re, men at det 
vil le kre ve litt mer fo kus, sier Hope.

UT VIK LET SEG

Li ke stil te ad vo katteam er iføl ge hen ne 
noe også kli en te ne et ter spør. Hun tror 
man ge kvin ner kan ha be hov for en litt 
an ner le des støt te enn man ge menn.

– Forsk ning fra Mc Kin sey sier at 
kvin ner ge ne relt tror det er van ske li
ge re å bli part ner enn det egent lig er, 
mens menn ten ker «hvor van ske lig kan 
det egent lig være?», sier Hope.

Et ter fle re år i Lon don, ser hun fle re 
for de ler ved det nor dis ke sam fun net.

– Det fin nes en pris ver dig bar ne om
sorg her, som fun ge rer, selv med for
eld re som har kre ven de kar rie rer. Sam
ti dig har det nok blitt mer ak sep tert 
her i Sve ri ge enn bare for ti år si den å 
ha hjelp i hjem met. For meg har det 
vært kjem pe vik tig for å få vårt liv til å 
gå opp, på pe ker Hope.

– Ja, vi job ber mye, men når jeg ser 
på and re næ rings livs kar rie rer, så sy nes 
jeg ikke vi skil ler oss ut så mye ut.

GJØR DET OR DENT LIG

Hun me ner ad vo kat fir ma er som vur
de rer å set te like kon kre te mål som 
hen nes sel skap bør være be viss te på 
om det i det hele tatt er rea lis tisk.

– Man må for sik re seg om at mål set
nin gen fak tisk er mu lig å opp nå, hvis 
ikke blir det ikke «på or dent lig». Kjen
ner man at det ikke er det, er det bed re 
å gjø re det på en an nen måte. Da kan 
man eks em pel vis i ste det set te seg en 
kon kret am bi sjon. Da er det utro lig 

vik tig at alle i le del sen står bak den ne 
– også men ne ne. Hos oss har det ab so
lutt ikke vært bare meg. Det var fak tisk 
men ne ne i vår le del se som men te vi 
bur de set te oss et mål å strek ke oss 
et ter, sier Hope, som gle der seg over at 
en bed ret li ke stil ling ikke har gått 
ut over lønn som he ten.

–  Vi er nå en fjer de del kvin ner 
i  part ner ska pet sam ti dig som vi var 
mer lønn som me enn noen sin ne i fjor. 
Selv føl ge lig er ikke det nød ven dig vis 
bare kvin ne nes for tje nes te, men det 
vi ser i alle fall at vi ikke gir av kall på 
kva li tet og lønn som het. Kan skje blir vi 
fak tisk enda bed re av stør re mang fold?

– Om noen ønsket starte opp noe tilsvarende i Norge, hadde det vært morsomt. Det burde 
vært slike selskaper overalt, sier partner i Krim advokatbyrå, Ulrika Borg.

– Vi er på vei mot målet. I fjor hadde vi presis 
femti-femti prosent kvinner og menn blant de 
nyansatte partnerne, sier Maria-Pia Hope.



Livredd for 
å bli glemt

Navn: Sven Ole Fa ger næs (72)

Tit tel: Ad vo kat

Bo sted: Oslo

Si vil sta tus: Sam bo er med Kirs ti 
Cow ard

Barn: En sønn

Hvil ke avi ser og nett avi ser le ser 
du dag lig: Af ten pos ten, 
Klas se kam pen og Da gens 
Næringsliv på pa pir, VG og 
Dag bla det på nett, Sval bard-
pos ten og Mor gen bla det en 
gang i uken.

Fa vo ritt nett sted: Yr.no

Fa vo ritt-tids skrift: Apol lon, 
forsk nings ma ga si net for 
Uni ver si te tet i Oslo

Hvil ken bok les te du sist? Arv 
og Mil jø av Vig dis Hjorth

Hvil ken app bru ker du 
mest? «Flight ra dar» som vi ser 
fly enes be ve gel se.

La ger du mat pak ke? Nei

– Jeg gru et meg vel dig! Jeg var for els ket i job ben min i alle 
år, og tenk te at den da gen jeg slut tet kom jeg til å være helt 
ulyk ke lig.

TEKST: HAN NE EIDE AN DER SEN

FOTO: OLA SÆ THER

Med let te, kvik ke skritt lo ser Sven Ole 
Fa ger næs oss opp i ga te ne bak Oslo 
Ting hus, til kon tor fel les ska pet han de
ler med ni tid li ge re næ rings livs top per 
i  Pe der Claussøns gate. Det nær mer 
seg to år si den han gikk av som re gje
rings ad vo kat.

– Jeg els ket jo men nes ke ne der, unge 
flin ke men nes ker som for tal te meg hva 
jeg skul le se på Net flix og hvil ke ap per 
jeg må ha. Alle sån ne ting som gjør at 
du fø ler deg ung og til tar deg nye ting, 
sier Fa ger næs.

– Men så plut se lig ble jeg virv let inn 
i en mas se, spen nen de opp ga ver. Sor gen 
ble ikke så tung som jeg had de trodd.

REDD FOR Å BLI GLEMT

Ved kaf e ma ski nen på fel les kjøk ke net 
mø ter vi tid li ge re ge ne ral di rek tør 
i  Hyd ro, Egil Myk le bust og tid li ge re 
Stat oildi rek tør, Har ald Nor vik. I til
legg til in di vi du el le virk som he ter dri
ver kon tor fel les ska pet et le der ut vik
lings pro gram sam men.

–  De er ikke like gode på Net flix 
her. Men jeg tri ves svært godt i mitt 

Livredd for 
å bli glemt

«Når jeg ser i avisen at en 70-åring døde, tenker jeg at ‘han var jo en gammel  
mann’. Og så kommer jeg på at jeg er godt over sytti år selv. Jeg går fortsatt rundt  

med dette indre bildet av meg selv som ung og lovende.»
Sven Ole Fa ger næs
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– De unge er kjem pe flin ke og vel dig 
kva li fi ser te. På min tid var det jo lett å 
kom me inn på jus sen. Jeg ble utro lig 
im po nert over de som søk te hos re gje
rings ad vo ka ten, alt de had de gjort, reist 
og hvor språk mek ti ge de var, sier han.

KUL TUR ARV GIR YR KET STA TUS

I mot set ning til det sto re fler tal let hos re
gje rings ad vo ka ten, er Fa ger næs man ge 
årig med lem av Ad vo kat fo re nin gen.

– Den gjør en god jobb med kom
pe tan se ut vik ling, og det var bra de fikk 
he vet de of ent li ge sat se ne, som bør 
økes ytterligere, sier han.

– Men de er mind re gode på å være 
kri tis ke til veks ten i ad vo kat sa læ re ne 
i  de sto re pri va te for ret nings ad vo kat
fir ma ene. Da vi ser de gjer ne til at 
gjen nom snitts løn nen ikke er så høy.

Fa ger næs er kjent for sin gjen tat te 
kri tikk av de høye advokatsalærerene 
i for ret nings ad vo kat fir ma ene.

– Noen der ute vil nok gjes pe høyt 
hvis jeg sier noe om det igjen, tror han.

– Men hvis du syns det er pas sen de å 
bru ke, så er jeg vel dig glad i det te si ta tet.

Han fis ker en sam men bret tet pa pir
lapp opp av lom ma. På lap pen står det 
et si tat av pro fes sor Rune Slag stad: 
«Ad vo ka te ne ve ge te rer på en kul tu rell arv 
de ikke ved li ke hol der, men som er den 
egent li ge kil den til yr kets sta tus og kre di bi
li tet, ikke lønn og ho no ra rer».

– Det er det som har gitt yr ket sta
tus, at man iva re tar rettsikkerhet for 
man ge og stil ler opp for den lil le 
mann, og ikke pen ger, sa læ rer og inn
tje ning, sier Fa ger næs.

RET TIG HETS NI VÅ ET ET 
DI LEM MA

I pe ri oden 1998 – 2001 
var han kon sti tuert de
par te ments råd og le det 
en his to risk, og i ho
ved  sak hyl let, slan king 
av Jus tis de par te men tet. 
Nå tar han til orde for 
mer slan king, av både Jus
tis de par te men tet og and re 
de par te men ter og di rek to ra ter.

–  Norsk for valt ning er vel dig god, 
men bør bli noe mind re, sier han.

– I Norge er også vårt høye ret tig
hets nivå et di lem ma i møte med de 
enor me ut ford rin ge ne vi står oven for, 
sier han, og løf ter frem en ald ren de 
be folk ning, kli ma ut vik ling, og inn
vand ring og in te gre rings spørs mål som 
noen av de stør ste.

– Vi bru ker for mye res sur ser på å 
for de le ret tig he ter i Norge. Vi blir nødt 
til å be gren se pen ge bru ken, for enk le 
og di gi ta li se re man ge av gjø rel ser. 
Stør re, gro ve re reg ler som er let te re å 
ad mi nist re re, vil gi mer vel ferd til fle re, 
me ner han.

Fa ger næs er også be kym ret for 
ut vik lin gen med at fle re kil der, man ge 
nye reg ler, lo ver og for skrif ter og 
in ter na sjo na le kon ven sjo ner, fø rer til 
sto re, kom pli ser te retts pro ses ser med 
usik kert ut fall og vag het rundt vik ti ge, 

ju ri dis ke spørs mål.

HØYRØSTET JULE
MIDDAG

Det er ikke all tid han 
kla rer å over be vi se 
om at han snak ker for 
fel les ska pets in ter es

ser.
 Søs te ren min tvi ler 

litt på mine ut gangs punk
ter, og sær lig på jul af ten er det 

en viss tra di sjon for at vi blir ueni ge, 
sier han plut se lig. 

 Søs te ren min har et godt blikk for 
en kelt men nes ker og ut vi ser mye 
em pa ti for and re. Hun er opp tatt av å 
teg ne sam fun net ne den fra med 
ut gangs punkt i en kelt men nes ket. Jeg 
la ger sam fun net sett oven fra og hev der 
at mitt sam funn vil bli bed re for man
ge men nes ker. Hun an ty der da at jeg 
mang ler em pa ti og fø lel ser.

Den høy røs te de stem nin gen rundt 
ju le mid dags bor det går all tid over før 
kvel de ne er omme, for sik rer Fa ger næs. 

 Vi sam les all tid og be gyn ner om 
igjen nes te jul af ten.

«Vi 
bruker for 

mye ressurser på 
å fordele rettigheter 

i Norge.»
Sven Ole Fa ger næs

– Jeg sykler alltid! Fordelen er at jeg kommer fort mellom alle disse stedene, sier Fagernæs, og sikter til de mange utvalgene og styrene 
han sitter i.

nye mil jø, er klæ rer Fa ger næs når 
mø te roms dø ren har luk ket seg bak oss.

Hver dag star ter han og sam bo e ren, 
tid li ge re høy es te retts dom mer Kirs ti 
Cow ard, da gen med fro kost på sen ga 
og avi ser.

Noe av det før s te han gjor de som 
«pen sjo nist», var å eva lu e re kunn skaps
sek to ren sam men med tid li ge re sen
tral bank sjef Svein Gjed rem, og del tok 
som med lem i et ut valg som vur der te 
sty rin gen av sy ke hu se ne og hel se fo re
taks mo del len. Nå sit ter han i ut val get 
som skal re vi de re for valt nings lo ven, 
og  i ut val get som skal gi ny lov om 
Sta tis tisk Sen tral by rå, og er nest le der 
i Gjenopptakelseskommisjonen.

En del run der i ret ten har han også 
ruk ket de sis te to åre ne.

I fest skrif tet til 70års da gen hans da 
han slut tet som re gje rings ad vo kat, hin
tes det om la ken skrekk og frykt for å 
gå glipp av noe. Selv sier han at han er 
liv redd for å bli glemt.

– Ja, det er jeg opp rik tig redd for. Det 
er der for jeg har tatt på meg så mye.

DRA MA TIS KE KLI MA END RIN GER

Han er også sty re med lem ved kli ma
forsk nings sen te ret Kings Bay i Ny
Ålesund.

– Et av de vik tig ste ste de ne i lan det, 
sier han.

–  Der dri ves det avan sert kli ma
forsk ning som er vik tig for ver den..

Fa ger næs får po lar stjer ner i øy ne ne 
og en egen var me i røs ten når han 
snak ker om 2005, året han var kon sti
tuert sys sel mann på Svalbard. Spen
nen de gjes ter så vel som fast bo en de. 
Dra ma tis ke red nings ak sjo ner med 
he li kopt re og red nings båt, sto re, in ter
es san te for valt nings sa ker. Svalbard 
åp net også øy ne ne hans for de enor me 
kon se kven se ne av kli ma end rin ge ne 
som mer kes best i Ark tis.

– Det er mye mer dra ma tisk enn folk 
er klar over, og vi gjør alt for lite, sier han.

– Jeg er opp rik tig engs te lig og fø ler 
at for stå el sen ikke er der. Det er så van
ske lig å få et en ga sje ment for sni ken de 
pro ble mer som kom mer ti år se ne re 
ba sert på det vi gjør nå.

Fa ger næs sit ter også i Den Nors ke 
Tu rist for en in gens Osloav de ling, na tu
ren be tyr mye for ham. Bre vand ring, 
fjell tu rer og pad ling er gam le li den ska
per. Alt det te, må vite, kom mer i til legg 
til at han spil ler ten nis med svi ger dat
te ren, lø per med sam bo e ren, løf ter 
vek ter tre gan ger i uken og spil ler et 
me get bredt ut valg ball spill.

– Å dri ve sport, og sær lig ball spill, er 
det vik tig ste og mor som ste jeg gjør 
i li vet!

Hver fre dag et ter mid dag spil ler han 
bas ket ball med den sam me, gam le 
kom pis gjen gen fra ju rist mil jø et, før de 
tar en øl på Theatercafeen.

– Og så star ter hel gen, ald ri før. Det
te har vi gjort i over fem ti år. Det er 
hel lig for meg.

KAS TET UT FRA STOR TIN GET

Sven Ole Fa ger næs voks te opp i Hu se
by gren da i Oslo, den lil le, ra di ka le  
en kla ven midt på vest kan ten. Gren da 
var stapp full av un ger og in tel lek tu el le, 
po li tisk en ga sjer te for eld re i et ter krigs
ti den.

– Et kjem pe spen nen de mil jø, sier han.
Far var skat te di rek tør, mor var læ rer

in ne. Sto re søs ter El len Åse Fa ger næs er 
bed re kjent som pro gram le der Top pen 
Bech. Et ter Oslo Ka te dral sko le valg te 
han jus sen. Han var en god 68’er, en 
ra di kal og iv rig for mann i ju ri disk stu
dent ut valg un der de sto re stu dent de
mon stra sjo ne ne. «Kånkrett svar nå!» 
rop te de fra Stor tings gal le ri et da de 
de mon strer te mot sti pend ord nin ge ne.

– Og så ble vi pæl ma ut av vak te ne, 
ler han.

Et ter stu di e ne be gyn te han i lov av
de lin gen i Jus tis de par te men tet, ble for
els ket i sje fen sin, Kirs ti Cow ard. En 
rei se til Island ble star ten på et lyk ke lig, 
livs langt sam bo er skap, en sønn og to 
bar ne barn.

Kirs ti Cow ard har er klært seg in ha
bil i alle si vi le sa ker sta ten har hatt. 
Men Fa ger næs og Cow ard har all tid 
visst nok snak ket lite juss og jobb på 
hjem me ba ne.

– Vi har så for skjel lig til nær ming. Jeg 
li ker å sma ke på det og se i den ene og 

and re ret nin gen, hun vil være kla re re 
og ras ke re be stem me seg. Men ven
ne ne våre er i stor ut strek ning ju ris ter, 
så vi har vært i et vel dig ju ri disk mil jø 
sam men.

– Jusseli ten?
–  Det kan du godt si. Vi er et lite 

land, det er få topp job ber in nen jus sen.
– Det er ikke upro ble ma tisk?
–  Det opp står lett ha bi li tets pro ble

mer. Små mil jø er har sine skyg ge si der 
når man skal være uav hen gig og ikke 
bli på vir ket av hver and re, det er det 
bare å er kjen ne.

OPP FOR DEN LIL LE MANN

Han kom til re gje rings ad vo ka tens 
kon tor i 1976, i 1994 ble han ut nevnt 
som re gje rings ad vo kat et ter fire år som 
kon sti tuert. I fest skrif tet som ble la get 
til hans av gang, teg ner kol le ga er og 
ven ner et bil de av en stor, fag lig ka pa
si tet, et venn lig og lys tig hu mør, gode, 
so si a le ev ner og so li de kva li te ter som 
med men nes ke. Fa ger næs til skri ves 
æren for å ha dre vet frem kon to rets 
iden ti tet og kul tur som et fag lig knall
sterkt, dyk tig, og sam ti dig so si alt og 
hyg ge lig eli te sted som til trek ker seg 
unge, ta lent ful le ju ris ter. Selv snak ker 
ham uhem met ung dom men opp og 
frem.

– Dra ma tur gi en i ret ten er fa sci ne ren de, og 
pre ger li vet ditt vel dig når det på går. Alt 
drei er seg bare om sa ken, og alle som er 
rundt deg i fa mi li en, blir bor te.
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STILLINGSANNONSE

Advokatforum er et av 
Norges best etablerte og 
største kontorfellesskap 
med 25 advokater. Vi 
har kontorer i Oslo. 
Advokatene har bred 
erfaring innen sivil- og 
offentlig rett og driver 
utstrakt prose dyre-
virksomhet. Vi bistår 
privatpersoner, bedrifter 
og foreninger over hele 
landet. Vi har som felles 
mål å yte advokatbistand 
av høy kvalitet, og har 
utviklet solide fagmiljøer 
for å fremme dette. 

For mer info, se 
www.advokatforum.no

Advokatforum får ledige kontorplasser og søker etter 
omgjengelige kollegaer med god faglig forankring.
Egen portefølje vil være en fordel, men ikke et absolutt krav. 

Vi kan tilby:
– hyggelige kollegaer med høy kompetanse 
– uformelt og godt sosialt miljø
– sentralt beliggende og representative lokaler i Grensen 12 B
– lave felleskostnader

Ta kontakt med:
Advokat Sven Knagenhjelm, sk@advokatforum.no
Tlf. 22 40 36 40 / 932 49 354. 

Advokat Bengt Haadem Hoff,  bhh@advokatforum.no 
Tlf. 22 40 36 40 / 908 49 690

Advokat Liv Solveig Pettersen lsp@advokatforum.no 
Tlf. 22 40 36 40/ 977 89 344

Advokatforum, Grensen 12 B, 0159 Oslo   •   tlf. 22 40 36 40   •   www.advokatforum.no
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Le der i Norsk Id retts ju ri disk for e ning, ad vo kat Mor ten Ju stad Johnsen, me ner man må 
skil le ty de li ge re på do ping sa ker der ut øve ren med vi ten og vil je har juk set, og sa ker der 
ut ø ver har fått i seg do ping ved et uhell – som Jo haug-sa ken.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

Krever tydeligere 
skille i dopingsaker

kjøpt i et frem med land, fast slår FIS 
i anke be grun nel sen.

Sa ken vil kom me opp i vold gifts
dom sto len CAS i Lau san ne i Sveits 
i lø pet av de nær mes te må ne de ne.

BE VIS BYR DEN SNUS

I en kro nikk i Af ten pos ten skrev lag
dom mer i Bor gar ting lag manns rett, 
Chris ti an Lund, ny lig at skyld vur de
rin gen i Jo haugdom men er i strid 
med det som føl ger av de prin sip per 
som bru kes i de al min ne li ge dom sto
ler. «Det bør ikke på leg ges et uakt som
hets an svar som er umu lig å hånd te re. 
Et ter min me ning har Doms ut val get 
i  sin dom gjort nett opp det», skrev 
Lund.

Ad vo kat Ju stad Johnsen un der stre ker 
at Norge har god tatt pre mis se ne for 
re gel ver ket ved å skri ve un der på 
in ter na sjo na le av ta ler.

– I kjøl van net av Jo haugsa ken har 
det kom met en de batt med spørs mål 
om det te er rik tig jus, og om slik prak
sis er i strid med men nes ke ret tig he
te ne. Det som der imot har for svun net 
litt i de bat ten er at det te re gel ver ket er 
ut ar bei det av WADA (World anti 
do ping agen cy), og gjel der for nær
me re enn to hund re land. Det er ikke 
slik at Norge bare kan end re på det te 
et ter eget for godt be fin nen de. Sta ten 
har også for plik tet seg til å støt te 
WADA ak ti vi te ter gjen nom Unescos 
in ter na sjo na le kon ven sjon mot do ping 

i id ret ten, og WADA har vur dert re gel
ver ket opp mot men nes ke ret tig he te ne, 
på pe ker Johnsen. 

Han tar jevn lig sa ker som for svars
advo kat i do ping sa ker.

– Jeg er kri tisk til re gel ver ket slik det 
er i dag, og me ner det bør end res på tre 
sen tra le punk ter. Først og fremst bør 
be vis kra vet end res slik at en hver ri me
lig tvil skal kom me ved kom men de til 
gode. Vi de re må man skil le ty de li ge re 
mel lom do ping sa ker der hen sik ten har 
vært å juk se, og mind re for se el ser. I til
legg bur de re gel ver ket lagt opp til langt 
la ve re straf er for mind re for se el ser. 
Det var det som ble så feil i Jo haug
saken, sier Ju stad Johnsen.

UENIG STRAF FE NI VÅ ET

Han me ner det ald ri bur de blitt kalt 
do ping sak når man har fått i seg et stof 
ved et uhell og stof et ikke har hatt 
pre sta sjons frem men de virk ning.

– I straf e ret ten skil ler man mel lom 
straf og for se el ser. De bat ten har imid
ler tid fått me dia til å skil le mel lom de 
uli ke sa ke ne, og det er po si tivt. Had de 
en rus ser kom met med sam me for kla
ring som Jo haug, had de vi sann syn lig
vis ikke trodd på den. Det er hel ler 
ikke sik kert at re gel ver ket had de fun
gert et ter hen sik ten der som det had de 
vært til strek ke lig å kun un der sø ke med 
lands lags le gen, Det er nett opp det te 
som er di lem ma et i Jo haugsa ken, 
un der stre ker Bullad vo ka ten.

– Hva me ner du had de vært en rik tig 
straff da?

– Rent ju ri disk, ut fra da gens prak sis 
og re gel verk, er straf en satt gan ske rik
tig med tret ten må ne ders ute sten gel se. 
Men jeg er som sagt uenig i straf e
nivå et i re gel ver ket.

– Men du er jo også for sva rer i do ping
saker, og har in cen ti ver til å øns ke lav straff, 
vil man kun ne inn ven de?

– Det er rik tig. Men når det er sagt 
job bet jeg i Id retts for bun det i man ge 
år på re gel si den. Sånn sett fø ler jeg at 
jeg ser sa ken fra for skjel li ge si der.

– SVEK KER RETTS SIK KER HE TEN

En di rek te kon se kvens av at be vis byr
den snus så fort do ping blir på vist i ut
øve rens kropp, kan iføl ge Ju stad Johnsen 
være at ut øve rens retts sik ker het svek kes.

– I do ping sa ker må ut øve ren bru ke 
mas se res sur ser på å for sva re seg. Nor
malt sett ser vi at ut ø ver ikke har dis se 
res sur se ne. Det te står i sterk kon trast til 
al min ne li ge straf e sa ker hvor på ta le
myn dig he ten må be vi se skyl den.

