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Dommere
og etikk
Mens advokater har strenge
etiske regler som forskrift,
har dommere to linjer i
Domstolloven. Ikke vil de ha
detaljerte regler heller.
Hvorfor?
4
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Undervurder*

ikke en god pensjonsordning!
Som selvstendig næringsdrivende er det du som må tenke på fremtiden din.
Den store fordelen er at du får trukket fra kostnadene til pensjonssparingen.
Det er sunn fornuft å velge en pensjonsleverandør som gjør det enkelt for deg – enkelt
å opprette en pensjonsavtale og enkelt å selv bestemme hvordan pengene skal plasseres
slik at du får best mulig avkastning. Det er nemlig ikke likegyldig hvor du velger å spare –
selv små forskjeller i avkastning utgjør store forskjeller over tid.
I SKAGEN Fondene har vi lang erfaring med å ﬁnne de *undervurderte, underanalyserte
og upopulære selskapene. Det er nemlig de som gir best avkastning for kundene våre.
Ring 800 PENSJON så forteller vi deg hvordan du enkelt oppretter en pensjonsavtale,
eller ﬂytter din nåværende avtale til oss. Enkelt og bekymringsløst.
Les mer på www.skagenfondene.no/pensjon

Kunsten å bruke sunn fornuft

Melvær&Lien Idé-entreprenør

Frokost før jagten, 1903. Utsnitt.
Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne.
Bildet tilhører Skagens Museum.

Utfordringer
i domstolene
■ Dommere klager over stramme budsjetter
■ Dommere vegrer seg mot detaljerte etiske regler
■ Dommere må søke om de kan være med på
granskninger
■ Dommeres sidegjøremål skal avgjøres av Høyesterett
■ Dommere behøver ikke lenger glitrende laud
■ Dommere er uforutsigbare med omkostningsoppgaver
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■ Ny rentepraksis ved privat skifte av dødsbo
■ Yrkesskade: Matforgiftning, myggstikk og
danseuhell
■ Prikkbelastnings betydning for varigheten av
tap av førerkort
■ Ny forsinkelses-rentesats
■ Ny salærsats
■ Ikrafttredelse nye lover
■ Foretaksstraff for brudd på dyrevernloven

DEN som tror at domstoler er en søvgjengeraktig og
kjedelig bransje, tar feil. Domstolene har en rekke utfordringer og det kommer stadig nye. Vi har stor tro på at
dommerne takler utfordringene etter hvert som de kommer, men vi har stor sympati for deres klager over stramme budsjetter.
AT TINGRETTEN i Oslo opererer med pappmapper fra
80-tallet, er en hån mot det moderne samfunns elektroniske verktøy. Det kan tilbys sikre elektroniske løsninger som
kan lette arbeidet for alle aktører i domstolene.
Prosjektet Elektronisk samhandling var godt i gang.
Nå er det lagt på is på grunn av pengemangel.
Det er en skam.

A narki uten
diskresjonsplikt?
I DENNE UTGAVEN av bladet forteller vi om forskjellige nettsteder som driver juridisk rådgivning. Vi kom også
over ett diskusjonsforum for juridiske spørsmål. Det finnes mange flere. Men de har til felles at kommunikasjonen
ofte foregår med vanlig epost eller helt åpent med fremleggelse av private problemer og navn på folk.
I ADVOKATFORENINGEN har man arbeidet mye med å
få forståelse for at all korrespondanse som inneholder sensitive opplysninger, skal sendes med kryptert epost. Men
på nettet for øvrig hersker det et anarki der kravet til diskresjon ikke tas med samme alvor. På nettet kan du detaljbeskrive din skrekkelige svoger i et arveoppgjør, eller
æresskjelle tidligere ektefeller ved samlivsbrudd.
Vi tror ikke det er mulig å regulere
nettet, sånn er det bare. Men det går
an å oppfordre advokater som driver
rådgivning på nett om i alle fall å
legge ut en advarsel til folk om ikke
å sende personlige opplysninger om
seg selv eller naboen åpent på nett.
Så har man i alle fall sagt fra.

REDAKTØREN
Marit Aschehoug
mas@jus.no
a: 22 03 51 32 m: 900 66527
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Advokater har strenge etiske regler. Dommere har to linjer i Domstolloven om uavhengighet, om å utføre gjerningen upartisk og slik
at den inngir tillit og respekt. Ikke vil de ha flere regler heller.

Dommerne vegrer seg mot konkret

etisk regelverk
knyttet til disiplinærordningen
Aasland for å utarbeide forTekst: Marit Aschehoug
slag til etisk regelverk for
Foto: Aina Johnsen Rønning
dommere. Regelverket skulle omfatte alle dommere,
også jordskiftedommere og
Uavhengig, upartisk og innarbeidsgruppen skulle komgi alminnelig tillit og
me med forslag til hvilken
respekt, det er alt Tilsynsutform regelverket skulle ha.
valget for dommere har å
holde seg til når de skal vur- Aaslandgruppen hadde flerdere en klage mot dommere. tall av dommere – pluss en
advokat, en statsadvokat og
Med bakgrunn i sitt arbeid
en fra Tilsynsutvalget.
vurderte Tilsynsutvalget
Arbeidsgruppen leverte sitt
behovet for skrevne etiske
forslag sommeren 2007 og
retningslinjer for dommere
skriver i sin innledning at
og i 2004 foreslo utvalget
gruppen i det vesentlige
overfor Domstoladministrasjonen å igangsette et arbeid deler Tilsynsutvalgets syn på
med å utvikle slike nasjonale behovet for skrevne yrkesetiske regler for dommere på
etiske regler.
samme måte som for advokater og leger. “Skrevne
Skrevne regler
regler kan skape mer klarhet
skaper tillit
Domstoladministrasjonens
og gir publikum opplysning
styre oppnevnte en arbeidsom hvilke yrkesetiske krav
gruppe under ledelse av høy- som stilles til dommere.
esterettsdommer Gunnar
Regler kan også bidra til å

skape tillit til domstolene i
tillegg til at klare regler vil
ivareta hensynet til rettssikkerhet for dommerne selv.
– Aaslandgruppens forslag
baserte seg i stor grad på
”The Banglore Principles of
Judicial Conduct” utarbeidet
i FN regi og hvor Europarådets konsultative råd for
europeiske dommere, CCJE,
medvirket. Det forteller
advokat og juridisk rådgiver,
Elisabeth Wille fra Advokatforeningen. Hun satt selv i
Aaslandgruppen.
– Disse prinsippene er inndelt på grunnlag av de verdier reglene skal ivareta og er
utpenslet i mer detaljerte
regler. CCJE har avgitt en
Opinion no 3 ”On the Principles and Rules Governing
Judges’ Professional Conduct, in particular Ethics”.
Her fremheves at dommere

bør veiledes av skrevne prinsipper for dommeradferd.
Det sies videre at disse prinsippene, som bør utformes
innenfor det enkelte land,
bør holdes klart atskilt fra
regler knyttet til disiplinæransvar for dommere ved at
overtredelse av prinsippene
ikke i seg selv skal gi grunnlag for disiplinærtiltak. Denne Opinion no 3 har også
vært en vesentlig arbeidsgrunnlag for Aaslandgruppen, som på samme måte
konkluderer med at det ikke
bør kunne være tale om å
reagere med disiplinærtiltak
mot alle overtredelser av de
yrkesetiske regler. På den
annen side bør det ikke bli
tale om disiplinærtiltak uten
at det foreligger overtredelse
av disse reglene, forteller
Wille.
Arbeidsgruppen skriver i sitt
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Vil ikke dommerne ha et etisk regelverk knyttet opp mot sitt eget disiplinærorgan?

forslag: En innvending mot
å utarbeide skrevne etiske
regler for dommere er at
dommerens virksomhet
allerede gjennom lovgivningen er sterkt regelbundet.
Men ikke minst praksis fra
Tilsynsutvalget for dommere
viser at det kan være behov
for supplerende regler.
Gruppen foreslo at reglene
skulle være en forskrift.

Sprikende høringsrunde
i domstolene
Arbeidsgruppens forslag til
retningslinjer med kommentarer, ble behandlet i
Domstoladministrasjonens
styre som vedtok en intern
høringsrunde i domstolene.
Det kom inn 25 høringsutta-

lelser med sprikende svar.
Høyesterett slutter seg til
forslaget. Det samme gjør
riksadvokaten, statsadvokatembetet og politiet. Dommerforeningen er i tvil om
etiske regler for dommere
bør gis i en forskrift, men
kan for størstedelen av de
foreslåtte paragrafer slutte
seg til forslaget både med
hensyn til hva som bør tas
inn i de etiske regler og
hvordan reglene bør formuleres. Dommerforeningen
uttaler også at en sammenheng mellom de etiske regler
og tilsynsutvalgets disiplinærmyndighet bør komme
direkte til uttrykk i domstollovens kapitel 12.

Idealer, ikke regler
Asker og Bærum tingrett
skriver i sitt svar at det må
utarbeides et sett av prinsipper på et mer overordnet
nivå. “Prinsippene bør ha
som formål å være idealer
som dommerne bør strekke
seg mot og bør ikke kobles
opp mot disiplinærreaksjoner.” De får støtte av Sunnmøre Tingrett og Salten
Tingrett.
Sør-Trøndelag tingrett hadde
ingen bemerkninger til
arbeidsgruppens forslag.
Kart– og landmålerforeningen roser forslaget, det samme gjør NITO Jordskifte.
Oslo tingrett har forståelse
for at det er behov for skriftlige etiske regler, men er i

A DV O K AT B L A D E T

tvil om det bør være en forskrift.
Drammen tingrett skriver
om gode felles holdninger
som må være mer av prinsipiell karakter enn utkastet til
etiske regler. “Drammen
tingrett stiller seg undrende
til at regelverket begrunnes
med Tilsynsutvalgets og
dommernes behov for klare
regler. Det mest verdifulle
tilsynsutvalget kan bidra
med for å utvikle en god
dommeretikk, er å gi uttrykk
for meninger om hensiktsmessig dommeratferd, ikke
at man stempler noen ved å
gi kritikk.”
Drammen ønsker seg også
overordnede prinsipper som
idealer, og ikke regler.
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Nedre Romerike tingrett
synes det er fornuftig å ha
skrevne regler om god
yrkesetikk blant dommere,
men er skeptiske til at
reglene skal være en forskrift. Aust–Agder tingrett
mener det er et fortjenstfullt
bidrag til positivt utvikling i
domstolene. Oslo Byfogdembete ser verdien av
skriftlige regler, men ikke så
detaljert og ikke som forskrift.
Innstillingsrådet for dommere hilser arbeidet med
etisk regelverk velkommen.

Advokatene støttet
forslaget
Advokatforeningen skriver i
sin høringsuttalelse at de
støtter forslaget, også at det
vedtas som forskrift. Advokatforeningen fremhever
behovet for slike normer når
det gjelder samhandlingen
mellom dommeren på den
ene side, og det rettssøkende
publikum og øvrige aktører
på den annen side. Advokatforeningen sier også at det er
rimelig at reglene endres av
dommerne selv etter hvert
som behovet for endringer
melder seg.
Gulating lagmannsrett har
ingen prinsipielle merknader
til at det blir utarbeidet etiske regler for dommere i tjenesten, men er skeptisk
generelle regler som innskrenker viktige demokratiske rettsgode for virksomhet
utenfor tjenesten.
Frostating lagmannsrett ser
behovet, men synes arbeidet
har fått en uheldig start og
mener det burde begynt i
dommernes egne organer.
Det medfører at dommernes
eierskap til reglene ikke blir
sterkt nok, skriver de og går
mot at det skal være en forskrift.
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Domstoladministrasjonen
snudde
Styret i Domstoladministrasjonen snudde etter alle høringsuttalelsene og nedsatte nok en arbeidsgruppe, denne gang med bare
dommere og og én advokat fra Regjeringsadvokaten. Denne gruppen har laget et nytt utkast til etiske prinsipper.
Aaslandgruppens utkast
var på 110 sider. Det nye
forslaget er på fire
sider………..”med dobbelt
linjeavstand og god marg”,
skriver psykolog Halvor
Kjølstad fra Tilsynsutvalget for dommere i en kronikk i Dagsavisen. Kjølstad satt også i Aaslandgruppen.
Kjølstad skriver videre om
det nye forslaget: “ Vi
finner 15 overskrifter som
peker hen på gode idealer
ethvert tenkende menneske
vil slutte seg til, som uavhengighet, upartiskhet og
integritet. Utfyllende tekst
er med få unntak begrenset
til 3–4 linjer. Prinsippene
opplyser ikke, og de veileder ikke. Sagt på en enkel
måte får det hele et visst
Kardemommepreg; en
dommer skal være ærlig
og snill, for øvrig kan han
gjøre som han vil.
Disse selvinnlysende, og
dermed langt på vei intetsigende, prinsippene vil
kunne oppfattes mer som
en skryteliste enn som et
sett atferdsanvisende etiske
prinsipper. En mulig konsekvens kan være en dommerstand som i verste fall
(for)blir sittende høyt
oppe i sin dommerstol,
hvorpå det står skrevet at
den V årherre giver et
embete giver han også forstand. Kanskje ikke så

det å gi etiske regler som
forskrift undergraver dommernes uavhengighet av
den utøvende statsmakten.
“Forslaget innebærer å gi
Ny høring
den utøvende makt mynOgså dette korte forslaget
dighet til å regulere domer sendt ut på høring.
mernes atferd, stikk i strid
Advokatforeningen har i
med den grunnleggende
sin høringsuttalelse gjenprinsipielle tanke som lå
tatt sammenhengen
bak domstolsreformen i
mellom etiske prinsipper
2002.”
og disiplinærsystemet og
Engstad peker også på at
skriver: “Siden det ikke
Aaslandgruppen hadde for
finnes regler som utdyper
liten legitimitet ved at den
hva som er god dommervar oppnevnt av forvaltskikk, antar vi at de foreningen og initiert av Tilslåtte retningslinjene
synsutvalgets behov
for dommeratfor regler å forferd vil bli
holde seg
tillagt
til. EngAntall
betydestad
sider er ikke avgjørende.
lig
konkluvekt i
derer
Prosessen er avgjørende.
prakmed at
sis.
“domLeder i dommerforeningen,
Når
merforNils Asbjørn Engstad
klageeningen
ordninghar
en er etabesluttet å
blert, mener
opprette et etisk
A dvokatforeningen
fagutvalg som skal
at de reglene som utarbeikunne rådgi dommere i
des derfor bør ha som siketiske spørsmål i foreningtemål at de kan nyttes av
en og i domstolene. ForTilsynsutvalget når det
eningens samlede arbeid
behandler klager på dommed etikk, sammen med
mere.”
den veiledning vi vil få
gjennom vedtakene i TilTruer uavhengigheten synsutvalget, vil gi et betyLeder i dommerforeningdelig løft for dommeretiken, Nils Asbjørn Engstad,
ken”, skriver Engstad.
svarer Kjølstad med å si at
overraskende hvis vi hadde
skrevet 1909. Men i rettssamfunnet Norge anno
2009?”
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Lite veiledning i nytt forslag
– Dette nye forslaget er mindre konkret enn
det Aaslandgruppen la frem, sier advokat og
juridisk rådgiver i Advokatforeningen,
Elisabeth Wille.
Hun satt selv i Aaslandgruppen og påpeker at man i dette forslaget hadde lagt vekt
på å være en veiledning
både for dommere og publikum og andre aktører i retten med kommentarer og
praktiske eksempler. – Det
nye, korte forslaget, bygger
på Aaslandgruppens forslag,
men gir lite veiledning, sier
Wille. – Vi har derfor bedt
om at Aaslandgruppens forslag blir offentlig tilgjengelig fortsatt.
– Det er ikke lett å klage på
dommere, sier Wille. – Det
er vanskelig å føre bevis for
en holdning eller oppførsel,
eller en muntlig uttalelse i
retten uten å få støtte fra
andre aktører som var tilstede. Mange kvier seg for å
klage på dommere, særlig på
mindre steder, der man er
prisgitt den samme dommeren hele tiden. Derfor nevner
vi i vår høringsuttalelse at
lyd og bildeopptak i retten

ville være et godt bidrag til å
bevise hva som har foregått i
retten, sier hun.

Intetsigende nytt
forslag
Frode Sulland, leder i Forsvarergruppen av 1977 og
medlem av Tilsynsutvalget
for dommere, uttalte på
Klækkenseminaret i høst at
Aaslandgruppens forslag ble
svært godt mottatt blant alle
andre enn dommerne selv.
Aaslandgruppens forslag ble
fjernet fra nettsidene til
Domstoladministrasjonen.
– Forsvarergruppen av 1977
vurderer å trykke opp forslaget, sier Sulland og som
beskriver det nye forslaget
med etiske prinsipper som
temmelig intetsigende i forhold til Aasland-utvalgets
forslag.
– Det er svært beklagelig at
dommerne på denne måten
selv har kunnet sabotere det
viktige initiativ tilsynsutval-

Flere dommere får kritikk
Åtte dommere fikk kritikk og
en fikk advarsel fra Tilsynsutvalget for dommere i 2009. I
2008 var det bare to dommere som fikk kritikk.
I 2009 mottok Tilsynsutvalget 98 saker mot 91 i 2008.
6 av de mottatte sakene har
vært jordskiftesaker. Av disse
98 sakene har utvalget realitetsbehandlet 25 saker og
avvist 46 saker ved delegasjon.
5 saker har vært andre henvendelser. 22 saker blir overført til 2010. 8 saker har ført
til kritikk og en til advarsel.
I 2008 mottok utvalget 91
saker. Av disse var 16 klager

rettet mot dommere i jordskiftedomstolene. Det ble
truffet i alt 81 vedtak i 2008,
hvorav 41 vedtak ble truffet
av utvalgets leder eller annet
medlem etter delegering.
40 vedtak ble truffet av et
samlet utvalg. I alt 37 klager
ble realitetsbehandlet.
Samtlige klager gjaldt forhold
i tjenesten. 33 klager gjaldt
dommeratferd, 5 klager gjaldt
sen saksbehandling og tre
gjaldt administrative forhold.
Det ble i 2008 gitt disiplinærreaksjon i 2 tilfeller i form av
kritikk. Den ene saken gjaldt
dommeratferd, den andre
gjaldt administrative forhold.

Advokatbladet at han støtter
psykolog Kjølstads kritiske
uttalelse. Han tilføyer at han
også har hatt vanskeligheter
med å forstå hvorfor det
ikke vil være en stor fordel
for dommerne om det forelå
et klarere og mer utpenslet
regelverk Tilsynsutvalget
kunne forholde seg til. Det
ville innebære en bedre forankring av utvalgets avgjørelser opp mot prinsippet
om god dommerskikk. SamFrode Sulland har hatt vanskeligheter med å forstå hvorfor det tidig ville det sikre dommerne en bedre forutberegikke vil være en stor fordel for
dommerne om det forelå et kla- nelighet, sier Sulland.
rere og mer utpenslet regelverk
Domstoladministrasjonen
Tilsynsutvalget kunne forholde
har samlet høringsuttaseg til.
lelsene og lager et forslag
som legges frem på årsmøget for dommere i sin tid tok
tene
i dommerforeningen og
for at også dommerne skal
i
Tekna
som organiserer
ha noen yrkesetiske regler
jordskiftedommere.
de må følge, sier Sulland.
Sulland uttaler også til

Vi har
jusbøkene
og vi
sender til
hele landet
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Akademika Jus
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Aaslandgruppens
medlemmer:

Prosessen hadde
ikke forankring i
dommerkorpset
Av Nils Asbjørn Engstad,
leder av Den norske
Dommerforening
Yrkesetiske regler eller
prinsipper må ha en sterk
forankring i den yrkesgruppen som skal anvende
prinsippene. En prosess som
skal lede fram til et skriftlig
yrkesetisk grunnlag, må
involvere de brede lag av
yrkesgruppen.
Aaslandutvalget var oppnevnt av forvaltningen og
initiert av disiplinærorganets
behov for regler å forholde
seg til. Som førstelagmennene samlet uttalte i sin
høringsuttalelse til utvalgets
forslag: ”Det praktiske
opplegg har dessuten medført at den grunnleggende
debatten i dommernes egne
rekker både om innhold og
formell forankring først
kommer når det foreligger et
konkret utkast. Dette er altfor sent og medfører at dommernes medeierskap til
regelverket ikke vil bli så
sterkt som ønskelig.”
Det hjelper ikke da at det var
dommere med i utvalgets
arbeid. Prosessen hadde ikke
tilstrekkelig forankring i
dommerkorpset.
Prinsipper for god dommeratferd bør fastsettes av domPAT E N T

merne selv. I praksis er det
ikke andre enn Den norske
Dommerforening, som organiserer på nær 100% av norske dommere, som med tilstrekkelig legitimitet kan
fastsette prinsippene. Advokatene gjennom Advokatforeningen fastsetter selv
reglene for god advokatskikk, slik andre yrkesgrupper fastsetter yrkesetiske
regler eller prinsipper for seg.
Aaslandutvalgets forslag
innebar å gi den utøvende
makt myndighet til å regulere
dommernes atferd. Det skal
antakelig godt gjøres å finne
en tilsvarende ordning i en
demokratisk stat som har
domstolenes uavhengighet
som en grunnleggende verdi.
Det er et sunnhetstegn at
dommere reiste innsigelser
mot dette forslaget.
Så vidt jeg husker var også

VAREMERKE

DESIGN

JURIDISK
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www.baa.no
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Spesialister i skjæringspunktet
mellom jus og teknologi

Høyesterettsdommer Gunnar Aasland,
leder, lagdommer Kari Mjølhus, sorenskriver Bjørn Solbakken, jordskifteoverdommer Per Kåre Sky, advokat/jridisk
rådgiver Elisabeth Wille, statsadvokat
Jenny Sæleg, psykolog Halvor Kjølstad,
seniorrådgiver Kristin Storvik (DA) er
gruppens sekretær. Arbeidsgruppen
leverte utkast til etisk regelverk for
dommere til Domstoladministrasjonens
styre den 6. juni 2007.

Advokatforeningen i sin tid
Det er et valg som ble styskeptisk til bruk av forskrift. rende for resultatet. ArbeidsFor advokatene var imidlergruppen inkluderte forhold
tid problemet at håndheving- som Tilsynsutvalget etter sitt
en av regelverket gjennom
mandat kan ta til behandselvdømmeordningen var
ling, men som normalt ikke
betinget av at advokatene
gjenspeiles i det man omtavar medlemmer av forening- ler som prinsipper for god
en. Man opplevde så at
dommeratferd, for eksempel
advokater meldte seg ut av
arbeidsrettslige regler. Det
foreningen når det kom klagir et inntrykk av at arbeidsger. For å sikre at alle var
gruppens forslag først og
bundet var det nødvendig å
fremst var tenkt innrettet
bruke forskrift. Etter at man
mot Tilsynsutvalgets uttrykfikk advokatforskriften i
te behov.
1996/97 gjelder således de
etiske regler for alle advoka- Advokatbladet har stilt
ter uavhengig av om advospørsmål om hvorfor
katen er medlem av AdvoAaslandutvalgets forslag ble
katforeningen eller ikke.
tatt bort fra DAs hjemmesiForhistorien for
der. Spørsmålet
advokatene er
bygger på en
derfor spesiuriktig forell. For
utsetning.
dommerAaslandProsessen
ne er det
utvalgets
hadde ikke
ingen
forslag
tilsvaligger
tilstrekkelig forankring
rende
fremdei dommerkorpset.
situasjon.
les på
At
DAs hjemdommermeside, så
etikken
vel som det ligfastsettes som
ger på Tilsynsutvalprinsipper, ikke regler, er
gets hjemmeside,
ikke noe særsyn. De sentrale tilgjengelig for alle.
internasjonale dokumenter
Forsvarergruppen av 1977
om dommeretikk er gitt som har sikkert bedre formål å
prinsipper. Aaslandutvalget
bruke sine penger på enn å
foreslo et etisk regelverk for
trykke opp en publikasjon
dommere. Man valgte
som er tilgjengelig på nettet
bevisst ikke å bruke det sva- for alle og enhver.
kere begrepet prinsipper for
god dommeratferd. Arbeids- Advokatbladet spør også når
gruppens valg synes motiDommerforeningen skal
vert av det uttrykte ønsket
vedta de etiske prinsippene.
fra Tilsynsutvalget for domDette vil skje på årsmøtet i
mere om regler i forskrifts
Dommerforeningen i 2010,
form som kan være et verketter en bred involvering av
tøy i Tilsynsutvalgets arbeid. foreningens medlemmer.
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Om Tilsynsutvalget
Tilsynsutvalget er et disiplinærorgan som
ble opprettet i 2002 og som behandler
klager på dommere. Utvalget er oppnevnt
av Kongen i statsråd.
Tilsynsutvalget består av to representanter
for allmennheten, en advokat, to dommere
fra de alminnelige domstolene og en jordskiftedommer.
Tilsynsutvalget består av:
(personlig varamedlem i parentes):
Dommer Eva Nygaard Ottesen, Oslo
byfogdembete, leder, (lagdommer Kari
Mjølhus, Hålogaland lagmannsrett), tingrettsdommer Berit Svensli Solseth, Trondheim tingrett, (lagmann Ola Dahl, Borgarting lagmannsrett) jordskifterettsleder
Johan Arne Slørdal, Nedre Buskerud jordskifterett, (jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett)
fagsjef Halvor Kjølstad, Sykehuset Telemark
(organisasjonskonsulent Rita Sletner, Venstres Hovedorganisasjon), overlege Wenche
Frogn Sellæg, Sykehuset Namsos (fisker og
styrmann Eva Toril Strand, Averøy) advokat
Frode Sulland, Oslo (advokat Jeppe
Normann, Vettre)

Dagens “regelverk”

§ 55. Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene utnevnes som
embetsmenn av Kongen etter Grunnloven
§ 21. Til dommere bør utnevnes personer
som tilfredsstiller høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene og
tingrettene bør rekrutteres blant jurister
med forskjellig yrkesbakgrunn.
En dommer er uavhengig i sin dømmende
virksomhet. En dommer skal utføre sin
dommergjerning upartisk og på en måte
som inngir alminnelig tillit og respekt.
Dommere kan ikke sies opp eller forflyttes
mot sin vilje og kan bare avskjediges etter
rettergang og dom.