– Jeg tror Jo haugsa ken er før s te 
gang en do ping tatt ut ø ver i Norge har 
hatt øko no mis ke musk ler til å for sva re 
seg. Selv om Norge har en sær ord ning 
jeg sy nes er flott, hvor Id retts for bun det 
be kos ter for sva rer – er det be gren set 
hvor mye mid ler de får, og det blir en 
kamp mot Go li at. An ti do ping myn dig
he te ne har nær mest ube gren se de res
sur ser, mens ut ø ver står ale ne. Re ge len 
om om vendt be vis byr de kan der for 
bare for sva res der som det set tes av til
strek ke lig med mid ler slik at ut øver ne 

får et for svar lig for svar av sin sak, fast
slår Ju stad Johnsen. 

Nor ges ski for bund har be stemt seg for 
å fort set te å dek ke The re se Johaugs 
kost na der. Til nå skal for bun det iføl ge 
NTB ha brukt om lag 700.000 kro ner 
på sa ken. Det er iføl ge Ju stad Johnsen 
ikke klart hvor mye av det te som dek
kes av Id retts for bun dets ord ning med 
opp nevnt for sva rer.

– Utøvere som blir dopingtatt har som 
regel hverken ressurser eller kunnskap 
til å stå imot, mens antidoping-
myndighetene stiller med de juristene 
og medisinerne de mener de trenger 
for å kjøre saken, og kan nærmest lene 
seg tilbake fordi utøver må bevise sin 
uskyld. Det svekker rettsikkerheten til 
utøveren, sier idrettsjurist Morten 
Justad Johnsen.

Therese Johaug ble nylig utestengt i tretten 
måneder for brudd på dopingreglementet 
etter å ha fått i seg det anabole steroidet 
clostebol via en leppekrem innkjøpt i Italia. 
Dommen er anket av FIS. Foto: Kristian Kalve

NORSK ID RETTS JU RI DISK 
FORENING
• Arrangerer seminarer med 

foredrag og diskusjoner, og 
fungerer som et bindeledd og 
nettverk for ulike aktører som til 
daglig jobber innenfor feltet 
idrettsjuss.

• På seminarene bringer  
foreningen inn erfarne foredrags -
holdere for å belyse dags aktuelle 
saker. 

• Samarbeider med tilsvarende 
organisasjoner i andre land, og er 
åpen for både personlige 
medlemmer og firmamedlemmer.

• Har i dag om lag 50 medlemmer 
hvorav ca halvparten er  
advokater.

Ad vo kat Mor ten Ju stad Johnsen job
ber til dag lig med id retts ju ri dis ke pro
blem stil lin ger i Bull & Co Ad vo kat fir
ma AS. Vi mø ter ham til in ter vju på 
id retts his to risk grunn ved Bis lett sta di
on i Oslo. Den ne vin te ren har id retts
jus vært brenn hett, med ute sten gel sen 
av lang renns ess The re se Jo haug som 
den stør ste sa ken. Dom men har fått 
fle re til å re age re, både folk som me ner 
den er for streng, men også fle re som 
me ner den er for mild. Mens Jo haug 
valg te å god ta dom men, ble den an ket 
av FIS.

– Dom men greier ikke å gjen spei le 
det fak tum at Jo haug ikke les te do ping
ad var se len på pak ken, til tross for at 
me di si nen var ukjent for hen ne og ble 
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Rek ke vid den av «som den er»- 
for be hold
Høy es te rett avsa 15. feb ruar 2017 
en stem mig dom – HR-2017–345-A 
– som av kla rer rek ke vid den av «som 
den er»for be hold i av hen dings lo ven 
§ 3–9. Sa ken gjaldt krav om pris av slag 
et ter kjøp av en lei lig het hvor det opp
sto fukt ska de i pe ri oden mel lom  
be sik ti gel sen og kjø per nes over ta gel se av 
ei en dom men. Lei lig he ten ble solgt «i 
den stand den var ved kjø pers be sik ti gel se, jf. 
av hen dings lo ven § 3–9». Spørs må let var 
om ska den gikk inn un der «som den 
er»for be hol det i kjø pe kon trak ten.

Høy es te rett ut tal te at nye ska der som 
ikke var til ste de ved be sik ti gel sen, er 
ikke dek ket av sel ger nes an svars 
begrens ning, et ter som sli ke ska der in ne
bæ rer at ei en dom men ikke len ger er «i 
den stand den var ved kjø pers be sik ti
gel se». Nye ska der er noe an net enn 
ek si ste ren de ska der som blir av dek ket. 
Skjul te ska der som var til ste de ved 
be sik ti gel sen, men som blir av dek ket før 
over ta gel sen, vil være feil som kjø per ne 
har over tatt ri si ko en for et ter kjø pe kon
trak ten. Tids punk tet for opp da gel sen av 
fei len er uten be tyd ning et ter kon trak
ten. Om fei len li ke vel ut gjør en man gel, 
må vur de res et ter avhendingslova § 3–9. 
På sam me måte som van lig sli ta sje 
i pe ri oden mel lom be sik ti gel sen og over
ta gel sen ikke in ne bæ rer at det fore lig ger 
en man gel, vil hel ler ikke nor mal vi de
re ut vik ling av en ek si ste ren de skjult feil 
i den ne pe ri oden ut gjø re en man gel.

I sa ken var det imid ler tid ikke ale ne 
ti dens tann som had de tæ ret fra be sik ti

gel sen til over ta gel sen, men det had de 
opp stått nye ska der; lek ka sjer som gjor de 
at to 19 år gam le bad ikke kun ne bru kes. 
Det var utvil somt at lei lig he ten ved over
le ve rin gen ikke var i sam me stand som 
ved be sik ti gel sen. Ved be sik ti gel sen var 
ba de ne fun ge ren de bad uten fukt pro ble
mer. Ved over ta gel sen var ba de ne ubru ke
li ge. De nye ska de ne var opp stått før  
kjø per ne over tok ri si ko en for lei lig he ten, 
hvil ket i ut gangs punk tet in ne bar at  
kjø per ne ikke skul le ha ri si ko en for  
ska de ne, og at sel ger ne der med ikke  
had de le vert kon trakts mes sig.

Ho ved spørs må let var om an svars fra
skrivel sen også om fat tet nye ska der som 
opp stod før ri si ko ens over gang, når 
ska den had de sam men heng med skjul te 
feil ved ei en dom men. Høy es te retts  
kon klu sjon av snitt 43–44:

«Uan sett hvor dan man måt te vur de re 
det øko no mis ke, er det et ter mitt syn 
[Web ster] ikke grunn lag for å fra vi ke 
kon trak ten – og lo vens – ut gangs punkt 
om at lei lig he ten skul le ha vært le vert 
«i den stand den var ved kjø pers  
be sik ti gel se». At skjul te feil og svak he ter 
ved ba de ne gir seg ut slag i nye ska der 
før over ta kel sen, er der med om sten dig
he ter sel ger ne er nær mest til å bære 
ri si ko en for i et til fel le som her hvor det 
ikke drei er seg om en grad vis ut vik ling 
av en ek si ste ren de ska de.

Lag manns ret ten har lagt til grunn at 
ska de ne ut gjor de en man gel som gjor de 
kjø per ne be ret ti get til pris av slag. […] 

Kjø per ne var der med be ret ti get til å 
hol de til ba ke de ler av kjø pe sum men.»

Kjø per ne holdt til ba ke kr 200 000, men 
måt te i ting ret ten be ta le kr 18 000 til 
sel ger ne, som var dif e ran sen mel lom 
til ba ke holdt be løp og ut bed rings
kostnader fra truk ket ver di øk nin gen 
av nye bad. Sel ger ne måt te be ta le til
sammen kr 433 150 i saks om kost nin ger 
til kjø per ne for tre in stan ser.

Ikraft tre del se nye 
lo ver
1. mars 2017
Barne og li ke stil lings de par te men tet:
LOV-2017–02–17–7 om Forbruker
klageutvalget (forbrukerklage-
loven). Den nye forbrukerklageloven 
skal be hand le tvis ter om kjøp av ting 
til for bru ker, tvis ter et ter ang re rett
loven og tvis ter et ter hånd ver ker
tjenes te lo ven. Lov nr. 18/1978 om 
be hand ling av for bru ker tvis ter opp-
he vet. Se nær me re om ta le i Ju§nytt 
nr. 2/2017.

3. mars 2017
Hel se og om sorgs de par te men tet:
LOV-2017–03–03–08 om end rin ger 
i hel se be red skaps lo ven (be red skaps-
re gist re mv.) gir hjem mel til å 
opp ret te hel se re gist re i en be red
skaps si tua sjon. End rin ger også 
i folke hel se lo ven og smit te vern lo ven.

STILLINGSANNONSER ANNONSE

Vi søker etter en 
ADVOKAT/KONTORFELLE
Vi er i dag fire advokater i kontor-
fellesskap i Niels Juels gate 12 
(på Skillebekk) i Oslo. Det er nå 
én ledig kontorplass til en advokat. 
Rette vedkommende kan påregne 
tilgang til nye oppdrag innenfor  
familie- og arverettsområdet.

Advokatene som er her i dag, 
arbeider med litt forskjellige 
fagområder, men hovedvekten er 
på familie, arv, skifte, generasjons-
skifte, småbedrifter, skatt og fast 
eiendom. 

Kontoret har sekretær og sentral-
bord. Lokalene er hyggelige,  
ny oppussede og sentralt beliggende. 
Gunstig kostnadsnivå.

Henvendelse til advokat Inger Méd, 
advokat Tom Helverschou eller  
advokat Kjell Morten Méd på  
telefon 22 55 72 40.

Advokatene Helverschou, Méd 
og Méd 
Niels Juels gate 12, 0272 Oslo 
epost: kontor@med-law.no

Advokatfirmaet NORDIA DA består av 11 partnere samt to ansatte advokater/
fullmektiger. Vi er en del av et nordisk advokatfirma med kontorer i Stockholm, Göteborg, 
København, Helsinki og Oslo. NORDIA er medlem av advokatnettverket Eurojuris. 
Gjennom Eurojuris Norge er NORDIA leverandør av juridiske tjenester til NHO og 
NHOs medlemsbedrifter i Oslo og Akershus. 

Vi bistår klienter innen et bredt spekter av forretningsjuridiske områder. Med vår 
nordiske struktur og vårt internasjonale nettverk arbeides det regelmessig med 
grenseoverskridende løsninger.

Advokatfirmaet NORDIA DA har flyttet inn i moderne og 
sentralt beliggende lokaler rett ved Oslo rådhus, og ønsker 
flere nye partnere. 

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er faglig sterk 
og som fortrinnsvis har egen portefølje med fokus på 
forretningsjus. Det er også ønskelig å komme i kontakt med 
dyktige advokater uten portefølje, men som har ambisjoner 
og mål om partnerskap på kort sikt. 

Vi legger vekt på kommersiell forståelse, faglig dyktighet, 
samt evne til og ønske om å jobbe spesialisert. I NORDIA 
samarbeider vi på tvers av fagfelt når dette er til det 
beste for klienten. Derfor er det viktig at du har gode 
samarbeidsevner. Du ønsker å tre inn i et partnerskap 
som vil utvikle NORDIA til å bli et enda bedre advokatfirma 
for våre klienter og for advokatene som jobber her.

Vår partnermodell legger til rette for frihet under ansvar der 
du som partner styrer dine dager selv. Vi har et uformelt 
miljø med faglig dyktige advokater og fornøyde klienter. 
Vi leverer forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet.   

Hvis du er interessert i å diskutere muligheten for et 
samarbeid så tar vi gjerne en uforpliktende samtale. 
Vi behandler alle henvendelser konfidensielt.  

For ytterligere informasjon ta kontakt med partner  
Fabian Skaane på tlf. 92 60 23 87/e-post:  
fabian.skaane@nordialaw.com eller partner Johan Mohn 
på tlf. 91 80 39 66/e-post: johan.mohn@nordialaw.com. 
Henvendelser behandles fortløpende. 

ADVOKATFIRMAET NORDIA DA 
SØKER ETTER NYE PARTNERE

Advokatfirmaet Nordia DA
Roald Amundsensgate 6

0161 Oslo

Advokat
Advokatfirmaet Engelsen DA søker 
etter 1–2 dyktige advokater med 
eller uten portefølje. 

Advokatfirmaet Engelsen DA har 
drevet advokatvirksomhet tilbake 
fra 1951, og vi er for tiden fire 
advokater, en advokatfullmektig 
og to sekretærer. Vi holder til 
i moderne og trivelige lokaler 
i Ålesund sentrum. For ytterlige 
opplysninger om advokatfirmaet 
Engelsen DA se advo.no. 

For nærmere opplysninger kontakt: 
Advokat Christian Garmann,  
e-post christian@advo.no eller 
Advokat Torgeir H. Langva,  
e-post: torgeir@advo.no

Søknad med CV sendes innen 
07.04.2017 til mlo@advo.no.  
Tiltredelse etter avtale. Alle 
henvendelser behandles 
konfidensielt. 

ADVOKATFIRMAET ENGELSEN DA, M.N.A
Adresse: Kongensgate 19, 6002 Ålesund.  

Telefon 70 16 18 00. Telefaks 70 16 18 20
E-mail: firmapost@advo.no Org.nr. 976 149 475 MVA

Oslo Kongressenter
Folkets Hus 1.-2. juni
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Inn syns rett 
i spørs mål til 
EFTA-dom sto len
Høy es te retts an ke ut valg avsa 16. 
ja nu ar 2017 be slut ning – HR-2017–
110-U – hvor det ble be stemt at 
spørs måls skriv til EFTAdom sto len 
er retts av gjø rel ser som fal ler in nen for 
all menn he tens inn syns rett, jf. tvis te-
lo ven § 14–2.

En de lig punk tum satt  
i «Kris tin-sa ken»
Høy es te rett avsa 1. feb ruar 2017 
en stem mig dom – HR-2017–241-A 
– i «Kris tinsa ken». Høy es te rett kom til 
at dom fel te ikke har krav på å få prøvd 
skyld spørs må let i to in stan ser et ter at 
sa ken er gjen åp net til hans ugunst, jf. 
straf e pro sess lo ven § 400 og SP 
ar tik kel 14 nr. 5.

Til tal te ble dømt i ting ret ten i 2001, 
men Ag der lag manns rett avsa fri fin nen de 
dom i 2003 uten rea li tets be hand ling, da 
på ta le myn dig he ten inn stil te straf e for
følg nin gen. Sa ken ble gjen åp net i 2015 
til til ta les ugunst, og han ble i Bor gar ting 
lag manns rett i 2016 dømt til feng sel 
i 13 år. I anke til Høy es te rett gjor de han 
gjel den de at lag manns ret tens dom måt te 
opp he ves, for di hans rett til å få skyld

spørs må let prøvd i to in stan ser var  
kren ket. An ken ble for kas tet.

Høy es te rett tok ut gangs punkt i straf e
pro sess lo ven § 400 før s te og and re ledd. 
Ord ly den i be stem mel sen er en ty dig, 
og be stem mel sen er re sul tat av et be visst 
lov gi ver valg, se Ot.prp. nr. 70 
(2000‒2001) side 48 ‒ 49. Straf e
prosess lov ut val get har fo re slått § 400 
vi de re ført uten rea li tets end rin ger 
i utkastet § 41–22, se NOU 2016: 24 
side 82. Først vo te ren de drøf ter for stå el
sen av SP ar tik kel 14 nr. 5, som gir den 
dom fel te krav på over prø ving av både 
skyld spørs må let og straf ut må lin gen, 
i av snitt 18 – 26. Det sprin gen de 
punkt var om gjen åp nings sa ken skal 
sees som en fort set tel se av den opp rin ne li ge 

Si vil om buds man nen: Til set ting i kom mu na le le der stil lin ger 
uten ut lys ning
Si vil om buds man nens ut ta lel se – SOM-
2016–2418 (pub li sert 12. ja nu ar 2017) 
– gjaldt at Sarps borg kom mu ne som me
ren 2016 had de til satt – uten ut lys ning 
av stil lin ge ne – tek nisk kom mu ne sjef og 
kom mu ne sjef for opp vekst. Én av stil lin
ge ne had de ald ri vært ut lyst. Den and re 
had de vært ut lyst i ja nu ar 2015, men ut 
fra sø ker lis ten ble det be slut tet å ut set te 
til set tin gen. Den nå til sat te var ikke blant 

sø ker ne i 2015. Om buds man nen ut tal te 
at det var klart i strid med ar beids-
miljø  lo ven § 14–1 at kom mu nen unn
lot å kunn gjø re stil lin ge ne in ternt. I mot
set ning til for stat li ge stil lin ger, jf. reg le ne 
i tje nes te manns lo ven, frem går det ikke 
ut tryk ke lig av lov ver ket at le di ge stil lin ger 
i kom mu nen skal ly ses ut eks ternt. Det er 
li ke vel den kla re ho ved re gel. Ho ved
rege len om eks tern ut ly sing av of ent

li ge stil lin ger byg ger på det ulov fes te de 
kva li fi ka sjons prin sip pet. Også lik hets
hen syn til si er at for valt nin gen skal gi alle 
in ter es ser te kan di da ter de sam me mu lig
he ter. Stil lin ge ne skul le der for også vært 
of ent lig ut lyst. Kom mu nens opp fat ning 
om at det fore lå til strek ke li ge grun ner til 
å fra vi ke ho ved re ge len om eks tern 
ut lys ning, var ikke retts lig hold bar.

Hen sik ten ikke av gjø ren de for om av ta ler er for bud te  
kon kur ran se be grens nin ger
EFTAdom sto len av gav 22. de sem ber 
2016 råd gi ven de ut ta lel se som svar på 
spørs mål fra Høy es te rett om tolk nin
gen av EØS-av ta len ar tik kel 53 og 
for bu det mot kon kur ran se be gren sen de 
av ta ler. Kon kur ran se lo ven § 10  
sva rer til den ne be stem mel sen. Bak
grun nen for sa ken var at Ski Taxi og 
Fol lo Taxi i 2001 opp ret tet sel ska pet 
SFD, som er et fel les eid drifts sel skap. 
SFD had de inn gitt an bud i fle re 
an buds kon kur ran ser, med be vil lings
have re til knyt tet til de to taxi
selskape ne som un der le ve ran dø rer.

Kon kur ran se til sy net kom til at 
konkur ran se lo ven § 10 var over trådt 
og ila over tre del ses ge byr. Fol lo ting rett 
kjen te ved ta ket ugyl dig, mens Bor gar
ting lag manns rett kom til mot satt 
re sul tat (LB2013–75034). Spørs må let 
for Høy es te rett er om inn gi vel sen av 
fel les til bud ut gjør en over tre del se av 
§ 10 før s te ledd. EFTAdom sto lens 
ut ta lel se er om talt i Euro Rett nr. 
2/2017, hvor kon klu sjo nen er gjen gitt 
slik:

«En av ta le an s es å ha et kon kur ran se
begren sen de for mål i strid med for
budet i EØSav ta len ar tik kel 53, der 
den frem står som til strek ke lig ska de lig 
for kon kur ran sen. Det te er bare til fel le 
når den ska de li ge na tur lett lar seg på pe ke. 
Det må i vur de rin gen tas hen syn til 
av ta lens inn hold, for må let og den  
øko no mis ke og retts li ge sam men heng 
av ta len inn går i. Par te nes hen sikt er ikke 
av gjø ren de, men kan tas i be trakt ning.»

Sa ken er be ram met i Høy es te rett til 
30. mai 2017.

Skat te reg ler for pen sjon i strid med EØS-
av ta len?
EFTAs over vå kings or gan ESA me ner 
at nors ke reg ler om skat te fra drag og 
skat te be grens ning for pen sjo ner mot
tatt fra Norge, er i strid med EØS 
avta len. ESA skri ver i et brev da tert 
8. feb ruar 2017 til Fi nans de par te men tet 
at de nors ke reg le ne, som hind rer  
pen sjo nis ter som ikke er bo satt 
i Norge å ut nyt te fra drags og skat te
be grens nings reg ler, med mind re de 
mot tar hele el ler nes ten hele inn
tekten sin fra nors ke kil der, er i strid 
med EØS-av ta len ar tik kel 28 om 
fri flyt av ar beids kraft.

Sa ken har sam men heng med at Norge 
i 2010 inn før te kil de skatt på  
pen sjo ner. Selv om en per son ikke er 
bo satt i Norge, kan pen sjons
utbetalinger fra Norge li ke vel be skat
tes på vis se vil kår. Den ne kil de skat te
sat sen ut gjør 15 pro sent. Per so ner som 
er bo satt i et an net EØSland kan 
li ke vel kre ve fra drag på lik lin je med 

per so ner som er fullt skat te plik ti ge 
i Norge, der som hele el ler til nær met 
hele inn tek ten til per so nen i inn tekts
å ret skatt leg ges i Norge. De kan også 
kre ve skat te be grens ning i tråd med 
reg le ne om skat te be grens ning for lav 
al min ne lig inn tekt.

ESA me ner at det te in ne bæ rer en 
for skjells be hand ling mel lom de skat te
yter ne som er bo satt i Norge og de 
som ikke er bo satt her, og at det te er 
i strid med EØSav ta len. ESA me ner 
at reg le ne kan med fø re at hver ken 
bo steds lan det el ler Norge tar hen syn 
til skat te yte rens per son li ge og fa mi lie
mes si ge for hold ved fast set tel se av 
skat te plik ten, og at skat te yte re, som 
ikke er bo satt i Norge, blir straf et kun 
for di de har be nyt tet ret ten til fri 
be ve gel se et ter EØSav ta len. Norge 
har to må ne ders frist til å sva re. Kil de: 
Stortingets EU/EØS-nytt – 
1. mars 2017.

Straf e lo ven (2005) § 83  
– full sten dig iso la sjon
Høy es te rett avsa 9. feb ruar 2017 
en stem mig dom – HR-2017–290-A 
(«Vol len-dra pet») – som først og 
fremst gjaldt spørs må let om bruk av 
for va rings straf over for en jen te som 
had de be gått over lagt drap da hun var 
15 år. Høy es te rett kom til at det fore lå 
«helt eks tra or di næ re om sten dig he ter» 
i hen hold til straf e lo ven (1902) § 39 c 
(ny lov § 40), og at hun skul le idøm mes 
for va ring. Ret ten tok imid ler tid også 
stil ling til hva som lig ger i «full sten dig 
iso la sjon» i straf e lo ven (1902) § 60 
før s te ledd/straf e lo ven (2005) § 83 
and re ledd.

Det frem går av Ot.prp. nr. 66 (2001–
2002) side 57 at full sten dig iso la sjon er 
de fi nert som det å være fra tatt mu lig he ten 
til sam vær med and re inn sat te, jf. også 
straf e pro sess lo ven § 186 a før s te ledd. 
I Rt-2005–1226 av snitt 21 ut tal te  
Høy es te retts an ke ut valg at det av gjø ren de 
for skil let mel lom full sten dig og del vis 
iso la sjon er om den fengs le de over ho det 
har ad gang til fel les skap med noen and re 
inn sat te. Iso la sjons fra drag gjel der ikke bare 
der ret ten har truf et be slut ning et ter 
§ 186 a, men også når po li ti et el ler feng
sels myn dig he te ne har be slut tet iso la sjon, 
jf. f.eks. Rt. 2006 side 1469 av snitt 10.

Dom fel te had de i sto re de ler av va re
tekts pe ri oden ikke hatt sam vær med 
and re inn sat te el ler pa si en ter. Hun har 
imid ler tid hatt del vis døgn kon ti nu er lig 
opp følg ning av an sat te og hel se
personell. Spørs må let var føl ge lig om 
hun da kun ne sies å ha vært holdt i full
sten dig iso la sjon.