Domstolloven om tilsynsordningen for dommere:
Kapittel 12. Om klage- og disiplinærordning for dommere.
§ 235. Tilsynsutvalget for dommere behandler klager og vurderer disiplinærtiltak mot
dommere. Tilsynsutvalget skal bestå av to
dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene
eller tingrettene, en advokat og to
medlemmer som representanter for allmennheten. Når Tilsynsutvalget behandler
saker som gjelder en jordskifteoverdommer
eller en jordskiftedommer, deltar en dommer ved jordskifteoverretten eller jordskifteretten i stedet for en dommer. Kongen

oppnevner medlemmene av Tilsynsutvalget
med personlige varamedlemmer, og fastsetter hvilket medlem som skal være leder
for Tilsynsutvalget. Oppnevning og valg
skjer for en periode på fire år med adgang
til gjenoppnevning eller gjenvalg for én
periode. Oppnevningen og valget kan
trekkes tilbake dersom et medlem ikke er i
stand til eller villig til å utføre vervet på en
forsvarlig måte.
§ 236. Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om
disiplinærtiltak når en dommer i
Høyesterett, lagmannsretten, tingretten,
jordskifteoverretten eller jordskifteretten
forsettlig eller uaktsomt overtrer de plikter
som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.
Som disiplinærtiltak kan en dommer gis
kritikk eller advarsel. Tilsynsutvalget kan gi
en uttalelse om hva som er god dommerskikk, uten at dommeren ilegges disiplinærtiltak.
Tilsynsutvalget kan ikke vurdere forhold
som kan overprøves etter reglene i
rettspleielovgivningen for øvrig.
§ 237. Rett til å klage en dommer inn for
Tilsynsutvalget har parter, prosessfullmektiger, sakkyndige, vitner og andre personer
som mener at en dommer har overtrådt
bestemmelsene i § 236 og som selv har
vært direkte berørt av dette departementet
domstoladministrasjonen domstollederen
ved den domstol som dommeren er tilknyttet og Den Norske Advokatforening eller
andre som har en særlig interesse i å få
Tilsynsutvalgets vurdering av dommerens
atferd.
Rett til å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget på grunn av forhold utenfor tjenesten har bare departementet, domstoladministrasjonen og domstollederen ved den
domstol som dommeren er tilknyttet.
Tilsynsutvalget kan ta en sak til behandling
etter henvendelse fra andre enn de som har
klagerett etter første ledd, eller av eget
tiltak.
Dommeren må klages inn for Tilsynsutvalget innen tre måneder etter at forholdet
som er grunnlag for klagen, fant sted eller
etter at klageren ble kjent eller burde vært
kjent med dette forholdet. Tilsynsutvalget
kan ikke ta en disiplinærsak opp til behandling etter klage eller av eget tiltak når det
er gått mer enn ett år siden forholdet fant
sted. Kongen kan i forskrift fastsette et
annet tidspunkt for fristberegningen.
Tilsynsutvalget kan ikke behandle forhold
som en dommer tidligere er straffedømt
for.

ningsloven. Forvaltningsloven og offentleglova gjelder for Tilsynsutvalgets saksbehandling med de særregler som følger av
denne paragraf og § 239.
En part har rett til å forklare seg muntlig
for Tilsynsutvalget. Dette gjelder likevel
ikke dersom utvalget finner det åpenbart
unødvendig av hensyn til sakens
opplysning. Når utvalget finner at det vil
være av vesentlig betydning for sakens
opplysning, kan utvalget pålegge en part å
avgi forklaring for utvalget. Utvalget kan
bestemme at partsforklaring gis ved fjernavhør.
Tilsynsutvalget kan bestemme at det skal
foretas avhør av vitner og at vitneforklaring gis ved fjernavhør. Bestemmelsene i
tvisteloven om vitneplikt og vitneførsel
gjelder så langt de passer.
Tilsynsutvalget treffer sine vedtak i møte.
For at utvalget skal være vedtaksført, må
alle medlemmer være til stede. Møtene
holdes for lukkede dører. Når det holdes
muntlige forhandlinger og utvalget finner
det forsvarlig av hensyn til sakens parter,
kan utvalget bestemme at forhandlingene
skjer for åpne dører. I særlige tilfelle kan
utvalget behandle saken skriftlig.
Reglene i kapittel 6 om habilitet gjelder
tilsvarende for medlemmene av Tilsynsutvalget.
Tilsynsutvalget kan gi utvalgets leder eller
et annet av utvalgets medlemmer myndighet til å avvise en klage når det ikke
foreligger klageadgang etter loven her
å avgjøre en klagesak når klagen er åpenbart ubegrunnet.
Tilsynsutvalgets vedtak i disiplinærsaker er
offentlige i anonymisert form.
§ 239. Tilsynsutvalgets vedtak kan ikke
påklages etter forvaltningslovens regler.
Partene i saken kan bringe Tilsynsutvalgets
vedtak inn for tingretten ved søksmål.
Søksmålsfristen er to måneder etter at
partene ble underrettet om Tilsynsutvalgets
vedtak.
Retten kan bare prøve vedtakets lovlighet.
Ved prøving av vedtakets lovlighet skal retten ta stilling til om vedtaket er
innholdsmessig lovlig, om det er truffet av
den myndighet som kreves etter loven her
og om det er blitt til på lovlig måte. Ved
behandlingen i tingretten og lagmannsretten skal retten settes med meddommere.
§ 240. Kongen kan gi nærmere forskrifter
om organiseringen og behandlingen av
disiplinærsaker i Tilsynsutvalget.

§ 238. Tilsynsutvalgets avgjørelser om disiplinærtiltak er enkeltvedtak etter forvalt-
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Tilsynsutvalget har i og for seg ingen bemerkninger til de etiske
prinsipper for dommeratferd som utvalget har foreslått.
(Høringssvar fra Tilsynsutvalget til det nye forslaget om etiske prinsipper for dommerne)

Vanskelig å være uenig i etiske

prinsipper

forslaget fra arbeidsgruppen, foreslåtte prinsippene meget
Tekst: Marit Aschehoug
har overskygget den viktige
generelt utformet og de vil
Foto: Aina Johnsen Rønning diskusjonen om innholdet i
ikke gi dommerne noen veide foreslåtte etiske reglene.
ledning i konkrete situasjo– Prinsippene er svært gene- Med de foreslåtte prinsipper ner. Bakgrunnen for at Tilvil det fortsatt være overlatt
synsutvalget for dommere i
relt utformet, og det er vansin tid tok initiativ til
skelig å være uenige i dem. I til Tilsynsutvalget å
trekke opp de
å få utarbeidet
noen få tilfelle er reglene
Prinsippkonkrete
etiske regler
søkt noe nærmere presisert.
grensene
for domDet kan reises spørsmål ved
ene bør ha
mere, var
om akkurat disse områdene
for hva
som formål å være idealer
blant
er de områdene der det er
som er
som dommerne bør strekke
aksepannet for
størst behov for presisering.
å sikre
tabel
Tilsynsutvalget beklager at
seg mot og bør ikke kobles
dommedomdiskusjon om prosess i foropp mot disiplinærratferd.
mernes
bindelse med etablering av
reaksjoner
Bortsett
rettssikarbeidsgruppen (AaslandAsker og Bærum tingrett
kerhet ved
gruppen) som skulle utarbei- fra de få tilfellene, der
at dommerne
de utkast til etisk regleverk
prinsippene er noe
gjennom et etisk
for dommere, og diskusjonen om detaljeringsgraden i
nærmere presisert, er de
regelverk ville få en kla-

,,

rere oppfatning av hvilken
atferd som var forventet av
dem, og hvor grensen går for
hva som kan gi grunnlag for
disiplinærtiltak. Reglene
skulle også tjene som signal
til omverdenen om hva slags
dommeratferd man kan forvente å bli møtt med. Tilsynsutvalget mente at utvalget gjennom sitt arbeid så
langt hadde søkt å gi standarden ”god dommerskikk”
et nærmere innhold, og at
tidspunktet var kommet for å
forsøke å utvikle profesjonsetiske regler for dommere.
Behovet for å utarbeide etiske regler for dommere ble i
sin tid tatt opp av Domstolkommisjonen. I høringsrun-

Dokumenthåndtering/arkiv og timeregistrering/fakturering
- i ett og samme system!
Vår løsning bygger på tilbakemeldinger fra kunder

Advisor er et ledende system
for små og store time-, dokumentog kunnskaps-intensive miljøer.

XTest oss på vår e-post løsning
XSpar tid – jobb i riktig rekkefølge

Et produkt med riktig forhold pris/nytte
XDet skal være unødvendig å sette
løsninger fra ﬂere leverandører

Start med timeregistrering, og ta senere
i bruk funksjoner for fakturering, e-post,
dokumentbehandling, fristhåndtering,
kvalitetssikring, erfaringsarkiv m.m.

sammen

Vårt supportapparat har aldri hatt utskiftinger
XVåre

kunder kjenner oss

telefon: 33 48 43 00
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Aaslandgruppens forslag ligger på nett
– Aaslandgruppens forslag til etiske retninger har ikke forsvunnet fra
nettet, men de forsvant fra Domstoladministrasjonens nettside
samtidig som vi opprettet eget
nettsted for Tilsynsutvalget for
dommere. Da ble siden med på
flyttelasset dit, sier Domstoladministrasjonens sjef Tor Langbach i en
kommentar.
På spørsmålet om Domstoladministrasjonen vil legge ut det nye forslaget til etiske prinispper på nettet, sier Langbach at dette forslaget som det var høring på nylig, er

den etter at Domstolkommisjonen la frem sin innstilling, tok flere høringsinstanser, blant annet Den norske
Dommerforening, opp det
betenkelige ved at det ble
etablert et disiplinærorgan
for dommere før et etisk
regelverk var på plass. Justisdepartementet ga i Ot.
prp. Nr 44 (2000–2001)
uttrykk for at også departementet så betenkeligheter
ved å etablere et sanksjonssystem uten at det samtidig
ble utviklet et sett skriftlige
profesjonsetiske regler for
god dommerskikk. Men
departementet mente at tiden
ikke var moden for å utvikle
et regelsett som kunne gi
noe mer enn en generell

ikke publisert på noe nettsted.
– Det er selvsagt ført i journalen og
ikke hemmelig på noen måte. Men

henvisning til ”god dommerskikk”.

Ikke et profesjonsetisk
regelverk
De prinsippene som nå er
foreslått er, etter Tilsynsutvalgets oppfatning, ikke det
profesjonsetiske regelverket

vi kommer ikke til å legge det ut på
dette stadiet, men det blir selvsagt
lagt ut når prosessen er avsluttet.

som man så for seg, og det
vil fortsatt være opp til Tilsynsutvalget for dommere
gjennom sine vedtak å definere det nærmere innhold i
hva som er god dommerskikk. Tilsynsutvalget mener
at utkastet til etiske regler
for dommere, utarbeidet av

arbeidsgruppen ledet av
Gunnar Aasland, inneholder
mange gode forslag og formuleringer.
Som Tilsynsutvalget uttalte i
sin høringsuttalelse av 28.
januar 2008, så utvalget
frem til å få på plass et slikt
regleverk.
Tilsynsutvalget for dommere
vil på denne bakgrunn
uttrykke at det er ønskelig at
dette utkastet fortsatt vil
være tilgjengelig i domstolene og tjene som veiledning
for dommerne i det daglige
arbeidet.

Julius. Ørenberg Bokbinderi A/S
Fernanda Nissens gate 3, inngang 2
(tidl. Sandakerveien 110)
PB. 4742 Nydalen, 0421 Oslo

Telefon: 23 05 80 20
Telefaks: 23 05 80 39

Hjemmeside: http://www.bokbinderi.net
e-mail: julius@bokbinderi.net

Send tidsskriftene til oss for innbinding.
Julius. Ørenberg Bokbinderi AS

Ring
oss!!

Postboks 4742, Nydalen 0421 Oslo Tlf: 23 05 80 20 Faks: 23 05 80 39
julius@bokbinderi.net
Vi binder inn alle typer tidsskrifter på samme håndverksmessige måte som alltid.
Vi ønsker alle kunder velkommen til oss.
Hilsen
Stein Julius Johansen, Sigurjon Einarsson og alle bokbinderne våre
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Advokatforeningen er helt enig med Dommerforeningens nåværende leder om betydningen av dommernes uavhengighet. Det er
imidlertid ikke nødvendigvis noen motsetning mellom å ha forholdsvis detaljerte etiske regler og å ha uavhengige dommere.

Uavhengighet og regler kan

kombineres

Tekst: Marit Aschehoug
Dommernes avhengighet er
et helt sentralt og grunnleggende element i et rettssamfunn og er understreket i det
internasjonale arbeid som er
gjort i regi av FN og Europarådets konsultative råd for
europeiske dommere, CCJE,
sier Merete Smith i Advokatforeningen.
– Som påpekt av Aaslandgruppen er dens forslag i
stor grad basert på ”The
Banglore Principles of Judicial Conduct”. CCJE (Europarådets konsultative råd for
europeiske dommere) har
avgitt en Opinion
no 3 ”On the Principles and
Rules Governing Judges’
Professional Conduct, in

– Det avgjørende for oss er at
reglene er slik at de gir en reell
veiledning til dommerne og til
Tilsynsrådet, sier Merete Smith.

particular Ethics”. Her fremheves at dommere bør veiledes av skrevne prinsipper for
dommeradferd.

Det sies også at disse prinsippene, som bør utformes
innenfor det enkelte land,
bør holdes klart atskilt fra
regler knyttet til disiplinæransvar for dommere ved at
overtredelse av prinsippene
ikke i seg selv skal gi grunnlag for disiplinærtiltak.
Aaslandgruppen konkluderer også med at det ikke bør
kunne være tale om å
reagere med disiplinærtiltak
mot alle overtredelser av de
yrkesetiske regler. På den
annen side bør det ikke bli
tale om disiplinærtiltak uten
at det foreligger overtredelse
av disse reglene.

Formell status
– I vår høringsuttalelse til
det nye forslaget har Advokatforeningen fastholdt

Language Power Center – Translation dept.
• Over 80 høyt kvalifiserte fagoversettere.
• Vi oversetter til og fra alle språk i verden.
• Ekspressoversettelse – vi leverer på dagen.
• Konfidensielt, raskt, profesjonelt med fornuftige priser!
• Statsautoriserte translatører.
• Vi leverer alltid som avtalt.
E-mail: language.power@online.no
www.languagepower.no

Tlf: 22 47 86 50
Fax: 22 42 11 85

Medlemstilbud – avtale med Den Norske Advokatforeningen.
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behovet for at reglene som
utarbeides må ha som siktemål at de kan nyttes av
Tilsynsutvalget, sier Smith.
– Et springende punkt er
hvilken formell status etiske
prinsipper skal ha; om de
skal vedtas som forskrift.
Advokatforeningen har forståelse for standpunktet at
fastsettelse av forskrift om
dette kan anses
problematisk.
For Advokatforeningen er
det imidlertid ikke avgjørende at reglene/prinsippene
fastsettes som forskrift. Det
avgjørende for oss er at
reglene er slik at de gir en
reell veiledning til dommerne og til ”brukerne” av dommertjenester, og at de kan
benyttes av Tilsynsrådet i
deres behandling av klager
mot dommere. Selv om det
store flertall av dommere
opptrer slik som dommere
bør, er det vår oppfatning –
på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre medlemmer
– at det finnes tilfeller hvor
det er behov for korrigering
av dommeres adferd.
Dette vil være lettere å
påpeke dersom man har
regler/prinsipper som denne
adferden kan måles mot,
understreker Smith.

BØKER OG TIDSSKRIFTER fra
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Revisors
Håndbok

Merverdiavgift
i regnskapet
Kr 825,–

pr. 1. januar

10

Kr 210,–

Aktuelle

SATSER
1. januar

10

Pakker à 25 stk.: kr 125,–
Pakker à 100 stk.: kr 335,–

Revisors Håndbok 2010

Merverdiavgift i regnskapet 2010

Aktuelle satser pr. 1. januar 2010

En samling av de viktigste lover, forskrifter,
regler m.m. som gjelder for revisjon og regnskap. En lisens til tittelens eBok følger med
papirutgaven. Ny utgave i januar 2010.

Et stikkordsmessig oppslagsverk og nyttig
supplement til lover, forskrifter, meldinger og
uttalelser om merverdiavgift. Ny utgave i januar
2010.

En 8-siders lommefolder som inneholder satser
for bl.a. avgift, skatt, betalingsterminer og bilgodtgjørelse. Ny utgave i januar 2010.

Merverdiavgiftsloven
– en presentasjon

Kr 240,–

STYRETS

aksje

Kr 240,–

Kr 275,–

lovgivningen

arbeid og ansvar

8. utgave

Merverdiavgiftsloven
– en presentasjon
En praktisk og nyttig presentasjon av den nye
merverdiavgiftsloven. Boken inneholder også
lovspeil. 1. utgave desember 2009.

Styrets arbeid og ansvar

Aksjelovgivningen

Kortfattet og praktisk orientering om styrearbeid i henhold til aksjelovene, regnskapsloven
og revisorloven. Ny utgave i november 2009.

Boken presenterer aksjelovene på en praktisk
og nyttig måte. Særtrykk av lovteksten ﬁnnes
bakerst i boken. Åttende utgave er ajourført med
lovendringer pr. september 2009.
Rita Granlund

Anders Gøbel

Sjur Holseter

Kjetil Rimstad

Konsernregnskap

NORWEGIAN

VAT Act

Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS

Kr 390,–

IFRS PÅ NORSK

Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder

Kr 775,–

Kr 490,–

2009

Norwegian VAT Act

IFRS på norsk

Konsernregnskap

Ny merverdiavgiftslov 2009 i engelsk oversettelse, i kombinert papir-elektronisk format.
Ny utgave i januar 2010.

Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Samlingen er
basert på vedleggene i IFRS-forskriften. Med
trykt eksemplar følger en lisens til tittelens
eBok. 3. utgave september 2009.

Boken omhandler gjeldende internasjonale regnskapsstandarder med fokus på IFRS 3 og IAS 27 for
regnskapsår som påbegynnes etter juli 2009.
GRS omhandles i eget kapittel hovedsakelig med
utgangspunkt i NRS (F) Virksomhetskjøp og konsernregnskap (nov. 2009). Planl. utgivelse jan./
feb. 2010.

Bestill bøkene på revisorforeningen.no

Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.

DOMMERE OG SALÆR

Ved forsvarerbytte før hovedforhandling skal avtroppende
forsvarer skal honoreres etter reglene i salærforskriften, men
domstolene behandler denne fastsettelsen ulikt.

Irritert

over forskjellig salærpraksis
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
– Forsvarere bruker masse
tid, krefter, irritasjon og ikke
minst frustrasjon på å
besvare henvendelser fra
domstoler som i mangel av
kunnskap ikke forstår, eller
vil forstå, henholdsvis stykkpris og salærforskriftene sier
Birgitte Solbø. Daglig leder i
advokatfirmaet Solbø.
Advokatfirmaet Solbø ligger
like utenfor Oslo og har
halvparten straffesaker og
halvparten sivilrettslige
saker. Mange av sakene
berammes i domstoler uten-
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for Oslo, og Birgitte Solbø,
som har ansvar for alt av
fakturering, opplever at de
ulike domstolene og dommerne innenfor de ulike
domstolene har helt forskjellige tilnærminger til regelverket rundt fastsettelse av
honorar ved forsvarerbytte.

Hva kan domstolen
kreve?
– Oslo Tingrett, som så vel
andre domstoler praktiserer
forskriftene ulikt, og det er
derfor opptil hver og enkelt
dommer å avgjøre salærutbetaling. Enkelte dommere
tar oppgaven svært alvorlig,
mens andre må sies å gjøre

det motsatte, sier Solbø.
Honorar ved forsvaDet var i høst at det virkelig
rerbytte
rant over for Birgitte Solbø,
Solbø viser til at advokaten
etter at en dommer gjentatte
kan ha lagt ned mye arbeid
ganger hadde bedt om ytter- for klienten før hovedforligere dokumentasjon på
handling, og at forsvareren
arbeidsoppgave og timeliste. risikerer å miste mye av
Dokumentasjonen var i tilhonoraret han ellers ville fått
legg taushetsbelagt, blant
dersom klienten skifter forannet ba de om å få se
svarer før hovedet strategidokuforhandling.
ment, og jeg
Blant annet
viste til at
skal man
- Oslo
dette kunne
ikke ta
Tingrett, som
vi ikke
med
så vel andre domstoler
oversende
det
domstoarbeipraktiserer forskriftene
len. Da
det
ulikt.
fikk vi svar
man
Birgitte Solbø
om at vi
har gjort
kunne sladde
mens klide taushetsbeenten sitter i
lagte dokumentene,
varetekt. To av
noe som er meningsløst
klientene til Solbø har
siden dommeren jo vet hvem sittet varetektsfengslet i ett
klienten er. Pengene har vi
helt år, og det er fremdeles
enda ikke mottatt, og for et
ikke berammet noen hovedlite firma som oss er det
forhandling i saken. Uklarbelastende å ha 400.000,heter i hvordan man regner
utestående på ubestemt tid.
ut salær ved forsvarerbytte
Samtidig med denne saken
er uholdbart i lengden,
hadde vi en liknende sak,
mener Solbø.
der vi brukte like mye tid og – Forarbeidene ble til en forressurser, og der pengene ble skrift ved inkurie. Det er vel
utbetalt raskt og uten ytterli- og bra at dommerne stiller
gere spørsmål. I hvor stor
spørsmål ved arbeidsoppgautstrekning kan en domstol
ven, men dersom domstovurdere hva som er rimelig
lene hadde lest og forstått
og nødvendig i en sak, og
forskriftene med kommentahva kan de utover utførlige
rer, ville mange av spørsmåtimelister kreve dokumenlene blitt besvart. At domtert? spør hun.
merne kommer med stadige
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Svarene forbyttet
I enqueten med forsvarsadvokaterer
som svarer på Tor Langbachs kritikk om
at forsvarere kan risikere å miste sin
medmenneskelighet, ble svaret fra Ove
Andersen tillagt Mette Yvonne
Larsen. Advokatbladet beklager. Her er
tekstene slik de skal være:
Ove Andersen:
– Jeg er ikke red for å bli ”forflatet” eller
”umenneskelig” som følge av forsvarerrollen. Tvert i9 mot synes jeg rollen er
givende stort sett og gir meg øket innsikt i at livet er mangfoldig og at kortene som ”deles ut” til hver enkelt av
oss er svært ulikt fordelt og ikke er
utdelt ”rettferdig”.
Langbachs uttalelser virket ikke overveide, og jeg finner det underlig at han
fastholder og forsterker dem og gjør
dem generelle og ikke bare knytter dem
til Staffs innspill.

henvendelser og spørsmål,
er problematisk for små firmaer. Hadde vi fått en
avkortning på 100.000,- ,
ville det vært til å leve med,
men utestående beløp er
vanskelig. For en bedrift
med 10 millioner i omsetning er 400.000,- mye.
Hvor lenge kan en dommer
sitte på en salæroppgave?
spør Solbø.

gaver i retur. Dette medfører igjen unødig arbeid for
forsvarere, og burde vært
unngått, sier Solbø oppgitt. Dommernes holdninger tar på humøret.
– Vi føler oss mistenkeliggjort, at vi farer med løgn.
Det vi sender inn er reelt,
vi finner ikke på noe,
avslutter hun.

– En dommer i Oslo Tingrett
har gjentatte ganger bedt om
ytterligere dokumentasjon på
arbeidsoppgave og timeliste.
Pengene har vi enda ikke
mottatt, og for et lite firma
som oss er det belastende å
ha 400.000,- utestående på
ubestemt tid. Det sier Birgitte
Solbø, daglig leder i advokatfirmaet Solbø.

Mette Yvonne Larsen:
– Jeg har av og til sagt nei til saker som
jeg tenker at jeg ikke ønsker å bli identifisert med, blant annet av hensyn til
egne barn, men det er ekstremt sjelden.
Nettopp de mest belastede trenger gode
forsvarere.
Det som eventuelt stjeler min medmenneskelighet er noe helt annet enn forsvarerrollen, det kan for eksempel være
det å som advokat på mange måter
befinne seg på ”solsiden” både ressursmessig og i forhold til anseelse og
respekt fra omverdenen, sånn at man
glemmer hvilke problemer folk nederst
på rangstigen har.

Klar over problemet
2 x salærsats for
kontorforretning
Den daglige lederen har til
og med opplevd at dommere ikke har fått med seg
sentrale høyesterettsdommer i fastsettelsen.
– Godtgjøring for fengslingssaker skal honoreres
etter stykkprisforskriften,
og sendes den aktuelle
domstol. Noen ganger velger klientene å ta en ”kontorforretning”, og denne
forretningen skal i følge
Høyesteretts dom fra 2006
honoreres med 2 ganger
offentlig salærsats. Dette er
det fortsatt mange av landets dommere som ikke
vet, og sender arbeidsopp-

Direktør i Domstoladministrasjonen Tor Langbach sier
han er klar over at det er
klare ulikheter dommere og
domstoler imellom når det
gjelder behandlingen av
spørsmål knyttet til salærfastsettelse, opphevelse av
bostedsforhold og forsvarerskifte.
– Flere sider ved dette er
tatt opp med justisdepartementet, som har bebudet en
gjennomgang av salærforskriften. DAs syn er at dette
arbeidet bør prioriteres i
departementet, sier Langbach.

ENKLERE INNRAPPORTERING

ett kort - én kode
for Altinn og Rettsråd.no

Glem passord og engangskoder - bruk
Buypass Smartkort for sikker identifisering
og elektronisk signering hos Altinn og
Rettsråd.no.
Gå til www.buypass.no for mer informasjon og bestilling.
Her finner du også fullstendig oversikt over våre brukersteder.
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DOMMERE OG SALÆR

Får forsvarerne betalt for jobben de har gjort dersom klienten
bytter forsvarer før hovedforhandling? Nei, mener flere
forsvarere.

Får man skikkelig

salær
ved forsvarerbytte?
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Vi har bedt flere forsvarere
se på problemstillingen
rundt salærberegning ved
forsvarerbytte.
– Ja, dette er et reelt problem.
Timeføring under varetektstiden aksepteres bare i liten
utstrekning, fordi dommeren
vil mene at 0,15/dag dekker
dette. Jeg har opplevd allikevel å få salær for slik tid etter
advokatbytte dersom man
kan dokumentere at tidsbruken gjelder bevisførsel i
hovedforhandling. Jeg mener
problemet langt på vei kan
løses ved at det tas inn en
bestemmelse i straffeprosessloven om at advokatbytte
nærmere hovedforhandling
enn 8 uker krever særlige
grunner, sier Ole Tom Røed.
– Domstoler og fylkesmenn
er ofte vanskelige å ha med å
gjøre når arbeidet er omfattende og salærkravet høyt.
Det virker generelt som vi
advokater i økende grad
møter liten forståelse for at
arbeidet ofte kan bli omfat-
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tende, selv om det er helt
nødvendig for å utføre et forsvarlig forsvarerarbeid. Jeg
har ikke hatt problemer med å
få betaling for arbeid jeg har
gjort i samband med at klienten sitter i varetekt, men det
er da veldig viktig at man
fakturerer forløpende fra
fengsling til neste fengsling. I
varetektsperioden bruker man
jo selvfølgelig mye tid på å
sette seg inn i saken. Man
mister generelt mye av inntjeningen sin dersom klienten
bytter forsvarer før hovedforhandling, og her kunne våre
rettigheter med fordel blitt
bedre. Har man satt av flere
uker til å være i retten i en
bestemt sak, kan dette bety et
bortfall i inntekt på flere hundre tusen, uten at det gis noen
rett til kompensasjon for
et slikt inntektsbortfall,
sier Anne
Kristine
Bohinen.
– Det er naturlig at retten vurderer salæroppgavene nøye,
de forvalter tross alt offentlige
midler. Når det gjelder omfattende saker er det ofte også

snakk om mye penger.
Gjennomgående har dommerne god vurderingsevne, men
enkelte avgjørelser vedrørende
salær gir det inntrykk at en del
dommere ikke har den kompetanse det er å ha vært advokat. Mange av disse dommerne vil nok la seg overraske
dersom de fikk erfare hvor
mye tid som reelt sett går med
på å forberede seg skikkelig,
også til sider ved en sak som
ikke ender opp som et poeng i
retten, sier Annette Barlinn.

Jeg har forståelse for at det
offentlige vil begrense utgifter til dobbeltarbeid som oppstår ved advokatbytte, men
jeg anser det som en feilaktig
anvendelse av regelverket
når den ”gamle” advokaten
ikke får honorert sitt arbeid
fullt ut. Slik honoreringen
praktiseres i dag, kan det føre
til at mange velger å forberede saken svært tett opptil /
kvelden før hovedforhandling, sier Knut Gunnar Brindem.

– Jeg har den erfaring at det
ved saker som honoreres
etter stykkpris for advokatene
fremstår som ganske vilkårlig hvordan domstolene fastsetter salæret og fordeler dette mellom ny og gammel
advokat. Dette blir kun etter
domstolenes skjønn. Dette er
svært urettferdig for den
advokat som har nedlagt
arbeid på å forberede en sak i
god tid før hovedforhandling.
Min erfaring er at dersom en
klient bytter advokat kort tid
før hovedforhandling, så vil
den ”gamle” advokaten uansett stå igjen som tapende
part. Han vil aldri få godtgjort alt arbeid som er utført.

– Ved utsettelse av hovedforhandling, eller forsvarerbytte,
sender jeg salæroppgave vedlagt timeliste. Har aldri opplevd problemer. Kanskje jeg
er for forsiktig med timeføring. Når jeg ser andre salæroppgaver, hva enten sivile
saker eller straffesaker, undres
jeg ikke sjelden over timeforbruket. En gang opplevde jeg
i en sivil sak: _ times telefonsamtale, 3 timers gjennomgåelse av rettspraksis. Det
var før advokaten hadde
møtt klienten, sier Kjell
Holden.
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Det er ikke bare advokatfirmaet Solbø som har reagert på at
domstolene krever utlevert interne dokumenter for å bevise at
de faktisk har jobbet alle timene som er ført opp.

– Utelukket å utlevere

interne
saksdokumenter
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Samtidig er det forståelse for
at dommerne må kvalitetssikre utbetalingene.
– Det vil i større saker ikke
rent sjelden oppstå en grensegang mellom hvor utfyllende opplysninger som kan
/ må gis for å begrunne nødvendigheten av tidsbruken,
og hva som er taushetsbelagt. Utlevering av interne
arbeidsdokumenter må åpenbart være utelukket, men en
viss tilkjennegivelse av hvilke strategier man har arbeidet ut fra må man nok for-

ventes å gi. Men her kan det
oppstå problematiske forhold til taushetsplikten –
f.eks. hvis forsvarer har
gravd i bevisene og funnet
forhold som taler mot klienten. Man kan da ikke tilkjennegi hva man har gravd i,
uten å samtidig avsløre at
her var det ikke noe gunstig
for klienten. Da vil man
også kunne komme i en ubehagelig
klemme der
advokatens
økonomiske
interesser (i
å få utbetalt
sitt rettmes-

sige salær) kommer i konflikt med den absolutte taushetsplikt overfor klienten,
sier Anders Brosveet.
Cecilie Schjatvet legger til at
dette ikke bare gjelder salærberegning, men at dommerne også i andre henseende
presser advokaten når det
gjelder taushetsplikten.
– Når det gjelder taushetsplikten til advokaten så opplever jeg noen ganger at den
er under press fra domstolene. Det er kanskje ganske
spesielt, men i utlendingssaker der klienten ikke har
lovlig opphold i Norge, så
har det hendt to ganger at

klienten ikke har møtt til
hovedforhandling og så oppstår spørsmål om hvor klienten er hen. I det ene tilfellet
ante jeg ikke og det ble problematisert – retten kunne
liksom ikke se for seg at
advokaten ikke visste det.
Men hvis en vet litt om de
forhold denne gruppen lever
under, så er det ikke underlig. Den andre gangen så
visste jeg at klienten var på
flukt fra hjemlandet og til
Norge – jeg visste ikke og
kunne ikke vite så mye om
hva eller hvordan han hadde
tenkt seg til Norge. For alt
jeg visste, var han i en båt,

ADVOKAT- OG DOMMERKAPPER
for damer og herrer – Omgående fra lager
Pris fra kr. 4.500.- inkl. mva og frakt
Storgt. 25, Pb 8744 Youngstorget, 0028 Oslo
tlf. 23 00 34 20 – fax: 23 00 34 21
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på en trailer eller i en by et
sted. For retten var det
underlig at klienten ikke
kunne forklare seg over telefon. For meg så var det ikke
så underlig – for jeg vil jo
helst vite minst mulig om
klientens bevegelsesmønster,
sier Cecilie Schjatvet.

Problematisk
forsvarerbytte
Rutinene til forsvarere som
blir byttet ut er ulike. Noen
sender ut alle dokumenter de
har laget i saken, mens andre
bare sender fra seg det nødtørftigste. I verste fall kan
det for klientene bety at en
ny advokat må starte
omtrent på nytt, og på kort
tid sette seg inn i saken uten
å få fullt ut betalt for det.
– Jeg overleverer ikke uten
videre egne notater og har
heller ikke mottatt dette fra
annen advokat. Jeg kan
imidlertid heller ikke erindre
at det har vært spørsmål om
dette – hadde spørsmålet
kommet ville jeg i utgangspunkt vært positiv til å oversende egne notat med mindre særlige forhold hadde
tilsagt et annet standpunkt,
opplyser Rolf Christensen.
– Man må kunne forvente et
visst samarbeid mellom den
første og den annen advokat,
slik at man kunne unngå at alt
arbeidet måtte gjøres om
igjen. I et slikt tilfelle måtte
man under enhver omstendighet kunne kreve at den nye
advokat får strategidokumenter utlevert. I den relasjon
foreligger ingen plikt til fortrolighet. Da får den nye
advokat også et grunnlag for å
argumentere med hvorfor det
var nødvendig å gjøre ting om
igjen. Jeg ville ikke en gang
vurdert å overta en sak etter
en annen advokat som hadde
opparbeidet et salær på kr.
400 000 uten klar aksept fra
retten på at jeg ikke ville få
avkortning, eller i det minste
en garanti for at jeg ville få
betalt for nødvendig arbeid,
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sier Arild
Dyngeland.
– Hva jeg
leverer
videre
avhenger litt
av hva som
er gjort, litt
av kvaliteten på det, og litt av
hvor mye tid som er brukt. I
prinsippet opplever jeg at jeg
er forpliktet til å utlevere alt,
også mine notater. Jeg tror
neppe at mine håndskrevne
notater vil være verd mye for
andre, men lager jeg egne
notater om trafikkdata, analyser, rapporter fra gjennomgang
av kommunikasjonskontroll
og lignende som jeg tror kan
være arbeidsbesparende for
etterfølger, vil jeg utlevere dette til ham, men ikke til andre.
Tapet vil forhåpentlig aldri ligge på klienten. Den nye forsvarer er forpliktet til å gjøre
en fullgod innsats i saken.
Tapet skal i så fall ligge på
advokaten som påtar seg oppdraget under denne forutsetning, og som helt bevisst påtar
seg et oppdrag med arbeid
som allerede er honorert. Men
han skal ikke risikere avkortning fordi den tidligere advokat har gjort et arbeid som det
ikke er mulig å få noe resultat
av, sier Arild Dyngeland som
legger til at enkelte domstoler
berammer sakene for raskt,
slik at ny forsvarer ikke får tid
til å sette seg inn i saken.
– Jeg tok selv senest i går opp
med de andre medlemmene i
lovutvalget for straffeprosess
at det tidvis nå går litt vel
raskt med beramminger, og at
forslag om nye frister setter
dette i system på en måte som
vil medføre en rekke advokatskifter. Det gir heller ikke alltid god nok tid til få forberede
sakene innenfor korte frister,
siden ingen advokat har bare
den ene saken, og siden det
tar tid å få dokumenter, å
gjennomgå disse, å snakke
med klienten og eventuelle
vitner, og deretter sende
bevisoppgave, sier Dyngeland.

Sakene

hoper
Tekst og foto:
Anita Johnsen Rønning
Det er særlig i Oslo at sakene hoper seg opp. Tingretten hadde i 2009 15–25 % økning på alle saksområdene sine. Særlig øker de sivile sakene og de grove
straffesakene. Engebretsen frykter en ytterligere eskalering av restansene i 2010, siden domstolenes budsjett står på stedet hvil mens politiet de siste to årene
har fått to milliarder mer å drive politiarbeid for.
– Det ville være oppsiktsvekkende om ikke denne satsingen resulterer i flere oppklarede saker. I motsetning til politiet kan ikke vi henlegge saker. En sak inn
er en sak behandlet, og vi må behandle alle saker på
en skikkelig, grunnleggende og rettferdig måte. Økt
oppklaringsprosent i politiet vil gi oss en umiddelbar
effekt i økt saksmengde. Det er ikke slik at vi merker
en økt satsing på politiet ett år eller to etterpå. Vi merker det i løpet av noen få måneder, sier Engebretsen.

Stillingsstopp og IKT-stopp
Hele domstolsnorge merker at årets statsbudsjett ga
mindre til domstolene enn forventet. Det er innført
stillingsstopp, og den teknologiske utviklingen står på
stedet hvil. Prosjektet med elektronisk kommunikasjon med domstolene er lagt helt på is.
– Vi ligger adskillige generasjoner etter på kontorhjelpemidler. Når våre dommere slår på maskinen om
morgenen, må de vente på at officeprodukter fra 2000
skal starte. Da jeg var dommerfullmektig i 1980 brukte vi de samme fysiske saksmappene som vi bruker i
dag, de har bare skåret et hull på forsiden slik at man
slipper å føre inn for hånd hvilken sak det gjelder. Det
er en åpenbar gevinst på å ta i bruk digital kommunikasjon, slik at vi kan gjenbruke data. Nå skanner vi
inn dokumenter manuelt. Om noen spør om dokumenter må vi dykke langt ned i manuelle arkiver, sier
Engebretsen oppgitt.

Tingretten må prioritere
Oslo tingrett har hatt en saksvekst det siste året som
tilsvarer en stor norsk tingrett, uten å få en eneste
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– Det er et snev av domstolopprør over hele landet. Dommere opplever årets budsjett som en del av en langsiktig nedprioritering av domstolene, og mange er bekymret, sier Geir Engebretsen i Oslo Tingrett.

seg opp
i domstolene
dommer ekstra. Opphopningen i saker i
Oslo tingrett vil i følge sorenskriveren
gi seg store utslag på behandlingstidene i løpet av 2010, samtidig som at
effektivitetsreformen i politiet skal gjøre deres etterforskningsarbeid mer
effektivt.
– I straffesaksbehandlingen prioriterer
vi fristsakene; alvorlig kriminalitet, de
som sitter i varetekt og de unge. Det
betyr at vi må prioritere ned noe, og
det er da hverdagskriminaliteten som
blir skadelidende. Men, også i hverdagskriminaliteten finnes det ofre, og
det er du og jeg; den vanlige mann i
gata. Kvaliteten på disse sakene blir
dårligere når det tar lengre tid å få dem
opp for retten. Alle tjener på å jobbe
med ferskvarer, sier Engebretsen.
Oslo tingrett er kanskje den tingretten
som merker presset mest, i og med at
de behandler 20 % av alle tingrettssaker i landet, og har mange av de tyngste sakene. Sorenskriveren tror presset
vil øke ytterligere i resten av landet
etter hvert, i og med at flere faktorer
spiller inn samtidig.

Økning i sivile saker også
– Antall varetektsfengslinger øker nå
så sterkt at det både er et tegn på økt

TVI–SAKER
Beholdning
Innk. sivile
Avgjorte

2006

2007

2008

1344
2283
2494

1523
2401
2227

1367
2136
2315

politiaktivitet. Vi opplever for tiden
mye utenlandsk organisert kriminalitet.
Dette er jo et fokusområde for politiet
nå, og Oslo er en magnet på denne formen for kriminalitet. Økningen i antall
sivile saker tror vi er en effekt av tvisteloven, som jo skulle senke terskelen
for vanlige folk til å ta tvister til retten.
Det har de også gjort, uten at verken
domstolene eller advokatene har reklamert særlig for mulighetene som ligger
blant annet i småkravsprosessen. Nå
utgjør småkrav 10–15 % av våre saker,
og dette tallet er utvilsomt betydelig
større enn tidligere. Finanskrisen har
ført til at antall oppsigelsessaker har
hatt en dramatisk vekst, og vi har aldri
hatt så mange arbeidsrettssaker enn i
2009. Da behandlet vi nærmere 300
slike tvister, en oppgang på hele 30 %
fra året før. Dette vil ikke normalisere
seg umiddelbart etter at norske politikere og media har avblåst finanskrisen.
Tidlige erfaringer viser at antall
arbeidstvister holder seg høyt i et par
år etter at arbeidsledigheten har sunket
tilbake til normale nivåer. Samtidig gir
finanskrisen virkning på næringslivet. I
dårlige tider løper man i større grad
etter dårlige betalere, enn i gode tider.
Selv om situasjonen i Norge har bedret
seg, må norsk
næringsliv
forholde seg
til internasjo2009 Endring
nale økono08 til 09
miske tren1570
+15 %
der, og der
2660
+25 %
vil finanskri2664
+15 %
sen holde seg
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– Da jeg var dommerfullmektig i 1980
brukte vi de samme fysiske saksmappene
som vi bruker i dag, de har bare skåret et
hull på forsiden slik at man slipper å føre
inn for hånd hvilken sak det gjelder. Det
sier sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo
Tingrett med mappen i hånden.

enda i noen år. Alle disse faktorene vil
med andre ord gi domstolene mye å
gjøre i årene fremover, samtidig som at
vi vil merke virkningen av de betydelige ekstrabevillingene til politiet, sier
Engebretsen.

Straffes for effektiviteten
– Storberget sier imidlertid at det ikke
er en krise for norske domstoler, og at
dere er blant de mest effektive i Europa.
– Domstolene opplever å bli straffet for
å ha gjort en kjempeinnsats for å få
kontroll over saksbehandlingstiden.
Det hele minner om dårlig barneoppdragelse, der man premierer de som
bråker mest, og overser de snille og
stille. Domstolene vil nok strekke seg
langt for å ta unna sakene som kommer, men man må ha noe realisme i
hvor mange saker det er mulig å
behandle per dommer. Vi risikerer
igjen å bli flaskehalsen i justissektoren,
advarer Engebretsen.
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Her stod det en morsom innledning om Hegerbergs private Facebookprofil, men han ba tynt om å få slippe og lovet å logge seg av.
Ellers er ikke mangel på humor noe særtrekk ved Magne Skram
Hegerberg, snarere tvert imot. Han ler mye, også av seg selv.

– Vi er rollemodeller for våre

medlemmer

inn i jobben akkurat da
Tekst:Marit Aschehoug
Advokatforeningen varslet
Foto: Aina Johnsen Rønning skilsmisse i det lange forholdet til Juristforbundet.
– Sekretariatet og for så vidt Hegerberg har godt gehør og
også de tillitsvalgte skal
lærte seg ansvar ganske tidvære utstillingsvindu og rol- lig. Det kan komme godt
lemodeller for medlemmene med i den nye jobben. Han
våre. Det er min oppgave i
måtte flytte fra Tingvoll 16
Juristforbundet å sørge for at år gammel til hybel i Krisvi selv er like gode som det
tiansund da han gikk
vi ønsker at medlemmene
musikklinjen på gymnaset.
våre skal være på alt fra
Pianoet var hovedinstrumenarbeidstagerforhold, åpentet, men han kan også spille
het, ledelse og inkludering.
tuba og har spilt i danseorDet sier Hegerberg som kom kester. ”Tu-ba or not tu-ba,

that is the question” smeller
han til med, og ringer i ordspillklokken på kontoret.
Han har stor sans for gode
ordspill. Han liker å spille ad
libitum og lover å arbeide
for å få på plass et piano i
kantinen i Juristenes Hus.
Det er trolig en enklere målsetting, enn å være generalsekretær i Juristforbundet.
– Jeg opplever at samtalene
med Merete Smith i Advokatforeningen i forbindelse
med skilsmissen har vært
preget av åpenhet og vilje til

å få til samarbeide der det er
mulig, sier Hegerberg som
understreker at han fikk en
god dialog med generalsekretærkollegaen en etasje
over. – Vi undertegnet avtalene oss i mellom før jul og
alt det praktiske er på stell.
Skilsmissen har også åpnet
for et nytt og bedre samarbeide om rettspolitiske
spørsmål, og det setter jeg
stor pris på, sier Hegerberg.

Fagforening med plass til partnere?
– Jeg visste om skilsmisseprosessen mellom NJ og
Advokatforeningen da jeg
meldte min interesse for stillingen, forteller Hegerberg.
– Det skremte meg ikke. Jeg
er opptatt av at vi skal ha
ryddige forhold mellom oss,
vi skal ha skikkelig avtaler
som regulerer forholdene,
samtidig som vi skal samarbeide godt på de områder
der vi har felles interesser.
– NJ er en fagforening og
Advokatforeningen en profesjonsforening, så det skulle vel gå greit?
– Ja, NJ er først og fremst en
fagforening for jurister og
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advokater. Vi er gode på
bistand til medlemmer når
det gjelder lønn og arbeidsforhold. Vi er en paraplyorganisasjon for fem seksjoner: Dommere, studenter,
offentlig ansatte stat og
kommune og privat ansatte
jurister. Under disse seksjonene er det inndelt i faggrupper som for eksempel
NJ–stat som har en rekke
grupper for jurister ansatt i
forskjellige typer statlig
virksomhet. NJ privat organiserer de som er ansatt i
privat sektor enten det er
bedriftsadvokater, organisasjonsadvokater, advokatfull-

mektiger, advokater, jurister
eller partnere i advokatfirmaer.
– Vi er imidlertid like mye
en interesse- og profesjonsforening for alle typer jurister, inkludert advokater,
advokatfullmektiger og
dommere – uavhengig av
hvilken sektor man jobber i
og hvilke funksjoner og roller man har. Dette er en viktig del av forbundets profil
og portefølje, ved siden av
fagforeningsbiten
– NJ har forhandlingsrett og
er en fagforening. Hvorfor
vil dere ha med arbeidsgivere, dvs partnere i advokat-
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firmaer?
– Vi har plass til alle jurister.
Vi ønsker å gi et rådgivningstilbud også til partnere
og næringsdrivende jurister.
Også ledere og mellomledere kan ha behov for et
nettverk der vi mener vi har
noe å tilby. Vi ser bl.a. at
mange av våre medlemmer
som er arbeidsgivere og
ledere har behov for påfyll
når det gjelder utøvelse av
arbeidsgiver- og lederrollen.
Videre er ledere og mellomledere også ”vanlig ansatte”
i mange sammenhenger og
har behov for bistand og
rådgivning. Vi er også opp-

– Godt
samarbeid med
juristene

NJs nye generalsekretær Magne Skram Hegerberg er musikalsk.
Det kan komme godt med både i jobben og når han snakker vietnamesisk. Da har uttalen og setningsmelodien alt å si.

tatt av profesjonspolitiske
spørsmål som angår alle
jurister, og som politisk
aktør er Juristforbundet spesielt opptatt av rettssikkerhet
og tilgang til rettshjelp og
juridisk veiledning for alle
borgere. Juridisk kompetanse må være tilgjengelig i
saksbehandling og som
beslutningsgrunnlag i både
offentlig og privat sektor.
– Hvem har dere forhandlingsrett for?
– Vi har stort sett kollektiv
forhandlingsrett i alle sektorer: Stat er i praksis delegert
til Akademikerne, men vi er
største beslutningstaker i
Akademikerne Stat. Dommerne er tatt ut av hovedavtaleverket, og har inngått
separat avtale, også her er
Akademikerne formell avtalepart. Juristforbundet har
også avtaler i kommunesektoren og Spekter (tidligere
NAVO, halvoffentlige virksomheter). Unntaket er privat sektor, hvor vi har noen
avtaler, særlig i HSH-områ-

det. Når det gjelder NHO
finnes det en ”sovende”
avtale som sier at jurister
som er ansatt i privat sektor
selv forhandler sin lønn
lokalt. Her bistår vi selvsagt
der det trengs.
– Hva gjør dere nå som alle
advokatene med kollektivt
medlemskap er utmeldt?
– Vi tilbyr alle advokatene
individuelle medlemskap for
505 kroner i 2010. Da kan
de fortsette sine forsikrings–
og låneavtaler gjennom NJs
medlemstilbud. I tillegg tilbyr vi dem nødvendige
ansvarsforsikringer for
advokater.
– Hva sier fullt betalende
medlemmer til at advokatene får alle fordeler for en
så lav kontingent?
– Representantskapet skal
behandle kontingentspørsmålet i mars i år, og det er
naturlig med en opptrapping
av kontingenten til normalnivå etter hvert, men i 2010
har vi et godt tilbud.

– Advokatforeningens skilsmisse fra Juristforbundet
betyr at vi fortsetter vårt gode
samarbeid på en rekke områder som driften av huset og
utdanningssenteret JUS. Det
sier generalsekretær Merete
Smith (bildet) i Advokatforeningen.
– Vi har regulert samarbeidet
gjennom et nytt avtaleverk og
i tillegg er vi enige om å stå
sammen der vi har felles
interesser, som for eksempel i
rettspolitiske spørsmål, fortsetter Smith. Hun ønsker sin
nye kollega i Juristforbundet
hjertelig velkommen og
understreker at skilsmisseforhandlingene mellom de to foreningene har vært preget av
en god og åpen dialog.

Fagforening –
Profesjonsforening
– Atskillelsen har også definert våre organisasjoner klarere, sier Smith. – Juristforbundet er en fagforening
mens Advokatforeningen er
en profesjons- og interesseforening som ivaretar og følger
opp advokatprofesjonens verdier og interesser. Vi forsvarer
de grunnleggende prinsipper
om advokaters uavhengighet
og taushetsplikt, understreker
Smith. – Men vi arbeider også
for advokatenes økonomiske
og praktiske rammevilkår og
taler advokatenes sak overfor
myndigheter og politikere.
Dette gjelder for partnere,
ansatte advokater i advokatfirmaer, bedrifter og organisasjoner og advokatfullmektiger, sier Smith.
– Advokatfullmektigene er i
ferd med å kvalifisere seg for
advokattittelen, og er en naturlig del av profesjonsfellesskapet. Merete Smith påpeker at
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selv om det kollektive medlemskapet i Juristforbundet er
avviklet, så kan for eksempel
ansatte advokater vurdere om
de i tillegg til medlemskapet i
Advokatforeningen, vil være
individuelt medlem i Juristforbundet. – Det er ikke slik at
man må velge mellom medlemskapene. Det er naturlig
for alle typer advokater å være
medlem i Advokatforeningen,
og så kan man eventuelt legge
til andre medlemskap ved
behov, sier hun.
– Som forening gir vi våre
medlemmer rådgivning, støtte
og hjelp, og tilbyr også fremforhandlede medlemstilbud
og rabatter. Vi har et kompetansemiljø i foreningens sekretariat som hver eneste dag gir
råd til advokater som tar kontakt, og vi utreder problemstillinger knyttet til advokatyrket og drift av advokatvirksomhet, sier Smith.
Hun forteller at Advokatforeningen før jul lanserte Advokatforsikringen som erstatning for de forsikringstilbudene medlemmene tidligere
har hatt tilgang til gjennom
Juristforbundet. Det er også
fremforhandlet et banktilbud
med DnB NOR som er statter
tilbudet gjennom Juristforbundet. – For de fleste av våre
medlemmer er bruddet med
Juristforbundet dermed svært
lite dramatisk, sier hun med et
smil. – Vi tror i dette tilfellet
på “den lykkelige skilsmissen”.

JANUAR 2010

21

Nestleder av justiskomiteen på Stortinget, Jan Bøhler, Ap, vil ha fokus
på at velgerne får valuta for pengene som nå er pøst inn i politiet.
Han er bekymret for styringsstrukturen og manglende koordinering.