Høy es te rett kom til at straf e lo ven § 60 
(straf e lo ven 2005 § 83) ikke gir rom 
for unn tak i sli ke si tua sjo ner, og at 
dom fel te had de krav på fullt iso la sjons
fra drag for den pe ri oden hun har vært 
iso lert fra and re inn sat te.

sa ken, el ler om den skal vur de res som en 
ny sak. Vur de res det som en ny sak, er 
vil kå re ne i SP ar tik kel 14 nr. 5 ikke 
opp fylt. Kon klu sjo nen av snitt 27:

«Det sy nes et ter det te ‒ både i in tern 
norsk rett og i fol ke ret ten ‒ å være en 
opp fat ning at gjen åp nings sa ken er en 
fort set tel se av den opp rin ne li ge sa ken. 
Et ter mitt syn er det te en rik tig til nær
ming. På den bak grunn har jeg ikke 
hol de punkt for å fast slå at SP ar tik kel 14 
nr. 5 kre ver full prø ving i to in stan ser 
et ter gjen åp nin gen. Det kan da ikke være 
ak tu elt på ge ne relt grunn lag å set te til 
side straf e pro sess lo ven § 400 før s te og 
and re ledd, som alt så er ut trykk for en 
klar og sterk lov gi ver vil je.»

An ken de part had de til støt te for sitt syn 
også frem he vet kon kre te om stendig  he ter 
i sa ken. At dom fel lel sen i 2016 byg ger 
på et helt nytt be vis, som ikke ble  
vur dert i den opp rin ne li ge sa ken, og det 
lan ge tids for lø pet. Mo men te ne måt te 
en kelt vis el ler sett i sam men heng gi 
dom fel te krav på full prø ving i to 
in stan ser et ter gjen åp nin gen. Det te var 
Høy es te rett imid ler tid ikke enig i.

Dom me re i sa ken var: Berg sjø, Arnt zen, 
Bull, Ma the son og Web ster.
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Volds of er er stat ning og  
Utøya-ofre som be fant seg 
på land si den 22. juli 2011
Høy es te rett avsa en stem mig dom 
13. feb ruar 2017 – HR-2017–352-A 
– som klar gjør gren se ne for sta tens  
an svar et ter volds of er er stat nings lo ven. 
Tre ung dom mer del tok på AUFs 
sommer leir i 2011. De be fant seg på 
land si den da ter ro ris ten slo til på Utøya. 
Der fra ob ser ver te de det som skjed de 
og bi sto ofre som et ter hvert kom 
svøm men de i land. Se ne re ut vik let de 
uli ke psy kis ke ska der. Volds of er
erstatnings lo ven § 1 før s te ledd før s te 
og and re punk tum, og § 1 and re 
ledd bok stav b ly der:

«Den som har lidd per son ska de som føl ge 
av en straf bar hand ling som kren ker 
li vet, hel sen el ler fri he ten, el ler den nes 
et ter lat te, har rett til volds of er er stat ning 
fra sta ten et ter reg le ne i lo ven her. Hvis 
et barn har opp levd vold mot en nær
ståen de per son, og det te er eg net til å 
ska de bar nets trygg het og til lit, har bar
net rett til opp reis ning ut målt et ter § 6. 
[…]

Volds of er er stat ning kan dess uten ytes 
ved per son ska de som har opp stått

b) i for bin del se med hjelp til ofre for en 
straf bar hand ling som kren ker liv, hel se 
el ler fri het, el ler for å av ver ge el ler 
be gren se ska de føl ge ne av den straf ba re 
hand lin gen.» (kur si vert her)

Høy es te rett kom til at de tre ikke had de 
krav på er stat ning et ter volds of er er stat
nings lo ven § 1 før s te ledd før s te 
punk tum. Ung dom me nes psy kis ke 
ska der kva li fi ser te til «per son ska de» 
i lo vens for stand. Sta tens an svar måt te 
imid ler tid, i et til fel le som det te med 
man ge ram me de, av gren ses ut fra  
gra den av nær het til så vel volds hand
lin ge ne som til de di rek te of re ne.

Høy es te rett kom vi de re til at den yng ste 
av ung dom me ne (13år in gen) ikke 
had de krav på er stat ning et ter § 1  
før s te ledd and re punk tum, som gir 
barn som har opp levd vold mot nær

ståen de, krav på er stat ning. Høy es te rett 
tok ikke stil ling til om et søs ken barn 
med bl.a. om sorgs an svar for hen ne på 
lei ren, var til strek ke lig nær. Det ble lagt 
vekt på at 13år in gen ikke di rek te had
de ob ser vert vold mot søs ken bar net, 
som hel ler ikke ble ska det.

Alle tre fikk imid ler tid med hold i at 
Er stat nings nemn da for volds of res ved tak 
måt te opp he ves et ter § 1 and re ledd 
bok stav b. Høy es te rett kom til at de tre 
had de ytet til strek ke lig «hjelp» til ter ror
of re som kom svøm men de i land. Ut talt 
at det i be gre pet «hjelp» lig ger at ved
kom men de har ytet bi stand til ett el ler 
fle re ofre nok så umid del bart et ter at den 
straf ba re hand lin gen er ut ført, med sik te 
på å av ver ge el ler be gren se ska de føl ge ne. 
Bi stan den ble også i stor grad gitt før 
am bu lan se per so nel let kom til ste det og 
over tok ar bei det. Slik den ne be stem mel sen 
er for mu lert, blir det, når det te vil kå ret er 
opp fylt, opp til nemn da å av gjø re om de 
skal til kjen nes er stat ning.

Ut må ling av eks pro pria sjons er stat ning for salgs ver di
Høy es te rett avsa 9. feb ruar 2017 
en stem mig dom – HR-2017–333-A 
– som gjaldt ut må ling av eks pro pria
sjons er stat ning for salgs ver di et ter 
ve der lags lo ven § 5. I for bin del se med 
byg ging av ny E 6 i Gud brands da len 
ble det eks pro pri ert fle re ei en dom mer 
som noen år frem i tid kun ne vært 
ut nyt tet som næ rings ei en dom mer. Ved 
ut må lin gen av er stat ning for ei en dom
me ne, opp stod spørs må let om det var 
da gens salgs ver di el ler den frem ti di ge 
salgs ver di en av ei en dom me ne som 
skul le er stat tes. Høy es te rett kom til at 

det var da gens salgs ver di man skul le 
frem til, dvs. hva en ra sjo nell kjø per 
i dag vil le be ta le for en ei en dom som 
først kan ut nyt tes frem i tid.

Et an net spørs mål var om den stan dar
di ser te ka pi ta li se rings ren ten på fire 
pro sent skul le an ven des. Høy es te rett 
kom til ren ten må fast set tes skjønns
mes sig og ut tal te av snitt 59:

«Ved be reg ning av salgs ver di et ter § 5 
er det […] ikke mu lig he ten for  
av kast ning ved re in ves te ring som skal 

vur de res, men hva et fri vil lig salg i dag 
vil le inn brakt. Det er da and re hen syn 
enn taps be grens ning og til pas nings
plikt som gjør seg gjel den de. Ved fast
set tel se av ren te bør det blant an net tas 
hen syn til ri si ko en som knyt ter seg til 
den frem ti di ge ut nyt tel sen av ei en
dom men. Salgs pri sen på eks pro pria sjons
tids punk tet vil være på vir ket av at  
kjø pe ren må ven te i fle re år før ei en
dom men kan be nyt tes. Ved slik  
er stat nings ut må ling skal der for ren ten 
fast set tes skjønns mes sig.»

Gren se drag nin gen mel lom lån 
og egen ka pi tal

Skat te rett – sum ma risk  
fel les opp gjør

Høy es te rett avsa 15. feb ruar 2017 
en stem mig dom – HR-2017–350-A 
(Rau ma Energi) – som er et yt ter li ge re 
bi drag til gren se drag nin gen mel lom lån 
og egen ka pi tal, jf. skat te lo ven § 6–40 
før s te ledd, som ly der slik:

«Det gis fra drag for ren ter av skat te yters 
gjeld.»

Rau ma Energi AS fikk ikke med hold 
i at sel ska pet kun ne kre ve ren te fra drag 
i skat ten som føl ge av en av ta le med 
Rau ma kom mu ne om an svar lig lån, da 
lå net i rea li te ten var et egen ka pi tal
innskudd.

Fra drags ret ten be ror på om en ka pi tal
til før sel har ka rak ter av lån. Der som det 
er egen ka pi tal og ikke lån, gis det ikke 
fra drag for ut gif ter til ka pi tal av kast nin gen. 

Høy es te rett kom i en stem mig dom 
15. feb ruar 2017 – HR-2017–344-A 
– til at be gre pet «an sat te» i skattefor-
valtningsloven § 12–4 før s te ledd 
(sa ken gjaldt nå opp he ve te lig nings lo ven 
§ 9–5 nr. 8) om fat ter ar beids tage re både 
i og uten for tje nes te for hold. Skattefor
valtningsloven § 12–4 før s te ledd gir 
skat te myn dig he te ne ad gang til å fore ta 
en for enk let et ter be reg ning (sum ma risk 
fel les opp gjør) av skat te trekk og ar beids
gi ver av gift. Be stem mel sen knyt ter vil
kåret for gjen nom fø ring av sum ma risk 
fel les opp gjør til ar beids gi vers urik ti ge 
el ler ufull sten di ge opp ga ver over yt el ser 
til «an sat te».

Det skal fore tas en sam let vur de ring av 
ka pi tal inn skud dets egen ska per, jf. Rt. 
2001 side 851 (pre fe ran se ka pi tal) på side 
863 og Rt. 2010 side 790 (Te le com pu
ting) av snitt 44. Det av gjø ren de er om 
ka pi tal til før se len har størst lik het med 
lån el ler med egen ka pi tal. Høy es te rett 
har en grun dig gjen nom gang av de 
re le van te mo men ter:
• Par te nes for mel le be hand ling av 

ka pi tal inn skud det
• Krav på til ba ke be ta ling
• Mang len de misligholdsbeføyelser
• Om ka pi ta len er ren te bæ ren de el ler 

over skudds av hen gig
• Ka pi ta lens taps ab sor be ren de evne 

un der lø pen de drift
• Ka pi ta lens pri ori tet ved in sol vens 

el ler lik vi da sjon
• Kon troll og sty rings rett

Høy es te rett ut tal te at det er «ar beids
giver» som er det sty ren de el ler ope ra ti ve 
be gre pet i be stem mel sen. De un der lig
gen de plik te ne som be grun ner be stem
mel sen om sum ma risk fel les opp gjør 
byg ger på en to de ling av uli ke ka te go ri er 
tje nes te yte re: ar beids tage re «i og uten for 
tje nes te for hold» og opp drags ta ge re som 
ut ø ver selv sten dig næ rings virk som het. 
Vik tig er at ar beids gi vers plik ter til å inn
gi lønns opp ga ver, fore ta for skudds trekk 
og be ta le ar beids gi ver av gift føl ger klart 
av re gel ver ket. Skul le for skudds trekk 
el ler ar beids gi ver av gift ikke være inn
betalt i sam svar med dis se be stem mel se ne, 
er ar beids gi ver i ut gangs punk tet fort satt 
an svar lig for be lø pe ne, jf. skat te-

betalings lo ven § 16–20 før s te ledd 
og fol ke trygd lo ven § 24–3.

Av snitt 41: «Jeg [Arnt zen] pe ker av slut
nings vis på at en sne ver tolk ning av 
be gre pet «an sat te» i prak sis vil for hind re 
sum ma ris ke skat te og av gifts opp gjør 
hvor be ho vet kan skje er størst, nem lig 
ved fik tiv fak tu re ring der ar beids ta ke re 
el ler om fan get av den en kel tes ar beid 
ikke kan iden ti fi se res.»

Det føl ger av skatteforvaltningsfor-
skriften (FOR-2016–11–23–1360) 
§ 12–4–1 tred je ledd at sum ma risk 
fel les opp gjør også kan om fat te ar beids
tage re som ikke kan iden ti fi se res.

Høy es te retts kon klu sjon av snitt 71:

«En sam let vur de ring av av ta len til si er 
et ter mitt syn [Noer] at ka pi tal til skud
det skat te retts lig må klas si fi se res som 
egen ka pi tal. Sel ska pets ut be ta ling av 
av kast ning kan da ikke trek kes fra som 
ren ter på gjeld. Av størst be tyd ning for 
mitt syn er at kom mu nen har fra sagt seg 
ret ten til å kre ve til ba ke be ta ling av  
ka pi ta len så len ge kom mu nen er eier 
av sel ska pet. Jeg vi ser også til at det var 
uten re ell be tyd ning for par te ne at 
kom mu nens ka pi tal inn skudd i sel ska pet 
var split tet i egen ka pi tal og «an svar lig 
lån». De and re mo men te ne i sa ken  
trek ker i ulik ret ning, og har uan sett 
ikke til strek ke lig vekt til å opp veie 
man ge len på til ba ke be ta lings plikt.»
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Om stø tel se i kon kurs

Høy es te rett: Opp ryd ding et ter 
skips ha va ri

Høy es te rett avsa 14. feb ruar en stem mig 
dom – HR-2017–370-A – hvor krav 
om om stø tel se i kon kurs et ter den 
ob jek ti ve om stø tel ses re ge len i dek nings -
lo ven § 5–5 – eks tra or di nær be ta ling 
– før te frem. Det ak tu el le al ter na ti vet 
i sa ken var be ta ling «med be løp som  
be ty de lig har for rin get skyld ne rens be ta lings
ev ne». Ikke en hver be ta ling av be ty de
li ge be løp som svek ker skyld ne rens 
be ta lings ev ne, er om stø te lig. Det er et 
til leggs vil kår at «be ta lin gen et ter for hol de ne 
al li ke vel ikke frem tråd te som or di nær».

Høy es te rett kom til at de om tvis te de 
be ta lin ge ne ikke var om fat tet av 
ordinærreservasjonen. Det ble lagt vekt på 

Høy es te rett avsa 9. feb ruar 2017 
en stem mig dom – HR-2017–331-A 
– som gjaldt vrak fjer ning og øko no misk 
opp gjør et ter et ha va ri som før te til en 
kost bar ol je vern ak sjon. Myn dig he te ne 
gav på legg om å fjer ne vra ket av ak ter
ski pet, som lig ger un der vann ved ha vari
ste det. Vrakfjerningspålegget og det 
øko no mis ke opp gjø ret et ter ak sjo nen 
har ført til fle re tvis te spørs mål. Fra  
Høy es te retts sam men drag:

«For urens nings lo ven gir myn dig he te ne 
ad gang til å på leg ge «eier» fjer ning av 
vrak der som vra ket er skjem men de el ler 
til ska de el ler ulem pe for mil jø et. Ved
taket i sa ken var ba sert på at vra ket var 
skjem men de, og de par te men tet had de 
som kla ge in stans ikke tatt stil ling til om 
det også var til ska de el ler ulem pe.

Høy es te rett kom til at dom sto le ne ikke 
kun ne prø ve gyl dig he ten av ved ta ket på 
grunn lag av et an net vil kår i lo ven enn det 
de par te men tet had de byg get på. Lo ven gir 

at be ta lings mot tager ne var sel ska pets 
nær stå en de, og at av ta le ne var uvan li ge. 
Be ta lin ge ne had de hel ler ikke skjedd 
som ledd i en red nings ope ra sjon for 
å sik re fort satt drift av virk som he ten. 
Si tua sjo nen var der for en an nen  
i tid li ge re høy es te retts prak sis, hvor  
van li ge be ta lin ger i den ne for bin del se 
har blitt god tatt, se Rt. 2001 side 1136 
(Kjell’s Mar ki ser) og Rt. 1993 side 289 
(Gamvikfisk). Saks for hol det had de for 
øv rig lik hets trekk med Rt. 2008 side 
1170 (Rema 1000).

Dom men av kla rer vi de re inn hol det av 
kri te ri et «be løp som be ty de lig har for
rin get skyld ne rens be ta lings ev ne», når 

myn dig he te ne et skjønn som dom sto le ne 
ikke skal over prø ve, med hen syn til om 
vrakfjerningspålegg skal gis, og det var 
ikke gitt at de par te ments kon klu sjon vil le 
ha blitt det sam me ba sert på det vil kå ret 
de par te men tet ikke had de tatt stil ling til.

Høy es te rett kom vi de re til at be gre pet 
«eier» [for urens nings lo ven § 37 and re 
ledd] ikke om fat tet det sel ska pet som 
had de i opp drag å dri ve ski pet (ma nage
 ment sel ska pet).

På den an nen side fikk sta ten med hold 
i at plik ten til å et ter kom me vrak
fjerningspålegget ikke var be gren set av 
de øko no mis ke ram me ne i det be grens
nings fon det som var opp ret tet i med
hold av sjø lo vens reg ler. Dis se reg le ne 
gir an led ning til å set te av mid ler i et 
fond som be gren ser det øko no mis ke 
an sva ret et ter ulyk ker til sjøs.

Sta ten fikk vi de re med hold i at mer
verdi av gift som Kyst ver ket had de be talt 
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det fore tas fle re ut be ta lin ger til sam me 
per son. Det var rik tig å sum me re  
be ta lin ge ne og an ven de et ad di sjons
prinsipp. Høy es te rett vis te her til Högsta 
Dom sto lens dom i NJA 2008 side 1208. 
Be ta lin ger til for skjel li ge ford rings
have re må i helt spe si el le unn taks til fel le 
også kun ne sees i sam men heng. Det te 
kan være ak tu elt der det er nært øko
no misk fel le skap mel lom ford rings
haver ne, el ler der mot tager ne må sees 
som en grup pe, for eks em pel ved 
ut beta ling av ut byt te til ak sje ei er ne, jf. 
Giert sen, «Sel skaps retts lig til ba ke fø ring og 
kon kurs retts lig om stø tel se», Jus sens  
Ven ner 2003 side 249 flg.

til le ve ran dø rer un der ak sjo nen, kun ne 
kre ves re fun dert fra re der si den selv om 
mer ver di av gif ten al le re de var kom met 
inn i stats kas sen gjen nom sy ste met for 
opp kre ving av mer ver di av gift. Der imot 
fikk sta ten ikke med hold i at den også 
kun ne kre ve re fu sjon for mer ver di av gift 
som en kel te kom mu ner feil ak tig had de 
be reg net på sine krav over for sta ten til 
dek ning av kom mu ne nes ut gif ter un der 
ol je vern ak sjo nen, og som sta ten had de 
be talt.

Dom men klar gjør dom sto le nes ad gang 
til å prø ve gyl dig he ten av for valt nings
ved tak ba sert på vil kår i lo ven som for
valt nin gen selv ikke har lagt til grunn, 
når ved ta ket også er ba sert på en 
skjønns ut øv el se som dom sto le ne ikke 
skal over prø ve. I dom men har Høy es te
retts også tatt stil ling til for hol det  
mel lom for urens nings lo vens reg ler om 
vrak fjer ning og sjø lo vens reg ler om 
be grens nings fond, og om sta ten kan 
kre ve er stat ning for mer ver di av gift.»

Bøker og lesestoffBøker og lesestoff
ANMELDT AV ADVOKAT (H) PER M. RISTVEDT, SCHJØDT

Jens Ed vin A. Skog høy har 
nå ut gitt 3. ut ga ve av Tvis te-
løs ning. 

Alle vik ti ge allmenn
prosessuelle spørs mål 
be hand les, og bo ken 
er ajour ført med ny 
lov giv ning og retts
prak sis frem til ut gan
gen av ok to ber 2016. 

Skogs høys bok har 
seks de ler. Før s te del 
om fat ter blant an net dom sto le nes or ga
ni sa sjon og kom pe tan se, samt vil kå re ne 
for å være dom mer. Nå som bo ken nær
mer seg 1500 si der, kan det dis ku te res 
om ka pit te let om dom mer ne bør utgå 
i se ne re ut ga ver, sær lig der som fo ku set er 
på tvis te lo ven. And re del dek ker ho ved
sa ke lig pro sess for ut set nin ge ne, men også 

et ka pit tel om virk nin ger av saks an legg. 
Den ne de len ut gjør den stør ste de len av 
bo ken med tre hund re si der.

I del tre re de gjø res det for saks be hand
lin gen, mens fjer de del be hand ler be vis og 
parts dis po si sjo ner. Fem te del gjel der retts
av gjø rel ser og retts kraft, og sjet te del 
be hand ler retts mid ler samt saks kost na der.

I en kort an mel del se av en så om fat
tende bok er det umu lig å kom men
te re samt li ge de ler. Ge ne relt må det 
sies at en les ning av bo ken et ter la ter et 
used van lig im po ne ren de inn trykk. 
Gjen nom gå en de er alt bunn so lid og 
sær de les pre sist – ikke uven tet fra en 
ka pa si tet som Skog høy. 

De fles te si vi le sa ker av gjø res på ba sis av 
sa kens fak tum og vur de rin gen av be vi
se ne. Sær lig for pro fe sjons mar ke det, som 
er bo kens ho ved mål grup pe, er det te der
for spe si elt in ter es sant. Skog høys frem stil

ling av be vis mid ler, be vis be døm mel sen 
og ret tens for hold til par te nes pro sess
hand lin ger er ikke bare førs te klas ses, men 
også så godt struk tu rert og over sikt lig 
byg get opp at bru ke ren – tross om fan get 
– tem me lig om gå en de kan fin ne frem til 
det som måt te være av in ter es se.

Skul le man pir ke litt, måt te det være 
at Skog høy fort satt vel ger ikke å om ta le 
bruk av pro vo ka sjo ner, som i prak sis 
bru kes gan ske ofte, men kun be hand ler 
tvis te lo vens reg ler om be vis til gang.

Opp sum mert kan det ikke være tvil 
om at Skogs høys bok, sam men med 
kom men tar ut ga ven til tvis te lo ven, må 
an s es som sel ve grunn ste nen in nen 
tvis te løs nings lit te ra tu ren. Bo ken gis de 
al ler bes te an be fa lin ger.
Jens Ed vin Skog høy, Tvis te løs ning, 
3. ut ga ve, Uni ver si tets for la get, 
1488 si der, 1799 kro ner.

Fremragende om tvisteløsning
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Bøker og lesestoffBøker og lesestoff
PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN ØDEGÅRD

ANNONSE

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

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

Nors ke sel ska per har fått en hver dag 
som er mer glo bal, kom pleks og 
ufor ut sig bar enn tid li ge re, noe som 
kre ver at de må ten ke nytt om re gu
la to ris ke krav og end rin ger.

FAG FO RUM I COM PLI ANCE

Før s te sam ling har te ma et «sty ring un
der kon troll med dat ter sel ska per og 
fel les kon trol lert virk som het i ut lan det». 
Fag fo ru met le des av ad vo kat Thomas 
Bran di i Sel mer, chief com pli ance of
cer Aud Grav ås i DNO og ad vo kat 
Kjers ti Reinsos i Nor ges Bank.
27. ap ril – 23. no vem ber, Oslo, 
14.800 kro ner.

FIF TY WAYS TO LOSE YOUR LICENCE

Ad vo ka ters au to ri tet byg ger på til lit, 
som hen ger sam men med fag lig dyk
tig het, og ev nen til å opp rett hol de en 
høy etisk stan dard. Det te kre ver en be
visst het om mu li ge pro ble mer og tre
ning i etisk re flek sjon. Kur set går gjen
nom ut valg te og sær lig vik ti ge punk ter 
i Reg ler for god ad vo kat skikk.
27. ap ril, Oslo, 2700 kro ner.

EN TRE PRI SE DA GEN

Økt bruk av to tal en tre pri ser i frem ti den 
fø rer til at bran sje ak tø re ne vil vur de re 
hvil ken stan dard kon trakt som skal lig ge 
til grunn ved pro sjek te ne for å opp nå et 
godt re sul tat. Ut ford rin gen er også å ha 
til strek ke lig kom pe tan se til å hånd te re 
dem på hold bart vis. Fo kus på uli ke 
kon trakts for mer, ulem per og for de ler.
26. ap ril, Oslo, 3750 kro ner.