– Politiet må

koordineres
bedre
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Arbeiderpartipolitiker Jan
Bøhler er mest kjent som
ihuga oslopolitiker og
treningsnarkoman. Nå skal
han lede regjeringspartiene i
justiskomiteen den neste
perioden. Han har allerede
besøkt domstoladministrasjonen, Orgkrim, landsmøtet
til politiets fellesforbund og
fire politidistrikter. Å få noe
igjen for den ekstra milliarden til politiet blir en viktig
prioritering fremover.
– I forrige periode ble det mye
fokus på økte ressurser til
politiet og til fengslene for å
få flere soningsplasser. Nå går
vi inn i en periode der det
ikke blir vekst i budsjettene,
og det vil handle om hvordan
man bruker ressursene best
mulig. Jeg opplever stemningen i politiet som mer positiv
nå enn tidligere. På landsmøtet til Politiets fellesforbund
ble det en levende debatt om
ressursbruken, sier Bøhler.
– Hva med dommernes og
advokatenes bekymring for
at domstolene ikke får en tilsvarende økning i budsjettene sine?
– Vi hører på de argumentene, og ser viktigheten i å
opprettholde en balanse
mellom domstoler og politi,
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men vi mener det ikke er
noen krise i norske domstoler. Tvert i mot er saksbehandlingstida i norske domstoler blant de laveste i
Europa, sier Bøhler.
– Hvordan skal man øke
effektiviteten i politiet?
– Måten vi i dag måler suksess i politiet på kan oppfordre til gale prioriteringer. Det
lønner seg å oppklare småsaker for å bedre statistikken,
istedenfor å drive forebyggende arbeid eller jobbe med
tunge saker som organisert
kriminalitet. Man må i større
grad samarbeide mellom
politidistrikt, og ikke jobbe
isolert. Det er bekymringsverdig at man jobber uten
overordnet koordinering. For
eksempel sender Økokrim
hvitvaskingssaker ut til politidistrikt som ikke har tilstrekkelig etterforskningskompetanse på området, og
som henlegger sakene. Nettkriminalitet og mobil vinningskriminalitet er andre
områder der man trenger mer
samarbeid og koordinering.
Jeg er bekymret for styringsstrukturen og måltallene.
Etter at jeg kom inn i justiskomiteen oppdaget jeg at det
er fare for at enkeltsaker blir
liggende i hvert politidistrikt,
uten at man ser sammenhengen ……f.eks overgrepssa-

ken jf. Lomme – mannen. Da
er det viktig å stimulere til
bedre samarbeid mellom distriktene. Dette behovet vil
bare vokse og vokse på
grunn av økende økonomisk
kriminalitet, sier Bøhler.

Hardere linje
ovenfor innvandrere
Bøhler følte det naturlig å gå
over til justiskomiteen etter å
ha vært i helse- og omsorgskomiteen i forrige periode.
Som leder i Oslo Arbeiderparti har han lenge vært opptatt av kriminalitet og rusproblemer. Dessuten er han født
og oppvokst i Groruddalen
og har sett på nært hold hvilke utfordringer psykiatri og
rus kan gi. Å bo i et svært
flerkulturelt område har også
gitt ham mye innsikt i dagens
utfordringer.
– Jeg lever midt oppe i problemene og er opptatt av integrering. Ikke minst er innvandrerne selv opptatt av det.
Minioritetsbefolkningen som
bor langs Akerselva har sagt
til meg at de er veldig bekymret for barna sine siden kriminelle asylsøkere og andre selger narkotika i nærområdet.
Å sette krav er noe man skylder innvandrerne. Lar man
kriminaliteten florere i et miljø, slik man gjorde det i det
pakistanske miljøet i forhold
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til A- og B-gjengen, går det
mest ut over innvandrerne
selv. Vi ser at det er ulikt i de
forskjellige miljøene i hvor
stor grad de går over til å bli
aktive medborgere. Patriarkalske tradisjoner, klanmønstre og hevntradisjoner i forhold til familien, samt undertrykkende kvinnesyn, er
viktige elementer som gjør at
enkelte miljøer ikke blir aktive medborgere, og det går
ofte dårligst med. Vi må ikke
være unnvikende i forhold til
kriminalitet i disse miljøene.
Mange tør ikke ta opp for
eksempel dette med khatbruk i somaliske miljøer av
redsel for å bli stemplet som
rasist. Dette er en farlig tendens. Det er mye vold i disse
familiene der mennene tygger
khat. De kan i fase av rusen
bli utagerende. 40 % av
somaliske menn tygger khat,
og bruken er en medvirkende
årsak til at de økonomisk
selvhjulpne blant somaliere i
Oslo øst er helt nede i 13 %.
Jeg mener det er en unnlatelsessynd å ikke sette grenser.
Hadde det vært snakk om
nordlendinger, hadde vi aldri
akseptert det, sier Bøhler og
legger til at tiltak som gratis
kjernetid i barnehagen er et
viktig integreringstiltak, og at
dette Oslo Øst-tiltaket har gitt
nesten 100 % oppslutning om

– Vi mener det ikke er noen krise i norske domstoler. Tvert i
mot er effektiviteten i norske domstoler blant de høyeste i
Europa, sier Jan Bøhler i Justiskomiteen.
barnehagene og skolene melder at de begynner å se virkningen ved at barna som
begynner har bedre norskkunnskaper.

Hilser datalagring
velkommen
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Enorm kapasitet
Stortingsbjella klinger og
Bøhler stikker ut for å stemme. Førstekonsulent Jørn
Nygren setter seg ned for å
holde oss med selskap i

len og til Stortinget?
– Nå bruker jeg hvert fall en
time hver vei, siden jeg jogger. Det vil si, jeg tar alltid
forskjellige ruter, så tiden
det tar endrer seg fra dag til
dag. Jeg tar aldri den raskeste veien, legger han til.
– Du vurderer ikke å flytte
nærmere sentrum, da?
– Det er blokker i Oslo Øst
som er tingen for meg. Da
kommer jeg nært innpå folk.
Det er sosialt. I Groruddalen
føler jeg meg hjemme blant
folk jeg har levd sammen
med hele livet. Jeg kjenner
kulturen der, og har ingen
ambisjoner om villa på vestkanten, sier Bøhler.
– Rekker du noen andre fritidssysler?
– Jeg spiller gitar og liker
musikk. Vi har hytte på
Randsfjorden, men feriene
nå går stort sett til steder der
de har aktiviteter som ungene liker, opplevelsesferier,
sier Bøhler.

^\

Det er en rekke viktige saker
som kommer opp for justiskomiteen det neste året. Bøhler tror man kommer et godt
stykke på vei med resultatreformen i politiet, der man
også skal se på antall politidistrikter og lensmannskontorer. Bøhler ser på internasjonal organisert kriminalitet
som den store utfordringen
fremover. Stortingsmeldingen
om organisert kriminalitet
skal behandles i løpet av året.
Juryordningen skal opp igjen,
og det kommer en lovsak om
psykiatriske pasienter som
ikke er syke nok til å bli tatt
med tvang, men heller ikke
friske nok til å bli fengslet.
Bøhler ser for seg at det kommer en lovendring som vil
rydde opp i gråsonen mellom
politi og psykiatri. I tillegg får
man datalagringsdirektivet
opp til vurdering, et direktiv
Bøhler er positiv til.
– Dersom dette ikke hadde

vært et direktiv fra EU, tror
jeg ikke man hadde hatt noen
stor debatt rundt saken. Da
ville mange flere ment at det
var en selvfølge å etterforske
kriminalitet på nettet ved
hjelp av trafikk data hvor
man gå tilbake mer enn tre
uker i tid. Mye av kriminaliteten på nett er ID-tyveri,
økonomisk kriminalitet og
narkotikasalg, men vi har sett
at kriminelle har brukt for
eksempel Facebook til å organisere andre alvorlige kriminelle handlinger. Man har
skapt en misforstått skremselspropaganda som ikke har
noe med Datalagringsdirektivet å gjøre. Jeg er bekymret
for at datatilsynet ensidig kan
sette en tre-ukersfrist for sletting, og at det blir en situasjon vi må leve med i halvannet år før direktivet trer i
kraft. Da vil vi i lang tid ha
dårlige verktøy for etterforskning av nettkriminalitet, og
det er alvorlig, sier Bøhler.

mellomtiden. Nygren har
ansvar for det praktiske rundt
arbeiderpartipolitikerne.
– Bøhler har en enorm kapasitet. Han jobber for to stortingspolitikere, og er
omtrent alltid på jobb. Han
er her tidlig om morgenen
og sent om kvelden, og er en
tydelig politiker som tør å si
ting som det er og sette
dagsorden, skryter Nygren.
Jobber for to og trener for
fire. Hvordan i alle dager får
han tid til å være sammen
med kjæreste, bonusbarn og
sin egen, voksne datter?
– Jeg skjermer helgene, svarer Bøhler som har jogget
frem og tilbake til stortingssalen på et par minutter.
– Dessuten trener jeg ved å
jogge eller sykle til jobb
hver dag. Jeg liker meg ikke
så godt i treningssentrene,
og trenger frisk luft siden
jeg sitter så mye på jobben.
– Hvor lang tid bruker du på
å komme deg fra Grorudda-
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Advokat Thomas Angell etterlyser en egen lov som både regulerer
adgangen til å permittere og som gir regler for hvordan arbeidsgiver
skal gå frem for å permittere.

– Bør få en egen lov for å

permittere
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Adgangen til å permittere er
ikke lovfestet. Advokat Thomas Angell mener dette skaper uklarheter rundt saksbehandlingen for de bedriftene
som ikke har tariffavtale.
Også i Bodø merkes nedgangstidene, og advokatfirmaet Advokatene Angell, Guldbakke, Helstrøm og Storli
merker en pågang av konkurssaker og arbeidsrettstvister.

Nylig hadde Thomas Angell
en større sak rundt adgangen
til å permittere.
– Etter å ha fått inndratt en
godkjennelse valgte selskapet å permittere alle sine
ansatte, si opp leilighetene
deres og be dem om å levere
inn alt av utstyr. De ansatte
gjorde gjeldende at selskapet
ikke hadde noen intensjon
om å videreføre driften og
permitteringene var derfor
ikke midlertidig ment.
Arbeidsgivere kan i nedgangstider føle seg fristet til
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å anvende
Ofoten
Om man
permittetingrett de
ring
manglovfestet adgangen til å
fremfor
lende
permittere, er det lettere
oppsirettskilgelser,
dene.
å vite hva man har å for
”I hovedfordi
holde seg til.
avtalen
permittemellom LO
ring kan gi
Thomas Angell
og NHO er det
arbeidsgiver
gitt bestemmelser
en økonomisk forom vilkår for permittering
del. Ved å permittere istedenfor å nedbemanne slipper og fremgangsmåte, saksbeman å betale under oppsigel- handlingsregler. Da (selskasestiden, dersom de permitpet) ikke er bundet av noen
terte etter hvert søker seg
avtale gjelder disse reglene
over til noe annet, sier
ikke direkte. Det kan likevel
Angell.
reises spørsmål om ikke
hovedavtalens regler gir
uttrykk for gjeldende rett –
Nav nektet
sedvanerett – også på dette
NAV var enig med Angell,
og nektet de ansatte arbeids- området. Dette er lagt til
grunn i enkelte dommer,
ledighetstrygd på bakgrunn
eksempelvis en dom fra
av at de ikke var permittert
Hålogaland lagmannsrett
på grunn av mangel på
inntatt i RG-2001-1098.”
arbeid eller andre forhold
som arbeidsgiver ikke kan
Fordel om det var
påvirke.
lovfestet
– Disse klientene kom i en
– Adgangen til å permittere
veldig vanskelig situasjon.
De opplevde at de mistet ret- følger av ulovfestet rett. Det
kunne være en fordel å lovtigheter de ellers ville hatt
feste dette, særlig når det
dersom de var blitt oppsagt,
gjelder saksbehandlingen.
sier Angell. Også tingretten
var enig med Angell og hans Hvordan går man egentlig
klienter om at permitterings- frem i forhold til permitteinstituttet var blitt misbrukt.
ring? Har man rett til inforI dommen problematiserer
masjon og drøftelsesmøter i
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forkant? Når skal den ansatte
varsles og hvordan? Hvor
lenge kan permittering vare og
slike ting. Alt dette er nøye
regulert i arbeidsforhold som
er tariffbundet. Det er uklart
om de som er utenfor tariffområdet skal være bundet av de
reglene som følger av tariffavtalene når det gjelder saksbehandlingen, sier Angell, som
fikk klare tilbakemeldinger fra
sine klienter.
– De fleste mente at det ville
vært bedre å bare bli oppsagt.
Problemet er blitt enda større
nå når perioden der du kan bli
permittert er vesentlig forlenget. Om man lovfestet adgangen
– Ved å permittere istedenfor å
nedbemanne slipper man å
betale under oppsigelsestiden,
dersom de permitterte etter
hvert søker seg over til noe
annet, sier advokat Thomas
Angell som mener det ville vært
en fordel å lovfeste
permitteringsinstituttet.

til permitteringer er det lettere
å vite hva man har å forholde
seg til, sier Angell.

Uten stillingsvern
Ofoten tingrett er enig i at permisjonen var skjulte oppsigelser, også uavhengig av om
de ansatte hadde fått dagpenger. ”Det hadde vært gunstig for
selskapet og betryggende for
(de ansatte) om de hadde fått
dagpenger, men selv når det
ikke ble innvilget, gjorde ikke
selskapet noen anstrengelser
for å bringe klarhet i situasjonen overfor (de ansatte). (De
ansatte) var uten det stillingsvern som arbeidsmiljøloven
gir,” konkluderes det i dommen.
Selskapet har anket saken, og
siste ord er neppe sagt i så
måte.
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– Påtalemyndigheten i Bodø er veldig flinke til å bruke samfunnsstraff for unge lovbrytere. Klientene er takknemlige, og jeg ser dem
aldri igjen, sier fast forsvarer i Bodø Hilde Guldbakke

Takknemlige for

samfunnstraff
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Hilde Guldbakke er en av tre
faste forsvarere i Bodø. Hun
har fulgt spent med på bodøpolitiets vridning fra fengsel
til alternative straffer for de
unge.
– Politiet i Salten har gjort et
forbilledlig forsøk på å prøve å holde de unge utenfor
den vanlige strafferettspleien. De er flinke med
stormøter der de lar offer og
gjerningsmann møte hverandre for å prøve å bli enige

om et forlik, og det fungerer
fint. Ofte forstår ikke de
unge hva de har gjort mot
andre før de møter ofrene
ansikt til ansikt, sier Hilde
Guldbakke.
Forsvarerne i Bodø møter
lite organisert kriminalitet,
men ellers har de saker
”over hele fjøla”. Mye vold
kombinert med rus.

Mye rus
– Her er det mye rus, som i
resten av landet. Hasj er mye
brukt, men alkohol er den
største utfordringen. Den gir
åpning for vold, mange mis-

ter kontrollen og begår kriminalitet. Det er skremmende. Alkohol kombinert
med Rohypnol er særlig
skummelt, man mister hemninger og det blir utagerende
adferd. Foreldrene er redde
for narkotika, men har ofte
en slapp holdning i forhold
til alkohol. De glemmer
dessuten betydningen av
selv å være gode forbilder.
Dette er en viktig debatt vi
burde ta oftere, sier Hilde
Guldbakke.
Også før det blir en sak hender det at bekymrede foreldre kontakter Hilde Guldbakke. I enkelte tilfeller formidler hun da kontakt med
politiet slik at de kan få tilbud om stormøte.

Samfunnsstraff
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Politiet i Bodø gir ikke bare
de helt unge slingringsmonn.
De benytter seg til fulle av
lovendringen som gir mulighet til utvidet anvendelse av
samfunnsstraff også for
voldsmenn og de langt oppe
i 20-årene.
– Samfunnsstraff er en straffemetode som bør brukes
når det er mulig. Særlig er
det positivt at førstegangsforbrytere som ellers ville
fått ubetinget fengsel, får
samfunnsstraff i form av
arbeid og samtaleterapi, selv
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om de ikke lengre er helt
unge. Jeg ser at dette er
straff som virker. Disse klientene ser jeg aldri igjen.
Om de dømmes til fengsel
fungerer dette som en forbryterskole og unge kriminelle kommer sterkere tilbake på den kriminelle løpebanen. Man ser en negativ
utvikling av kriminalitetsbilde, der vinningskriminalitet
blir til vold, og alkoholproblemer utvikler seg til andre
type rusproblemer. Fengsel
virker ikke på de unge. I
fengsel føler de seg stigmatisert og gir på en måte helt
opp. Fengsel virker nok allmennpreventivt, men ikke
nødvendigvis individualpreventivt for ungdom, sier Hilde Guldbakke som opplever
å ha svært takknemlige klienter når dommen om samfunnsstraff er lest opp:
– Da er de positivt innstilt til
straffen sin. Selv om samfunnsstraff ikke alltid er en
enkel løsning. Eksempelvis
kan de som dømmes til promilleprogram ”sone” i et
helt år, i stedet for å ”bli ferdig” med straffen på noen
dager. Unge som konfronteres med seg og sitt i et stormøte opplever også at straffen er mye tøffere enn de
trodde. De må snakke om
ting de ellers ikke ville ha

Fast forsvarer Hilde Guldbakke i Bodø skryter av Saltenpolitiet og
kriminalomsorg i frihet, og har aldri opplevd å få negative
tilbakemeldinger når hun har prøvd å få til alternative soningsforhold for de unge klientene sine.

snakket om, sier Hilde Guldbakke.

Skryt til politi og
KROM
Hun skryter av Saltenpolitiet
og kriminalomsorg i frihet,
og har aldri opplevd å få
negative tilbakemeldinger
når hun har prøvd å få til
alternative soningsforhold
for de unge klientene sine.
Kriminalomsorg i frihet er
også villige til å tilby sinnemestringstilbud om klienten
har brukt vold.
– Jeg har aldri fått tilbakemelding fra kriminalomsorg
i frihet om at de ikke klarer å
få til en samfunnsstraff. De
er positive og veldig dyktige.
Det eneste de ber om er å få
lengre gjennomføringstid.
Normalt er den på 120 dager,
og det er litt lite til at krimi-

nalomsorg i frihet klarer å få
en god løsning. Dessuten er
det bedre for de som blir
dømt å ta det over lengre tid,
sier Hilde Guldbakke.
Rundt 70 % av tiden jobber
Hilde med straffesaker. Hun
har et ”jevnt sig” av saker,
men typen saker går ofte i
bølger. Nå er det mye sedelighetssaker.
– Men jeg merker at politiet
har lavere produksjon enn
tidligere, og en nedgang i
antall saker. De har fått en
ordning med bedre betingelser og mer fri, slik at
sakene stopper opp hos
juristene, sier Hilde Guldbakke som i snart ti år har
jobbet hos Advokatene
Angell, Guldbakke, Helstrøm og Storli, – ett av de
to største advokatfirmaene i
Bodø.
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Tar du oppdrag med eiendomsmegling og har ansatte som hjelper
deg i prosessen? Da må du sende folkene dine på kurs, ellers
risikerer du store problemer når overgangsreglene går ut.

Radikale

endringer

for eiendomsmegling

ordninger har sørget for staTeksto:
tus quo så langt, men nå renAdvokat og eiendomsmegler
ner tiden ut.
Paul Henning Fjeldheim
Her er de nye kravene og titDriver noen av dine som
lene:
eiendomsmeglere uten
utdanning haster det virkelig Medhjelper:
å kurse dem før de risikerer
sekretærer og andre som
arbeidsledighet. Den nye
hjelper eiendomsmegleren
loven om eiendomsmegling
eller advokaten med praktisvil heve kompetansenivået i
ke gjøremål rundt eiendomsbransjen drastisk. Det vil gi
salget, som for eksempel å
muligheter for flere eienholde visninger, utarbeide
domsoppdrag til advokater,
utkast til salgsoppgaver og
og man antar lønnsomheten i kontrakter. Etter 2010 får
bransjen vil stige.
man ikke lov til å avhjelpe
Men her gjelder det å holde
advokaten, med mindre man
tunga rett i munnen: Etter
har et kurs for å få medhjel31.12.2010, kan man ikke
perkompetanse. Kurset tar 4
gjøre noe som involverer
dager + en eksamensdag, og
eiendomsmeglingsoppdraget kan tas hos Norges Eienuten kursing. Man vil ikke
domsmeglerforbund (NEF)..
kunne arrangere visning
eller sette opp avtalene. Det
Oppgjørsmedhjelper:
eneste man kan gjøre for å
Ansatt som utfører eller
avhjelpe sjefen er å ta telefo- klargjører for oppgjør og
nen når budgiveren ringer –
klargjør dokumenter for
men dersom vedkommende
tinglysning. Til neste år må
vil legge inn bud, kan den
disse ha bestått eksamen
ansatte ikke ta i mot dette
etter å ha blitt kurset hos
uten at den ansatte har
Norges Eiendomsmeglerforutdanning!
bund i 3 dager + en eksaFå advokater har vært klar
mensdag.
over de drastiske endringene
Eiendomsmegler:
som trådte i kraft for to år
En lovbestemt tittel som
siden. Romslige overgangs-

28

JANUAR 2010

advokater ikke kan bruke
(med mindre de også har
bestått eksamen som eiendomsmegler). Eiendomsmeglerutdanningen er 3-årig
med krav om 2 års påfølgende praksis for å kunne
benytte tittelen.

,,

starte i vår! Handelshøyskolen BI i Oslo, Stavanger,
Bergen og Trondheim har
tilbud om kurs og eksamen.
I tillegg har høyskolene i
Sogndal, Bodø og Telemark
slikt tilbud.

Eiendomsmeglerfullmektig:
Megler:
Også en lovbeskyttet
tittel for de som
Også en lovbeskythar eientet tittel, som
advokater,
domsmeDette er en
jurister med
glerekto års prak- veldig viktig lovendring.
samen,
sis, rettser
Bransjen trengte et
hjelpere
bachemed tre års
lor
i
kompetanseløft.
praksis
eienPaul Henning Fjeldheim
etter gamle
domsregler kan
megling
titulere seg med.
eller jurist –
Har du ansatte som
men som ikke
gjør tilsvarende oppgaver
kan bruke ”full tittel”
som en eiendomsmegler,
da de ikke har 2 års erfaring
men som ikke har juridikum i bransjen. Disse kan gjøre
og har jobbet som eiendoms- de samme oppgavene som
megler i to år før 2008, er
en megler kan gjøre, under
det mulig å ta eksamen som
tilsyn av ansvarlig megler
megler uten å måtte sette seg
i tre år på skolebenken.
De heldige kan ta fire kurs
og dertil tilhørende overgangseksamen og så titulere
seg med å være megler.
For å rekke dette MÅ man
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Advokat og eiendomsmegler Paul Henning Fjeldheim har dagene fulle med å kurse advokatsekretærer, overgangsmeglere og andre som
ønsker å bistå med praktiske gjøremål rundt eiendomsmegling også etter 2010.

– Riktig lovendring
Advokat og eiendomsmegler Paul Henning
Kursene blir fort fulle
Fjeldheim var i sin tid landets yngste utdanne- – De som vil fortsette som
medhjelper må ta et kurs
de eiendomsmegler, og måtte i 1985 ha dishos NEF i juni, og jeg
pensasjon for å få lov til å ta eksamen som
frykter at dette kurset raskt
kan bli fulltegnet. De som
eiendomsmegler.
Nå jobber han på BI og har
dagene fulle med å kurse
advokatsekretærer, overgangsmeglere og andre som
ønsker å bistå med praktiske
gjøremål rundt eiendomsmegling også etter 2010.
– Dette er en veldig riktig
lovendring. Bransjen trengte et kompetanseløft. Tidligere var det mange unge,
uutdannede mennesker som
forvaltet boligformuen til
folk flest.
Mange er imidlertid ikke
klar over de nye kravene og
vil få seg en overraskelse
når overgangsperioden er
passert, sier Paul Henning
Fjeldheim.
– Sekretærer og andre som

bidrar med praktiske gjøremål trenger bare et enkelt
kurs for å få medhjelperkompetanse, men de som
vil bistå med budrunder og
befaring trenger nå fire kurs
på BI eller en av de andre
høyskolene som tilbyr dette.
Dette må være gjort i løpet
av året, og påmeldingsfristen hos oss er uke 10. R
ekker man ikke å hive seg
på i denne runden, må man
vente med å jobbe som
megler til alle eksamener er
bestått.
I tillegg sier Kredittilsynet
at de antakelig vil trenge
inntil tre måneder til å godkjenne meglerne, forteller
Fjeldheim.

vil bli godkjent som megler
under overgangsreglene
MÅ uansett ha rukket å ta
kursene før 31.12.2012.
Etter da er toget gått for alltid, sier Fjeldheim.
Fjeldheim tror regelendringene vil føre til en avskalling
i bransjen. Dette er gode
nyheter for advokater med
for lite å gjøre, og vil være
en ny næring for advokater
som vil drive med eiendomsmegling.
– Husk imidlertid på at de
nye reglene krever en egen
forsikring for advokater
som vil påta seg slike oppdrag, sier han. Advokat
Fjeldheim, som har jobbet
med eiendomsmegling i 28
år, kan nå ikke lengre selge
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naboens hus. – Nei, jeg har
ikke tegnet denne forsikringen, jeg vil jo ikke ta
levebrødet fra de jeg utdanner, ler han.
– Reglene er kompliserte,
og tittelbruken er radikalt
innskjerpet, slik at advokater bare kan kalle seg
meglere og ikke eiendomsmeglere. Mange i bransjen
vil måtte slutte fordi de ikke
har eksamen, og man tror
det vil bli dyrere å selge
hus. Færre og bedre skolerte
meglere vil antagelig gi et
høyere lønnsnivå i bransjen,
noe som vil være positivt
for advokater med denne
typen oppdrag.
I alle fall om man har husket å sende medarbeiderne
på kurs, slik at man kan
fortsette driften sin som før,
legger Fjeldheim til.
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En rekke advokater stiller gratis opp for Lars Øyvind Baltzersen og
gir råd via hans nettside Advokat247. Baltzersen har også en rekke
andre nettsider, blant annet en som tilbyr lesning av Tarotkort.

Advokater stiller opp

gratis
for nettgründer

Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Baltzersen har to nettsider
som tilbyr advokathjelp. I
tillegg til Advokat247opptrer mange av de
samme advokatene på siden
eksperthjelp.no. Advokat
Thorleif G Bruland har
lenge vært tilknyttet eksperthjelp.no, og besvarer i tillegg skriftlige henvendelser
på nettstedet Advokat247.
Han har kun mottatt en henvendelse via dette nettstedet.
– Dette er ikke noe jeg får

særlig med inntekter på, det
er mer en måte å markedsføre meg selv på. Det er bedre
å svare på spørsmål fra folk
som tross alt har en betalingsvilje, enn de som bare
ringer for å få gratisråd, sier
Thorleif G Bruland som sier
han tjener rundt regnet
15.000,- i året for å svare på
cirka tre telefoner i uka i tillegg til enkelte skriftlige
henvendelser.

Ser på det som reklame
Mens advokatene på siden
www.eksperthjelp.no får

betalt en del av minuttprisen
som Baltzersen tar (som nå
er 29, 90 kroner pr minutt),
får ikke advokatene som gir
råd via Advokat247 noe som
helst betalt. Her tar Baltzersen 399,- per henvendelse.
Advokat Thomas Myran på
Kolbotn utenfor Oslo sier
det slik: – Dette er en ren
markedsføringskanal, og jeg
bruker ikke mye tid på hver
enkelt sak. Spørsmålene folk
kommer med ligger hakket
over de spørsmålene som
kommer inn på Advokatvakten. Det er sjelden snakk om
tvister, og er den typen
spørsmål folk ellers ikke ville stilt en advokat, sier
Myran, som opplyser at det
er sjelden folk ringer og at
de kommer få oppdrag ut av
markedsføringen.

Enkel rådgivning
Vi utfører alle typer administrative tjenester innen regnskap, lønn,
budsjettering, årsoppgjør/ligningspapirer og økonomisk rådgivning.
Kontakt:
Dag Krogsvold (dag@krogsvold.no / 90 96 75 93)
eller Thor Jacob Smith (thorjacob@krogsvold.no / 93 87 28 87)
Besøk også vår hjemmeside: www.krogsvold.no
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Advokat Hans Chr. Steenstrup hos Hartsang i Oslo er
tilknyttet Advokat247. Han
understreker at dette er
snakk om svært enkel rådgivning.
– I praksis er dette basert på
at man bare kan gi en enkel
orientering, stort sett basert
på et beskjedent faktaunderlag, og slik at det relativt ofte
er nødvendig å anbefale en
videre advokatkontakt for å
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kunne følge opp saken skikkelig. Noen spørsmål er dog
så vidt enkle at det kan gis et
definitivt svar uten videre
oppfølgning. Systemet gir
muligheter for en viss statistikk om henvendelser, og det
er ikke tvil om at det for
mange er en enklere måte å
ta skrittet for en advokathenvendelse. Det merker jeg
også på telefonkommentarene, sier Steenstrup.

Skriftlige spørsmål
Advokat Bruland får av og
til inn dokumenter fra de
som sender inn skriftlige
spørsmål, og da kan han gjøre en mer grundig jobb enn
for de rene telefonhenvendelsene.
– De som sender inn skriftlige spørsmål legger som
oftest ved saksdokumenter,
da har man et bedre grunnlag for å gi råd. Både skriftlige henvendelser og telefonhenvendelser er egnet for
å gi enkle råd, som hvorvidt
de bør gå videre med saken
og hvor man eventuelt kan
gå for å få videre hjelp.
Dersom noen ringer og jeg
ikke kan gi svar på minuttet,
ber jeg dem ringe igjen etter
å ha slått det opp. Ellers blir
det for mye skyting fra hoften, sier Bruland som får

Med søkeordene Advokaten hjelper deg, har nettgründer Lars Øyvind Baltzersen laget en nettside som ligner Advokatforeningens gratistilbud www.advokatenhjelperdeg.no til forveksling.

3–4 oppdrag i året på grunn av deltakelse i eksperthjelp.no, hovedsakelig i
arbeidsrett.
Bruland legger til at fordi mange kvier
seg for å oppsøke advokat, er denne
typen tilbud gode ordninger for å få
avklart enkle spørsmål eller for å få
etablert kontakt med advokat i en tidlig
fase av saken.

Mye for pengene

Advokat Steenstrup opplyser at en del
av henvendelsene medfører videre
arbeid.
– Størrelsen kan variere, men stort sett
er det relativt mindre saker. Saksområdet er hovedsalig arv og skifte, men
også en del fast eiendom og arbeidsrettlige spørsmål. Vederlaget for denne
tjenesten betyr intet inntektsmessig fordi betalingen fra dem som henvender
seg går til å drifte tjenesten, mens
eventuelle videre oppdrag dette medfører i helhet går til den deltagende advo-
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Advokat Geir Nærø i Oslo Advokatkontor har høy kompetanse på fast
eiendom, og mener brukerne av tjenesten får mye igjen for pengene.
– I de fleste tilfeller er det enkle
saker/spørsmål som avklares pr
telefon. Basert på at jeg hovedsakelig arbeider med fast eiendoms
rettsforhold er det mye jeg får
gjort for kr 399,-.
Fordelen for innringeren er et raskt
svar om det er grunnlag for saken
eller ikke. Det kan være saker med
sammensatte problemstillinger for
eksempel både eiendom og skatt
mv. Da vil en opprydding i saken gi
klient mulighet til å løse deler selv
ved f eks ta kontakt med rett offentlig myndighet, skatteetaten mv, sier
Nærø som oppgir kontaktinfo til
innringere som er i en tvist eller sak
som krever advokatbistand.

Hyggelig supplement

kat. Det finnes imidlertid andre tjenester, hvor en andel går til den som drifter tjenesten, og en andel til advokaten.
Medvirkning i Advokat247 isolert sett
er derfor ikke økonomisk interessant
dersom det ikke avleder noe mer,
utover at det gir et betydelig innblikk i
en del praktiske forhold som berører
det rettssøkende publikum. Sånn sett er
det et hyggelig supplement til de mer
daglige gjøremål, sier Steenstrup.
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Nettgründer Lars Øyvind Baltzersen i Oslo sier han vil satse
mer på å tilby advokattjenester på nett, både ved å knytte seg
til flere advokater, og å markedsføre sidene sine bedre.

Vil satse mer på

advokater
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Baltzersen har nylig lansert
siden Eksperthjelp.no på
svensk, og knytter nå til seg
svenske advokater. I dag kan
klienter kontakte advokatene
som Baltzersen har knyttet
til seg via epost og telefon.
I fremtiden vil nettbrukere
kunne chatte direkte med
advokatene. Den svenske
nettsiden har allerede en slik
chattefunksjon ferdig.
Baltzersen sier at han vurderer både forretningsmodellen
og inntjeningen fortløpende.
Blant annet er det
33 % dyrere å ringe de
norske advokatene, enn å
ringe de svenske.
– Dette er et satsingsområde

for oss. Jeg tror på kommunikasjon via nett. Folk som
har en juridisk problemstilling googler det gjerne først.
På siden vår blir man presentert for advokaten og lett
kan komme direkte i kontakt
med ham. Her treffer du
advokaten selv, og ikke forværelset eller en sekretær.
Slik senker vi terskelen for å
komme i kontakt med en
advokat. Folk flest føler
ellers det er skummelt og at
de møter store dører når de
skal komme i kontakt med
en advokat, og ved hjelp av
en slik tjeneste vil flere få
juridisk hjelp, sier
Baltzersen.
– Dere har to forskjellige
forretningsmodeller, én der
man betaler per oppdrag og

én der man betaler per
minutt. Hva er mest
populært hos brukerne?
– Vi ser at enkelte vil ha
kostnadskontroll, mens
andre vet at de ikke trenger
prate lenge og synes det er
greit å betale per minutt, sier
Baltzersen.
– Hvor mye får advokatene
for rådgivningen?
– Advokatene får en god del
av inntektene for tellerskrittene. Vi tar en liten margin
av dette, sier Baltzersen.
– Er det tilfeldig at
Advokat247 har layoutmessige likhetstrekk med Advokatforeningens nettsider for
publikum
www.advokatenhjelperdeg.no,
og at det kommer opp en
annonse for Advokat 247

… Ikke så skummelt å ta kontakt med en advokat via nettet,
tror nettgründer Lars Øyvind
Balterzen.

dersom man søker på advokaten hjelper deg?
– Ja, vi var først ute på nett,
i alle fall med eksperthjelp.no. Google er viktig
for alle som skal markedsføre seg på nett, sier Baltzersen.
– Vil slike løsninger som din
bli stadig viktigere for advokatene, tror du?
– Definitivt. Kundene finnes
på nett, er ikke advokaten på
nett, så sliter han, sier han.

1000 på advokatforeningens nettside daglig
– Når noen forsøker å etterligne vår publikumsnettside
www.advokatenhjelperdeg.no,
så betyr det bare at den er
veldig bra.
Det sier generalsekretær
Merete Smith i en kommentar
til at nettgründer Lars Øyvind
Baltzersen har lansert nettsiden advokat247.no med søkeordene Advokaten hjelper deg
og med en design som ligner
mye på Advokatforeningens
gratis nettside for publikum.
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– Vi har 1000 unike bruker
på våre sider hver eneste
hverdag og vi ser at de advokatene som stiller opp for å
svare, de får mange spørsmål.
Smith forteller at statistikken
på
www.advokatenhjelperdeg.no
viser at mange vil vite mer
om samliv og samlivsbrudd.
– Risikotesten er veldig
populær, og det temaet publikum oftest søker informasjon

om, er separasjon.
Advokatforeningens nettsted
ble lansert i 2007 etter et
omfattende arbeid med kartlegging av behov og informasjonsstruktur.
– Vi har lagt ned store ressurser og arbeid i denne
publikumstjenesten, forteller
Smith. – Det er en strålende
anledning for våre medlemmer til å markedsføre seg
mot nye klienter. Medlemmene har også muligheten til
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å kjøpe en annonse på siden
og fremheve sitt eget firma
og kompetanse.
Merete Smith minner samtidig medlemmene om at de
må oppdatere informasjonen
om seg selv på nettet. – Det
er viktig at publikum finner
korrekte opplysninger når de
søker etter advokat på
www.advokatenhjelperdeg.no,
sier hun.
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7000 advokater
gir forhandlingsstyrke
Med over 7000 medlemmer har Advokatforeningen
forhandlingsstyrke. Det kommer deg til gode. Blant
annet gjennom lavere pris på den kollektive ansvarsforsikringen. Les mer på www.advokatforeningen.no
eller ring oss på 02203.

Advokat Knut Gunnar Brindem laget selv en juridisk nettjeneste
etter studiene. Her får folk en gratis og uforpliktende vurdering av
saken sin, og råd om hvorvidt de bør gå videre med den.

Advokat laget

nettsiden
selv

Tekst:
Aina Johnsen Rønning
Nettstedene JuridiskBistand.no og Trygdehjelp.no
er lagt opp på en enkel og
grei måte. Nettbrukerne blir
informert om at de kan få en
gratis vurdering av saken sin
mot å sende inn en mail via
nettet. JuridiskBistand.no er
et av Norges eldste nettsteder for juridisk rådgivning
via nettet. Tjenesten ble
startet opp under navnet
nettjuristene.no allerede i
2000. I 2005 skiftet tjenesten navn til JuridiskBistand.no.
– En kamerat og jeg begynte
å utvikle tjenesten for 10 år

siden under siste året på studiet. Formålet var opprinnelig å tilby rimelig juridisk
bistand over nettet. Vi skjønte at nettet hadde et enormt
potensial, samtidig som denne type tjenester på denne
tiden var ukjent. Vi visste
også at mange kvier seg for
å oppsøke advokat, kanskje
fordi de trodde ”saken”
deres var for liten, at advokat var for dyrt, at advokatkontorer var ”skumle”, eller
andre grunner. Dermed så vi
muligheten for å senke listen
for å motta juridisk bistand,
samtidig som brukerne skulle få et raskt og rimelig svar.
Tjenesten var opprinnelig
tenkt som en betalingstjeneste, men ble etter utvik-

ling igangsatt som en gratistjeneste, sier Brindem.

Kortfattet svar
Personer som kontakter nettjenestene vil få et kortfattet
svar av Brindem eller en av
hans to kolleger. Brukerne
får ikke bare vage svar, men
typen svar varierer med
typen spørsmål som stilles.
– Av og til kan man gi et
konkret svar (for eksempel
arveloven sier slik og slik),
mens andre ganger vil svaret
bære preg av hva bruker bør
foreta seg videre og om brukeren eventuelt bør forfølge
saken sin videre, sier Brindem som foreløpig ikke har
brukt penger på markedsføring av tjenesten. Antall hen-

På nettsiden JuridiskBistand.no gir advokat Gunnar Brindem og hans kolleger kortfattede
svar til brukere.
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vendelser er således ikke
mer enn at de tre advokatene
klarer å ta unna det som
kommer innimellom arbeid
som kan faktureres.
– Jeg vil anta at omtrent 1 av
10 henvendelser kan resultere i en sak, og da typisk en
fri rettshjelpssak som godtgjøres etter stykkpris. Slik
tjenesten fungerer i dag er
det ikke mulig å drive en
praksis utelukkende på denne, men tjenesten fungerer
som et greit supplement til
vår øvrige virksomhet, sier
Brindem som vurderer å
utvide tjenesten og å markedsføre den bedre.
– Dette er et økonomisk
spørsmål som vi vurderer
fortløpende. Problemet er
selvsagt å skulle ha økonomiske utlegg ved å drive noe
som må anses som et lavterskeltilbud/rettshjelpstilbud.
Vi vil ved markedsføring
selvsagt få flere henvendelser som kan resultere i
konkrete saker som gir betaling, men må samtidig også
bruke mer tid på henvendelser som ikke resulterer i
saker. Det vil også ligge en
begrensning på hvor mye
kapasitet hver enkelt advokat har, sier Brindem.

creo.biz

Som medlem i Advokatforeningen
kan du kjøpe alle
dine forsikringer på ett sted
Vi har forhandlet frem en komplett pakke med alle
de forsikringene du trenger, både i ditt profesjonelle
virke og som privatperson. Betingelsene er svært
gode og ordningen er enkel for deg. Les mer på
www.advokatforeningen.no eller ring oss på 02203.

Under Domstoladministrasjonens høringsmøte om lyd- og bildeopptak i retten kom det frem at ingen ønsket seg den svenske
løsningen for andreinstansbehandling i retten.

– Vil ikke ha

svenske
tilstander
at departementet nå vurderer
lovfesting av opptak fra retten, og en avklaring på dette
vil komme rundt påsketider.

Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Særlig kritiske var dommerne og advokatene. I Sverige
ble en betydelig reform for
andreinstansbehandling
gjennomført nesten uten
rettspolitisk debatt. Teknologiutviklingen styrte, og
dommerne i svenskenes lagmannsrett ble sittende og se
på video under omtrent hele
ankebehandlingen.
– Dette ville aldri ha skjedd i
Norge uten en grundig
debatt, her ville dommerne
ha protestert høylydt, forsikrer DA sin direktør Tor
Langbach.

Forstudie om svensk
ordning
DA presenterte i forkant av
høringsmøtet en forstudie
om lyd og bilde i rettssalen
ledet av sorenskriver Yngve
Svendsen. Gruppen som
Svendsen ledet var to ganger
i Sverige for å se hvordan
man der bruker lyd- og bildeopptak aktivt. Der styrer
dommeren eller en medhjelper kameraene i salen, slik at
alt som skjer i retten tas opp.
Dersom saken ankes, får den
ikke en helt ny behandling
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Andre land bruker
opptak

– Dagens norske ordning er ikke akseptabel på lengre sikt, sa
sorenskriver Yngve Svendsen som har ledet en forstudie om lyd og
bilde i rettssalen.

slik man tidligere hadde i
Sverige og slik man fremdeles har det i Norge, men
dommerne overprøver saken
ved å se gjennom videoopptakene. De svenske dommerne så på dette som en kvalitetsreform.
– Vi mener imidlertid at man
ikke bør innføre noe slikt i
Norge bare fordi teknologien
er der.Man må ha en tanke
bak, og en rettspolitisk
debatt i forkant, sa Svendsen.

Avklaring om lovfestet
opptak
I dag er det 40 domstoler
som har videokonferanseutstyr slik at vitneavhør og

fengslingsmøter kan tas uten
at vitner og siktede fysisk
sett møter opp i retten. Det
sparer domstolene rundt
7000,- på per avhør. Pengene går imidlertid ikke tilbake til domstolen. Tor Langbach tror derfor ikke at det
blir noen lyd- og bildereform i domstolene med det
første. Men, i følge regelverket skal det allerede ha kommet på plass. § 13.7 i tvisteloven slår fast at: ”Under
hovedforhandling skal det
foretas opptak av parts- og
vitneforklaringer.” Justisdepartementet har uttalt at dette også må komme for straffesaker, og Vibeke Løvold i
justisdepartementet fortalte
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Norge er et av få land i verden som verken gjør opptak
av avhør og vitneprov, eller
skriver ned det som sies.
Ved ankebehandling aner
man som regel ikke hva tiltalte eller vitner har sagt i
førsteinstans, og må ta hele
behandlingen på nytt. Studien etter Fritz Moen-saken
anbefaler å ta opptak for å
sikre det som har skjedd i
retten, av rettsikkerhetsgrunner.
– Dagens norske ordning er
ikke akseptabel på lengre
sikt, og kan være i strid med
EMK eller FNs charter om
sivile og politiske rettigheter. At man ikke har noe
dokumentasjon av innholdet
i de avgitte forklaringene er
unikt i et internasjonalt perspektiv, og dommere fra
andre land blir forbauset når
de får vite om ordningen vår.
Forklaringer er tross alt ofte
det viktigste grunnlaget for
dommerens avgjørelse.
Alternativet til lyd- og bildeopptak er protokollasjon,
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– Gjenåpning bør ikke være regelen, man må sikre
sosial ro, sa Monica Nylund.

som vil være ressurskrevende og øke saksbehandlingstiden, sier Yngve
Svendsen.

Opptak anbefales
Gruppen som han har ledet
har kommet med følgende
anbefalinger: Det legges opp
til et system for opptak, lagring og avspilling av lyd og
bilde, både i sivile saker,
straffesaker og ankebehandlinger. Systemet bør settes

– Lyd- og bildeopptak vil gjøre det mindre fristende
for tiltalte å forklare seg falskt, sa Jon Atle Njøsen.

opp i alle rettssaler, og lagres sentralt i Lovisa. Opptakene skal kunne spilles av i
rettforhandlinger, når dommeren skal skrive dom, dersom parter ønsker det og ved
en eventuell gjenopptakelse
av saken. Dersom partene er
enige kan man i ankesaker
spille av opptak av avhør fra
tingretten istedenfor å ta et
nytt avhør. Gruppen vil ha
streng regulering av partenes
og allmennhetens tilgang til
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-ANGE VET IKKE AT DE KAN BIDRA TIL AT 0ABLO OG
ANDRE BARN FÍR MULIGHET TIL UTDANNELSE OG ET BEDRE
LIV (USK Í OPPLYSE OM TESTAMENTARISKE GAVER TIL
MENNESKER SOM NSKER Í TILGODESE EN HJERTESAK
I SITT TESTAMENTE
+ONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON
PÍ TELEFON    

WWWREDDBARNANO

38

JANUAR 2010

bildene som tas opp i retten.
Dette krever endringer i tvisteloven og straffeprosessloven. Jordskiftedomstolene
bør ha mulighet til å benytte
seg av opptak, men ingen
plikt, konkluderer gruppen.
Svendsen argumenterte på
høringsmøtet for bruk av
lyd- og bildeopptak, særlig
for å bedre rettssikkerheten i
saker der man har brukt tolk
og det oppstår tvil om hvorvidt tolken har oversatt riktig, ved enedommersaker,
ved domsskrivning der man
ikke husker alle detaljer i
avhørene, som dokumentasjon av dommeradferd i disiplinærsaker og for å sikre at
tiltalte eller vitner ikke
endrer forklaring mellom
tingretten og lagmannsretten. Dessuten vil det kunne
brukes til å gjøre bevisopptak enklere og billigere, og
dommerne kan bruke mindre
tid på å notere og mer tid til
å styre saken. For fornærmede kan det også være en stor
fordel, i og med at de kan
slippe å forklare seg flere
ganger.

Dyr ordning
Gruppen har også sett på
kostnadsdelen av en slik
domstolsreform, og konkluderer med at kostnadene
overstiger besparelsene.
Investeringene på å installere lyd- og bildeopptak i
alle rettssaler er estimert til
245 millioner, og driftskostnadene til 99 millioner i året.
Tor Langbach, som har vært
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– Det interessante er at det nå
som styrer utviklingen. sa Knut

nødt til å kutte i domstolenes
budsjetter etter regjeringens
nye statsbudsjett, sa at han
vurderte kostnadene til å
installere utstyr til å være så
høye at en reform ikke kommer på tale med det første.
Å endre lagmannsrettens
måte å jobbe på er heller
ikke aktuelt med det første.
– I Sverige har de en måte å
konsentrere sakene på som
vi ikke er i nærheten av å få
til. Bare tenk på Fadimesaken og Anna Lindh-saken
som ble unnagjort på noen
få dager, sa Langbach.
– Dessuten har vi fremdeles
en jury å forholde oss til, og
vi kan ikke innkalle dem for
å se på video i ukevis. Men
det er et problem at vi ikke
har dokumentasjon av forklaringene. Protokollering
har tidligere blitt foreslått,
men det var lite populært.
Fordelen med protokollasjon
er at den er kort og enkel å
slå opp i. Jeg ser poenget i
forhold til tolking, for her
har vi en stor kvalitetsutfordring. Når det gjelder de fornærmede er jeg imidlertid
ikke overbevist om at det er
så lurt å la dem slippe å forklare seg flere ganger. Er det
i deres interesse at den tiltalte får forklare seg foran
juryen, mens den fornærmede umenneskeliggjøres som
et bilde på en skjerm. Jeg er
heller ikke enig i at vi skal
legge mye ressurser inn fra
domstolenes side for å gjøre
arbeidet til gjenopptakelseskommisjonen enklere, sa

JU§NYTT nr. 1/2010
Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark. Han foreleser også på Det årlige ajourføringskurset
til JUS.
Telefon: 21 55 85 56
Epost: per.racin.fosmark@domstol.no

Arveavgift:

▲

Ny rentepraksis ved privat
skifte av dødsbo

Skattebetalingsloven (lov nr. 67/2005)
§ 11-2 fikk ved en lovendring 15. des.
2006 nr. 85 et nytt sjette ledd som har
følgende ordlyd:
”Dersom arveavgift i medhold av § 10-31
fjerde ledd blir betalt senere enn den
forfallstid som følger av § 10-31 første og
annet ledd [12 mnd. etter dødsfallet],
skal det betales rente av avgiftsbeløpet for
tiden fra ordinært forfall og fram til
endelig avgiftsfastsettelse skjer.”
Lovendringen trådte i kraft 1. jan.
2008, men det er fra og med i år at
bestemmelsen vil bli praktisert. Bakgrunnen for dette er at det er først i år
at avgiftsmyndighetene vil ha et egnet
saksbehandlingsprogram for automatisk
beregning av denne renten. Etter skattebetalingsforskriften – FOR-2007-1221-1766 - § 11-2-5 er bestemmelsen
noe ”moderert” ved at det ikke skal
svares rente i den utstrekning det
skyldes forhold på avgiftsmyndighetenes
side, d.v.s. i praksis den tid som går med

til å behandle arvemeldingen.
Det fremgår av § 11-6 andre ledd at
rentesatsen skal tilsvare den pengepolitiske styringsrenten pr. 1. jan. det
aktuelle år tillagt ett prosentpoeng,
d.v.s p.t. 2,75 %. Renten er flat.
Etter § 10-31 første ledd bokstav a
anses arvemidlene ervervet 12 måneder
etter dødsfallet når midlene utlegges ved
privat skifte av dødsbo.
Fristen for å innsende arvemelding er
6 måneder etter dødsfallet, jf.
arveavgiftsloven (lov nr. 14/1964)
§ 25 første ledd.
Konsekvensen av at skattemyndighetene
nå vil anvende skattebetalingsloven
§ 11-2 sjette ledd, jf. skattebetalingsforskriften, er følgende:
Det vil påløpe rente med p.t. 2,75 % fra
12 måneder etter dødsfallet og til
arveavgiftsmyndighetene har mottatt
(endelig) arvemelding. Dette gjelder selv

om man får utsettelse med å levere
arvemeldingen, eventuelt leverer inn en
foreløpig arvemelding. Dersom et privat
skifte trekker ut i tid, f. eks. fordi firmaer skal avvikles eller flere vanskelige
eiendommer skal selges, og det er betydelige midler i boet, vil denne renten
kunne bli en ubehagelig “overraskelse”.
Men arveavgiftsmyndighetene skal
opplyse om denne mulige renteplikten i
forbindelse med at man gir samtykke til
utsettelse med å levere arvemeldingen,
slik at arvingene, eventuelt deres private
bostyrer, blir informert.
En annen konsekvens er at det i enkelte
tilfelle kan være økonomisk å begjære
offentlig skifte for å unngå renten, selv
om man hensyntar utgiftene til bostyrer
m.m.
Når det gjelder forfallstidspunktet for
arveavgiften, når arveavgiftsmyndighetene har endelig fastsatt denne, og
plikt til å svare forsinkelsesrente, er det
ingen endringer.

Høyesterett - tre viktige dommer om yrkesskade:

▲

Matforgiftning, myggstikk
og danseuhell

Dom nr. 1:
Matforgiftning – ja til yrkesskade
Høyesterett avsa 20. nov. 2009 dom –
HR-2009-02191-A. Saken gjaldt krav
om å få godkjent reaktiv artritt som
følge av matforgiftning – pådratt på
tjenestereise i utlandet – som yrkesskade
eller likestilt yrkessykdom, jf. folketrygdloven kapittel 13. Dissens 3-2.