ANKE FOR BE RE DEL SE OG  
PRO SE DY RE FOR HØY ES TE RETT

Kur set har som for mål å gi et best 
mu lig grunn lag for å hånd te re en si
vil sak for Høy es te rett. Fore drags hol
de re er Wiers holmpart ner Jan Foug
ner og høy es te retts dom mer ne Per 
Erik Berg sjø og Arn finn Bård sen. 
Også nyt tig om man fore lø pig ikke 
har fått hen vist en sak til be hand ling.
8. mai, Oslo, 3750 kro ner.

MEK LINGS AKA DE MI ET

Et stort an tall sa ker som lø ses i ret ten 
bur de vært løst uten retts lig, for eks em
pel gjen nom mek ling. Mek ling vil 
i frem ti den bli mer og mer brukt i ad
vo kat bran sjen og alle full ser vi ce ad vo
kat fir ma er bør ha en ser ti fi sert mek ler.
1. – 7. no vem ber, Jel øy Radio, 
43.500 kro ner.

De opp git te pri se ne gjel der for med lem
mer av Advokatforeningen.

På tide å tenke nytt om compliance?

Advokat Kjersti 
Reinsnos i Norges Bank 
har tidligere jobbet 
med compliance og 
omdømmerisiko i 
Goldman Sachs, og er 
nå en av tre ledere av 
Fagforum i compliance.

JUSbe tyd ning, ret tig he ter ved på gri pel se 
og fengs ling, kon su lær be skyt tel se, mu
lig he te ne for straf e sak i Norge, samt 
for be re del se og gjen nom fø ring av 
straf e sak i ut lan det. Vi de re be ly ses 
blant an net det in ter na sjo na le po li ti
sam ar bei det, retts an mod nin ger og stat
lig sam ar beid, so nings over fø ring, og 
bø ter som blir ilagt i ut lan det. Bo ken 
er ret tet mot alle som kom mer i be fat
ning med straf e sa ker i ut lan det, som 
ad vo ka ter, po li ti, øv ri ge myn dig he ter 
og på rø ren de.
Mor ten Ruud, Uni ver si tets for la get, 
272 si der, 499 kro ner.

Mer ver di av gift i et in ter na
sjo nalt per spek tiv
Er det be hov for en 
stør re end ring av 
mer ver di av gifts lo
vens reg ler for 
gren se over skri den
de trans ak sjo ner, og 
da sær lig reg le ne for 
tje nes ter, slik at de 
le der til re sul ta ter 
som sam sva rer med EUret ten? Spørs
må let lig ger un der fle re av ar tik le ne 
i den ne bo ken, der ma te ria let sprin ger 
ut av avgiftsrettsmiljøet som Ole 
GjemsOn stad og Tor S. Kil dal har ut
vik let ved Han dels høy sko len BI. Bo
ken er inn delt i tolv ka pit ler. Blant det 
som be hand les er norsk mer ver di av
gifts rett i et in ter na sjo nalt per spek tiv, 
in ter na sjo na le retts kil der og EUprak
sis som retts kil de på merverdiavgiftret
tens om rå de, OECDs mer ver di av gifts
ret nings lin jer, elek tro nis ke tje nes ter og 
de nors ke VOESreg le ne, tol lo vens be
stem mel ser om be reg nings grunn laget 
for innførselsmerverdiavgift og et nytt 
sy stem for den ne, samt vil kår for fra
drags rett for innførselsmerverdiavgift. 
Vi de re drøf tes det om vi bør ha mer 
om fat tende reg ler om om vendt av
gifts plikt i Norge, og om av gifts fri inn
før sel og mid ler ti dig bruk av uten
lands re gist rert mo tor vogn i Norge.
Ce ci lia Aa sprong Dyr nes og Anders 
B. Mi kel sen (red), Gyl den dal 
Ju ri disk, 208 si der, 520 kro ner.

Mads Hen ry An de næs, 3.utgave 
ved Ole An de næs, Stig Ber ge og 
Mar gre the Bus ke rud Chris tof fer sen, 
Calax for lag, 744 si der, 1500 
kro ner.

Men nes ke ret tig he te ne og 
Norge
Hvil ken be tyd ning 
har de in ter na sjo
na le men nes ke ret
tig he te ne hatt for 
ut vik lin gen av norsk 
rett? I hvil ken grad 
er Stortingets makt 
blitt be gren set av 
den in ter na sjo na le 
retts lig gjø rin gen? Det te kart leg ges 
i bo ken, og for fat ter ne spør om ut vik
lin gen re pre sen te rer en for bed ring, om 
hvem som tje ner på men nes ke ret tig
he te ne, og om Stortingets hand le fri het 
er be skå ret. Bi drags yter ne øns ker med 
det te å bi dra til at de bat ten om men
nes ke ret tig he te nes inn fly tel se i stør re 
grad ba se res på kunn skap. Bo ken er 
blitt til som en del av virk som he ten 
ved PluriCourts, et sen ter for frem ra
gen de forsk ning ved Det ju ri dis ke fa
kul tet ved Uni ver si te tet i Oslo. Fle re 
for fat te re fra uli ke fag felt.
An dre as Føl les dal (red.), Mor ten 
Ruud (red.), Geir Ulf stein (red.), 
Uni ver si tets for la get, 336 si der, 
499 kro ner.

Straf fe sa ker i ut lan det
Hvil ke retts li ge og 
fak tis ke mu lig he
ter har nors ke 
myn dig he ter til å 
bi stå nors ke bor
ge re som blir in
vol vert i straf e sa
ker i ut lan det, 
en ten som of er, 
gjer nings per son el ler vit ne? Ved en 
straf e sak i et an net land er det all tid 
det te lan dets lo ver og reg ler som kom
mer til an ven del se. Bo ken be ly ser mi
ni mums ga ran ti ene som skal sik re alle 
un der ret ter gang. Bo ken tar opp en 
rek ke em ner som stats bor ger ska pets 

Ver ge måls lo ven og  
ut len dings lo ven ka pit tel 
11 A med kom men ta rer
Bo ken pre sen te rer 
sam le de kom men ta
rer til de nye reg le ne 
i ver ge måls lo ven av 
2010 og ut len dings
lo ven av 2008 som 
tråd te i kraft 1. juli 
2013. Bo ken skal gi 
en grun dig inn fø ring 
i de nye reg le ne om ver ge mål og re pre
sen tant ord nin gen for ens li ge mind re åri
ge asyl sø ke re. For fat ter ne har valgt å 
sam le de to re gel ver ke ne i sam me kom
men tar ut ga ve, på bak grunn av den nære 
til knyt nin gen mel lom lo ve ne. Beg ge re
gel set te ne ble ut re det av sam me lov ut
valg, og en rek ke av reg le ne i ver ge måls
lo ven er gitt til sva ren de an ven del se for 
ens li ge mind re åri ge asyl sø ke re.

Ver ge måls fel tet skal være lite om talt 
i den ju ri dis ke lit te ra tu ren, sam ti dig 
som det er et om rå de med lite retts
prak sis. Fra ikraft tre del sen av lo ve ne og 
frem til dag er det li ke vel fat tet en rek
ke av gjø rel ser knyt tet til fra ta kel se av 
retts lig hand le evne. Det te blir inn gå
en de be hand let i den ne frem stil lin gen. 
Når en lov er for holds vis fersk, vil det 
opp stå en rek ke spørs mål som kan by 
på tolk nings tvil. For fat ter ne har der for 
i frem stil lin gen for søkt å peke på de 
be stem mel se ne hvor lov an ven del sen 
kan by på en slik tvil.
Eld bjørg Sande, Tri ne Eli Linge og 
Mona Choon Rasmussen, Gyl den dal 
ju ri disk, 896 si der, 890 kro ner.

Fak ta un der sø kel se
Hvor dan hånd te re 
van ske li ge og kon
flikt fyl te ar beids
mil jø for hold? Alt så 
sa ker og si tua sjo ner 
som er pre get av 
per son kon flik ter og 
på stan der om mob
bing og tra kas  se
ring, el ler sa ker der det er vars let el ler 
kla get med på stan der om de struk tiv el
ler hel se far lig le del se? Her pre sen te res 

en lang rek ke prin sip per for hvor dan le
de re og and re skal og bør job be med 
sli ke sa ker. Prin sip pe ne er ba sert på 
forsk ning om rett fer dig het, ar beids 
miljø  lo vens be stem mel ser, og ju ri dis ke 
ret nings lin jer for god saks be hand ling. 
Den pre sen te rer ny ere me to der for 
kon flikt hånd te ring, her un der sær lig 
fak ta  un der sø kel se. Bo ken gjen nom går 
både det fag li ge og det ju ri dis ke grunn
laget for fak ta un der sø kel se som me to de 
og hvor dan me to den i prak sis kan og 
bør gjen nom fø res. Frem stil lin gen an gir 
også de sy ste me ne og pro se dy re ne som 
virk som he ten bør ha på plass for å til
freds stil le lo vens krav til in tern kon troll.
Stå le V. Ei nar sen, Hel ge Hoel og 
Har ald Pedersen, Gyl den dal  
Aka de misk, 264 si der, 399 kro ner.

Ak sje sel ska per og all menn
ak sje sel ska per, 3. utg.
Bo ken skal gi en 
sen tral og sy ste
ma tisk frem stil ling 
av ak sje sel skaps ret
ten i Norge. Den 
be hand ler retts reg
le ne om ak sje  sel
ska per og all menn 
ak sje sel ska per på 
grunn lag av lo ve ne av 1997. Lo ve nes 
an ven del ses om rå de, sel ska pets retts ev
ne og iden ti fi ka sjon av sel skap og ak
sjo nær be hand les inn gå en de. I til legg 
be ly ses spørs må le ne rundt ved tek ter, 
ak sjo nær av ta ler, sel ska pets stif tel se, ak
sjer og ak sjo næ rer, sel ska pets for mu es
for hold, end rin ger av sel ska pet, sel ska
pets opp hør, er stat nings an svar, samt et 
ut valg av spe si el le em ner. Den ne tred je 
ut ga ven er først og fremst opp da tert 
med nytt retts stof. Sy ste ma tik ken og 
ka pit tel inn de lin gen er be holdt, men på 
bak grunn av nye lov re for mer på ak sje
sel skaps ret tens om rå de er de ler av bo
ken li ke vel blitt om skre vet. I til legg har 
det kom met fle re sen tra le retts av gjø
rel ser, samt ny lit te ra tur. Bo ken in ne
hol der vi de re et ut før lig doms, lit te ra
tur og stikk ords re gist re bak i bo ken. 
Frem stil lin gen skal være ajour ført pr. 
1. de sem ber 2016.
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Stig Erik Mortensen synes han har drømmejobben som advokat i Svolvær, byen som er 
Lofotens største befolkningssted med cirka 4600 innbyggere, og som huser Lofoten 
tingrett. Byen er registrert med ti medlemmer i Advokatforeningen.

Tid li ge re het kon tor fel les ska pet Kyst
ad vo kat. Frem de les er kys ten og fis ke
ri ene en vik tig del av job ben for Stig 
E. Mor ten sen og kol le g ene i Ad vo kat
hu set Lo fo ten, men opp dra ge ne spen
ner fra straf e rett og bar ne vern til næ
rings liv og ei en dom.

Hva er den stør ste ut ford rin gen 
for din ad vo kat virk som het  
ak ku rat nå?
Re krut te ring. En av kol le g ene mine 
slut tet i som mer og gikk over som 
dom mer. Det å få på plass en er stat ning 
for hen ne, vis te seg å være van ske lig. 
Det gikk helt frem til nå før vi be stem
te oss for å an set te en full mek tig i ste
det for en ad vo kat. Nå har vi an satt en 
ad vo kat full mek tig som be gyn ner et ter 
som me ren.

Og den stør ste ut ford rin gen for 
bran sjen som hel het?
Om døm me og tro ver dig het. Vi er satt 
un der et kon stant kri tisk lys for di vi 
ses på som en grup pe med gjen nom
gå en de høye inn tek ter – i hvert fall 
gjel der det de mest pro fi ler te ad vo ka
te ne. Vi er i en be guns ti get po si sjon, 
og den må for val tes med for nuft. Vi 
må ak sep te re at det stil les kri tis ke 
spørs mål til oss, til rol len vår og til det 
vi le ve rer. Sam ti dig blir det vel dig 
kon trast fylt for oss som dri ver ad vo

kat virk som het ute i dis trik te ne å møte 
mot par ter som har til hø rig het i  de 
stør re by ene og se kost nads ni vå et, som 
er så for skjel lig. Til sy ven de og sist er 
det kli en te ne som må be ta le, og jeg er 
ikke nød ven dig vis sik ker på at tje nes
te ne blir så mye bed re selv om pri sen 
blir høy ere.

Den stør ste sa ken du har job bet 
med det sis te året, hva hand let 
den om?
Den var in nen for fast ei en dom. En 
kon kret sak som hand ler om er stat ning 
et ter feil og mang ler i for bin del se med 
opp fø ring av et bo lig kom pleks. Den er 
an ket og ikke av gjort ennå.

Er det ut vik lings trekk i ad vo kat
yr ket som du er kri tisk til?
Nei, stort sett me ner jeg at vi skjøt ter 
oss vel. Jeg tror, som jeg sa, at vi har fått 
til delt et an svar som vi må for val te 
med for nuft.

Og trekk du sy nes er po si ti ve?
Mu lig he te ne som lig ger i di gi ta li se
ring, med sam hand ling med dom sto le
ne og po li ti et gjen nom Ak tør por ta len. 
Det vil gjø re ting enk le re, men sam ti
dig er sik ker het en ut ford ring som 
man selv føl ge lig må ta på al vor. For oss 
som ikke sit ter midt i de sto re by ene, 
blir det enk le re å kom mu ni se re. Det 

spil ler mind re rol le hvor man be fin ner 
seg, også in nen for vårt yrke.

Hva er den vik tig ste sa ken for 
Ad vo kat fo re nin gen å job be 
med i år?
Det å få lan det ad vo kat lo ven, og så å 
fort set te å job be ak tivt inn mot dom
stolstrukturen. I til legg å fort set te den 
job ben som al le re de er godt i gang på 
sa lær. Hvis jeg er i ret ten på Sort land, tar 
det mi ni mum en time og tyve mi nut ter 
å kjø re hver vei. Det er ikke kol lek tiv
trans port. Jeg har in gen mu lig het til å 
job be på rei se. Det vir ker som om de
par te men tet ikke er helt rea li tets ori en
tert om hvor dan hver da gen er for det 
sto re an tal let som be fin ner seg uten for 
Oslogry ta. Dess uten gjør per son vern
hen syn og taus hets plikt at vi ikke kan 
sit te med do ku men te ne åpne på en lap
top og job be på buss, Tbane el ler tog.

Tror du at ad vo kat hver  dagen 
din vil for and re seg i lø pet av 
de nes te ti åre ne?
Ja, og jeg vet ikke om jeg li ker det, 
men jeg tror ting kom mer til å fort set
te å gå enda for te re. Jeg mø ter det litt 
med skrekk blan det fryd. Jeg sy nes i ut
gangs punk tet at det går fort nok. Men 
det te er bak si den av me dal jen når det 
gjel der ef ek ti vi se ring og den tek no lo
gis ke ut vik lin gen.

Jeg har bodd i Ber gen i ti år, stu der te 
der og triv des vel dig godt der.

Hvem er den sva kes te par ten 
i den nors ke retts sta ten, sy nes 
du?
Det er et van ske lig spørs mål å sva re på. 
Ut fra sa ke ne som jeg job ber med – jeg 
har endel for sva rer opp drag – så ten ker 
jeg at den som nå er den sva ke part, er 
til tal te i straf e sa ke ne. Jeg vil si at for nær
me des stil ling har blitt be ty de lig styr ket.

Job ber du noe pro bono?
Vi had de en ad vo kat vakt ord ning gjen
nom kom mu nen, men den er er stat tet 
av at Juss hjel pa i Tromsø kom mer hit 
en el ler to gan ger i året. Det vi gjør nå, 
er ikke or ga ni sert, men mer dug nads
ar beid. For lag og for en in ger, men også 
for en kelt per so ner hvis vi ser at det 
trengs. Fri vil li ge or ga ni sa sjo ner vil som 

Navn: Stig Erik Mortensen (48)

Stilling: Innehaver av Advokat 
Stig E. Mortensen AS,  
i kontorfellesskapet  
Advokat huset Lofoten

Spesialitet: Fast eiendom, 
i vid forstand

Familie: Gift, to døtre på 
16 og 14 år

Bosted: Svolvær

Opprinnelig fra: Horten

re gel ald ri ha råd til å be ta le for ad vo
kat tje nes ter.

Hvis du fikk være jus tis  minister 
for en dag, hva vil le du ha 
gjort?
Det er en jobb jeg ikke kun ne ha tenkt 
meg. Vel dig sne vert vil le jeg ha tatt 
grep på sa lær be stem mel se ne og ryd det 
opp i dem. Og så vil le jeg gjort noe 
med reg le ne for asyl sø ke re som har 
vært her i man ge år uten iden ti tet. Det 
som skjer, er uver dig.

– Vi må tåle 
kritiske spørsmål
Ad vo kat Stig E. Mor ten sen i Svol vær i Lo fo ten er ikke så 
sik ker på at ad vo kat-tje nes te ne til kol le g er i de stør ste 
by ene er så mye bed re enn det dis trikt-ad vo ka ter le ve rer.

TEKST OG FOTO: GEORG MA THI SEN

Hvor len ge har du ar bei det som 
ad vo kat i Svol vær?
Jeg var før s te gang i Lo fo ten i 1994 da 
jeg var i mi li tæ ret, og kom til ba ke nes te 
gang i 1997 da jeg had de møtt hen ne 
som jeg er gift med nå. Jeg flyt tet hit i 
mars 1998. Jeg har bak grunn fra ma ri
tim for valt ning i Fis ke ri di rek to ra tet og 
Fis ke ri de par te men tet, men be gyn te her 
som po li ti ju rist i 1998. Så be gyn te jeg 
som ad vo kat full mek tig i 2000 og har 
job bet som full mek tig og ad vo kat si den.

Og hvor er drøm me ste det 
å prak ti se re som ad vo kat?
Jeg stor tri ves her og kun ne ikke ten ke 
meg å bo noe an net sted i ver den. Ha
vet, fjel le ne og ikke minst den fri he ten 
det in ne bæ rer å ar bei de som ad vo kat 
på et mind re sted. Men hvis jeg måt te 
vel ge noe an net, så måt te det blitt noe 
med kon trast – en av de stør re by ene. 

I denne spalten vil du fremover 
møte advokater fra hele landet.
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Da Stortinget i 1980 vedtok 
rettshjelploven, var intensjo

nen at dette skulle være «en sosial støt
teordning med formål å sikre nødven
dig juridisk bistand til personer som 
ikke selv har økonomiske forutsetnin
ger for å kunne ivareta et rettshjelpsbe
hov av stor personlig og velferdsmessig 
betydning.» Siden den gang har rettsh
jelpsordningen år for år blitt strammet 
inn, fragmentert og svekket.

Mange tenker altfor snevert når 
de hører ord som rettsstat og 

rettshjelp. De tror at disse begrepene 
kun handler om ting som skjer i retten, 
og ikke om ting som skjer i hverdagen 
og i livene våre for øvrig. I virke
ligheten handler disse begrepene om 
hvordan forvaltningen og helt sentrale 
institusjoner fungerer, om hvordan 
man blir møtt av institusjoner og myn
digheter, om tilgangen til viktige ret
tigheter, og ikke minst – om i hvilken 
grad samfunnet klarer å levere den helt 
sentrale verdien «likhet for loven».

Alle som er opptatt av fordeling 
og sosial utjevning, bør være 

opptatt av folks tilgang til rettshjelp. 
Dette er nemlig rettsstatens viktigste 
sikkerhetsnett. Uten rettshjelp vil sam
funnets svakest stilte komme bakerst i 
køen også på dette området.

Rettsliggjøring av viktige velferds
goder er ment å sikre svake grupper. 
Dette er bra. Problemet er at uten til
gang til fri rettshjelp for de samme 
gruppene, kan efekten bli motsatt. Da 
kan man oppleve at det primært er res
surssterke grupper som evner å nyttig
gjøre seg rettighetene, mens svake 
grupper ikke kjenner rettighetene, 
eller klarer å hevde dem.

Jeg mener det er et problem at den 
politiske debatten i for stor grad 

handler for mye om hvilke rettigheter 

befolkningen skal ha, og i for liten grad 
om hvordan utsatte grupper skal evne 
å orientere seg om hvilke rettigheter 
som faktisk finnes, om innholdet i dem 
– og om deres evne til å gjøre dem 
gjeldende. I en stortingsmelding fra 
1999 om fri rettshjelp sa daværende 
regjering: «Det er påkrevet med et 
betydelig kunnskapsnivå, både når det 
gjelder rettsregler som fordeler byrder, 
som skattesystemet, og rettsregler som 
fordeler goder, som trygd eller behan
dling. Mange sentrale velferdspolitiske 
fordelingsprinsipper kan ikke fungere 
tilfredsstillende uten en omfattende 
informasjonsinnsats.»

I en fersk hø ring om grunn leg gen de 
ret tig he ter for per so ner med ut vik

lings hem ming, sy nes jeg Ad vo kat for
en in gens hø rings svar be skri ver pro ble
met me get godt: «Vi me ner en stor del 
av de til dels svært kri tikk ver di ge for
hold det re de gjø res for, skjer til tross 
for et lov verk som gir ma te ri el le og 
pro ses su el le ret tig he ter hvis inn hold 
in ne bæ rer at det be skrev ne tje nes te til
bud al le re de i dag er ulov lig. Ho ved ut
ford rin ge ne i da gens hel se og om 
sorgs tje nes te sy nes å være be tin get av 
and re for hold enn den retts li ge re gu le
rin gen.»

Politikerne er opptatt av hva det 
koster å gi rettshjelp. Det er ikke 

noe galt i dette, for det er mange gode 
formål som slåss om de samme pen
gene. Jeg ønsker å trekke frem betyd
ningen av to minst like viktige pers
pektiver:

1. Det er viktig av og til også å tenke 
på hva det koster ikke å gi rettshjelp. 
Urettmessige oppsigelser i arbeidsfor
hold og manglende oppfølging av 
bekymringsmeldinger til barnevernet 
er to eksempler på hva kostanden av 
manglende rettshjelp kan være. I det 

Rettsstatens sikkerhetsnett
ene tilfellet i form av ofentlige utgift
er, fordi vedkommende som burde ha 
beholdt lønnet arbeid, havner hos 
NAV. I det andre tilfellet i form av per
sonlige lidelser og kanskje en redusert 
evne til å leve et normalt liv.

2. Slik politikeren skryter av hvor mye 
penger de ønsker å bruke på helsetje
nester og andre gode formål, bør de 
skryte av pengene de gir til rettshjelp. 
Hvorfor gjør de ikke det? Vi som ser 
hva rettshjelp betyr for enkeltmenne
skers mestring av eget liv, trygghet for 
egne verdier og sikring av egen velferd, 
synes det er rart politikerne ikke 
i  større grad ser verdien av å bruke 
penger på dette rettsstatlige sikkerhets
nettet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
inviterte i samarbeid med 

Advokatforeningen til seminar om 
fremtidens rettshjelp på Stortinget den 
9. mars i år. Jeg vil takke de to partiene 
for det engasjementet seminaret var et 
utrykk for. Og jeg håper dette kan 
være starten på en prosess som ender 
opp med en ny og bedre rettshjelplov 
– som er egnet til å møte de 
utfordringer rettsstaten og samfunns
livet preges av i vår tid.