Faktum i korthet:
En mann var på tjenestereise i
Saudi-Arabia og De Forente Arabiske
Emirater. Da han spiste lunsj på et
hotell i Damman, ble han matforgiftet,
og han har senere fått diagnosen reaktiv
artritt. Sykdommen ble meldt som
yrkesskade, men kravet ble avslått av
trygdekontoret. Trygderetten kom til
samme resultat.
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Høyesteretts syn:
Mannen anførte to alternative grunnlag
for yrkesskadedekning. For det første
folketrygdloven § 13-3 første ledd, jf.
andre ledd første punktum som gjelder
arbeidsulykke. Førstvoterende (dommer
Øie) kom til at Trygderetten ikke hadde
tolket loven feil når den fant at påføringen av smitte ikke skjedde ved en
arbeidsulykke (avsnitt 25).
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For det andre påberopte mannen seg
folketrygdloven § 13-4 første ledd, og at
det var grunnlag for å anse påføringen av
smitte med den påfølgende reaktive
artritt som yrkessykdom likestilt med
yrkesskade. Dommer Øie viste til
forskrift 11. mars 1997 nr. 220 § 1
bokstav H nr. 2. Hun uttalte at ”[D]et
springende punkt er om alternativet ”ved
annen yrkesutøvelse der virksomheten
skjer i miljøer med særskilt sykdomseller smittefare” er oppfylt.” (avsnitt 28).
Dommer Øie gikk blant annet inn på
forskriftens forhistorie, og konkluderte
(avsnitt 39):
”Min konklusjon er at det ikke foreligger
tilstrekkelig sterke holdepunkter for å
tolke det aktuelle alternativet i
forskriften snevrere enn det en naturlig
språklig forståelse gir grunnlag for.
Også smitte påført i geografiske områder
med særskilt sykdoms- og smittefare må
dermed anses for å omfattes av forskriften § 1 bokstav H nr. 2. Trygderettens vedtak bygger følgelig etter mitt
syn på feil lovforståelse og er ugyldig.”
Mindretallet i Høyesterett kom til at
forskriften § 1 bokstav H nr. 2 ikke
omfattet dette tilfellet (avsnitt 42-56).
Dom nr. 2:
Myggstikk – nei til yrkesskade
Høyesterett avsa 21. des. 2009 enstemmig dom – HR-2009-02379.
Hovedspørsmålet var hvorvidt skade
voldt ved streptokokk A-infeksjon som
følge av myggstikk, kan anses som
forårsaket av en arbeidsulykke i
yrkesskadeforsikringslovens forstand.
Faktum i korthet:
En mann arbeidet som langtransportsjåfør. I juli 2004 kjørte han gjennom
Belgia i retning Norge med returlast fra
Antwerpen. Han kjørte med åpent vindu
på grunn av varmen, og han fikk et
myggstikk på høyre arm som han klødde
på. Noe senere på reisen følte han seg
døsig og slapp. Ved ankomst til Oslo ble
han henvist til Rikshospitalet på grunn
av høy feber og hevelse i armen. Det ble
påvist streptokokk A-infeksjon og
nyresvikt.
Sjåføren fremmet krav mot Yrkesskadeforsikringsforeningen som avslo kravet
da de mente at mannen ikke hadde vært
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utsatt for noen yrkesskade. Tingretten og
lagmannsretten kom til samme
standpunkt.
Høyesteretts syn:
Førstvoterende (dommer Matheson)
drøftet først om saksforholdet lå innenfor rammen ”i arbeid på arbeidsstedet i
arbeidstiden” etter yrkesskadeforsikringsloven § 10, og besvarte dette
bekreftende (avsnitt 38-41)
Han så deretter på spørsmålet om det
forelå en slik ulykkesartet hendelse som
ansvar etter yrkesskadeforsikringsloven
krever, jf. § 11 første ledd bokstav a,
som forutsetter at yrkesskadelovgivningen dekker skader forårsaket av ”arbeidsulykke”. Her skal definisjonen i
folketrygdloven § 13-3 andre ledd
legges til grunn, hvor skadelidte først og
fremst påberopte seg første punktum
som lyder:
”Som arbeidsulykke regnes en plutselig og
uventet ytre hending som medlemmet har
vært utsatt for i arbeidet.”
Dommer Matheson gikk deretter inn på
HR-2009-02191-A – ”matforgiftningsdommen”, og han uttalte (avsnitt 49):
”Ved bedømmelsen av om et insektsstikk
som danner inngangsport for smitte
inneholder noe ulykkesmoment, må det
etter min oppfatning tas utgangspunkt i at
et myggstikk som sådant er lite ulykkespreget og isolert sett knapt fører til noe
som kan kalles en skade. Videre må det –
etter det jeg nettopp har gjennomgått
[noen avsnitt fra ”matforgiftningsdommen”] – tas utgangspunkt i at påføring av
smitte som hovedregel ikke anses som
arbeidsulykke. Det kan derfor bare
komme på tale å bedømme hendelsen som
en arbeidsulykke dersom insektsstikket og
smitten, kan ses under ett.”

er lite ulykkespreget. Det er altså vanskelig å se at situasjonen her skal bedømmes
annerledes enn om Olsen hadde blitt
stukket hjemme og smittet på arbeidsplassen.”
Myggstikket kunne derfor ikke gi
grunnlag for yrkesskadeerstatning etter
folketrygdloven § 13-3 andre ledd første
punktum. Førstvoterende kom også til at
stikket sammen med smitten heller ikke
kunne være omfattet av det avdempede
ulykkesbegrep etter folketrygdloven
§ 13-3 andre ledd andre punktum.
Dom nr. 3:
Danseuhell – nei til yrkesskade
Høyesterett avsa 21. des. 2009 enstemmig dom – HR-2009-01120-A – om
det avdempede ulykkesbegrep i
folketrygdloven § 13-3 andre ledd
andre punktum.
Faktum i korthet:
En kvinne var lærer ved en ungdomsskole. Hun underviste blant i
musikk, og hun pådro seg en bruskskade
i kneet mens hun instruerte i dans.
Lagmannsretten beskrev hendelsen slik:
”Om den konkrete skadehendelsen har
Stensen Lier forklart at hun i forbindelse
med instruksjon av dans i musikktimen
stod med ryggen vent mot guttene i
klassen. Da guttene var urolige, skulle
hun, samtidig som hun instruerte i dans,
snu seg for å få deres oppmerksomhet.
Høyre fot ble da sittende fast i gulvet,
mens resten av kroppen roterte mot venstre. Hun kjente straks en kraftig smerte
i høyre kne, og falt umiddelbart i
bakken.”
Trygderetten godkjente ikke skaden som
yrkesskade, mens lagmannsretten kom til
det motsatte resultat.

Og (avsnitt 50):
”Ut over dette er det tale om myggstikk
og smitte som personer som deltar i
yrkeslivet kan bli påført hvorsomhelst og
nårsomhelst, det være seg i arbeidstiden
eller fritiden. Hendelsen har derfor – selv
når man ser stikket og smitten under ett
– karakter av å tilhøre dagliglivets risiko.
Den kan etter min oppfatning følgelig
ikke få det preg av ulykkesmoment som
folketrygdloven § 13-3 annet ledd første
punktum krever når hendelsen i seg selv
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Høyesteretts syn:
Førstvoterende (dommer Øie) gikk
innledningsvis inn på arbeidsulykkebegrepet, og hun viste til den avklaring
som har funnet sted gjennom flere
høyesterettsavgjørelser: Skyggekjennelsen
i Rt. 2005 side 1757, fotballspillerdommen i Rt. 2006 side 1642 og
pallekjennelsen i Rt. 2007 side 882.
Hun uttalte (avsnitt 36):
”Partene er uenige om hvilken vekt det

kan legges på skadens art og alvorlighet.
Jeg bemerker at vurderingen av om
påkjenningen eller belastningen er
usedvanlig, må ta utgangspunkt i
hendelsens art og omstendighetene
rundt denne – ikke i skadens art og
omfang. Riktignok kan skaden være et
bevismoment dersom hendelsesforløpet
er uklart, men det er ikke tilfellet i den
foreliggende sak.”.
Når det gjelder det konkrete hendelsesforløpet, uttalte dommer Øie (avsnitt 39):
”Det var ikke noe uvanlig ved måten
danseundervisningen ble gjennomført på
– Lier måtte ikke innta noen uheldig
arbeidsstilling, og det skjedde heller ikke

andre avvik fra det normale. At elever i
ungdomsskolealder er urolige og uoppmerksomme når læreren står med ryggen
til, er høyst vanlig og påregnelig, og Lier
hadde selv full kontroll over når og hvordan uroen skulle takles. Det forelå ikke
noe faremoment som tilsa at hun måtte
handle spesielt raskt.”
Det var heller ikke noe unormalt med
gulvet i musikkrommet, og årsaken til at
Lier ikke fikk med seg foten da hun
roterte, var på grunn av friksjon mellom
gulvet og skosålen. Dommer Øie uttalte
også at det ikke er tvilsomt at fast og
langvarig trygderettspraksis må tillegges
stor vekt, men at den dokumenterte
praksis ikke tilsa at den aktuelle skaden

skulle anses forvoldt ved arbeidsulykke,
og Trygderettens rettsanvendelse var
derfor ikke feil.
Hun uttalte videre (avsnitt 43):
”Grensen mellom skader forvoldt
ved arbeidsulykke og andre skader
kan til tider være hårfin.
Lovgiverne har imidlertid i en årrekke
uttrykkelig ønsket å skille. Å godta at det
forelå arbeidsulykke i den foreliggende
sak ville innebære en utvidelse av
arbeidsulykkebegrepet som det etter
mitt syn ikke er rettskildemessig dekning
for, og som i tilfelle må være en lovgiveroppgave.”
Staten ble frifunnet.

▲

Prikkbelastnings betydning for
varigheten av tap av førerkort

Høyesterett avsa 22. des. 2009 dom –
HR-2009-02404-A. Saken gjaldt tap av
retten til å føre motorvogn etter tapsforskriften (FOR-2003-12-19-1660).
Spørsmålet var hvilken betydning det får
for lengden av tapet at siktede fra før var
registrert med to prikker i medhold av
prikkbelastningsforskriften (FOR-200309-19-1164).
Faktum i korthet:
En mann ble tatt i å ha kjørt med 81
km/t i en 50-sone. Etter tapsforskriften
§ 2-2 nr. 3 skal det ved en hastighet i
intervallet 76-82 km/t i 50-sone
fastsettes av tap av føreretten innenfor en
tidsramme av tre til seks måneder.
Mannen ble i tingretten dømt til å betale
en bot på 9 000 kroner og tap av
føreretten i åtte måneder. Lagmannsretten reduserte tapstiden til syv måneder.
Påtalemyndigheten anket dommen på
grunn av feil rettsanvendelse.
Høyesteretts syn i korthet:
Det sentrale spørsmålet for Høyesterett
var betydningen av de to tidligere ilagte
prikker, jf. tapssforskriften § 2-9 andre
ledd som har følgende ordlyd:
”Er vedkommende tidligere ilagt prikker
etter forskrift av (…) forlenges tapsperioden med 3 måneder for til og med 4
prikker, og med 5 måneder for til og med
7 prikker. Prikkbelastningsforskriften § 4

andre ledd gjelder tilsvarende.” (min
understrekning)
Spørsmålet for Høyesterett var om
bestemmelsen innebærer at rammen for
tapslengden utvides med henholdsvis tre
og fem måneder, og at tapslengden – slik
lagmannsrett kom til – fastsettes
skjønnsmessig innenfor den utvidete
rammen. Eller at tapslengden som ellers
ville ha blitt utmålt, forlenges med
henholdsvis tre og fem måneder.

virkningen av registrerte prikker ligger i
skjæringspunktet mellom tapsforskriften
og prikkbelastningsforskiften.
Dommer Tønder viste til Høyesteretts
dom – HR-2009-01915-A – hvor
forholdet mellom tapsforskriften § 1-4
og prikkbelastningsforskiften § 4 og § 6
drøftes. Det ble her uttalt at de to
forskiftene er forankret i ulike
lovbestemmelser med forskjellige
rammer, og at forskriftene har noe ulikt
formål. (avsnitt 13 og 14)

”Ordlyden gir […] en klar støtte for at
tidligere ilagte prikker medfører forlengelse
av den tapstid som ellers ville ha blitt
utmålt som følge av den straffbare
handling, uten at dette skal bero på en
skjønnsmessig vurdering.”

Dommer Tønder kom til at det er godt i
samsvar med formålet, at virkningen av
registrerte prikker for utmålingen av
tapslengden er entydig og lik for alle.
Selv om rimelighetshensyn kan anføres
mot en skjematisk virkning av registrerte
prikker, idet en som har én prikk, får
samme forlengelse av tapsperioden som
en som har fire prikker, kunne dette ikke
være avgjørende. Han viste til at det i tillegg til ordlyden og hensynet til bestemmelsens allmennpreventive virkning, gjør
det seg også gjeldene et håndhevingshensyn. (avsnitt 17)

Dommer Tønder drøftet om en slik skjematisk virkning av registrerte prikker
bryter med det systemet som tapsforskriften ellers bygger på. Men han
kunne ikke se at det kan utledes noe av
at bestemmelsen er inntatt i tapsforskriften, da en bestemmelse om

Lagmannsretten hadde derfor bygget på
en uriktig fortolkning av tapsforskriften
§ 2-9 andre ledd ved utmålingen av
tapets lengde. Høyesterett fastsatte tapet
av føreretten til åtte måneder: Fem
måneder pluss tre måneder som følge av
de to tidligere prikkene.

Førstvoterende (dommer Tønder) tok
ugangspunkt i bestemmelsens ordlyd,
hvor det heter at tidligere ilagte prikker
forlenger ”tapsperioden”. (avsnitt 11)
Han gikk inn på uttrykkets innhold når
det benyttes andre steder i forskriften, og
uttalte (avsnitt 12):
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JU§NYTT nr. 1/2010
Finanstilsynet
(tidl. Kredittilsynet)

Ny
salærsats

Kredittilsynet har fra 1. januar 2010 endret navn
til Finanstilsynet. Ny internettadresse:
www.finanstilsynet.no.
Det nye navnet reflekterer Finanstilsynets virksomhetsområde bedre enn det gamle navnet, og
er i tråd med internasjonal praksis for integrerte
finanstilsyn.

Fra 1. januar 2010 er
salærsatsen pr. time
kr. 890, d.v.s. en økning
på kr. 20. Salæret honoreres etter den timesats
som gjaldt da oppdraget
ble avsluttet.

Fra 1. januar 2010 er satsen
for renter ved forsinket
betaling 8,75 %, d.v.s. en
økning på 0,50 prosentpoeng.
Jf. forskrift 17. desember 2009
nr. 1599.

▲

Ikrafttredelse nye lover

1. januar 2010
Til sammen 12 nye lover og 39
endringslover er helt eller delvis satt i
kraft. Én lov ble opphevet. Se Ju§nytt
nr. 12/2009, hvor de fleste endringene
er omtalt. I tillegg:
Helse- og omsorgsdepartementet:
LOV-2009-06-19-70 om endringer i
helsepersonelloven m.m. (oppfølging
av barn som pårørende). Forarbeider:
Ot.prp. nr. 84 (2008-2009).
Innst. O. nr. 123 (2008-2009).
Kunngjort: NL I hefte 7/2009 s. 1071.
LOV-2009-12-18-137 om endringer i
folketrygdloven (lov nr. 19/1997) og
helseregisterloven (lov nr. 24/2001)
m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige
registre m.m.). Forarbeider: Prop. 20 L
(2009-2010). Innst. 90 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.

Forarbeider: Prop. 1 L (2009-2010).
Innst. 4 L (2009-2010).
Forarbeider: NL I hefte 13/2009.
LOV-2009-12-11-116 om endringer i
arveavgiftsloven (lov nr. 14/1964).
Forarbeider: Prop. 1 L (2009-2010).
Innst. 4 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.
LOV-2009-12-11-121 om endringer i
folketrygdloven (lov nr. 19/1997).
Forarbeider: Prop. 1 L (2009-2010).
Innst. 4 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009. I
endringsloven del II er det gitt
nærmere bestemmelser om for hvilket
inntektsår endringene gjelder.

Fiskeri- og kystdepartementet:

LOV-2009-12-11-123 om endringer i
skatteloven (lov nr. 114/1999).
Forarbeider: Prop. 1 L (2009-2010).
Innst. 4 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.

LOV-2009-12-18-136 om endringer i
akvakulturloven (lov nr. 79/2005).
Forarbeider. Prop. 18 L (2009-2010).
Innst. 91 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.

LOV-2009-12-11-124 om endringer i
skattebetalingsloven (lov nr. 67/2005).
Forarbeider: Prop. 1 L (2009-2010).
Innst. 4 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.

Finansdepartementet:

Arbeidsdepartementet:

LOV-2009-12-11-113 om endringer i
særavgiftsloven (lov nr. 11/1933).

LOV-2009-12-11-112 om endringer i
folketrygdloven (lov nr. 19/1997) mv.

Foretaksstraff for brudd på dyrevernloven
Høyesterett avsa 15. des. 2009 - HR-2009-2344-A - første
dom i sak om foretaksstraff for brudd på dyrevernloven § 5
a. Med ti døde dyr og omfattende lidelser for de øvrige
dyrene, var det klart at forholdet måtte anses som grovt,
jf. dyrvernloven § 31 andre straffalternativ.
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(tilpasninger i folketrygdens regelverk
som følge av pensjonsreformen). Delvis
ikrafttredelse, § 3-20.
Forarbeider: Prop. 15 L (2009-2010),
jf. Ot.prp. nr. 106 (2008-2009). Innst.
33 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.
LOV-2009-12-18-133 om endringer i
folketrygdloven (lov nr. 19/1997) mv.
(oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.) Delvis
ikrafttredelse, jf. endringsloven del IV.
Forarbeider: Prop. 54 L (2009-2010).
Innst. 88 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.
8. januar 2010
Helse- og omsorgsdepartementet:
LOV-2009-18-138 om endringer i
legemiddelloven (lov nr. 132/1992).
Forarbeider: Prop. 26 L (2009-2010).
Innst. 49 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.
Arbeidsdepartementet:
LOV-2009-18-132 om endringer i
utlendingsloven (lov nr. 35/2008).
Forarbeider: Prop. 30 L (2009-2010).
Innst. 76 L (2009-2010).
Kunngjort: NL I hefte 13/2009.

Foretaksstraff ble ilagt med 300 000 kroner. Flere av
momentene i straffeloven § 48 b tilsa at det skulle ilegges
straff: Allmennpreventive hensyn, grovheten på bruddet,
og at bruddet kunne vært unngått hvis de ansatte på
slakteriet hadde fått tilstrekkelig opplæring og/eller
instrukser.
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krim klarer det på fem. Jeg
mener vi er på steinaldernivå når bevisførselen i førsteinstans ikke setter spor noen
steder, og det er betenkelig
at domstolen slik det er nå
får politiavhørene i dokumentform, mens kontradiksjonen får de ingenting fra,
sa Anders Brosveet.
er teknologien
Kallerud.

Ina Lindahl i Norsk journalistlag var bestyrtet over
at pressen ikke skulle ha adgang til materialet.

Langbach som åpnet opp for
debatt.

Nyttig for gjenopptakelsesvurdering
– Skal vi få en tre-instansordning der man legger til
rette for at man aldri skal bli
ferdig med en sak?
Gjenåpning bør ikke være
regelen, man må sikre sosial
ro, sa Monica Nylund.
– Om vi skal forsvare en slik
reform økonomisk, vil vi
måtte endre lagmannsrettens
behandling i retning av det
de har gjort i Sverige. For
gjenåpning av saker vil dette
være veldig nyttig, fordi den
ofte kommer mye senere,
når vitner er døde og bevisene er svake. Lyd- og bildeopptak vil også gjøre det
mindre fristende for tiltalte å
forklare seg falskt, sa Jon
Atle Njøsen.

Skrev ut alle vitneforklaringer
– Jeg kommer nettopp fra en
12-ukers økokrimsak som
ble delt opp, og der man
gjennomførte den første
delen, også over 12 uker, i
fjor. Vi ba da om lydopptak
fra første del av saken, og
skrev ut samtlige vitneforklaringer. Det var helt avgjørende for oss når vi skulle
prosedere saken i høst, fordi
vi da kunne konfrontere vitner med de utskrevne forklaringene de ga i fjor. Dialogutskrift er den beste måten
man kan bruke avhørene på,
og Økokrim gjør dette kon-

sekvent. Vi brukte mellom
fem og seks timers sekretærtid per time lyd, mens Øko-

Teknologien styrer
utviklingen
– Det interessante er at det
nå er teknologien som styrer
utviklingen. Kanskje er det
denne gangen en fordel å
være litt sent ute, slik at vi

Noen er i gang
Nina Gulbrandsen i Oslo
tingrett opplyste under
DAs høringsmøte om lydog bildeopptak i retten av
Oslo Tingrett fremdeles
bruker lydopptakutstyret
som man fikk for noen år
siden da dette var et forsøksprosjekt. Hele åtte
saler i Oslo har dette
utstyret, og det er stadig
forespørsler fra advokater
og påtalemyndigheten om
å bruke utstyret.
– I forbindelse med den
store krigsforbrytersaken
vi hadde i 2008 tok opptak med lyd og bilde av
alle vitneforklaringer både
for de vitnene som møtte i
retten og de som vitnet via
videokonferanse fra utlandet. Rent praktisk ble dette gjort ved at leverandøren av videokonferanseutstyret foretok opptak på
sin server og at politiet og
domstolen fikk kopi av
opptakene i ettertid. I
2009 har Oslo tingrett
foretatt opptak i 63 saker.
Mange av dem gikk over
flere uker. 22 har bedt om
kopi og det er Oslo politidistrikt, Oslo statsadvokatembeter og Økokrim som
har bedt om flest kopier.

Vi ser også at det oftere
skjer at parter har med
eget opptaksutstyr. Dette
gjelder både politiet i
straffesaker og parter i
sivile saker, opplyste Gulbrandsen. Oslo Tingrett
tar forbehold om at utstyret virker, slik at ikke ødelagt utstyr fører til forsinkelser.

Burde være
standardutstyr
Også i Bergen og i Drammen har man tatt lyd- og
bildeopptak av saker der
det er viktig å sikre bevis,
for eksempel i forbindelse
med at det kommer
mange vitner langveisfra
for å vitne.
– Vi kjøpte inn en DVDopptaker til videokonferanseutstyret som vi allerede har i rettssalen og
brukte dette. Det fungerte
helt fint, og jeg synes det
er rart at ikke det er standardutstyr, slik at det er en
mulighet man kan benytte
seg av dersom man mener
det er nødvendig, sa JonBirger Prestegård, rådgiver i Bergen på DAs
høringsmøte.
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rekker å få et bredere perspektiv. I Sverige opplevde
dommerne i andreinstans at
lyd- og bildeopptak var fullgodt bevis, på linje med å ha
personen i retten. Er det det?
I Norge har man rene
omprøvninger i lagmannsretten, som ren repetisjon.
Jeg mener at det ikke er
rimelig at man kan prøve
lykken på nytt, og ser betydelige besparelser her. Et
annet spørsmål er om man
kan fortsette å la de fornærmede gå gjennom kverna
om igjen og om igjen, sa
assisterende riksadvokat
Knut Kallerud.
Også pressens representanter var til stede i høringen,
og Ina Lindahl, advokat i
Norsk journalistlag, var
bestyrtet over at utvalget
som Svendsen ledet konkluderte med at pressen ikke
skulle ha tilgang til noe av
materialet som ble tatt opp.
– Det er oppsiktsvekkende
at utvalget avviser spørsmålet om pressens tilgang, uten
en gang å ha drøftet dette.
Særlig når vi ser at utviklingen går i retning av at
pressen i økende grad gis
adgang til å ta opptak fra
retten. Dessuten foreslo
Medieutvalget til dommerforeningen i 2006
i et hefte som da ble gitt ut,
konkrete bestemmelser og
regler for pressens opptaksmuligheter, sa Lindahl.

Utopi
Domstolsadministrasjonens
Olav Berg Aasen mente at
med dagens teknologi var
det utopi å tro at man kunne
ta lyd- og bildeopptak av
hele rettssaken i Norge, og
at Domstolsadministrasjonen vil bruke mye tid på å
avklare sentrale premisser.
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Jus og militærmakt
Jus og militærmakt er en
innføringsbok i militærjus.
Den redegjør for de norske
og internasjonale reglene
som gjelder for norske væpnede styrker, både i krig og
konflikt og i fredstid. Boken
gir også en god og relevant
gjennomgang av det norske
og internasjonale rettssystemet. Forfatterne diskuterer
de grunnleggende spørsmålene som gjelder for norske
væpnede styrker, både i Norge ved suverenitetshevdelse
av norsk territorium og ved
deltakelse i internasjonale
militære operasjoner.
Sigrid Redse Johansen,
Jacob Thomas Staib
Gyldendal 2
80 sider
398 kr.
Offentlig regulering og konkurranseretten
Denne boken utforsker et av
konkurranserettens prinsipielt viktigste problemfelt:
forholdet mellom det offentlige og private ansvar der
konkurransen på markedet
er kunstig begrenset. Fremstillingen går opp grensene
for foretakenes ansvar etter
konkurranseretten gjennom
en analyse av det såkalte
”state compulsion”-forsvaret. Dette konseptet analyseres inngående gjennom studier av EF- og EØS-konkur-
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ransereglene, amerikansk
antitrustlovgivning og norsk
konkurranselov. Fremstillingen dekker også mer
generelle EØS-rettslige
spørsmål
Erling Hjelmeng
Fagbokforlaget
157 sider 378 kr.

Permitteringer og nedbemanning i praksis
Permitteringer og nedbemanninger er av og til nødvendig. Når disse tiltakene
brukes, er det viktig at
bedriften går frem på riktig
måte. Denne boken er beregnet på bedriftene, lederne og
de ansatte, og er en praktisk
håndbok. Den går igjennom
regelverk med praktiske
eksempler og råd. I tillegg er
vedlagt de bestemmelser
som må følges, eksempler
fra rettspraksis, utkast til
protokoller, referater, per-

mitteringsvarsel, oppsigelsesbrev og andre skjemaer
og veiledninger. Meningen
har vært å samle alt på ett
sted for å gjøre det lettest
mulig å gå riktig frem.
Boken er blitt til i et samarbeid i Bull & Co Advokatfirmas arbeidslivsavdeling,
hvor andre bidragsytere har
vært advokat (H) Haakon
Ihlen Haraldsen og advokat
Kåre Bjørlo. Avdelingen gir
råd, holder foredrag og prosederer saker for de alminnelige domstoler, herunder
Høyesterett samt Arbeidsretten (tariffavtaler). Nicolay
Skarning Hegnar Media
389 kr

Boligutleie i praksis
Boligutleie i praksis har som
formål å være en håndbok
og rettleder for den som skal
leie ut bolig. Boken berører
det regelverket man har å
forholde seg til, og gir rettledning om hvordan man bør
ordne seg for å få et mest
mulig problemfritt utleieforhold.
Boken berører blant annet
husleieloven, eierseksjonsloven, skatteloven, borettslagslovene og tvangsfullbyrdelsesloven.
Denne 4. utgaven av Boligutleie i praksis er oppdatert
med nye endringer i husleielovgivningen og inneholder
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flere vedlegg som er nyttige
for den som leier ut bolig.
Ole Tokvam
Cappelen
224 sider
378 kr.

Styremedlem og aksjonær
Boken gir en lettfattelig innføring i utvalgte juridiske
spørsmål av spesiell betydning og interesse for styremedlemmer og aksjonærer.
Forfatteren tar blant annet
opp følgende temaer: skillet
mellom aksjeselskaper og
allmennaksjeselskaper, corporate governance, avvikling av generalforsamling,
aksjonærrettigheter i allmennaksjeselskaper, innløsning og utelukkelse av
aksjonær, reglene om
kjønnsrepresentasjon i styret, styremedlemmenes rettigheter og plikter, styrelederen, lederlønninger, kravet
til forsvarlig egenkapital og
styrets handleplikt ved tap
av egenkapital, aksjonærlån,
avtaler mellom selskap og
aksjonær og dessuten konserninterne transaksjoner. 2.
utgave er ajourført og utvidet med ca. 20 kapitler.
Tore Bråthen
Fagbokforlaget
295 sider
378 kr.

Har du husket å bestille

*SVJEPPWFSOIR
Boken er både et praktisk og nyttig hjelpemiddel for advokater.
Foruten oversiktlig kalender ﬁnnes en omfattende adresse- og
telefonliste over domstoler, statsadvokatembeter, kriminalomsorg,
politi- og lensmannsetaten, forliksrådene, fylkesmenn,
jordskifteretter mm.
*SVJEPPWFSOIROERHYFIWXMPPIToHRETSWX$NYWRS
Husk å spesiﬁsere antall, navn, postadresse og telefonnummer.
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Når kulda setter inn
Særlig med tanke på den kulda som har vært i
romjula 2009, er det med skam å melde at
mange i Norge er uten bolig og varme klær.
Veien er lang for den som ikke har noe å
beskytte, men som selv trenger å bli beskytta.
Det kommer folk til Juss-Buss med kakkerlakker i en
pose og beskriver en boligstandard som de færreste
tror finnes i Norge i 2010. Juss-Buss følger avviste
irregulære immigranter tilbake til sosialkontoret fordi
de verken får bolig, mat eller nok klær. Når internrettslige regler stadig endres, eller ikke gir utsatte
grupper et tilstrekkelig vern, ser vi et stort behov for
grunnleggende økonomiske og sosiale menneskerettigheter. Juristene har etter hvert måttet
forholde seg til at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) gir borgerne konkrete
rettigheter. Men å komme trekkende med FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
(ØSK) anses fortsatt lite relevant, selv om den er
inkorporert og gitt forrang på lik linje med EMK.
Grovt kan man dele menneskerettighetene inn i frihetsrettigheter og kravsrettigheter. Det er ingen hemmelighet at frihetsrettighetene settes høyest i den vestlige
verden. Men for den som ikke har noe kontroversielt å
ytre, men for eksempel trenger et sted å bo, er inngrep
i ytringsfriheten ikke et inngrep i det viktigste rettsgodet. På Juss-Buss ser jeg at
nettopp statens fravær er
et mer alvorlig inngrep i
et allerede eksisterende
rettsfravær. Skillet
mellom frihetsrettigheter og sosiale
og økonomiske
rettigheter gir etter
min mening i
det hele tatt
ikke
mening.

Ida Gundersby Rognlien
Ida_rogn@hotmail.com
97 04 46 96

Et menneskerettslig krav er at man ikke skal gripe inn
overfor for eksempel psykisk syke mer enn nødvendig.
Det minste inngreps prinsipp er en grunnleggende
frihetsrettighet. Men nettopp for å sikre denne rettigheten trenger man regler som sikrer at personen får
tilstrekkelig hjelp slik at tvang så langt det lar seg
gjøre, ikke blir nødvendig. Rettighetene er uløselig
knyttet sammen. Likevel har man ikke effektive
rettigheter etter ØSK.
Av økonomiske og ressurssmessige grunner er det som
oftest ikke realistisk at de som har et behov for vern
etter ØSK prøver rettighetene for domstolene. Uansett
mener de fleste rettsanvendere at rettighetene etter
ØSK er for vage. Videre ønsker ikke Norge å ratifisere
tilleggsprotokoll 11 (TP 11) til ØSK, som gir enkeltindividene rett til å klage staten inn for FN-organet som
skal påse at statene oppfyller sine forpliktelser etter
ØSK (ØSK-komiteen). ØSK-komiteen vil nettopp
kunne presisere det man i dag mener er for vage
rettigheter.
Man er imidlertid redd for at ØSK-komiteen kan tolke
reglene i mange forskjellige uventede retninger.
Personlig har jeg vanskelig for å være mer bekymra
for at kompetente komitémedlemmer skal bruke mandatet på en uklok måte, enn at utsatte grupper står uten
et minstevern. Det blir sagt at konsekvensen av å gi et
internasjonalt organ anledning til å korrigere den
politiske kursen i Norge vil medføre en maktforskyvning fra de folkevalgte til de dømmende organene.
Det er jo likevel flere viktige hensyn i et demokrati
enn flertallsstyre. For å i det hele tatt kunne delta i de
demokratiske beslutningene trenger man for eksempel
en adresse. Og hvordan skal man gjøre et informert
valg hvis man ikke har tid, penger eller ressurser?
En individuell klageordning vil blant annet gi irregulære immigranter en stemme i demokratiet som de
ikke har i dag.
Rettighetene etter ØSK, slik som retten til bolig og
økonomisk bistand til et adekvat livsopphold, er så
fundamentale at de aldri bør rokkes ved av et flertall.
Mindretallsvernet er sentralt i menneskerettighetstenkningen, og ikke mindre relevant hva angår ØSK
enn EMK. Gradestokken utenfor kontorene til JussBuss viser under 12 minus – det er på tide at Norge i
realiteten tar utsatte grupper inn i varmen.

“

Skillet mellom frihetsrettigheter og
sosiale og økonomiske rettigheter gir etter
min mening i det hele tatt ikke mening.
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Beate Sjåfjell mener lobbyistene fra næringslivet har kuppet
CSR-begrepet ved at de har fått definere selskapers
samfunnsansvar som en frivillig aktivitet.

Redd for at CSR bare

blir snakk
Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Hennes utgangspunkt er
tvert imot: selskapers samfunnsansvar bør lovfestes.
Sjåfjell har fått millioner til
å forske på integrering av
selskapers ansvar for det
globale miljøet.
I EU er det rettslige grunnlaget klart. I traktaten om den
europeiske unionens funksjon
– det nye navnet på EF-traktaten etter Lisboa – står det
nemlig svart på hvitt: “Environmental protection requirements must be integrated into
the definition and implementation of the Union policies
and activities, in particular
with a view to promoting sustainable development.”
Dette er en plikt for EU-lovgiver, men der EU ikke har
fulgt det opp godt nok, bør
medlemslandene ta et selvstendig ansvar. Spørsmålet
er imidlertid hvordan EU og
medlemslandene skal integrere miljøbeskyttelse i sin
regulering av selskapene.
Foreløpig har næringslivet
fått gjennomslag for at det
meste som kan puttes under
CSR-paraplyen skal være en
frivillig ordning for bedriftene. Ikke nok, mener Beate
Sjåfjell. – Bare se på miljø-
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konsekvensene til bedriftene. Disse skal rapporteres
inn, men en rapport fra 2006
viser at bare 10 % av de 100
største bedriftene i Norge tilfredsstiller rapporteringskravet. Internasjonal forskning
viser at miljørapportering
ofte er hverken representativ
eller pålitelig. Internt i
mange selskaper mangler en
drivkraft som gjør at de
ansvarlige bryr seg om miljøkonsekvenser av driften.
Skal man få endret dette, må
det forankres i styret og
ledelsen, og bedriften må
tenke miljø fra produktet er
på tegnebrettet til det skal
resirkuleres, understreker
Sjåfjell.

Midler til doktorgrad
Sjåfjell har fått betydelige
midler fra Forskningsrådet
til prosjektet ”Bærekraftige
selskaper”. Dette bygger
videre på Sjåfjells doktorgradsarbeid, der hun viser at
det må en dreining til bort
fra det snevre aksjonærfokuset slik at bedriften tar mer
samfunnsansvar. For å få til
dette må den selskapsrettslige definisjonen av selskapets formål presisere at den
legitime søken etter profitt
skal skje innenfor rammen
av målet om bærekraftig
utvikling. Styrets rolle og

posisjon bør redefineres tilSamfunnsansvar må
svarende. I arbeidet med
reguleres
avhandlingen analyserte Sjå- EU-regulering av selskaper
fjell formålene i EUs selhar interessert Sjåfjell lenge,
skaps- og børsrett.
fordi hun mener at selskaper
– Mitt utgangspunkt er at
er en vesentlig del av prohver sektor i EU skal bidra
blemet og kan være en viktil EUs overordnede formål,
tig del av løsningen på klisom er bærekraftig utvikling makrisen. Skal vi få til en
– altså en balansering av en
bærekraftig utvikling må
økonomisk og sosial utvikselskapene produsere varer
ling og miljøbeskyttelse.
og tjenester på en miljøMange tror EUs overordnevennlig måte som tar hensyn
de mål er et fritt marked,
til arbeidernes kår og andre
men dette er faktisk bare et
samfunnsansvarsområder.
middel for å nå målet. Miljø- Hun er oppgitt over at
beskyttelse skal integreres
næringslivslobbyistene har
på alle områder for å få til
kuppet området ved å få
en bærekraftig utvikpolitikerne med på at
ling. Jeg analydette skal være
serte direktien frivillig
vet om
ordning.
...som oftest
overtakelCSR må
sestilbud
reguleres
er bare CSR en del av
som en
og konselskapets markedsføring
test-case
trollefor å
res,
Beate Sjåfjell
finne ut
ellers
om det
blir det
integrerte
bare snakk,
miljø, økonomener hun.
misk og sosial
– Noen selskautvikling. Konklusjoper mener alvor med
nen min var at direktivet
sin CSR-satsing og noen
mislykkes på alle måter: det
investorer etterspør ansvarlibidrar neppe til en bedre
ge selskaper, men som oftest
økonomisk og sosial utviker CSR bare en del av selling og det forsøker ikke en
skapets markedsføring. Man
gang å integrere miljøbemå få integrert bærekraftig
skyttelse, sier Sjåfjell.
utvikling som en juridisk
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– Generelt er politikere alt for feige, og tør ikke gjøre noe drastisk. Samfunnsansvar (CSR) er lønnsomt på lang sikt og bør lovfestes,
sier Beate Sjåfjell, doktorgradsstipendiat.

norm. Målet med prosjektet
”Bærekraftige selskaper” er
å komme med konkrete forslag til hvordan dette skal
gjøres. Sannsynligvis vil det
innebære forslag til endringer i bl.a. selskapslovgivningen. Først og fremst for Norge
og Norden, men på sikt ser
jeg for meg at dette kan
endres også på EU-nivå. I
Norge er man ofte redd for å
gjøre endringer i selskapslovgivningen fordi man frykter dette vil stride mot EUs
krav, men dette er jo nettopp
forankret i et en plikt i EUs
“grunnlov”. Om lovgiver på
EU-plan ikke realiserer miljøintegreringsregelen, er det
desto større grunn for myndighetene i det enkelte EUland å gjøre det, sier Sjåfjell
som har fått med seg forskere fra de andre nordiske
landene, England, Tyskland,
Canada og Hong Kong i prosjektet. To forskerstillinger
skal undersøke hvordan styremedlemmer i store og små
selskaper tenker, som grunnlag for det videre arbeid i
prosjektet.

Må ta sansvar
– Vi kan tenke oss to ytterpunkter: At styremedlemmer

ser på seg selv som agenter
for aksjonærene med mål
om å sørge for profittmaksimering for disse, eller som
en samfunnsaktør som skal
balansere de forskjellige
interessene til de involverte
parter og andre berørte interesser. Den første gruppen er
vanskelig å endre, men ser
styremedlemmene på seg
selv som en samfunnsaktør
kan mye gjøres bare ved å
lovfeste at styremedlemmer
skal ta samfunnsansvar, sier
Sjåfjell som mener at lovendringer neppe er nok.
– Kontroll og sanksjonsmuligheter må nok til for å sikre at lovendringene etterleves. Man kan for eksempel
åpne for at andre aktører,
som Amnesty, kan saksøke
selskaper som ikke etterlever samfunnsansvaret. Man
kan også vurdere å forby
incentivordninger til styremedlemmer som for eksempel bonusordninger og
opsjonsavtaler, slik at styremedlemmene ikke fristes til
å fokusere for snevert på
aksjekursen og til å ivareta
sine egne økonomiske interesser på bekostning av selskapets eller samfunnets
interesser, sier Sjåfjell.

Samfunnsansvar
lønnsomt på lang sikt
Debatten om selskaper kun
skal fokusere på aksjonærenes interesse eller også ha
et videre samfunnsansvar
har stått særlig sterkt i USA,
der man har fått et stort
fokus på samfunnsansvar de
siste årene. Sjåfjell vil gjerne løfte denne debatten opp
til et høyere nivå, for hun
mener at ingen av leirene
har tatt tilstrekkelig utgangspunkt i selskapenes stilling i
den virkelige verden. –
Mange har et forenklet bilde
av dette, som egentlig er
svært komplekst. På lang
sikt vil samfunnsansvar
være lønnsomt for de fleste,
og på virkelig lang sikt er
det helt nødvendig, for tar vi
ikke tilstrekkelig hensyn til
det globale økosystemets
grenser, har vi ingen fremtid.
Problemet er at aksjonærfokuset ofte bare rekker til
neste kvartal. For å fjerne
konkurransefortrinnet til de
som i dag tjener på å utbytte
folk og miljø må man lovfeste samfunnsansvar. Da vil
man også umiddelbart gi et
konkurransefortrinn til de
som allerede har tatt samfunnsansvar og er kommet
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lengre på området, sier Sjåfjell.

Politikere tør ikke gjøre
noe drastisk
Hun er i ferd med å etablere
en referansegruppe med folk
fra departement, næringsliv
og fagforeningene, men
ønsker også innspill fra selskaper som mener de har
klart å ta et grunnleggende
og helhetlig samfunnsansvar. Hun håper Norge kan
være et foregangsland på
dette området, slik vi var det
med kvinneandel i styrer, en
lovendring som vakte internasjonal oppmerksomhet og
som nå kopieres av andre.
– Politikere er ofte altfor
redde for å gjøre noe drastisk. Men noen ganger er det
det som skal til. Ta røykeforbud for eksempel. Det var
svært upopulært, men nå har
det endret holdningene våre
til passiv røyking fullstendig. Om man vil, kan man
gjennom rettslige normer
endre de sosiale normene,
sier Sjåfjell som har vekket
både Justisdepartementets
og Miljøverndepartementets
interesse for forskningsprosjektet sitt.
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PROFILEN:

GEORG APENES

– Skal
si JA
til absoultt alt
Georg Apenes gruer seg til pensjonistlivet.
Etter et langt liv som jurist, journalist, politiker og
direktør kvier han seg for å sitte på rumpa og spise
fyrstekake. Overlevelsesstrategien er å si ja til alt.

Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
– En pensjonert bekjent ga
meg råd om å takke ja til
alle henvendelser. Sier man
nei, ryktes det at man er en
gammel surbukk som ikke
vil være med på noe, sier
Apenes. Han er i det gavmilde hjørnet, den avtroppende
sjefen for Datatilsynet. Kontoret hans bærer preg av
avskjedens time. Bilder er
tatt ned av veggen, bokhyllene tømmes.
– Jeg tenkte du skulle få noe
av meg, sier Apenes og leter
litt i bunkene. Opp kommer
en juridisk billedbok fra
1936.
– Du skal jo ikke gå tomhendt herfra, sier han og
overleverer billedboken. Jeg
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er ikke den første som får
restene etter et langt arbeidsliv. Apenes deler gavmildt ut
bøker og andre minner til
kolleger av ymse slag.
– Det verste blir å miste
kollegene mine her. Jeg har
helt fantastiske kolleger, sier
Apenes og slipper inn en av
dem, informasjonsdirektør
Ove Skåra. Også han mener
han har verdens beste jobb
og et fantastisk arbeidsmiljø.
Sjefen er ikke så ille han
heller.
– Det er sjelden at man som
informasjonsmedarbeider
har en så offensiv leder å
bistå. Jobben min er heller å
dempe ham litt, når han blir
for ivrig, ler Skåra.

Går ikke av frivillig
70-årige Apenes går ikke av

som leder av Datatilsynet
frivillig. Hadde det vært
opp til ham skulle han ha
bitt seg fast enda lengre.
Han er heller ikke enig i at
den nye sjefen for Datatilsynet skal ansettes på åremål. Det kan føre til at
Datatilsynet blir mindre
kritisk mot myndighetenes
kontrolliver, frykter han.
– Det er en skole innenfor
forvaltningen dette at alt nå
skal ut på åremål. Vi blir
alle kontraktører. Til og
med politimestre skal
ansettes på åremål. Da tør
de ikke rapportere noe som
myndighetene ikke liker.
Denne utviklingen liker jeg
ikke, sier Apenes som fikk
sjefsjobben som 48-åring.
Da hadde han allerede hatt
tre karrierer. En kort som

A DV O K AT B L A D ET

A DV O K AT B L A D ET

JANUAR 2010

47

jurist, seks år som journalist i Fredrikstad Blad og 12 år som stortingspolitiker. Fire år for lenge, spør du ham selv.
– To perioder hadde holdt, da hadde jeg
både fått og gitt. Jeg fikk aldri gjort
noen karriere på Stortinget, og så ingen
progresjon, sier Apenes.
Han mener selv han sitter godt plassert
i Langslettradisjonen i Høyre.
En liberal konservatisme, som legger
større vekt på enkeltmenneskets frihet
og utfoldelsesmuligheter enn den mer
autoritære konservatismen representert
ved særlig franske og tyske tenkere.
At Høyre vingler i personvernsaker har
Apenes full forståelse for.
– At liberalerne og kremmerne kommer
til forskjellig konklusjon er et sunnhetstegn. Det har vært mange gode
initiativ fra flere flinke folk i Høyre i
personvernsaker, sier Apenes.
For et drøyt år siden ble Apenes
ekskludert fra Fredrikstad Høyre etter å
ha kommet med kritikk av stortingsrepresentant Martin Engeset. ”Jeg synes
han er massivt udugelig, jeg synes han
er inkompetent, selvopptatt, bornert og
en skam for sitt parti.” sa den frittalende direktøren til NRK Dagsnytt.
Uken etter toppet ”Bornert” oversikten
over de mest søkte ordene i bokmålsordboka. Kort tid etter ble eksklusjonsvedtaket omgjort, noe som passet
bra for Apenes, hvis kone er varaordfører i Fredrikstad.

Georg Apenes og barnebarnet Maria på skulderen
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– Jeg er den eneste
i Høyre som er
blitt innmeldt ved
votering. Det har
ikke en gang Willoch, sier Apenes
fornøyd.
Da saken ga store
overskrifter i avisene, uttalte han til
VG at ”Det viktigste for meg har
vært å si hva jeg
mener. Jeg har min
stil, og har aldri
vært kjent for å
mumle.”
– Vil Datatilsynet
savne en brumlebass som Apenes?
– Det er klart vi
vil. Helge Seip,
som var direktør
før Apenes, var jo
også en tydelig
Georg Apenes som åpner ID-tyveriutstillingen som var i Tromsø i
figur. Forhåpenthøst
ligvis får vi en ny
leder som tør sette
og det er gjerne flere kjedelige jobber
dagsorden, sier Skåra.
for hver morsom jobb, sier Apenes.
– Vi er og skal være kjerringa mot
– Hva har vært til størst fordel for deg i
strømmen. Jeg er en hybrid mellom et
jobben. Bakgrunnen som jurist, politiombud og en direktoratsleder, sier
ker eller journalist?
Apenes.
– Like viktig, tror jeg. Som jurist har
– Er dere blitt en belastning for regjedet vært lett for meg å følge med på
ringen og departementene?
– Ikke mer nå enn før. Vi er leverandø- lovutviklingen. Som politiker har jeg
kjent saksgangen i Stortinget. Jeg kjenrer av motforestillinger, og en like stor
ner jo også mange politikere og har alltorn i øyet på alle regjeringer, sier
tid fri tilgang til Stortinget. Dessuten
Apenes som har sett titalls statsråder
forstår jeg det politiske språket. Som
komme og gå i løpet av de 22 årene
han har sittet som leder av Datatilsynet. journalist har jeg lært å ikke være så
redd media. Mange er livredde for
Det har vært veldig store forskjeller på
journalister, og har en merkverdig
statsrådene. Heidi Grande Røys var en
underdanighet som jeg ikke har vært
funklende juvel. Vi hadde et veldig godt
plaget av, sier Apenes.
samarbeid, og det har ikke vært andre
som har vært så genuint interessert i personvernet som henne. Det var trist at hun Fryktet og elsket
I mediekretser har Apenes imidlertid
ble erstattet etter valget, sier Apenes.
vært et elsket, men fryktet intervjuOver til Staten
objekt. Mer enn én journalist og fotoApenes studerte i sin tid jus med
graf er blitt kastet på dør. Journalister
Anders Eckhoff, Helge Kolrud, Bjørn
fordi Apenes hater at de kommer uforStordrange og Morten Steenstrup,
beredt og for sent, fotografer fordi de
advokater som har bygget opp firmaer
har ville ideer til spenstige bilder.
og tjent en liten formue etter studiet.
– En fotograf fikk meg til å legge meg
Angrer Apenes på at han ble fastlønns- ned på magen på asfalten utenfor konslave i staten?
toret her. Det angrer jeg på den dag i
– Nei, jeg må ha mer stabilitet, og er
dag, sier Apenes som ikke er i det
fastlønnsdisippel. De jeg kjenner som
fryktinngytende hjørnet denne dagen.
er allmennadvokater kan jo heller ikke
– Dette blir et glitrende intervju. Du
bare plukke ut de morsomme sakene,
virker jo tillitvekkende. Tar du bilder
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selv? Hva er det du har festet på blitzen? En softbox? Det har ikke du, Ove.
Kanskje du burde kjøpe deg en slik,
sier Apenes til informasjonsdirektøren
som bidrar til å lage den årlige personvernrapporten, en spenstig publikasjon
som alle advokater bør lese uavhengig
av hvilket juridisk fagfelt man jobber
med.

internett, de kriminelle finner mye nyt- styre samfunnet best mulig. Det som er
tig informasjon i Brønnøysundregistei ferd med å skje, er at staten holder
ret og offentlighetsloven er utformet
øye med borgeren, og ikke omvendt.
slik at kommuner og andre offentlige
Man kan ikke gjøre unntak fra regelen
instanser legger ut informasjon som
om at det må være grunnlag for mistankan være egnet til ID– tyveri. Aksjoke. En advokat må kunne kommunisere
nærbøkene er også problematisk. Dermed sin klient uten å være redd for å
som man opererer med fødselsnummer bli overvåket. Datalagringsdirektivet
i aksjonærregistrene så kan krikan skape en inflasjon i overvåkingen,
minelle få tilgang til dette, i
for hvor alvorlig skal kriminaliteten
Engasjert
tillegg til navn og adresse, være før man setter i gang? Hva med
Apenes svarer
sier Apenes.
mobbing, som jo er et stort samfunnsEn advokat
gjerne på person– Dere er også bekym- problem? Eller fildeling? Alt blir kjekt
må kunne kommunisere
lige spørsmål.
ret for at offentlig
å ha, og lederen i Politiets FellesforHan svarer stort
ansatte sniker på
bund har tydeligvis meldt seg helt ut av
med sin klient uten å være
sett på det mesnaboen i registre de
den demokratiske tradisjonen. Det er
redd for å bli overvåket.
te, men samtalen
har tilgang til på jobb. ikke noe problem å bli kvitt kriminahar en tendens til
– Vi vet lite om snoliteten, det er bare å fjerne friheten…
å vris over på sak i
king, men vi vet at det
– Var dere fornøyde med årets kontroll
løpet av 2– 3 setforegår. I Sverige har
av flere advokatfirma landet over?
ninger. Selv mener han
noen politimenn blitt dømt
– Ja, det var vi. Advokater har jo de
for snoking. Det eneste sikre
det vil være et nederlag om
beste forutsetninger for å finne ut hva
registeret er et ikke-eksisterende regishan endte opp som lokalpolitiker på
man skal gjøre. Det er lett for dem å
sine eldre dager, men det er vanskelig å ter, sier Apenes.
sette seg inn i regelverket. Men så for– Har offentlige instanser for vide
se for seg Apenes utenfor alle offentliventer vi også mer av en advokat, enn
ge rom. Til det er han for engasjert som hjemler til å samle inn opplysninger?
av andre. Da gjelder det å ha en skikke– Absolutt. Hjemlene er stort sett gam- lig lås på skuffen, sier Apenes.
person. Datasikkerhet og personvern,
le og laget i en tid der man trengte vide
favorittemaene hans, blir jo heller ikke
mindre aktuelle med tiden. Datatilsynet hjemler for å finne ut ting. I dag er det
Det var det
tror at dersom utviklingen forsetter slik lett å få ut opplysningene, mens hjemEtter å ha snakket om personvern på
lene er uendret. Personvernkommisjodet ser ut i dag, vil hver enkelt nordinn– og utpust konkluderer han overnen ba i NOU nummer 1 2009 ”Individ raskende med at man ikke brenner for
mann måtte regne med å bli utsatt for
identitetstyveri flere ganger i løpet av
og integritet” om en gjennomgang av
så mye når man er blitt 70 år gammel.
eksisterende hjemler, særlig for helselivet. Apenes mener staten er med på å
Samtidig legger han til at han nok ikke
registrene, både innsamlingshjemlene
hjelpe de kriminelle til å stjele nordhar skiftet mening så mange ganger i
og brukshjemlene. Det mener jeg er på løpet av sitt voksne liv.
menns identiteter.
– Staten er behjelpelig med å skaffe de høy tid. Appetitten for opplysninger er
– Under oppryddingen min kom jeg
opplysningene de kriminelle trenger
stor, og hvorfor skal man slette opplys- over en formannstale jeg holdt for stufor å begå ID– tyveri. Skatteopplysninger som er så billig å lagre? spør
dentene i 1967. Den handlet om konningene ligger fritt tilgjengelig på
Apenes.
servatismen, og var veldig godt skrevet
– Og da er vi rett og ment. Jeg blir imidlertid mer og mer
over i debatten
i tvil om hvorvidt
om datalademokratiske
gringsdirekvirkemidler
tivet.
er det som
Staten er
skal til
– Netfor å
topp.
behjelpelig med å skaffe
løse
Det er
de opplysningene de
miljøen totaproblelitær
kriminelle trenger for å
mer og
tankebegå ID– tyveri.
andre stogang som
re probleligger bak,
mer. Vi hadde
en tankegang
en rettsstat i 150 år
som om den
som ikke innebar demokrati,
skulle være henog det fungerte bra, sier Apenes som nå
tet fra det gamle
skal skrive bok. Og holde foredrag. Og
kommunistregialt annet som folk ber ham om, for nå
met: Om man
Og Georg Apenes i hyggelige omgivelser sammen med en daværende
er det tid for å takke ja til alt som livet
bare vet nok om
direktør i det svenske datatilsynet. ”det skal mye til for å blende
Datatilsynets direktør”
tilbyr.
folk, kan man
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Replikk vedrørende henvisningsprosenten i Høyesterett i sivile saker