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

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter mellom verger og bistandsadvokater. Nylig 
møttes politiet, Bistandsadvokatutvalget og representanter fra Oslo tingrett til dialogmøte.

TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVESTAD

– Store dilemmaer i verge-rollen

Skal en verge på vegne av sin min
dreårige fornærmede søke om erstat
ning fra en dømt forelder om dette 
kan gå utover familieøkonomien? 
Hvor tydelig må man forklare en min
dreårig at hennes forklaring kan føre 
til at barnets far eller mor må i fengsel? 
Og hva kan man gjøre om et barn 
plutselig trekker forklaringen sin etter 
press fra foreldrene?

Dette var blant spørsmålene som ble 
drøftet i dialogmøtet, som fant sted 
i Juristenes Hus i februar.

– Bakgrunnen for møtet var at det 
stadig oppstår situasjoner hvor vergen 
står overfor ulike dilemmaer og prob
lemstillinger som ikke nødvendigvis 
lar seg løse på en enkel måte. Det hen
der også at det kan oppstå en konflikt 
i  forhold til hva bistandsadvokaten 
mener er den beste løsningen for bar
net, og hva vergen mener er den beste 
løsningen. Det kan eksempelvis være 
spørsmål om en henlagt strafesak bør 
påklages, eller om den voldsutøvende 
far eller mor bør ilegges et besøksfor
bud mot å oppsøke barnet, forteller 
leder i Bistandsadvokatutvalget, Hege 
Salomon.

MÅ FÅ KONSEKVENSINFO

I møtet ble det også diskutert situas
joner som oppstår når forsvarer innste
vner vergen som vitne. Forsvarer spør 
da gjerne om hvorfor man velger å 
fremme et erstatningskrav. Fylkesman
nen i Oslo og Akershus (FMOA) ga 
uttrykk for at de mener det er prob
lematisk om vergen settes i vitnebok
sen, ettersom vergen har absolutt 
taushetsplikt. Fra vergehold ble det opp
klart at man forklarer seg om begrun
nelsen for erstatningskravet, ikke om 
hva barnet har sagt. FMOA fortalte at 
det pr. i dag ikke er noen som kan frita 
vergen fra taushetsplikten. Et lovfors
lag som gjelder dette er til behandling.

– KAN BLI FÆRRE DOMFELTE

På møtet ble Høyesterett kjennelse fra 
i fjor, der en jente på 14 år var avhørt 
som fornærmet i en strafesak mot 
faren, diskutert. Retten kom til at når 
det ikke tydelig fremgår av situasjonen 
at man står overfor en mulig strafesak, 
må barnet gis tilstrekkelig informasjon, 
slik at barnet forstår at forklaringen 
kan bli brukt i en strafesak. I kjølvan
net av kjennelsen har Riksadvokaten 
gitt nye direktiver.

– De nye retningslinjene kan de føre 
til at færre blir dømt, men samtidig er 
det jo et poeng at barnet gir et 
informert samtykke til å avgi forklar
ing, sier Hege Salomon.

Representanter fra bistandsadvokatutvalget, politiet, og Oslo tingrett var representert på 
møtet.

ANNONSE
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Spørs må let om for nær me de skul le 
gis ge ne rell parts sta tus i straf e

pro ses sen lå i man da tet da Fornærme
deutvalget ble ned satt i 2004. Ut val gets 
fler tall svar te nei, si den de nye ret tig
he te ne som ble fo re slått, uan sett vil le 
bety en be ty de lig styr king av for nær
me des retts li ge po si sjon, og parts ret tig
he ter ble an sett av mind re prak tisk 
be tyd ning. Un der teg ne de, som var 
i  mind re tall, men te det vil le ha stor 
be tyd ning for for nær me de å kun ne 
be nyt te seg av an ke mu lig he ten, både 
i  skyld og straf e ut må lings spørs mål, 
men også hvor det var be gått saks be
hand lings feil.

De 57 lov og for skrifts end rin ge ne 
som ble inn ført i 2007, ble an sett som 
re vo lu sjo ne ren de i det ju ri dis ke mil jø et, 
og det var de på man ge må ter også. De 
in ne bar en vik tig styr king av for nær
me de og et ter lat tes retts sik ker het. 

I dag er det en selv føl ge at for nær
me de vit ner først, at den ne har en stol 
ved si den av bi stands ad vo ka ten, og 
kan være tilstede un der hele retts 
saken. Før 2007 måt te den ska de lid te 
sit te på gan gen un der til tal tes for kla
ring. I dag er det en selv føl ge at 
bi stands ad vo ka ten selv kan føre vit ner, 
og kom men te re og stil le spørs mål til 
and re vit ner om en me ner at sa ken 
ikke blir be lyst godt nok fra ak to ra tets 
side. Det te er ret tig he ter som ny ut
dan ne de ju ris ter tror har ek si stert len
ge, og de vet ikke at det te var nytekning 
så sent som på 2000tal let. Det te er 
end rin ger un der teg ne de me ner man 
ikke kan tak ke ju ris ter og ad vo ka ter 
for å ha tatt ini tia ti vet til, men som 
hel ler må til eg nes ska de lid te selv som 
har stått frem med sin frust ra sjon og 

I et de batt inn legg i Af ten pos ten 
30.12.2016 hev det tre ad vo ka ter, 

Fridt jof Pie ne Gun der sen, Trude 
Trøn nes og Thea Tot land, at dom
mer ne er sub jek ti ve og «tror ikke på 
barn som for tel ler om sek su
el le over grep i bar ne for
de lings sa ker». Be vi set 
be står i at lag manns
ret te ne tar barns på
stand til føl ge i bare 
10–16 pro sent av 
sa ke ne. De tre fin
ner det te uri me lig, 
si den «in ter na sjo nal 
forsk ning in di ke rer at 
90 pro sent for kla rer seg 
sann fer dig om mu lig vold 
og over grep i foreldretvistsaker». 
Til sva ren de hev des i en ar tik kel i 
Ad vo kat bla det (feb ruar 2014) av ad vo
kat Tot land og cand.polit. Su san ne 
Ram berg: «På over ord net nivå er det 
re la tivt so lid grunn lag i forsk nin gen 
for å anta at en svært høy an del (90–
98 pro sent) snak ker sant når de for tel
ler om vold/over grep i bar ne for de
lings sa ker. Det er der for på fal len de at 
ret ten til sy ne la ten de prak ti se rer som 
om det skul le være om vendt».

Jeg har sjek ket den eld ste og den 
ny es te pub li ka sjo nen de vis te til som 
be legg. I det før s te ar bei det fant fors
ker ne bare grunn lag for at over grep 
(abu se) var be gått i halv par ten av 
sa ke ne. For fat te ren av det ny es te ar bei
det skri ver at mel lom 1 og 5 pro sent av 
alle rap por ter om «sexual abu se» som 
var frem satt i fa mi lie tvist sa ker, var 
be visst usan ne. Det te be tyr selv sagt ikke 
at 95–99 pro sent er san ne, og an del 
be visst usan ne på stan der blir lav for di 
det er van ske lig å fast slå at noe er 
be visst usant.

ER TIDEN NÅ MODEN FOR Å GI SKADELIDTE  
PARTSRETTIGHETER?

UET TER RET TE LIG OM OVER GREP MOT BARN

Av ADA SOFIE AUSTEGARD, 
generalsekretær, 
Stine Sofies Stiftelse

Av LEIF PET TER OLAUS SEN, 
pro fes sor eme ri tus ved 
Institutt for kri mi no lo gi og 
retts so sio lo gi, UiO

for tvi lel se. De bat ten og en ga sje men tet 
rundt te ma et var, den gang som nå, 
mis ten ke lig fra væ ren de i de ju ri dis ke 
kret ser.

Den so sia lis tis ke si den i norsk po li
tikk har i fle re tiår sør get for å iva re ta 
den «sva ke» par ten i straf e sa ken, det te 
gjen nom en god kri mi nal om sorg. 
En ga sje men tet for de for nær me des 
ret tig he ter i straf e pro ses sen har ikke, 
på langt nær, vært like stor. Høy re si den 
har vært tro mot det gam le sy ste
met og veg ret seg for end
rin ger.

Det har gått ti år, 
og det ju ri dis ke 
mil jø et har for hå
pent lig vis klart å 
ven ne seg til end
rin ge ne som kom 
i 2007. Det er 
fort satt noen kri
tis ke røs ter som vil 
til ba ke til der vi var 
før, og som hev der at 
for nær me de og et ter lat te 
har fått for man ge ret tig he ter, 
men de er i ab so lutt mind re tall. 

Sa ker med nye ju ri dis ke ut ford rin
ger kom mer nå til over fla ten, blant 
an net i for bin del se med over grep mot 
barn. Som et eks em pel kan det nev nes 
de sa ke ne hvor gjer nings per so ner 
be stil ler over grep via net tet, der men
nes ker i nød be ta les for å begå gru
som me over grep, mens be stil le ren 
gjen nom PC skjer men i et an net land 
be geist res og ny ter smer ten og li del sen 
til barn.

Ved fjor å rets slutt var det en slik sak 
i Hor da land, der en 66 år gam mel 
mann i Ber gen ting rett ble dømt til 
åtte års feng sel for en rek ke over grep 
mot barn i Norge og på Fi lip pi ne ne. 
Dom men var i tråd med ak tor Ma rit 
Bak ke viks på stand. Bak ke vik ut tal te i 
me dia at det var en svært om fat tende 
sak, og det var få and re sa ker å sam
men lig ne med.

Det er ufat te lig at Tot land og Ram
berg kan på be ro pe seg dis se ar bei de ne 
som be legg for at 90–98 pro sent snak
ker sant i fa mi lie tvist sa ker. Det te ri mer 
hel ler ikke med to lig nen de un der sø
kel ser fra Ca na da, en om bar ne verns
sa ker i 1998, den and re om 2003, med 
svært like re sul ta ter.

I 1998sa ke ne ble 42 pro sent av 
an kla ger om mis hand ling (maltreat
ment) an sett som be kref tet, 23 pro sent 
kun ne mis ten kes, 31 pro sent var uav

klart, og 4 pro sent ble an sett 
som be visst fals ke. Det 

var an kla ger fra man ge 
per so ner/in stan ser i 
sa ke ne. Sa ker med 
an kla ger fra barn 
og for eld re ut g
jor de knapt 14 pro
sent. Sum men av 

be visst fals ke og ube
kref te de an kla ger ut g

jor de 29 pro sent av kla
ger fra for el der med 

dagligomsorg for bar net (i ho ved
sak mød re), 29 pro sent av kla ger fra 
bar net, og 52 pro sent med kla ger fra 
for el der uten dag lig om sorg for bar net 
(i ho ved sak fed re).

Vi de re fant de ve sent lig høy ere 
an del be visst fals ke an kla ger (12 pro
sent) i sa ker med kon flikt om om sorg/
sam vær mel lom for eld re ne, enn i sa ker 
uten slik kon flikt (3 pro sent). I en rap
port med fo kus på sek su el le over grep 
skri ver fors ker ne at 54 pro sent ikke ble 
be kref tet av an net ma te ria le, men var 
fram satt i god tro, mens 5 pro sent ble 
vur dert som be visst falsk an kla ge. 
I  sa ker med om sorgs/sam værs kon
flikt mel lom for eld re ne var det en 
klart høy ere an del be visst fals ke an kla
ger, 14 pro sent.

For sa ker med på stand om sek su elt 
over grep mens for eld re ne var se pa rert, 
ble bare 11 pro sent an sett som be kref
tet, 34 pro sent kun ne mis ten kes, 36 
pro sent var ikke be kref tet, men frem
satt i god tro, og 18 pro sent an sett som 
be visst falsk an kla ge. 

Bi stands ad vo kat Kris tin Jensen Und
heim re pre sen ter te to av de nors ke 
of re ne. Hun pre si ser te al vo ret og det sto
re om fan get i sa ken: Dom fel te var i 
be sit tel se av om lag ett hund re tu sen bil
der og over syv hund re fil mer med gro
ve over grep av barn, han har tid li ge re 
so net for gro ve over grep og be gått nye 
over grep i prø ve ti den. Und heim fant det 
un der lig at ak tor ikke la ned på stand om 
for va ring, og skul le gjer ne sett at straf e

ut må lin gen og spørs må let om for va
ring ble be hand let av Høy es

te rett, da det te er et 
om rå de som mang let 

retts prak sis.
Det te er et godt 

eks em pel på 
mang len de retts
sik ker het for ska
de lid te som lett 

kun ne vært løst 
ved parts ret tig he ter 

der de selv ble gitt 
mu lig het til å på kla ge. I 

ste det er man av hen gig av 
at ak tor selv øns ker å anke. Noe 

som selv føl ge lig ikke blir gjort når ret
ten har idømt på stan den som ble frem
lagt. Dom men vil der med bli stå en de 
som vei le den de retts prak sis for nye 
sa ker av lig nen de ka rak ter.

Sti ne Sofies Stif tel se sy nes det te er 
skrem men de, og vi ser med all ty de lig
het den mang len de retts sik ker het, 
urett fer dig het – samt frust ra sjon over 
hvil ken stats ad vo kat en får til delt 
–  som ska de lidt. Der for er ti den nå 
inne for å gi for nær me de og ska de lid te 
ret tig he ter slik at de som er di rek te 
be rørt, også kan være med å for me 
retts ut vik lin gen frem over. Rettsikker
heten for den ne grup pen må nå høy
ere opp på agen da en hos po li ti ke re, 
ju ri dis ke mil jø er og men nes ke ret tig
hets for kjem pe re. Ti den er over mo den 
for det ju ri dis ke mil jø et til å ha kon
struk ti ve de bat ter rundt det te spørs
må let, det er mis ten ke lig stil le.

Re sul ta te ne fra de ca na dis ke un der
sø kel se ne stem mer bra med kon klu
sjo nen i en lit te ra tur stu die fra 2015 av 
en rek ke eng elsk språk li ge un der sø kel
ser av sann hets ge hal ten i på stan der om 
sek su el le over grep i skils mis se sa ker. 
Fors ker ne kon klu der te at an del ube
kref te de/fals ke an kla ger tro lig er mel
lom 1/8 og 1/7 (12,5 og 14,3 pro sent). 
Også det te stem mer dår lig med på stan
den til de tre ad vo ka te ne. De res på
stand om forsk nings be legg vir ker uet
ter ret te lig.

Å hev de at 90–98 pro sent snak ker 
sant, er så fjernt fra det det er forsk
ningsmessigbelegg for, at på stan den 
van ske lig kan være for en lig med god 
ad vo kat skikk, hvis ad vo ka ter skal bi dra 
til å frem me sann het og sik re barns ret
tig he ter – in klu si ve rett til li ke ver dig 
kon takt med beg ge for eld re.

De tre ad vo ka te ne tar feil når de 
hev der at dom me re ikke tror på barn. 
En høy an del som snak ker sant er fullt 
for en lig med at bare om kring 15 pro
sent av fa mi lie tvist sa ker får et ut fall der 
på stan der om over grep/vold er tatt til 
føl ge. Si den de al ler fles te barn ikke 
ut set tes for vold og over grep, kan en 
re la tivt li ten an del som snak ker usant, 
brin ge et så stort an tall usan ne an kla
ger inn i dom sto le ne at de vil ut gjø re 
fler tal let av sa ke ne. Det te bør alle 
ad vo ka ter som vil frem me kor rek te 
dom stols av gjø rel ser, bi dra til å av dek ke.

Les en leng re ver sjon av det te inn leg get på 
www.advokatbladet.no.

«Dette er 
endringer 

undertegnede mener 
man ikke kan takke jurister 
og advokater for å ha tatt 

initiativet til.»
Ada Sofie Austegard

«De tre 
advokatene tar 

feil når de hevder at 
dommere ikke tror 

på barn.»
Leif Pet ter Olaus sen

DEBATTINNLEGG 
sendes til  
redaksjonen @advokatbladet.no. 
Frist til neste utgave er 6. april. 
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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Ro bo te ne kom mer, al go rit
me ne er her og sen so rer kob

ler snart den min ste ting di rek te til 
in ter nett. Kra vet til sam ar beid på tvers 
av fag om rå der øker i en tid der gam le 
for ret nings mo del ler knu ses.

For å lyk kes som ad vo kat, må du 
le ve re kva li tet, le ve re ti mer og være 
en  god sel ger, sa av trop pen de le der 
i  Ad vo kat for en in gens kvin ne ut valg, 
Kris tine M. Mad sen, i en ar tik kel 
i Ad vo kat bla det en stund til ba ke. Hun 
kun ne lagt til: Være en god kom mu ni
ka tor og for stå den lyn ras ke tek no lo gi
ut vik lin gen.

Ad vo ka ter flest er flin ke folk. Som 
man ge and re flin ke folk, har imid ler tid 
også man ge ad vo ka ter vært unø dig 
pla get av det vi i First House ofte kal
ler «flin ke folks for ban nel se». Kort 
opp sum mert: Folk som er flink til noe, 
har en ten dens til å føle at man er flink 
til alt.

Det te er i ferd med å end re seg, og 
år sa ken til det tror jeg en kelt for klart 
er di gi ta li se rings bøl gen som skyl ler 
over oss alle.

De mest på kob le de le ser ne har alt 
opp da get en feil i den ne kom men ta
ren. Det er nem lig ikke sant at ro bo
te ne kom mer. Ro bo te ne er her al le
re de. Også inne i ad vo kat kon to re ne. La 
meg ta to eks emp ler:
• Et ter å ha fått en rek ke par ke rings

bø ter, lag de den 19 år gam le 
Stanfordele ven Jos hua Bowder 
chat bo ten DoNotPay for di han var 
lei av den tung rod de kla ge pro ses sen 
i par ke rings eta ten. Kort tid et ter 
lan se ring had de chat bo ten sendt inn 
kla ger på 250.000 bø ter på veg ne 
av  sine bru ke re. DoNotPay vant 
160.000 av dis se sa ke ne, en suk sess
rate på over 60 pro sent.

I Ad vo kat bla det nr. 2, 2017, gjen gis 
fle re på stan der frem satt av Be rit 

ReissAn der sen. ReissAndersens 
be skri ver nors ke sel ska pers compli
ancearbeid som «etikkfo kus» og 
es sen sen i hen nes bud skap er at det te 
har gått på be kost ning av spørs må let 
om «rett og galt». Det un der lig
gen de pre mis set for bud
ska pet er dels at com
pli ance er noe an net 
enn rett og galt, og 
dels at det er en 
mot set ning mel
lom com pli ance 
og rett og galt.

Beg ge de ler er 
feil. Sel ve kjer
nen i virk som he
ters ar beid med 
com pli ance er å sik re 
et ter le vel se av de reg ler 
som gjel der, hvil ket be gre pet 
i seg selv klart in di ke rer. Det te ar bei
det byg ger nett opp på hva som er rett 
og galt.

ReissAn der sen har rett i at man ge 
nors ke virk som he ter har for dår li ge 
kunn ska per om hva som er rett og hva 
som er galt. Det ufø ret som man ge 
virk som he ter har kom met i, kan et 
styk ke på vei til skri ves den ne kunn
skaps man ge len. Når com pli ance med 
god grunn har fått en sen tral plass 
i  nors ke virk som he ter, er det for å 
unn gå å hav ne i det sam me ufø ret. Det 
er der for uhel dig om le ser ne av Ad vo
kat bla det ten ker at nors ke virk som he

FLINKE FOLKS FORBANNELSE ETIKK VS. JUS – ET KONSTRUERT PROBLEM

Av HÅKON BORUD, 
seniorrådgiver i First House

Av GEORG ABUSDAL 
ENGEBRETSEN, 
advokat i Wiersholm

og JAN FOUGNER, 
advokat i Wiersholm

• Det ame ri kans ke ad vo kat fir ma et 
BakerHostetler, med fjor ten kon to
rer og ni hund re part ne re og ad vo
ka ter, an sat te i fjor kon kurs rettspe
sia lis ten Ross. Ross stu der te ver ken 
på Har vard el ler Yale, men fikk sin 
opp læ ring hos IBM. Ross er en 
ad vo katro bot. Den tren ger ald ri 
hvi le el ler spi se pau ser. Den kan lese 
og fin ne mønst re og struk tu rer 
i  ustruk tu rert data – bø ker, forsk
nings ar tik ler, lov ver ket, avi ser og 
and re kil der – og læ rer av sin egen 
re search. Ross er al le re de satt til 
å ut vik le egne hy po te ser 
og til å ut ford re ad vo
ka te nes hy po te ser i 
uli ke kon kurs sa ker.

I en slik ver den er 
det ri si ka belt å føle 
seg flink til alt. 
Både for ad vo ka ter og 
kom mu ni ka sjons råd gi
ve re. Å være fag li ge fyr
tårn er fort satt helt nød ven
dig, men det er ikke len ger nok.

Nye tek no lo gi er i eks po nen ti ell 
ut vik ling knu ser gam le for ret nings
mo del ler i bran sje et ter bran sje. Kra vet 
til inn sikt, tem po og spe sia li se ring 
i ar beids opp ga ver øker. Kun de ne kre
ver mer in for ma sjon, bed re ana ly ser og 
stør re gjen nom slags kraft. Ofte til 
la ve re pris.

Det te øker kra vet til spe si al kunn
skap, med på føl gen de be hov for sam
ar beid på tvers av fag om rå der. Og det 
er nett opp det som er i ferd med å skje.

I First House job ber vi sta dig tet te re 
med uli ke ad vo ka ter og ad vo kat sel ska
per. Vi ut vik ler kom mu ni ka sjons pla ner 
og byg ger syn lig het for å hjel pe til med 
po si sjo ne ring i mar ke det. Vi ana ly se rer 
det po li tis ke land ska pet. Vi hol der kurs 
i salgs kom mu ni ka sjon for part ne re som 
øns ker å skjer pe den in ter ne salgs kul tu
ren. Vi har man ge råd gi ve re med lang 
le der er fa ring. Per so ner som selv har 
stått i stor men, og som der for ofte opp
le ves som nyt ti ge sam ta le part ne re når 

ter kan trap pe ned på det fore byg
gen de compliancearbeidet, og i ste det 
sat se på å unn gå straf e an svar hvis 
uhel let er ute.

Høy es te retts ut ta lel ser i Ru terdom
men om at hand lin ger kan være kri
tikk ver di ge uten at de er straf ba re, kan 
ikke tas til inn tekt for ReissAnders
ens syn. Vår opp le vel se er ikke at sli ke 
ut ta lel ser, tatt ut av kon tekst, er sty
ren de for nors ke sel ska pers ri si ko sty
ring. I den grad et ge ne relt bil de kan 
teg nes, vi ser det te hel ler at sty re og 
le del se tar dis se van ske li ge og sta dig 
skif ten de pro blem stil lin ge ne på al vor. 
God sel skaps sty ring ut ø ves uten at 
etikk i sne ver for stand går på be kost
ning av retts li ge for plik tel ser. Eks emp
ler på at nors ke sel skap bry ter norsk 
lov i sin hi gen et ter å opp tre etisk, 

kjen ner vi ikke. Ei hel ler at et 
etisk for ank ret tan ke sett og 

sel skaps sty ring le der et 
sel skap inn i straf

an svar.
I til legg er det 

vik tig å mer ke 
seg et nytt ut vik
lings trekk som 
ab so lutt må tas 
hen syn til når 

etikk og for ret
nings drift set tes på 

dags or den; et øken de 
an tall retts reg ler vis ker ut 

det tra di sjo nel le skil let mel
lom rett og etikk ved å stil le krav til 
etisk for ret nings drift.

Som eks em pel kan nev nes at det 
i for slag til ny regn skaps lov fore slås at 
sto re fore tak skal re de gjø re for hva 
fore ta ket gjør for å in te gre re hen sy net 
til men nes ke ret tig he ter, ar beids ta ker
ret tig he ter og so si a le for hold, det ytre 
mil jø og be kjem pel se av kor rup sjon. 
An skaf el ses lo vens har fått en ny 
be stem mel se hvor det frem går at opp
drags gi ve ren kan stil le eg ne de krav og 
kri te ri er knyt tet til uli ke trinn i an skaf
fel ses pro ses sen, slik at of ent li ge kon
trak ter gjen nom fø res på en måte som 

le de re skal byg ge sin egen platt form, 
ut vik le en in tern kul tur el ler end re en 
or ga ni sa sjons struk tur.

Sta dig of te re job ber vi også sam men 
med ad vo ka ter på veg ne av fel les kun
der. Vi hjel per sel ska per med kom mu
ni ka sjo nen ved børs no te rin ger, opp
kjøp og sam men slå in ger. Vi bi drar 
i  ri si ko ana ly ser og om døm me ut ford
rin ger. Der kun den ber om ju ri disk 
hjelp fra ad vo kat kon to re ne, kan vi 
bi stå med po li tisk ana ly se el ler tek no
lo gisk for stå el se i den sam me sa ken. 

Sam men kan vi av stem me en 
me die hånd te ring slik at den 

ikke ska der, men tvert 
imot styr ker en even

tu ell ju ri disk be hand
ling. Vårt sam ar beid 
med ad vo ka te ne fin
ner sta dig nye for
mer. Vi læ rer av  

hver and re, ut vik ler 
hver and re og selv føl ge

lig vik tigst av alt – gjen
nom gjen si dig ut nyt tel se av 

hver and res inn sikt øker ver di en av 
rå de ne vi i fel les skap gir kun den.

In gen kan med sik ker het si hvil ke 
end rin ger som vil føl ge den lyn ras ke 
tek no lo gi ut vik lin gen, og vi bør alle 
føle litt på den usik ker he ten det ska per. 
Det ad vo kat kon tor, el ler kom mu ni ka
sjons råd gi ver sel skap, som ikke mak ter å 
in te gre re ut vik lin gen inn i  sin egen 
for ret nings mo dell, vil få be ty de li ge 
ut ford rin ger i åre ne frem over. Tek no lo
gi enes mu lig he ter må for stås, men 
be grens nin ge ne skal vi hel ler ikke 
glem me. I First House øns ker vi end
ring vel kom men. Vi li ker å bli ut ford
ret. Mens vi ven ter på at ro botRoss 
flyt ter til Norge, vil vi der for re flek te re 
over hvor dan tek no lo gi kan brøy te vei 
for enda fle re spen nen de sam ar beids
for mer. Det gjør vi sta dig of te re sam
men med of en si ve ad vo kat hus og and
re le den de kunn skaps mil jø er. I en 
usik ker ver den er i hvert fall en ting 
sik kert: Å sit te stil le i håp om at det går 
over er ikke løs nin gen.

frem mer hen syn til mil jø, in no va sjon, 
ar beids for hold og so si a le for hold.

Straf e retts li ge reg ler blir i øken de 
grad har mo ni sert gjen nom ved ta gel se 
av in ter na sjo na le stan dar der for for
bud te hand lin ger. Grunn leg gen de 
in ter na sjo na le ar beids stan dar der, for 
eks em pel om tvangs ar beid, bar ne ar
beid med vi de re, er be rørt av det te, i 
lik het med øko no misk kri mi na li tet 
som hvit vas king og kor rup sjon.

Etikk hand ler der for ikke len ger kun 
om god hjer tet het og mo ral. Etis ke 
nor mer ut gjør i øken de grad retts li ge 
for plik tel ser som næ rings li vet må og 
bør inn ret te seg et ter. Også i det te per
spek ti vet blir det feil å kon stru e re en 
mot set ning mel lom rett og etikk.

«I First House 
jobber vi stadig 

tettere med ulike 
advokater og 

advokatselskaper.»
Håkon Borud

«Reiss-
Andersen har 

rett i at mange norske 
virksomheter har for 

dårlige kunnskaper om 
hva som er rett og hva 

som er galt.»
Jan Fougner og Georg 
Abusdal Engebretsen

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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Advokatforeningens Isolasjonsgruppe består av 
advokat Bendik Falch-Koslung (leder), 
advokat Frode Sulland, advokat Nora Hallén,
advokat Thomas Horn og Ingrid Agnes Keenan 
fra fengselsgruppen til Jussbuss.

Dersom du har en sak du tror egner seg for prosjektet, 
oppfordrer vi til å sende en søknad per post til: 

Advokatforeningen 
Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo 

Merk konvolutten «Isolasjonsgruppen»

 Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta 
søknad på e-post!

Ta kontakt med Jussbuss for å få tilsendt 
et søknadsskjema:

Telefon: 22 84 29 00 – tilgjengelig alle hverdager 
mellom 10.00 og 15.00
Faks: 22 84 29 01
Adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo

ADVOKATFORENINGEN SJEKKER 
LOVLIGHETEN AV ISOLASJON!

Har du opplevd isolasjon på glattcelle og/eller isolasjon i fengsel, 
og er usikker på om behandlingen av deg var innenfor reglene? 

Advokatforeningen har nedsatt en Isolasjonsgruppe som vil se på din sak, og 
vurdere om den bør overføres til advokat for videre behandling i rettssystemet.

Ved bruk av politiarrest er vi særlig interessert i 
saker hvor noen

• har sittet på glattcelle i over 48 timer.

• er plassert på glattcelle i forbindelse med en 
planlagt pågripelse uten at politiet har noe 
opplegg ved innbringelsen.

Ved bruk av isolasjon besluttet av kriminal-
omsorgen, er vi særlig interessert i saker hvor

• noen har vært isolert i lengre perioder

• isolasjonen helt eller delvis er begrunnet med 
bygnings- og bemanningsmessige forhold

Høy es te retts an ke ut valg har 
stad fes tet at psy ko log  
Sver re As mer vik var in ha bil 
som fag kyn dig med dom mer 
i en bar ne verns sak, et ter at 
han skrev en kri tisk ar tik kel 
om bar ne ver net i Af ten-
posten, samt kri ti ser te barne -
ver net i doms pre mis se ne.

TEKST: NINA SCHMIDT

I kro nik ken «Ha tet mot (det nors ke) 
bar ne ver net», som stod på trykk i Af ten
pos ten i juli i fjor, tok psy ko log Sver re 
As mer vik ut gangs punkt i en kon kret 
bar ne verns sak om et norskru mensk ek
te par som ble fra tatt sine fem barn.

«Med 25 års prak sis som sak kyn dig 
psy ko log har jeg sit tet i ad skil li ge fyl kes
nemn der og dom sto ler. Inn tryk ket er at 
kam pen for el de ren (det er ofte kun én) 
kjem per mot bar ne ver net, ikke sjel den er 
«rått par ti»», skrev As mer vik i inn leg get.

KJØPT OG BE TALT?

Bar ne ver net vet, i mot set ning til den 
pri va te par ten, å be nyt te seg av ha bi le 
ad vo ka ter, og når bar ne ver net går inn 
for om sorgs over ta kel se, er det te noe de 
fles te of ent li ge eta ter «re flek sjons løst 
støt ter», fort sat te han.

«Et tred je pro blem er at bar ne ver net 
kan opp nev ne sak kyn di ge som de an tar 
vil støt te de res syn. Noen sy nes å ha gjort 
seg øko no misk av hen gi ge av sli ke opp
drag. Da en ad vo kat spur te en sak kyn dig 
hvor dan han i all ver den kun ne være enig 
med bar ne ver net i en kon kret sak, kan 
man ro lig si at sva ret nok kom fra hjer tet: 
«Vet du, jeg har ikke råd til å være uenig 
med bar ne ver net, jeg», skrev As mer vik.

BABY FRA TATT FOR ELD RE

I en bar ne verns sak som gikk for 
SørGudbrandsdals ting rett, ut gjor de 

Inhabil

As mer vik, som fag kyn dig med dom mer, 
fler tall sam men med den and re med
dom me ren. Sa ken hand let om omsor
govertakelse av en ni uker gam mel baby. 
Kom mu nen had de tapt sa ken i Fyl kes
nemn den, men an ket til ting ret ten.

I doms pre mis se ne he ter det blant 
an net: «Fler tal let sav ner selv re flek sjon 
hos bar ne ver nets uli ke re pre sen tan ter. 
(…) En kan ikke fin ne spor av at eta ten 
har spurt seg, til tross for at det te gjel der 
det mest inn gri pen de til tak i barnevern
loven: Er det te nød ven dig vis rik tig? (…) 
Fler tal let har det inn trykk at eta ten er for 
ukri tisk til egen rol le, og at man har både 
rett og tro ver dig het sim pelt hen i kraft av 
at man ar bei der i barneverntjenesten.»

Asmerviks og med dom me rens av gjø
rel se ble opp he vet av Eid si va ting lag
manns rett i no vem ber i fjor. Lag manns
ret ten kom til at As mer vik skul le ha 
ve ket sete som in ha bil, og tol ket avis
kom men ta ren som en ge ne rell kri tikk 
av bar ne ver net. For eld re pa ret an ket til 
Høy es te rett, og an før te at lag manns ret
ten har lest Asmerviks ar tik kel feil.

An ke ut val get til la ter ikke an ken frem
met, og me ner at avis ar tik ke len og de ler 
av fler talls vo lu met «ut gjør et slikt sær lig 
for hold som et ter en ob jek tiv må le stokk 
gir om ver den ri me lig og sak lig grunn til 
å tvi le på dom me rens upar tisk het».

BE GREN SER YT RINGS ROM MET

Ad vo kat Per Da niel sen re pre sen ter te 
for eld re pa ret, og sy nes prin si pi elt sett 

at Høy es te retts kjen nel se er be ten ke
lig.

– Den vil vir ke hind ren de på at 
dom me re del tar i sam funns de bat ten, 
og vi tren ger del ta gel se fra spe sia lis ter i 
det of ent li ge ord skif tet. Jeg fryk ter at 
kjen nel sen vil be gren se yt rings rom
met, sier Da niel sen.

– Jeg er også uenig med Høy es te rett 
i den kon kre te for stå el sen av inn leg get 
i Af ten pos ten. Kro nik ken gjaldt bare 
den så kal te Naustdalsaken spe si elt, og 
har ikke be tyd ning for det dom me ren 
ga ut trykk for i pre mis se ne i ting retts
dom men, sier Da niel sen.

Sam fun net tren ger en vid yt rings fri
het for dom me re, på pe ker han.

LEG GER LOKK PÅ DE BATT

Ad vo kat Tom Schjel de rup Ma thie sen i 
Oslo, spe sia list i bar ne rett, er be kym ret 
for at kjen nel sen kan leg ge lokk på 
kri tikk mot bar ne ver net fra folk som 
job ber in nen for sy ste met.

– Jeg kan ikke se at kri tik ken As mer
vik frem set ter i Af ten pos ten, er opp sikts
vek ken de. De ler av for hol de ne er på pekt 
både i of ent li ge ut red nin ger og fra stats
råds hold. Jeg er be kym ret for at fag folk 
som yt rer of ent lig kri tikk mot hvor dan 
barneverntjenesten fun ge rer, blir in ha
bi le der som de på pe ker lig nen de for hold 
i en kelt sa ker, sier Ma thie sen.

Psy ko log Sver re As mer vik øns ker 
ikke å kom men te re sa ken på det nå væ
ren de tids punkt.

Fak si mi le av 
Asmerviks 
inn legg  
i Af ten pos ten.

etter kritikk av barnevernet
In ha bil: Psy ko log 
Sver re As mer vik.
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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)

Vi vet ennå ikke så mye om hva som 
skjed de i Rin ge ri ke feng sel lør dags et
ter mid da gen i slut ten av feb ruar. Men 
vi vet at en tid li ge re draps dømt igjen 
er sik tet for drap, og at en inn satt, sik tet 
for gjen tat te over grep, er død.

Of e ret i den ne sa ken er Chris ti an 
Alex an der Bor ge. Han var tid li ge re 
dømt for over grep, og var på nytt sik
tet. Af ten pos ten men te han bur de 
døm mes til for va ring. Nå blir det ald ri 
noen ny dom. Men de bat ten om hvor
dan Bor ge ble et of er for det før s te 
dra pet i et norsk feng sel si den 1982, 
bør vi ikke leg ge bort med det før s te.

Sa ken er frem de les hos po li ti et, og 
Juss buss’ opp ga ve er ikke å spe ku le re 
rundt den kon kre te år sa ken til hvor
dan det te kun ne skje. Men vi me ner 
en de batt om hva som kan for hind re at 
noe lig nen de skjer i frem ti den, er helt 
nød ven dig.

På tross av at inn sat te ikke ut gjør en 
vik tig vel ger grup pe el ler ge ne re rer 
stor sym pa ti i be folk nin gen, har si tua
sjo nen i nors ke fengs ler nådd et punkt 
som kre ver opp merk som het og hand
ling fra po li ti ker ne. Juss buss me ner 
fo ku set for jus tis po li tisk de batt bør 
skif tes fra so nings kø og feng sels plas ser 
til sik ker het, inn hold og re ha bi li te ring.

Re gje rin gen har, som en del av en 
sek tor over gri pen de ef ek ti vi se rings re

form, kut tet i Kri mi nal om sor gens 
drifts bud sjet ter. Det er helt sik kert 
pen ger som kan spa res i Kri mi nal om
sor gen. Men jeg tvi ler på at po li ti ker ne 
så for seg den si tua sjo nen fag for en in
ge ne nå be skri ver: Ved syk dom og 
fe rie av vik ling har man rett og slett 
ikke nok an sat te til å fyl le alle vak te ne 
i fengs le ne.

Sik ker he ten, både for an sat te og inn
sat te, blir dår li ge re hvis det ikke er nok 
folk på jobb til å av ver ge og hånd te re 
si tua sjo ner som opp står. I dag vet vi at 
inn sat te i økt grad blir satt til å sone 
i  iso la sjon for å av hjel pe be man nings 
situa sjo nen. Å bli iso lert kan være di rek te 
ska de lig, og iso la sjon opp le ves som svært 
inn gri pen de for de inn sat te. Når frust ra
sjons ni vå et blant de inn sat te øker, så 
øker også ri si ko en for far li ge si tua sjo ner.

Re ha bi li te rings til tak er også noe av 
det før s te som ry ker når pen ge sek ken 
min ker. Det bur de være en selv føl ge at 
over greps døm te får til gang på re ha bi li
te rings pro gram mer som for hind rer at 
de be går nye over grep når de er fer di ge 
med so nin gen. Vir ke lig he ten er en helt 
an nen: Man ge nors ke fengs ler til byr 
ikke et enes te re ha bi li te rings pro gram. 
Like gra ve ren de er det at in for ma sjo
nen om hvil ke fengs ler som til byr uli
ke pro gram mer ikke er til gjen ge lig for 
inn sat te. Juss buss har opp levd at over

greps døm te ikke har fått vei led ning 
om hvor de kan søke hjelp når de sit ter 
i feng sel.

Hva blir den kort sik ti ge løs nin gen 
for å bed re sik ker hets og re ha bi li te
rings si tua sjo nen i nors ke fengs ler? 
Juss buss er på dri ve re for at leie av ta len 
med Norgerhaven feng sel i Ne der land 
ikke skal for len ges når den går ut 
i  2018. De 270 mil li o ne ne som år lig 
går til det te pro sjek tet, kan hel ler bru
kes til å fi nan si e re be man ning og inn
hold i fengs ler i Norge.

So nings kø en kan mins kes ved at 
man ut vi der ram me ne for so ning med 
elek tro nisk fot len ke. I dag har man 
kun mu lig het til å få sone med elek
tro nisk fot len ke der som straf en er 
kor te re enn fire må ne der, el ler det er 
fire må ne der igjen til for ven tet løs la
tel se. Ved å ut vi de tids rom met for når 
man kan sone hjem me, fri gjør man 
plas ser i høy sik ker hets feng sel.

Dra pet i Rin ge ri ke er tra gisk. Selv 
om Bor ge både var dømt og på nytt 
sik tet for gru som me hand lin ger, så 
hå per jeg hans his to rie kan lære oss 
noe. Sik ker het og re ha bi li te ring må 
set tes i sent rum for norsk straf e gjen
nom fø ring. For å bed re si tua sjo nen, 
kan vi star te med å sik re Kri mi nal 
omsor gen nok øko no mis ke res sur ser 
til å gjø re job ben de er satt til å gjø re.

En mann er drept i fengsel. 
Det må aldri skje igjen.

Av INGRID AGNES 
KEENAN, Fengselsgruppa

En klient mente at advokaten 
ikke hadde ivaretatt hans 
interesser, deriblant  
ved rørende en Rolls Royce, 
en Jaguar og femti fots båt, 
mens han selv satt i fengsel 
og sonet en straffedom. 
Klienten fikk ikke medhold 
i sine erstatningskrav.

Det te frem kom mer i en av gjø rel se fra 
Bor gar ting lag manns rett (LB2016–
2770, av sagt 3.  ja nu ar 2017). Bak
grun nen for sa ken var at kli ent A en
ga sjer te ad vo kat B mens A so net en 
feng sels straf. Kon tak ten mel lom dem 
ble etab lert av C, som var en be kjent 
av A, og tid li ge re kli ent av ad vo kat B. 
Opp dra get gikk ut på at ad vo kat B 
skul le bi stå A med en rek ke retts li ge 
opp ga ver ved rø ren de dis po ne ring av 
A’s ei en de ler un der so nin gen. A ga 
i  den ne for bin del se en full makt til 
ad vo kat B til å inn gå av ta ler, fore ta 
salg, og el lers hand le på veg ne av A 
for å iva re ta hans in ter es ser.

Kli ent A sa et ter hvert opp ad vo
kat opp dra get. Par te ne ble ueni ge om 
slutt fak tu ra en fra ad vo kat B. Sa lær
kra vet ble be hand let av di sip li nær
myn dig he te ne, som fast sat te sa lær
kra vet til 118.906,25 kro ner. Ad vo kat 
B be gjær te der et ter ar rest for å sik re 
sa lær kra vet, og fikk med hold i ar rest
kra vet fra ting ret ten. Kli ent A tok 
der et ter ut søks mål mot ad vo kat B 

med krav om er stat ning opp ad 
be gren set til fem mil li o ner kro ner.

A an før te også at sa læ ret måt te 
bort fal le i sin hel het. Som grunn lag 
for dis se krav ble det an ført at ad vo
kat B ikke had de ut ført de opp 
gave ne han skul le, og at det ut før te 
var i strid med fast sat te in struk ser. 
Vi de re an før te A at ad vo kat B be visst 
had de på ført ham tap i sam ar beid 
med C. Det ble også gjort gjel den de 
at C had de hand let som full mek tig 
for ad vo kat B og et ter hans in struks, 
slik at ad vo kat B var an svar lig for 
ska de voldt av C. Ad vo kat B tok til 
mot mæ le mot er stat nings kra vet og 
fast holdt kra vet på sa lær.

VIN SAM LING OG AN TIK VI TE TER

Lag manns ret ten fant ikke grunn lag 
for er stat nings kra ve ne. Ad vo kat B 
fikk også med hold i sa lær kra vet.  
Et ter be vis vur de rin gen ble det lagt 
til grunn at ad vo kat B ikke had de 
en ga sjert C som sin full mek tig. Ret ten 
la til grunn at C hand let et ter di rek te 
in struks fra A. Ad vo kat B had de så le
des i ut gangs punk tet ikke noe an svar 
over for A for even tu el le an svars be
tin gen de hand lin ger fra C.

Hva gjaldt de nær me re an før te 
er stat nings be tin gen de for hold, la ret
ten til grunn at ad vo kat B ikke had
de ut vist uakt som het. Ved rø ren de en 
bo bil og fle re per son bi ler ble det lagt 
til grunn at ad vo kat B’s rol le var 
be gren set, blant an net til ju ri disk 
kon takt mot myn dig he te ne som 

had de tatt be slag i en kel te av per son
bi le ne. Even tu el le et ter føl gen de ska
de vol den de dis po si sjo ner fra C ved
rø ren de ei en de le ne kun ne ikke føre 
til an svar for ad vo kat B.

A fikk hel ler ikke med hold i at 
ad vo kat B skul le ha un der slått ei en
de ler som A had de stå en de på et 
la ger i Sve ri ge, som ble an ført å være 
stjå let. Det te gjaldt blant an net 
en vin sam ling med 1152 flas ker sam
ler vin, an tik vi te ter og chesterfield
møbler. Det var ikke ført be vis for at 
ad vo kat B had de fore tatt hand lin ger 
el ler unn la tel ser i for bin del se med at 
ei en de le ne var gått tapt.

Hel ler ikke fant lag manns ret ten 
be vist at ad vo kat B had de fore tatt 
er stat nings be tin gen de hand lin ger 
ved rø ren de en Rolls Royce og en 
Ja gu ar som var eid av A, som ble 
hen holds vis tvangs solgt og verdifor
ringet. Det fore lå hel ler ikke uakt
som het fra ad vo kat B i for bin del se 
med at en fem ti fots båt som til hør te 
A sank ved kai en et ter at strøm til før
se len til len se pum pen ble kut tet.

Ad vo kat B ble så le des fri fun net 
i er stat nings kra vet. Det var hel ler ikke 
grunn lag for å re du se re sa lær kra vet 
slik det te var fast satt av di sip li nær
myn dig he ten. Kli ent A tap te så le des 
sa ken og måt te dek ke saks kost na
de ne for ting – og lag manns rett, med 
106.380 kro ner og drøye syv tu sen 
kro ner. Dom men er an ket til Høy es
te rett, men det er ikke tatt stil ling til 
om sa ken slip per inn til be hand ling.

Ansvar for bistand under klientens soning av dom
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Knut-Mag nar Aa ne stad er 
sjef for in no va sjon i Klu ge, 
og tes ter nå ro bot tek no lo gi 
for å gjø re kil de søk.

TEKST: NINA SCHMIDT

FOTO: OLA SÆ THER

Ak tuell for di: Ad vo kat fir ma et Klu ge 
– med kon to rer i Stav an ger, Oslo og 
Ber gen – er langt frem me i im ple men
te rin gen av nye, tek no lo gis ke løs nin
ger som re pre sen te rer helt nye mu lig
he ter for kli en te ne. KnutMag nar 
Aa ne stad le der satsningen, og me ner at 
ad vo ka ter i stør re grad må lære seg å 
bru ke ny tek no lo gi, slik som kuns tig 
in tel li gens for å job be mer ef ek tivt, og 
gi kli en te ne bed re re sul ta ter.

Aa ne stad har en for tid som ju ri disk 
råd gi ver i Ad vo kat fo re nin gen, og gikk 
der fra til stil lin gen som Knowl edge 
Man ager i Arnt zen de Be sche. Der fra 
gikk tu ren til Schjødt, hvor han satt 
i le der grup pen og var sjef for kunn skap 
og tek no lo gi. Han har vært i Klu ge 
si den høs ten 2015.

Hvor dan mer ker Kluges kli en ter 
fir ma ets satsning på kun de venn li-
ge, tek no lo gis ke løs nin ger?
Vi til byr råd giv ning gjen nom vår di gi
ta le por tal løs ning, en over ord net struk
turing av ju ri dis ke in stru men ter som 
blant an net får frem ri si ko ele men ter i 
be drif te nes do ku men ter, ty pisk i kon
trak ter. Vi hjel per også kun de ne med 
å  struk tu re re sin kon trakts da ta ba se 
i sam me por tal. Por ta len kan også in ne
 hol de uli ke grunn leg gen de stan dard
do ku men ter som kun de ne kan bru ke, 
skred der syd de for de res virk som het, 
og det vi kal ler et «live da ta rom» med 
alle virk som he tens ju ri dis ke do ku
men ter. Por ta len blir også et gren se
snitt for ef ek tivt sam ar beid mel lom 
kli en te ne og våre ad vo ka ter.

Hva an net kan den ne tek no lo gi en 
til by?
Nes te steg er å fin ne en mo dell for 
kuns tig in tel li gens som kan gi kli en te ne 

våre en vir tu ell ad vo kat som for eks
em pel kan vur de re ri si ko ved en av ta le 
man øns ker å inn gå, el ler som kan be
reg ne ri si ko på hele kon trakts por te føl
jen som grunn lag for frem ti di ge be
slut nin ger. Ved å au to ma ti se re den ne 
type opp ga ver kan ad vo ka te ne bru ke 
mer tid på kli en te nes mest kom plek se 
pro blem stil lin ger.

Når kan en slik løs ning kom me, 
tror du?
Tek no lo gi en fin nes i dag, men det fin
nes fort satt en kel te bar rie rer for en 
ope ra tiv løs ning. Blant an net må det 
ut vik les for ret nings mo del ler som støt
ter den ne de len av tek no lo gi en. I til
legg må det ut vik les en mo den het hos 
kli en te ne. Vi mer ker at en slik mo den
het vok ser frem. Jeg tror at den ne  
ty pen tek no lo gi vil være i bruk in nen 
et år.

Hva slags ro bot-tek no lo gi har 
dere al le re de tatt i bruk?
Vi har i test en agent som gjør kil de søk 
på retts av gjø rel ser. Agen ten kan lese 
do ku men ter, og gjø re søk og fin ne 
frem re le van te retts kil der. Det in ter es
san te er jo at det te er ar beid som man
ge ad vo ka ter bru ker mye tid på i dag. 
Tra di sjo nelt er kil de søk en stor del av 
ad vo ka ters virk som het, og noe av inn
tekts grunn laget. Og det te rok ker den
ne nye tek no lo gi en ved. Ad vo ka ter blir 
ikke bor te i mor gen, og det vil fort satt 
være be hov for men nes ke li ge hjer ner, 
men vi har i dag in gen anel se om hvor 
langt au to ma ti se rin gen vil gå i ad vo
kat virk som he ten.

Det vi skim ter kon tu re ne av, er bare 
top pen av is fjel let, ten ker jeg. Ut vik
lin gen går vel dig raskt. I fjor var det 
re vo lu sjo ne ren de at det ame ri kans ke 
ad vo kat sel ska pet BakerHostetler tok 
i bruk ad vo katro bo ten Ross i ar bei det 
med konkursrettsaker. Ross var en dyr 
in ves te ring ut vik let på IBMs kraft ful le 
AItek no lo gi, Wat son. Men nå, bare 
syv må ne der se ne re, kan jeg rin ge fle re 
sel ska per i Eng land og få dem til å set
te opp et pro dukt, som øker ver di en og 
has tig he ten i en hver do ku ment  gjen

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

Skriv til nina@advokatbladet.no

Navn og alder: Knut-Magnar Aanestad (46)

Tittel: Head of Innovation, Kluge 
advokatfirma

Bosted: Bjørnsletta, Ullern i Oslo

Opprinnelsessted: Heddal i Telemark

Sivilstatus: Gift med Gjertrud, to barn, 
Oda Kirstine (13) og Edvard (11).

Knut-
Magnar 

Aanestad
nom gang, til en 
over kom me lig pris. 
Det te il lust re rer hvor 
fort ut vik lin gen går, og hvor 
kom mer si elt in ter es sant den ne ut vik
lin gen er for man ge tek no lo gi le ve ran
dø rer.

Du har tit te len Head of In no va tion, 
hva be står job ben din av?
Jeg har le der an svar for ut vik ling av tje
nes te ne våre, gjen nom kva li tet, tek
no lo gi og kunn skaps ut vik ling i fir
ma et, med ho ved an svar for de 
tek no lo gis ke løs nin ge ne vi le ve rer. 
Min opp ga ve er å fin ne nye må ter å 
job be på, og hvor dan vi kan bru ke 
tek no lo gi en til å gjø re det mu lig, slik 
at vi le ve rer bed re og ras ke re til kli en
te ne våre. Vi be gyn ner ald ri med tek
no lo gi en i seg selv, men med å for bed
re ar beids pro ses se ne, og så ser vi på 
hvor dan tek no lo gi en kan være med å 
gjø re pro ses se ne både bed re og mer 
ef ek ti ve. Vårt mål er å ska pe trygg het 
for ras ke og gode for ret nings be slut
nin ger som helt el ler del vis er ju ri disk 
mo ti ver te hos kli en te ne. Det te kom
mer til å bli vik ti ge re og vik ti ge re. Vi 
vil være en part ner som spil ler kli en te
ne våre gode i det de gjør i det dag li ge. 
Slik kan vi være med og ut vik le både 
kli en tens virk som het, og den ge ne rel le 
sam funns øko no mi en.

Er Klu ge len ger frem me tek no lo-
gisk enn man ge and re sto re ad-
vo kat  fir ma er?
Det er ikke slik at vi over nat ten er 
superhypermoderne. Det vik tig ste 
som jeg opp le ver an ner le des her enn 
hos man ge and re, er hold nin ge ne til 
tek no lo gi og til det mu lig hets rom met 
tek no lo gi gir. Det er en vil je i part ner
ska pet og hos de le den de kli ent an svar
li ge til å bli med på ting. Vi har ikke 
all tid en kom mer si ell opp si de i pro
sjek tet, men løs nin ge ne vi til byr, kan 
gi en stor opp si de for kli en te ne våre, 
og det be tyr noe i Klu ge. Kul tu ren i 
Klu ge ska per et rom for ny tenk ning, 
det vik tig ste for at jeg tror vi er i front
lin jen.

Hvor dan orien te rer du deg om den 
tek no lo gis ke ut vik lin gen i bran sjen?
Se mi na rer i ut lan det er en ting, og så 
bru ker jeg Lin ked In vel dig mye som 
læ rings ka nal. Jeg har et stort kon takt
nett og et godt in ter na sjo nalt nett verk, 
og har en re la sjon til man ge av ka pa si
te te ne på om rå det. Jeg føl ger også med 
på ny lit te ra tur på fel tet.

Hvor dan er mot ta gel sen blant 
kun de ne på de tek no lo gis ke løs-
nin ge ne?
Jeg har bare vært i Klu ge i halv an net år, 
men er nå i en fase hvor jeg av og til 
blir med ut i salgs mø ter. I en kel te til
fel ler har jeg opp levd at tek no lo gi en er 
en av gjø ren de grunn til at kun den har 
falt ned på oss, at løs nin ge ne våre har 
vært tun gen på vekt skå len. Vi kom mer 
med noe de ikke har for ven tet. Løs
nin gen bi drar med struk tur og sy ste

Hos Kluge på Aker brygge oser til og med lokalene av innovasjon, forteller Knut-Magnar 
Aanestad. Blant annet vises en kunst-installasjon på video på glassveggene ut mot bryggen.

ma tikk som er ju ri disk fun dert, noe 
kli en te ne blir po si tivt over ras ket over.

Ad vo kat full mek ti ge ne på hu set 
er kan skje ikke så be geist ret for 
deg og det du job ber med?
Tvert imot! Jeg opp lev de raskt, da jeg 
be gyn te her, at det var en del full mek
ti ger her som kan nes ten like mye som 
meg om dis se tin ge ne, både her i Oslo, 
og i Stav an ger og Ber gen. Fir ma et vårt 
sprin ger ut fra Stav an ger, og har ho
ved kon tor der, og har vært med å råd gi 
inn i mye grün der virk som het i ol je in
du stri en. Jeg opp le ver at full mek ti ge ne 
her har et mind set for ny tek no lo gi.

Har du et fag lig for bil de, og i til-
fel le hvem?
Man kom mer ikke uten om Ri chard 
Susskind, som er en le gen de (for fat ter 
og uav hen gig ITråd gi ver, blant an net 

til Lord Chief Jus ti ce of Eng land and 
Wales). Det er imid ler tid man ge som 
dri ver det te frem over, vik ti ge le de
stjer ner er Chris sie Light foot (bri tisk 
«le gal fu tu rist», techråd gi ver og ad vo kat, 
se http://entrepreneurlawyer.co.uk) og 
Da niel Martin Katz (jus pro fes sor ved 
Il li nois Tech, di rek tør for The Law Lab, 
se blog gen www.computationalLegal
Studies.com).

Hvem me ner du er Nor ges bes te 
på ditt felt?
Fore lø pig er det ikke så man ge som 
har gått i dyb den i det te, men det 
kom mer ikke til å ta lang tid før vi har 
man ge eks per ter her også.

Hva er ditt mor gen ri tual?
Jeg står opp en time før alle and re i hu set, 
la ger en «bulletproof cof ee» som jeg ko
ser meg med mens jeg lar tan ke ne og 
krea ti vi te ten få fritt spil le rom i still he ten.

Be skriv en van lig ar beids dag.
Si den job ben min er å dri ve ting frem
over, er jeg i den hel di ge si tua sjon at 
hver ar beids dag er litt ny og uvan lig.

Hvil ke TV-se ri er føl ger du med på?
Har fulgt fle re av de po pu læ re dans ke 
se ri e ne, og så føl ger jeg noen Net flix
se ri er; House of Cards, Suits, Brea king 
Bad og fa vo rit ten Or phan Black.

Les mer: Aa ne stad i frem tids de batt, se side 56.➔
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Er advokaten klar for endring? Ja, ropte flere hundre advokater 
i kor da Oslo krets arrangerte årsmøte og fremtids-debatt i Oslo 
konserthus.

TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT

i bruk teknologi, og nå gjør 
jeg det samme på en formid
dag som jeg brukte en uke 
på da jeg begynte å jobbe. Vi 
har ansatt en egen sjef for 
digitalisering hos oss, sa Lind.

«DIGITALISERINGS
ROMANTIKK»

Asbjørn Strandbakken, de
kan ved juridisk fakultet ved 
UiB, fikk applaus da han 
minnet om at roboter som 
løser mellommenneskelige 
problemer fortsatt ikke er 
konstruert.

– Jus handler om konflik
ter mellom mennesker, og 
det er til slutt mennesker 
som løser de menneskelige 
konfliktene. Menneskelige 
advokater er det fortsatt 
behov for, sa han.

I advokatfirmaet Kluge 
tester man ut kunstig intelli
gens for å gjøre kildesøk, for
talte KnutMagnar Aanestad.

– Dette er en jobb som 
vanligvis blir gjort av 
advokatfullmektiger. I dag 

er det hyllevare å kjøpe 
teknologi som kan gjøre 
mye av arbeidet. Denne 
utviklingen har gått fort, det 
har skjedd mye bare de siste 
syv månedene, sa Aanestad.

Maria Ervik Løvold, 
advokat i DnB, oppfordret 
advokater til å dele kunnskap 
om nye teknologiske løs
ninger.

STORHETEN I YRKET

Advokaters omdømme var 
neste tema i debatten.

– Det er viktig å huske på 
at advokattittelen er vårt 
felleseie. Det skal vi være 
veldig oppmerksomme på, 

ler dere kan bruke i frem
tiden? For eksempel at en 
datamaskin kan foreta sann
synlighetsberegning i en skils
missesak, så klienten kan 
sjekke sjansene for å vinne 
eller ikke, spurte Fosser.

ENDRING PÅGÅR

Helpsjef Johan Dolven sa at 
han tror at dagens forret
ningsmodeller vil tape.

– Jeg tror det vil komme 
helt nye teknologiske mod
eller, og flere kommer til å få 
tilgang til tjenestene dere 
tilbyr. Jeg er sikker på at 
endringene kommer til å 
komme fortere enn dere har 
sett til nå.

Erling Lind, partner i 
Wiers holm, sa at de store 
advokatfirmaene i Norge 
har vært veldig flinke til å 
endre seg, hele tiden.

– Da jeg begynte i firmaet 
i 1983 var vi elleve stykker, i 
dag er vi 150. Vi jobber i 
store team, og har skapt 
enorm efektivitet. Vi har tatt 

Den oppløftende starten på 
debatten til tross: De seks i 
panelet som var samlet for å 
diskutere fremtidsscenarier 
for advokatbransjen, var 
ikke like sikre.

– Stort sett er ikke norske 
advokater klare for å ta 
innover seg de mulighetene 
som ligger i teknologi, eller at 
det de bidrar med av verdi i 
virksomheten, kanskje kan 
gjøres på andre måter med vel 
så god kvalitet, sa KnutMag
nar Aanestad, advokat og 
Head of innovation i Kluge.

Yvonne Fosser, siv
iløkonom og HRdirektør i 
Innovasjon Norge, oppfor
dret til økt teknologifokus.

– Er dere like klare for 
disrupsjon som ITbransjen 
ikke var for noen år siden, da 
omsetningen ble halvert og 
andre løsninger fra India 
dukket opp? Har dere 
kunnskap om lawtech? 
Tenker dere på hvilke 
muligheter algoritmene kan 
gi, og hvilke servicemodel

– Fortsatt behov for menneskelige advokater
og passe godt på etikken, sa 
Lind, og henvendte seg 
direkte til Helpsjef Johan 
Dolven, som i en serie 
reklamefilmer har fremstilt 
advokater som sleipe, egois
tiske og grådige.

– Med all respekt, Johan, 
de reklamefilmene dine byg
ger ikke opp om storheten i 
advokatyrket, sa Lind.

– Det er ikke noen men
neskerett å krangle gratis 
om trær i naboens hage. Det 
er ikke et samfunnsproblem 
at folk ikke har råd til å 
bruke mitt firma til all mulig 
dilldall. Men det at folk 
som trenger det, ikke får 

rettshjelp til å gjennomføre 
barnefordeling og den type 
ting, det er et samfunnsprob
lem, og noe vi alle bør være 
opptatt av, sa Lind.

FLERE HJEMMEKONTORER

Erling Lind oppfordret ad
vokater til å slå seg sammen 
i større enheter.

– Dere har ikke sjans på 
egenhånd. Dere vil ikke 
klare å frigjøre nok ressurser 
til å utvikle dere selv og 
produktene deres.

Å ha et åpent sinn om 
endringene som kommer, er 
viktig, og vil gjelde for alle, 
mente Strandbakken.

Ærespris til «Kikki»
– Dere må gi dere, før jeg 
begynner å grine!

Det sa Kristian Andenæs da 
han mottok stående applaus 
fra en fullsatt sal, etter å ha fått 
Oslo krets ærespris for 2017.

Andenæs er jurist og var inn-
til i august i fjor professor 
i rettssosiologi ved Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi 
ved UiO.

– Han er en av initiativtag-
erne til opprettelsen av Juss-
buss, og har gjennom et halvt 
århundre vært sentral i driften 
av flere lavterskel rettshjelp-
stiltak, som Jussbuss og Gate-
juristen. Et gjennomgående 
tema for ham, er myndig-
hetenes behandling av svake 
grupper. Han har vært en mar-
kant bidragsyter i å heve still-

ingen til dem i samfunnet som 
ikke blir sett og hørt, sa prisut-
deler Marte Svarstad Brodt-
korb.

Andenæs selv ble rørt av 
prisen.

– Jeg må takke Advokat-
foreningen for dette fantasi-
fulle påfunnet. Advokatfore-
ningen har kommet langt 
siden de i desember 1971 

skrev et brev til Juridisk 
fakultet og ville ha slutt på at 
Jussbuss ga rettshjelp, med 
den begrunnelsen at «intet 
råd er bedre enn et dårlig 
råd», sa Andenæs.

Han takket også Jussbuss 
for å ha vært en sentral pilar 
i hans yrkesaktivitet.

– Jeg setter også pris på 
initiativet til Advokatforenin-

gen om å gjøre noe med 
rettshjelp-systemet i Norge. 
Dette har vært min kjepphest 
gjennom mange tiår. Unnta-
ket om at fri rettshjelp ikke 
tildeles i saker mot det offen-
tlige, er helt meningsløs!

Fem tusen 
medlemmer
– Vi advokater er opptatt av jobben 
og samfunnsansvaret, og tar plass 
i debatter om aktuelle problem-
stillinger. Vi skal være tydelige og 
uredde, og kan være stolte av 
hvordan rettsapparatet og aktørene 
har behandlet Anders Behring Breivik 
og det uutholdelige den saken har 
brakt med seg.

Det sa Marte Svarstad Brodtkorb, 
leder i Oslo krets, da hun innledet på 
årsmøtet i begynnelsen av mars.

Oslo krets er landets største, med 
over fem tusen medlemmer, derav 
førti prosent kvinner, en oppgang fra 
33 prosent i fjor. Kretsen har et høyt 
aktivitetsnivå, og har blant annet hatt 
suksess med møteserien Rett på sak i 
Litteraturhuset. Kretsen har arrangert 
en rekke kurs og debatter.

Kretsen har en egen advokatstøt-
teordning som kan gi råd i aktuelle 
situasjoner tilknyttet advokatyrket. 
Gruppen fikk ingen henvendelser i 
løpet av 2016, men opprettholdes 
likevel.

Brodtkorb minnet også om at kret-
sen har advokatkapper til utlån som 
befinner seg i Juristenes Hus like ved 
Oslo tinghus, og at kretsen har spon-
set en kopimaskin i tinghuset som 
advokater kan benytte.

Oslo krets har advokatvaktordning 
i Oslo sentrum (50 advokater), Sand-
vika (21 advokater) og i Asker (7 advo-
kater).

Hun oppfordret medlemmer til å 
spille inn ideer til interessante faglige 
samlinger til kretsstyret.

– Vi har også et eget fotballag i 
2. divisjon som trenger spillere, så 
kom igjen, oppfordret Brodtkorb.

Kretsen har god økonomi, ifølge 
Brodtkorb. Inntektene for 2016 utg-
jorde 3,25 millioner kroner, mens 
utgiftene beløp seg til 3,24 millioner. 
Den største utgiftsposten er advoka-
tetikk og disiplinærordningen (1,19 
millioner) og medlemstjenester og 
medlemskommunikasjon (1,6 mil-
lioner), mens det på gratis råd og 
rettshjelp til publikum ble brukt snaue 
250.000 kroner. Kretsen brukte 
470.000 kroner på møteutgifter i fjor, 
inkludert årmøtet. – Det er tech-firmaer som snuser på businessen deres, sa Yvonne Fosser (nummer tre fra venstre) i paneldebatten. Fra venstre Asbjørn 

Strandbakken, Johan Dolven, Fosser, debattleder Terje Lindberg, Knut-Magnar Aanestad, Maria E. Løvold og Erling Lind.

Professor Kristian Andenæs var 
en svært populær prisvinner. Her 
med Marte Svarstad Brodtkorb.

Marte Svarstad 
Brodtkorb ble 
gjenvalgt som 
leder av Oslo krets.

– Jeg tror at mange frem
tidige advokattjenester vil 
leveres hjemmefra, fra hjem
mekontor. Det vil være mye 
billigere, og fullt mulig med 
dagens teknologi.

Jurister må fokusere på 
det de kan, fremholdt dekan 
Strandbakken.

– Den juridiske til
nærmingen er rasjonell, 
uansett hvilken teknologi 
vi vil ha i fremtiden. Til 
slutt koker dette ned til at 
vi trenger mennesker til å 
løse konflikter. Og, som vi 
sier på Universitetet i Ber
gen; A fool with a tool is 
still a fool.
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Ho ved sty ret be hand let sa ken på ny 
i møte den 13. feb ruar 1967 på grunn-
lag av en hen ven del se fra et med lem. 
For an led nin gen til hen ven del sen var at 
pres sen had de om talt en dom hvor en 
ad vo kat fikk kri tikk fra ret ten for sitt for-
hold til sin kli ent. Ad vo ka tens navn ble 
ikke nevnt i avi sens om ta le av sa ken. 
Det fin nes in gen be stem mel se som 
for byr avi se ne å nev ne yrke uten å angi 
navn.

Spørs må let blir der for om man skal 
søke å opp nå at avi se ne når de nev ner 
at det gjel der en ad vo kat, også nev ner 
ved kom men des navn.

Grun nen til at man skul le søke å 
opp nå det te, er at hvis avi se ne om ta ler 

at en ad vo kat er an meldt el ler til talt for 
et straff bart for hold, el ler på an nen 
måte har opp trådt uhel dig, vil de øv ri ge 
ad vo ka ter på ste det ha en viss in ter es se 
i at også nav net nev nes hvis tit te len 
nev nes.

(…)
Det vil på den an nen side fø les tem-

me lig hardt og vil med fø re be ty de lig 
ska de virk nin ger for en ad vo kat å få sitt 
navn nevnt i for bin del se med en an-
mel del se som kan skje blir hen lagt. El ler 
hvor en se ne re straf fe sak fø rer til fri fin-
nel se.

(...)
Når det gjel der de en kel te kon kre te 

til fel le, sy nes det være klart at det ikke 

kan være noen opp ga ve for Ho ved
styret å gri pe inn.

(...)
Den el ler de ad vo ka ter som måt te 

fin ne grunn til det, kan selv ryk ke inn 
i avi se ne en med de lel se at det ikke er 
dem det gjel der. Men også en slik inn-
ryk ning kan være et tve eg get sverd.

Min kon klu sjon blir at det te ikke er 
en sak som kan lø ses på for ret nings-
mes sig ba sis. Den kon fe ran se med 
Oslo-re dak tø re ne som er nevnt av In-
for ma sjons ut val get om det te spørs mål 
bør der for ikke fin ne sted.

Ge ne ral sek re tær Rolf Chris to pher sen, 
Norsk Ad vo kat blad mars 1967

50 år siden
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Advokat Erling  
Grimstad har sluttet 
i BDO i Oslo, og startet 
opp Advokat firmaet 
Erling Grimstad AS på 
Bekkestua.

Advokat Jørgen Bull 
har sluttet i Tax & Legal 
Advokatfirma i Billingstad, 
og trådt inn som ny 
partner i Hammervoll 
Pind i Oslo.

Advokat Thomas Støer 
har sluttet som advokat 
i Alvheim og Hansen 
i Bergen, og begynt 
i Hammervoll Pind 
i Bergen.

Advokat Charlotte Greger 
har sluttet i Advokatene 
Solvin & Larsen i Narvik, 
og begynt i Narvik  
kommune – Kommune
advokaten.

Advokat Petter Sveen 
har sluttet i Advokat
firmaet Thommessen 
i Oslo, og begynt  
i Swedbank Norge NUF 
i Oslo.

Advokat Eirik Holter-
Sørensen har i Akastor 
på Lysaker, og begynt hos 
National Oilwell Varco på 
Fornebu.

Advokat Øystein Andal har sluttet 
i Advokat firmaet Harboe 
& Co i Oslo, og begynt 
i Advokatfirmaet Price
waterhouseCoopers i 
Oslo.

Advokat John Marius 
Dybvik har sluttet 
i Advokatfirmaet Eide 
& Co i Kristiansund, og 
tiltrådt som senioradvokat 
i Advokatfirmaet Øverbø 
Gjørtz i Kristiansund.

Advokat Jon Petter 
Haaland har sluttet 
i Advokatfirmaet  
Wiersholm i Oslo, og 
begynt i Belvar i Oslo.

Advokat Marianne H. 
Dragsten har sluttet 
i Anskafelsexperten 
i Drøbak, og trådt inn som 
partner i Advokatfirmaet 
Berngaard Sandbek i Oslo.

Advokat Morten H. Christophersen 
har sluttet i Ernst & Young 
Advokatfirma i Oslo, og 
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i RSM Advokatfirma 
i Oslo.

Advokat Oddbjørn Slinning 
har sluttet i Wikborg Rein 
Advokatfirma i Oslo, og 
trådt inn som partner 
i Advokatfirmaet Steen
strup Stordrange i Oslo.

Advokat Benjamin 
Agdestein har sluttet 
i Advokatfirmaet Selmer 
i Oslo, og trådt inn som 
partner i Advokatfirmaet 
Berngaard Sandbek i Oslo.

Advokat Eirik Kollerøy 
har sluttet i Bedrifts
forbundet i Oslo, og 
begynt i Aurlien & Co 
Advokatfirma i Oslo.

Advokat Robert 
Jensen har sluttet 
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partner i Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 
i Oslo.

Advokat Eline Hvidsten 
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begynt i Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 
i Oslo.
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Skei har sluttet i Advokat
firmaet Schjødt i Oslo, og 
begynt i Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange 
i Trondheim.

Advokat Håkon Sandbekk har 
sluttet i Statkraft i Oslo, og 
trådt inn som partner 
i Advokat firmaet Selmer 
i Oslo.

Advokat Ronny Rosenvold 
har sluttet i Arntzen de 
Besche Advokatfirma 
i Oslo, og begynt i Kluge 
Advokatfirma i Oslo.

Advokat Egil Stefan 
Eilertsen har sluttet 
i Advokatfirmaet  
Wiersholm i Oslo, og 
trådt inn som partner 
i Advokatfirmaet Harboe 
& Co i Oslo.
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riktig retning.Å opplyse arbeidstakere 
om viktigheten av det å varsle, samt 
opplyse dem om deres mulighet til 
dette er med på. Det er ikke til å legge 
skjul på at regelverket per dags dato 
fungerer relativt godt, da vi i Norge er 
nokså flinke til å varsle sammenlignet 

med andre land (1). Imidlertid har vi 
fortsatt et stort forbedringspotensial, 
da ethvert tilfelle av unnlatt varsling 
eller ulovlig bruk av represalier for 
dette – er ett for mye. 

Vi som jobber i Jussformidlingen 
har selv utallige ganger fått høre fra kli-
enter som har blitt utsatt for uhygge-
lige, samt ulovlige konsekvenser etter å 
ha varslet. Vår erfaring er at de tre
reglene vi har i arbeidsmiljøloven i dag 
ikke gir en god nok ramme for krav om
utarbeidelse av varslingsrutiner, de gir 
heller ikke et tilstrekkelig velfunge-
rende vern i ettertid av varslingen. Vi er
derfor svært positive til departemen-
tets forslag om å styrke varslervernet.
Det er i hovedsak fire reelle endringer 
som vil trå i kraft om endringsforslaget 
til departementet vedtas (2):

1. Eget kapittel i arbeidsmiljøloven
For det første vil alle lovbestemmel-
sene som omhandler varsling samles i
et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. 
Dette vil styrke rettssikkerheten i lys av
at arbeidstakerne lettere kan gjøre seg 
kjent med deres egne rettigheter når 
det kommer til varsling av kritikkver-
dige forhold.Videre vil det være lettere 
for arbeidsgiver å sette seg inn i de 
reglene de må forholde seg til. Således
blir det i større grad uproblematisk å
stille strenge krav til at reglene skal føl-
ges fra arbeidsgivers side. 

2. Innleide arbeidstakere får 
samme vern som fast ansatte
Departementet foreslår at innleide 
skal få samme vern som fast ansatte, 
slik at disse også kan varsle uten å få 
konsekvenser for dette. Ofte vil inn-
leide ansatte som nye i bedriften 
kunne se på arbeidsplassen med friske 
øyne, og i mindre grad akseptere til-
standen som den er. Dermed vil de 
lettere kunne fange opp kritikkverdige 
forhold. Om disse personene blir like-
stilt med innleievirksomhetens egne 
ansatte, vil disse i større grad tørre å 
varsle om mulige kritikkverdige for-
hold. Dette vil kunne medføre at slike 

forhold fanges opp i større grad, og på 
et tidligere tidspunkt. Da det gagner 
bedriften at kritikkverdige forhold blir 
bevisstgjort, er det positivt at også inn-
leide har et like sterkt vern som de 
ansatte. 

Det å ha utarbeidet solide og lett 
tilgjengelige interne varslingsrutiner 
er noe som vil gagne absolutt alle – 
sett bort fra de som bedriver eller er 
roten til kritikkverdige forhold.

3. Lovpålagt med varslingsrutiner 
for alle større bedrifter
Departementet foreslår at det skal bli 
lovpålagt for bedrifter med over 10 
ansatte å utarbeide interne varslings-
rutiner. Dette betyr i realiteten at om 
lag 60  000 norske bedrifter (3) må 
utarbeide interne varslingsrutiner i 
tråd med lovens krav til disse, om de 
ikke allerede har gjort dette. 

4. Lovpålagt mulighet for anonym 
varsling til offentlige myndigheter
Departementet foreslår en lovregulert 
mulighet for anonym varsling til 
offentlig myndighet om varsleren 
ønsker dette. Vi i Jussformidlingen 
støtter dette forslaget, da dette kan 
bety at det vil varsles i større grad. 
Begrunnelsen for at vi tror flere vil 
varsle om de har mulighet til å være 
anonym, er at mange arbeidstakere, til 
tross for forbudet mot represalier – er 
redd for akkurat dette. Vi mener at all 
varsling er bedre en unnlatt varsling, 
anonym varsling som ikke-anonym 
varsling. 

(1) Fafo-rapport 2014:05
(2)  https://www.regjeringen.no/no/

dokumenter/forslag-til-endringer-  
i-arbeidsmiljolovens-regler-om- 
varsling/id2505141/

(3) SSB, tall per. 1 januar 2016

På tide å ta problemet på alvor
og stramme inn tøylene

– Vi som jobber i Jussformidlingen har selv utallige ganger fått høre fra klienter 
som har blitt utsatt for uhyggelige, samt ulovlige konsekvenser etter å ha varslet, 
skriver Tine Simonsen.

Rettergang 
i sivile saker
Jo Hov
3. utgave, 2017

«Rettergang 
i sivile saker» 
er en ajourført 
fremstilling av 
norsk sivilprosess. 
Det er lagt vekt 
både på å gjøre 

rede for reglenes innhold og for 
deres legislative bakgrunn. Det 
er tatt inn eksempler på 
rettsdokumentene i sivile saker.

Papinian AS / Calax AS
Tlf.: 22 75 66 66 
e-post: calax@online.no

Aksjeselskaper  
og allmenn aksje- 
selskaper
Ole Andenæs, Stig Berge,  
Margrethe Buskerud  
Christoffersen
3. utgave, 2016

I boken behand-
les rettsreglene 
om aksjeselska-
per og allmenn-
aksjeselskaper på 
grunnlag av 
lovene av 1997. 

Boken er en oppdatert versjon 
i forhold til 2. utgaven fra 2006 
av Mads Henry Andenæs.

Mads Henry Andenæs / 
Calax AS
Tlf.: 22 75 66 66 
e-post: calax@online.no

Til salgs hos 
bokhandlere 
og på nett

Til salgs hos 
bokhandlere 
og på nett

For ti år si den opp da get 
Fred rik Age rup da væ ren de 
jusstu dent Frank Aase på 
Ar beids livs da ge ne. Nå er de 
part ne re i sam me sel skap.

TEKST OG FOTO: HEN RIK SKJE VE STAD

Det er nøy ak tig ti år si den Frank C. 
Aase møt te opp som jusstu dent på 
Ar beids livs da ge ne 2007 hvor han 
snak ket med Bræk huspart ner, Fred
rik Age rup. Pra ten end te i et in ter
vju og på føl gen de full mek tig stil ling 
sam me år.

– Frank var helt på tam pen av jus
stu di et, og det var like før han skul le 
ta fatt på ar beids li vet. Det er den op ti
ma le si tua sjo nen for oss. Å ta inn stu
den te ne til en trai neepe ri ode i fire 
uker, er kjem pe flott. Jeg plei er fak tisk 
å kal le det ver dens bes te jobb in ter vju. 
Vi har fle re eks emp ler her på an sat te 
som har gått hele vei en fra trai nee til 
ad vo kat, sier part ner Fred rik Age rup.

GODE RÅD

Et ter tret ti fem år som ad vo kat, hvor
av mer enn tjue fem som part ner, 

Fra stand-prat til partner-kolleger
gle der han seg frem de les over å møte 
hå pe ful le stu den ter på stand.

– Jeg hen ter så mye mo ti va sjon, 
glød og gle de i mø tet med stu den
te ne – fra mitt før s te møte med 
Frank til å møte årets kan di da ter. Jeg 
plei er all tid å råde stu den te ne til å ta 
et år på ut veks ling hvis de har mu lig
het det, og der med for bed re eng els
ken. Å kun ne eng elsk godt er et ter 
hvert blitt et must, på pe ker Age rup.

DRO UT

Et ter fle re år som ad vo kat i Bræk hus 
Dege valg te Frank C. Aase i 2010 å 
for la te sel ska pet til for del for en stil
ling som kon sern ad vo kat i Nor dea.

– Jeg kom til Bræk hus rett fra stu
di e ne, og det enes te du kan da er jus
sens ver den. Sam ti dig har du man ge 
kli en ter du skal hjel pe som sit ter 
med re el le pro blem stil lin ger du 
egent lig ald ri har vært en del av. Jeg 
vil le der for over på and re si den, og få 
kunn skap om hvil ke prak tis ke og 
ju ri dis ke ut ford rin ger næ rings dri
ven de opp le ver når de skal dri ve 
virk som het. Med in ter es se for sel
ska pers ka pi tal for hold og fi nan si e

ring, ble det na tur lig å gå over til 
ban ken. Fi nan si e ring er jo av gjø
ren de for all type virk som het.

Aase kom til ba ke til Bræk hus 
i  2015 og ble i 2016 le der for  
Bræk hus’ av de ling for Finans og 
in sol vens, og part ner i ad vo kat fir
ma et.– Nå har jeg en helt an nen for
stå el se for ban ke nes ut ford rin ger og 
hvil ke ri si ko de er vil lig til å ta ved 
fi nan si e ring, sier Aase.

ANNONSE

Bræk hus-ve te ran Fred rik Age rup gle der 
seg over å ha kol le ga Frank Aase til ba ke 
i sel ska pet.

Oslo 
Kongressenter

Folkets Hus
1.-2. juni
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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.

Ad vo kat fo re nin gen har ny lig 
lan sert nett si den Mekling.
no. Må let er at mek ling skal 
blir mer kjent blant folk flest 
og be drif ter – og at fle re 
skal be nyt te seg av for e nin-
gens ser ti fi ser te mek le re.

TEKST: HEN RIK SKJE VE STAD

– Selv om man har en kon flikt be hø-
ver den ikke nød ven dig vis hav ne 
i ret ten. Mek ling er vel dig ut bredt 
i and re land – nå hå per vi det te skal 
vok se i Norge også, sier ad vo kat 
Anne Holst i Ad vo kat fo re nin gen.

Hun er sek re tær for Ad vo kat for en-
in gens mek lings ut valg, og har hatt 

an svar for å ut vik le nett si den, der 
pub li kum kan fin ne mek le re in nen for 
fag om rå de ne ar beids rett, arv, bo lig 
og hyt te, en tre pri se, fa mi lie og barn, 
fast ei en dom, kjøp, salg og leie, kon-
trakts rett og na bo tvis ter.

Fore lø pig er det 27 ser ti fi ser te mek-
le re knyt tet til nett si den.

Mek ling har fle re for de ler, frem he-
ver Anne Holst.

– Fel les for alle ser ti fi ser te mek le re 
er at de er spe si al trent i kon flikt lø sing, 
gjen nom kurs i regi av Ad vo kat fo re-
nin gen. De har også spe si fikk fag-
kom pe tan se som gir dem unik er fa-
ring og inn sikt i uli ke retts li ge om rå der. 
Kli en te ne kan spa re både tid og pen-
ger ved mek ling, og kom me frem til 
et re sul tat alle par ter kan leve med, 
sier Holst.

For må let med mekling.no er å in-
for me re om, og mar keds fø re mek ling 
som al ter na tiv til dom stols be hand-
ling. Si den har også kon takt info til 
hver en kelt mek ler og in for ma sjon om 
de res kom pe tan se. Den in ne hol der 
også en vi deo snutt som en kelt for kla-
rer hvor dan mek ling fore går.

Lan se rer Mekling.no

Vi deo en for kla rer for de len med mek ling.

Arne En ge sæth  
i DLA un der vis te på 
Ad vo kat for en in gens 
meg ler kurs i fjor.

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

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

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

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

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

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

Vinneren av kryssordet i februar er Matti Hegseth 
i Trondheim. Vi gratulerer!
Løsningsordet var SALÆR.

BOKTIPSET

Marianne Kartum er gift, har to 
barn og bor i Trondheim. Hun har 
jobbet som advokat siden 2001 og 
jobber hovedsakelig med arbeids-
rett og prosedyre. Hun er glad 
i det meste som innebærer å være 
i aktivitet. Hun liker både ski og 
seiling – og ekstra fornøyd er hun 
når disse to aktivitetene lar seg 
kombinere. Hun har alltid likt 
å lese, selv om hun med årene 
synes det er blitt mer utfordrende 
å sitte rolig.

Navn og alder:  MARIANNE KARTUM, 45 ÅR

Tittel:  PARTNER/ADVOKAT

Arbeidssted:  ADVOKATFIRMAET 
SIMONSEN VOGT WIIG 
I TRONDHEIM

Hvis du skal kjøpe en bok til en god 
venn, hvilken vil du kjøpe?
Det vil avhenge av hvilke interesser min 
venn har. Jeg gir ofte bøker i gave, og da 
forsøker jeg å finne en bok jeg tror 
mottakeren vil like, heller enn å gi bort 
en bok jeg selv synes var bra. Valget kan 
da enten avhenge av sjanger eller 
forfatter.

Hvilken er den neste boken du skal 
lese?
Jeg har to bøker som venter på 
nattbordet. Det ene er en krim; Sthlm 
delete av Jens Lapidus, mens det andre 
er en roman; Fordi det er bittert og fordi 
det er mitt hjerte av Joyce Carol Oates.

Begge bøkene skal leses, men 
rekkefølgen vil nok avhenge av hvor fort 
jeg blir ferdig med boka jeg leser nå. 
Nærmer det seg påsken, må det bli krim.

Kan du anbefale en fagbok?
Jeg jobber mye med arbeidsrett og synes 
boken Omstilling og nedbemanning av 
Fougner m.fl. er en god og nyttig bok. 

Den har gitt gode innspill og vinklinger 
til problemstillinger i enkeltsaker, her-
under også med en side til de tariffestede 
normer.

Leser du ebøker?
Jeg er nok den tradisjonelle typen som 
helst vil ha bøkene i papir. Lydbok, 
derimot, kan være praktisk om man for 
eksempel skal kjøre langt, gjøre hus-
arbeid eller bare ikke har lyst til å sitte 
i ro.

Hvem vil du utfordre (og litt om 
hvorfor)?
Jeg vil gjerne utfordre Kristin Bitnes. 
Kristin er trønder og vi har tidligere 
vært kollegaer. I dag arbeider Kristin 
i Wilhelmsen Logistics. Hun er et 
fyrverkeri av ei dame. Hun har bodd 
flere år i Asia, noe jeg regner med har 
gitt henne et litt annet bilde på verden 
enn det en gjennomsnittlig trønder har. 
Det hadde derfor vært interessant å 
høre hva som får henne til å sette seg 
ned med ei bok.

Hvilken bok har gjort sterkest 
inntrykk på deg, og hvorfor?
Veien av Cormac McCarthy er uten tvil 
den boka som har gjort sterkest inntrykk 
på meg. Beskrivelsen av total ødeleggelse 
og håpløshet, samtidig som det skildres 
en sterk overlevelsesvilje og kjærlighet, 
har gjort et uutslettelig inntrykk.

Som forelder gjør det også sterkt 
inntrykk å få innblikk i en fars fortvilelse 
over manglende tro på en fremtid. 
Måten boka er skrevet på, gjør også sitt 
til at man tar den med seg videre. Jeg 
leste boka for en del år siden, men kan 
fortsatt huske enkelte setninger – og 
ikke minst følelsen de ga meg.

Hvordan velger du lesestoff?
Jeg er så heldig å ha en mor som leser 
opptil flere bøker hver uke, og som vet 
hva jeg liker. Hun gir meg bøker som hun 
er sikker på at jeg vil like – så da trenger 
jeg bare å prioritere mellom de bøkene 
som allerede har passert hennes nåløye. 
Når jeg da skal velge går det litt på 
«humøret» om det blir krim eller roman.

Oslo 
Kongressenter

Folkets Hus
1.-2. juni
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ANNONSE

ADVOKATER 
I NYHETENE

ten i et åpent brev til pre si dent Re cep Tay yip 
Er do gan (bil det).

«Vi er vel dig be kym ret over at 227 dom me re og 
på ta le ju ris ter den 20.februar i 2017 ble av skje di get 
som en del av et ter forsk nin gen av det mis lyk ke de 
kup pet i juli 2016», skri ver de åtte or ga ni sa sjo ne ne, 
der iblant The Law Society of Eng land and Wales.

«Spar kin gen av dom mer ne re pre sen te rer en be kym
rings full ut hu ling av prin sip pet om makt for de ling, og 
vi er svært be kym ret for den ne ga ti ve ef ek ten det te 
har for dom sto le nes uav hen gig het og for retts sik ker
he ten i Tyr kia», he ter det i bre vet.

Også den in ter na sjo na le ju rist kom mi sjo nen, ICJ 
Norge, er be kym ret. I ja nu ar var ICJ Norge i Tyr kia 
sam men med Dom mer for en in gen og PEN for å kart
leg ge men nes ke retts si tua sjo nen.

«Vi møt te pro fes so rer, jour na lis ter, for fat te re og 
ad vo ka ter, in klu dert ad vo ka ter som re pre sen te rer 
fengs le de dom me re. Alle for tal te det sam me: Jour na lis
ter som skri ver noe myn dig he te ne ikke li ker, ri si ke rer 
å bli fengs let. Ad vo ka te ne som for sva rer dem, ri si ke rer 
det sam me. Dom me re som fri kjen ner, løs la ter el ler på 
an nen måte døm mer i strid med den po li tis ke lin jen, 
blir ofte de gra dert el ler av satt – og i man ge til fel ler – 
til og med fengs let. I skri ven de stund sit ter en tred je del 
av Tyrkias dom me re og ak to rer, 4 000 per so ner, i feng
sel», skri ver ICJmed lem me ne Grun de Al me land og 
Mari Gjef sen i en kom men tar i Agen da Ma ga sin.

FA MI LIE LIV VS. AD VO KAT LIV 

Ar beids meng den i ad vo kat
bran sjen har vært tema for en 
de batt i Da gens Næ rings liv 
ny lig. Jusstu dent Pau li ne Som
mer felt Hel le ved UiO star tet 
de bat ten da hun i en kom
men tar skrev at ad vo kat bran sjen er i utakt med frem
ti di ge ar beids ta ke res øns ker. «En side av de bat ten som 
er helt fra væ ren de, er at ut ford rin gen med å kun ne ha 
et fa mi lie liv ved si den av å være ad vo kat, også er et 
pro blem for ny ut dan ne de menn. (…) Hvor mye fe mi
ni se ring av fa mi li en er det i ad vo kat bran sjen», spør 
Hel le. Hun kon klu de rer med at det ad vo kat fir ma et 
som set ter fa mi lie på agen da en, «vil bli et ter spurt også 
av de flin kes te blant oss».

For ret nings ad vo kat Me re te Nygaard, grün der av 
nygaard.law, tar i et til svar til orde for at da gens for ret
nings mo dell må end res, for å hind re at kvin ner og 
menn i 35års al de ren for la ter ad vo kat yr ket. En mu lig
het er å re gu le re ad vo ka tens ti me pris ut fra kom plek
si te ten i opp dra get, fore slår hun.

Ju rist Ma ri us G. Nord by skri ver i et på føl gen de inn
legg at han har søkt over 100 job ber. «Når du kjem per 
med hund re and re om ad vo kat jobb, stil ler du ikke krav 
om hen ting i bar ne ha ge og pap pa perm», skri ver han.

AD VO KA TER I TYR KIA FENGS LES 

En rek ke tyr kis ke 
ad vo ka ter er ar res tert 
og holdt til ba ke i 
Tyr kia et ter fjor å rets 
mis lyk ke de kupp for
søk, og i noen 
til fel ler uten mu lig het til å kom
mu ni se re med om ver de nen. Åtte 
bri tis ke ju rist for en in ger ut tryk ker 
sin be kym ring for ad vo ka ter, 
dom me re og den tyr kis ke retts sta
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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.
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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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Vanlig 670 kr
Advokatassistenter 375 kr
Utland 820 kr
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Advokater i 

SosialeMedier

Henrik@advokatbladet.no

Følg Advokatbladet på  
Facebook, Twitter og  
Instagram

@Advokatbladet

 På Twitter var jusprofessor Hans 
Fredrik Marthiniussen ved Universi-
tetet i Bergen opptatt av dommen i 
den såkalte nazi-frisørsaken i Stavan-
ger:«Hvordan i all verden er det 
mulig ikke å tilkjenne saksomkostnin-
ger til Løgnaslaget i nazifrisørsaken?»

 Advokat Brynjar Meling svarte 
følgende: «Det får vi forhåpentlig 
svar av i lagmannsretten.»

 Også advokat og tidligere 
statssekretær Ove Vanebo, kastet 
seg inn i diskusjonen.

«Tja, tingretten er ganske bingo 
når det gjelder sakskostnader...».

 Også Anine Kierulf stusset over 
det samme: «Nazi-frisør» ikke gr.lag 
for å stoppe revy, som forventet. 
Men rar omkostningsavgj: delt pga 
«vanskelig spørsmål»

 Advokat Jon Christian Elden var 
derimot ikke overrasket: «Ikke så 
rart. Retten mener vel at utsagnet 
er ugreit, men at hun må kreve 
erstatning i stedet for sensur. Nazi 
ikke lovlig...»

Han var samtidig kritisk til me-
diedekningen i samme sak: «De 
medier som påstår at tingretten har 
sagt det er lovlig å si nazifrisør, har 
et formidlingsproblem. Det er aldri 
sagt.» Og «De sa at evt ulovlig 
injurie ikke burde stoppes ved 
sensur, men ved erstatningstrussel 
og krav – som i USA»

 JussHjelpa i NordNorge var på 
besøk på Svalbard, og takket for 
seg med et tøft bilde på Instagram 
fra en snøscootertur.

 Litt lenger sør, ved UiT Norges 
Arktiske Universitet i Tromsø 
hadde de satt opp egen stol til så 
besøkende enklere kunne ta av 
broddene.

 Advokatforeningens leder Jens 
Johan Hjort, konstaterte på Twitter 
at foreningen hadde rett i sitt syn 
angående norske myndigheters 
utsendelse av fanger til Norgerhav-
en-fengselet i Nederland. Sivilom-
budsmannen har nå konstatert at 
dette bryter med internasjonale 
menneskerettighetsforpliktelser.

 På Facebook gledet JussBuss 
seg over at to av deres medarbei-
dere, Karina Kviebakk Mauren og 
Mira Christine Marcussen gikk helt 
til topps i Elsas nasjonale 
prosedyrekonkurranse. (se bildet 
over)

 Bergensadvokaten Anders 
Wyller moret seg over nære 
familiebånd i forsvarer-teamet 
i drapssaken i Ringerike fengsel.
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