Av advokatene Per M. Ristvedt og Sven Eriksrud, Wikborg, Rein & Co.
Høyesterettsjustitiarius Tore
Schei har i forrige nummer
av Advokatbladet en kommentar til vår artikkel om
henvisningsprosenten i Høyesterett i sivile saker.
Selv om Schei som utgangspunkt synes å slutte seg til
vårt syn om at Høyesterett
kan få en utfordring med å
fylle sin hovedoppgave om å
arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling
ved en henvisningsprosent på
15, mener han utfordringene
først og fremst ligger i tilfanget og utvelgelsen av
saker og i domsskrivingen i
Høyesterett. Schei fremholder at en henvisningsprosent
på 15 fra ankeutvalget er
“stor nok” til å få fremmet de
sakene hvor Høyesteretts
avgjørelser vil være av
vesentlig betydning for rettsanvenderne. Det er selvsagt
ankeutvalgets privilegium å
bestemme hvilke saker som
skal fremmes for Høyesterett,
og som Schei bemerker har
henvisningsprosenten de siste
10 årene vært mellom 19 og
13, dvs. en middelprosent på
rundt 15. Den bør neppe bli
særlig lavere før det vil bli
utfordrende å oppfylle Høyesteretts hovedoppgave.
Schei skriver at det ikke er
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grunnlag for å se henvisningsprosenten som et resultat av Høyesteretts fokus på
rask saksbehandling, og
uttaler videre at Høyesterett
for praktiske formål ikke har
restanser. Til dette repliseres
at vi i vår artikkel kun har
reist spørsmål om det økte
fokuset på redusert saksbehandlingstid har medvirket
til den lave henvisningsprosenten. Spørsmålet er naturlig idet antall saker som henvises som utgangspunkt
antas å kunne påvirke saksbehandlingstiden, samt fordi
saksbehandlingstiden i Høyesterett har gått ned de siste
årene. Vi tror saksbehandlingstiden nå ikke bør bli
særlig kortere. Vår opplevelse er at aktørene i det
sivile rettslivet legger større
vekt på økt mulighet til å få
saken prøvet av Høyesterett
enn saksbehandlingstidens
lengde. Opplysningene fra
Schei om hvilken tid som
medgår til straffesaker og
sivile saker, er interessante.
Opplysningene viser at det
ikke er grunn til vår implisitte bekymring om at straffesakene gjør at det blir for
liten tid til de sivile sakene.
Det er ellers vårt syn at det
ikke er unaturlig at Høyesterett bruker minst like mye
tid på de sivile sakene som
straffesakene.
Vi er enig med Scheis kommentar om at det er advokatens oppgave å spisse ankeerklæringen og få frem det
prinsipielle ved saken som
tilsier at Høyesterett bør ta
den til behandling. Videre
har vi ingen grunn til å betvile Scheis bemerkning om at

Høyesterett ser alt for mange
utflytende ankeerklæringer
der de rettslige spørsmål
kommer helt i bakgrunnen.
Som nevnt i vår artikkel som
startet debatten, kan det å
anke av ulike grunner sitte
”løst” hos noen advokater,
og vi var der også innom at
advokatene ikke skriver gode
nok anker. Schei kan likevel
synes å rette skytset vel mye
i retning av advokatene. Vi
har forståelse for at høyesterettsjustitiarius i Advokatbladet avstår fra å slutte seg til
vårt syn om at lagmannsrettenes dommer ikke sjelden
formuleres på en måte som
gjør at de fremstår som mer
konkrete/bevisorienterte enn
det reelt sett er grunnlag for.
Men vi tror Høyesterett bør
erkjenne at det vanskeliggjør
samtykke når lagmannsretten
formulerer dommen på en
mer faktumorientert måte
enn det egentlig er grunnlag
for. Når dette skjer er det
lagmannsretten som kan
komme til å skyve de rettslige betraktningene og problemstillingene i bakgrunnen, og det kan bli vanskelig
for advokaten å få disse forholdene tilstrekkelig frem i
anken. Underinstansenes
måte å skrive dom på og
eventuelle ønske om å redusere muligheten for overprøvelse, bør ikke få medvirke
til at ankesaker ikke tillates
fremmet for Høyesterett. Når
dette er sagt, understrekes
det som ble påpekt i vår
artikkel om at det blir for
enkelt kun å “bebreide” lagmannsrettene idet henvisningsprosenten vil være en
konsekvens av mange forhold.
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Scheis kommentar avsluttes
med en oppfordring til advokatene om å bruke de alminnelige domstolene. Schei
uttaler at dersom advokatene
i større grad evner å løfte
frem og tydeliggjøre de prinsipielt viktige rettsspørsmålene i de sakene hvor det er
slike spørsmål, vil Høyesterett da gjøre sitt for å bidra
til den rettsavklaring og
rettsutvikling som rettslivet
trenger. Advokatene bør
merke seg denne appellen.
Advokatene bør også notere
seg Scheis råd om at når det
ankes til Høyesterett i saker
hvor saken ikke har utpreget
prinsipielt tilsnitt, er det viktig å få frem at saken gjelder
et praktisk typetilfelle som
man ikke har høyesterettspraksis for, og ikke en spesiell variant som det er lite
trolig vil dukke opp igjen.
Dersom advokatene følger
dette, og deres arbeid med å
få saken inn for Høyesterett
ikke vanskeliggjøres i unødig grad av underinstansenes
måte å skrive dom på, bør
henvisningsprosenten kunne
øke i årene fremover. Når
Høyesterett i de sivile dommene i Norsk Rettstidende
2008 kom til et annet resultat enn lagmannsretten i over
50 % av sakene, blir vår
avsluttende replikk at denne
debatten i så fall kan medvirke til å øke sjansen for at
sivile parter til slutt ender
med et korrekt domsresultat.

Hvilken taushetsplikt har Tilsynsrådet for A dvokatvirksomhet?
Av advokat
Sigurd
Stridsklev

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet har i advokatforskriften § 4-5 hjemmel for å
kreve at en advokat, uhindret av taushetsplikt, utleverer opplysninger til Tilsynsrådet. Denne opplysningsplikten strekker seg også til
at Tilsynsrådets revisor har
den samme retten til å få
opplysninger.
Advokaters primære regel
om taushetsplikt er straffeloven § 144. Det er videre
regler om taushetsplikt i
domstolloven § 218, 3. ledd
og i Regler for god advokatskikk, kapittel 2.3. Regler
for god advokatskikk er tatt
inn i advokatforskriften som
kap. 12 i denne og har derved karakter av rettsregler.
Vi får dermed et par sett
med regelkollisjoner her
som jeg ikke kan se at noen,
verken Tilsynsrådet, Advokatbevillingsnemnda eller
Advokatforeningen har tatt
prinsipiell stilling til.
Den første regelkollisjonen
er mellom taushetsbestemmelsene i straffeloven § 144
og forvaltningsloven § 13b
nr 5 og 6.
Domstolloven § 225 i.f. fastslår at ”Forvaltningslovens
bestemmelser gjelder for
Tilsynsrådets virksomhet”.
Min forståelse av dette er at
denne bestemmelsen gjelder
for Tilsynsrådets forvalt-

ningsmessige oppgaver som
tilsynsmyndighet overfor
advokater. Tilsynsrådets
leder Hege Bjølseth hevder
imidlertid at Tilsynsrådets
sekretariat oppfatter dette
som at taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven
§ 13 ff går foran taushetsbestemmelsen i straffeloven §
144, og at det derfor i samsvar med fvl § 13b nr 5 og 6
er opp til Tilsynsrådet å
beslutte om en eventuell
utlevering av ellers taushetsbelagte klientopplysninger
til ”andre offentlige myndigheter” når man finner grunn
til det.
Nå er forholdet at hjemmelen for Tilsynsrådet til å kreve utlevert ”alt” av opplysninger fra en advokat, uten
hinder for advokatens taushetsplikt, som nevnt finnes i
advokatforskriften § 4-5.
Det er i mot gjengs lære at
en forskriftsbestemmelse
gyldig kan oppheve en lovbestemmelse. Dersom det
hadde vært lovgivers intensjon ved opprettelsen av tilsynsmyndighetene slik de er
organisert i dag etter
endringene i domstolloven i
1995 burde dette kommet
klart frem ved at dette var
tatt inn i loven selv. I den
anledning kan det bemerkes
at strl § 144 også gjelder
leger, og så vidt jeg kan se er
alle unntak fra leger og
annet helsepersonells taushetsplikt etter strl § 144
hjemlet i egne lovbestemmelser, spesielt helsepersonellovens kap 5 og 6, og i
smittevernsloven § 2-2. Jeg
er ikke kjent med forskriftsbestemmelser som alene
opphever legers taushetsplikt ellers.

Den andre regelkollisjonen
som er aktuell er mellom
advokatforskriften § 4-5 og
pkt 2.3.1 i advokatforskriften kap. 12 (reglene om god
advokatskikk). De står i den
samme forskriften og er dermed i utgangspunktet likestillet. Departementet har
tydeligvis ikke sett eller
forestillet seg en konflikt
her.
Hva gjelder?
Min mening er at løsningen
må bli den samme som man
tydeligvis har sett når det
gjelder forvalterinstituttet
slik det fremgår av advokatforskriften kap. 7. Der er det
bestemt i § 7-7 at den forvaltede advokat uten hinder av
taushetsplikt må gi forvalteren ”nødvendige opplysninger”. Til gjengjeld er det i
§ 7-3 bestemt at forvalteren
har samme taushetsplikt som
advokater ellers, og i kommentarene til § 7-3 er dette
presisert til at forvalteren har
taushetsplikt etter strl § 144.
Taushetsbestemmelsen i
domstolloven § 218, 3. ledd
som er en nyere bestemmelse enn strl § 144 bør
også taes med i betraktning,
særlig sett i sammenheng
med medvirkningsalternativet i straffebestemmelsen i
domstolloven § 234.
Det som i denne sammenheng etter min mening er
gjeldende rett i dag er:
I den utstrekning advokatforskriften § 4-5 lovlig gir
tilsynsmyndigheten og deres
medhjelpere (revisor for
eksempel) krav på også å få
utlevert opplysninger advokaten etter strl § 144 har
taushetsplikt om så er tilsynsmyndighetene underlagt
den samme taushetsplikt
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som advokaten selv hadde.
Opplysninger om advokaten
selv og hans virke er et
resultat av at tilsynsmyndighetene i denne sammenheng
er et forvaltningsorgan og
advokaten er part i forhold
til dette. For disse forhold er
det taushetsbestemmelsene i
forvaltningsloven §§ 13 –
13e som gjelder, og da er det
ikke lovstridig om Tilsynsrådet f.eks i samsvar med fvl §
13b nr 5 og 6 rapporterer
eventuelle lovbrudd fra
advokatens side videre til
aktuelle myndigheter,
eksempelvis politi eller likningsmyndigheten. Samme
type opplysninger som gjelder advokatens klienter vil
imidlertid fremdeles være
vernet etter bestemmelsene i
strl § 144, og kan kun utleveres til ”andre offentlige
myndigheter” etter samtykke
fra den som har krav på
hemmelighold, dvs klienten,
eller etter rettslig kjennelse
fra en domstol.

Disiplinærsaker i
Oslo Krets
Antall innkomne saker
2009 – 205 saker
2008 – 170 saker
2007 – 238 saker
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“Må møte i retten med spedbarn”
Av førstelagmann
Nils Erik
Lie

Jeg viser til artikkelen ”Må
møte i retten med spebarn” i
Advokatbladet nr. 12 for
2010. Artikkelen – og ikke
minst halen fra Advokatforeningens generalsekretær –
nødvendiggjør en kommentar fra lagmannsrettens side.
Berammelsen av saken til
mars 2010 skjedde etter en
omhyggelig vurdering i lagmannsrettens ledelse av de
prinsipielle spørsmål forsva-

reren hadde reist.
Saken, som gjelder overtredelse av straffeloven § 390
a, ble henvist til ankeforhandling 22. september
2009. Hovedforhandling
skal etter strpl. § 275 holdes
så snart som mulig, og etter
Stortingets måltall i ethvert
fall innen tre måneder.
Ankeforhandling skulle således vært holdt innen 22.
desember 2009. Berammelse
i desember lot seg imidlertid
ikke gjøre, siden hele måneden allerede var fullberammet i alle avdelinger.
Som Høyesteretts ankeutvalg har pekt på, er det
tungtveiende hensyn, også
samfunnsmessige, som

begrunner de knappe tidsfristene for berammelse av
straffesaker. En tiltalt må
derfor, dersom oppnevnelse
av ønsket forsvarer vil medføre forsinkelse av betydning, akseptere oppnevnelse
av en annen forsvarer, jf.
strpl. § 102. I praksis har
forsinkelser på opptil 6 uker
ut over 3-månedersfristen
vært godtatt. Omberammelse etter forsvarerens
ønske i den foreliggende sak
ville imidlertid innebære en
forsinkelse på mer enn 6
måneder i forhold til retningslinjene.

begrunnelse knyttet til eget
forhold forsvareren hadde
påberopt. Det er i denne forbindelse vanskelig å se hvorfor et likestillingsargument
knyttet til barsel og amming
skal tillegges større vekt enn
andre i og for seg gode grunner til å begjære utsettelse.
Advokatens personlige
behov for utsettelse er uansett underordnet nødvendigheten av å få sakene avviklet
så snart som mulig. Dette
har vært ansett som avgjørende, i denne sak som ellers

Utsettelse til juni 2010 ville
derfor ikke i noe fall ha blitt
akseptert, uansett hvilken

En advokatkappe – slik
H.C. A ndersen kunne sett den
Torvald C.
Løchen,
med avlagt
kappe

Det var en gang – for ikke så
lenge siden – en advokatkappe som hang i et kleskott. Den hadde tilhørt fruens far, og den hadde deltatt
i mange store rettssaker som
alle kunne lese om i avisen
og som hadde gått like opp
til høyesterett.
”Akk disse moderne stoffer”, bemerket kappen med
et sukk, ”cordfløyel og kunstig tråd som spinnes av cellulose og olje. Nei, takke
meg til de ekte stoffer. Fløyel og silke i oppslag og kraver burde være et minimum.”
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”Jeg setter det hygieniske
høyt”, sa legekittelen som
hang ved siden av. ”Men jeg
har naturligvis ikke noe imot
silke”. ”Selvfølgelig, De er
jo så moderne” svarte advokatkappen. ”Jeg synes et
plagg skal ha verdighet, det
skal markere en avstand og
skille seg fra de gemene
plagg”.
Dette var nok en hentydning
til de andre plaggene i klesskapet. Der hang velbrukte
kjoler og dresser og arbeidsplagg av mange slag. Der
var til og med en narredrakt
fra en maskerade, men den
var slengt hen i bunnen av
skapet, hvor den nå lå
sammenkrøpet.
”Ja verdigheten kan jeg personlig bekrefte” sa legekittelen. ”Respekten, ærbødigheten overfor vår opphøyete
gjerning er uløselig knyttet

til legens hvite kittel. Vi
bevarer livet og avhjelper
legemlige svakheter. Dette
må legen alltid huske og
legekittelen minner alle om
dette.”
”Det er godt å høre om de
høye gjerninger” sa advokatkappen. ”Advokaten arbeider for rett og rettferdighet.
Han skal legge vekk sin
egen personlige interesse i
sakens utfall.
Gjennom kappen markeres
det upersonlige, men samtidig fellesskapet med dommeren og med motpartens
advokat. Den markerer
avstanden fra den gemene
hop, hvis problemer er overlatt oss til prosedyre og
avgjørelse.
Riktignok sitter klienten ved
advokatens side eller bak
ham i rettssalen, men kappen viser at avgjørelsen,
rettsspillet, diskusjonen og

A DV O K AT B L A D E T

sakens gjennomlysning skjer
mellom dem som bærer kappen.”
Da kappen hadde sagt dette,
lød støy fra værelset utenfor.
Det var barn som løp inn og
åpnet skapdøren. ”Mor, se
på dette, kan vi ikke ta noe
her?”
”Joda kjære, ta hva dere vil,
det har hengt der så lenge.”
”Vi finner sikker noe til fille-samleren”, sa barna, ”og
disse kan vi bruke, fritt for
den til utkledning.”
Dressene og kjolene ble
brukt til arbeidsklær, i haven
og i arbeidsstuen, der barna
malte og laget figurer i leire.
Men narredrakten fikk det
morsomst. Den kom på maskerade. Kappen og kittelen,
de ble gitt til fille-samleren
og ble til klutepapir, slik
som dette eventyret er skrevet på.

A dvokatkappenes lange historie
Av føstelagmann
Nils Erik Lie
I artikkelen i Advokatbladet
nr 12 for 2009 om advokatkappenes lange historier
gjengis kgl.res. av 7. desember 1899, og det fortelles at
tegningen som fulgte resolusjonen dessverre har gått
tapt.
Det eksemplar av den
kgl.res. med tegning som ble
sendt lagmannen i Borgarting i 1889, har overlevd, og
har i dag en hedersplass på
veggen i lagmannsrettens
lokaler. Jeg har herved gleden av å oversende en kopi.
Under billedkopien står det:
De ved Lagmandsretterne
ansatte Embedsmænd skal
under Retsmøderne bære en
embedsdragt bestaaende af
en Kappe overensstemmende med omstaaende tegning. Kappen, der skal række til ankelleddet og have en
Vidde af ca. 3 1/2 Meter,
forfærdiges af sort Uldstof.
For Rigsadvokaten, Dom-

merne og Statsadvokaterne
anbringes rundt Halsen som
en fladt liggende Krave en
15 cm. bred Bræm, der fortsættes i 10 cm. Bredde paa
Forsiden af Kappen til dennes nederste Kant. Rundt de

vide aabne Ærmers nederste
Kant anbringes en Bræm af
8 cm. Bredde. Retsskrivernes Kappe har en smal nedbrettet Krave og er uten
Bræm. Krave og Bræm paa
Kappen er for Rigsadvoka-

ten og Dommerne af sort
Fløjel, for Statsadvokaterne
af sort Silke.

“A dvokatenes følelsesliv
og samfunnsansvar”
Av Bente Mostad Tjugum,
leder av lovutvalget for asylog utlendingsrett i Advokatforeningen
Advokat Østberg fremsetter
påstander i sitt innlegg i
Advokatbladet nr 12 vedrørende Advokatforeningens
lovutvalg for asyl- og utlendingsrett, som ikke kan stå
uimotsagt. Påstandene er;
”Enda mer utpreget er klientidentifikasjonen – under
dekke av å være ”uavhengig” og ”ekspertorgan” – i
A dvokatforeningens offentlige rolle på et felt som har

en del berøringspunkter med
kriminalpolitikken: innvandringspolitikken og utlendingsretten. Her fremstår
A dvokatforeningen som en
aktivistisk pådriver i en
bestemt retning, noe jeg
mener er problematisk både
i forhold til samfunnsansvaret og i forhold til medlemsdemokratiet. Det må kunne
stilles spørsmål om ikke
A dvokatforeningens utadrettede virksomhet på dette
området bør være basert på
et bredere grunnlag enn å la
det hele skjøttes av et lovutvalg så preget av klientinte-

ressene og så lite av samfunnets interesse i kontroll med
innvandringen kunnskap om
dens faktiske utslag, slik
som å få vite om f eks misbruk og omgåelser, huller i
systemet, utilsiktede utslag
av regler, uthaling og unnvikelsestaktikk osv.”
Advokat Østbergs beskrivelse bærer preg av manglende viten om hva lovutvalget holder på med. Østbergs
påstander, om blant annet at
Advokatforeningen er en
aktivistisk pådriver i en
bestemt retning, er det ikke
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gitt et eneste konkret eksempel på.
Lovutvalgets virksomhet
dreier seg i all hovedsak om
å skrive høringsuttalelser.
Advokatforeningen har egne
retningslinjer for lovutvalgenes virksomhet. Lovutvalgene står fritt til å uttale seg
om fagjuridiske og rettspolitiske spørsmål, og lovutvalgene bør være særlig oppmerksomme på rettssikkerhetsspørsmål. Uttalelser som
skrives av de enkelte lovutvalg sendes sekretariatet for
gjennomlesning og signering

JANUAR 2010

53

før de sendes på vegne av
Advokatforeningen.
I Norge har det vært innvandringsstopp siden 1975. Tillatelse gis kun etter søknad,
og grovt sett gjelder dette til
utlendingers nærmeste familie og til utlendinger som
besitter den arbeidskraft som
Norge har behov for. Advokatens rådgivning går derfor i
stor utstrekning på å gi veiledning i forhold hva som
kreves for at tillatelse skal
gis. Som en forlengelse av
dette er det vanskelig å tenke
seg at Advokatforeningens
lovutvalg skal ha noen interesse i en bestemt retning. Det
samme gjelder på sanksjonsfeltet innenfor utlendingsretten; straff, bortvisning, utvisning og tilbakekall.
Når det gjelder asylinstituttet, fordrer det at søknad

fremsettes på norsk grense.
Norsk flyktningrett er i all
hovedsak bestemt gjennom
internasjonal rett. Selv om
det gis et annet bilde i
media, er det ikke mye igjen
å bestemme noe politisk om.
Høsten 2008 lanserte regjeringen flere tiltak for innstramning av norsk asylpolitikk. I tillegg har det i 2009
vært mange lov- og forskriftendringer på høring,
grunnet iverksettingen av ny
utlendingslov 1. januar
2010.
Der hvor Advokatforeningen
har uttalt seg om forslag til
endringer i utlendingsforskriften, herunder regjeringens innstramning av norsk
asylpolitikk har Advokatforeningens lovutvalg gjentatte
ganger formidlet følgende i
sin innledning av høringsuttalelsen;

”Advokatforeningen registrerer at tiltakene er begrunnet med innstramning av
asylpolitikken. Advokatforeningen har ingen politiske
synspunkter, men er opptatt
av at forslagene fremstår
som hensiktsmessige og tillatelige innenfor gjeldende
rettslige rammer.” Internasjonale regler (Flyktningkonvensjonen, Dublinkonvensjonen, EMK art 3 m.v.)
setter skranker for norsk
asylpolitikk. Retten til
respekt for familieliv setter
også grenser for regler
innenfor reglene om familieinnvandring. Dessuten kan
det fremstå som hensiktsmessig at Norge harmoniserer sine regler med EU
direktivene på feltet, slik at
Norge som et land i Europa
ikke skiller seg vesentlig ut.
Utover dette, hvor det ikke
finnes konkrete skranker,

kan også Advokatforeningen
i sine høringsuttalelser finne
det hensiktmessig å stille
spørsmål ved om det å innføre det aktuelle tiltak vil
være hensiktsmessig for å
oppnå det aktuelle formål.
F.eks kan det være hensiktsmessig å spørre om strengere krav til inntekt og underhold for innvilgelse av familieetablering faktisk vil
redusere ankomsten av asylsøkere. Det kan videre spørres om en utlendings fravær
av familie kan lede til dårligere integrering og mer kriminalitet. Slike synspunkter
går direkte på formålet med
den tilsiktede endring, og er
ikke uttrykk for ”en bestemt
retning”.
Foruten høringsuttalelser har
ikke lovutvalget for asyl- og
utlendingsrett noen særlig
virksomhet.

Dessverre, hr. Eid, det er ikke nok
om likestilling ennå
skrive et leserinnlegg som
”Nok om likestilling nå?”.

Av Kristine M. Madsen,
partner i Bull &Co og leder
av Advokatforeningens
Kvinneutvalg
Det er ikke nok før det ikke
lenger vil være en gla’sak at
et advokatfirma har fått 33
% kvinnelige partnere.
Det er ikke nok før det oppleves som fullstendig fjernt å

54

JANUAR 2010

Samfunnsforsker Selma T.
Lyng ved Arbeidsforskningsinstituttet foretok på
oppdrag av advokatforeningen en undersøkelse av kvinnefrafallet i bransjen i 2008.
Hennes oppdrag var å undersøke årsakene til hva som
fremkommer av våre egne
bransjeundersøkelser: Langt
flere kvinner enn menn forlater yrket etter at de har
stiftet familie. Rapporten er
god og opplysende lesning
og anbefales alle som ønsker
innspill til tiltak som kan
bidra til å holde på ansatte
kvinnelige advokater. I flere
kommentarer til rapporten
har representanter for de
mest fremtredende advokatfirmaene i Norge uttalt at det

er viktig for bransjens konkurransekraft å få kvinnene
til å bli i yrket. Ikke bare for
å utnytte deres kompetanse,
men også for å speile samfunnet for øvrig, hvor likestillingen jevnt over er kommet lenger enn i vår bransje,
jf for eksempel høyesterettsjusitiarius Tore Scheis kommentar i Advokatbladet
12/2009.
Advokatforeningens faste
utvalg for fremme av kvinneandelen i yrket arbeider
med en tiltakspakke for
advokatfirmaer som ønsker
å beholde de kvinnelige
advokatene. Tiltakspakken
vil være basert på Lyngs
forskningsrapport og internasjonale arbeider og prinsipper for beste praksis. Tiltakspakken vil bli lansert i
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år. I forbindelse med dette
arbeidet vil kvinneutvalget
invitere til dialog med representanter for de store og
ellers toneangivende advokatfirmaene, og andre som
måtte være interessert i å
henge med på og påvirke
den positive utviklingen i
vår samtid.
I Bull & Co fortsetter vi
arbeidet for mangfold. 70 %
mannlige og 30 % kvinnelige advokater innebærer neppe mannsdiskriminerende
praksis. Vi tok for øvrig til
orientering opp en mannlig
partner den 1. januar. Ikke
alle lar seg skremme av
kvinner.

Det er etter dette vanskelig å
ta advokat Østbergs påstander alvorlig. Som vanlig
ellers er i media, presenteres
utlendingsretten som et felt
preget av politikk og lite
juss. Faktum er at norsk
utlendingsrett oversvømmes
av internasjonale regler og
avgjørelser, som i sum
bestemmer mye mer enn hva
departementet kan finne på
av endringer på egen hånd.
Som aktør (høringsinstans)
på utlendingsrettens område
skal Advokatforeningens
lovutvalg for asyl- og utlendingsrett avgi uavhengige
uttalelser, med fokus på
fagjuridiske og rettspolitiske
spørsmål.
Det mener vi at vi gjør.

Advokathuset Fredrikstad
Advokaullmekg ved Advokathuset Fredrikstad
Advokathuset Fredrikstad er et advokaelleskap bestående av tre advokater og en
kontormedarbeider. Vi driver variert praksis innen de ﬂeste resområder.
Da arbeidsmengden er stor, ønsker vi å ansae en advokaullmekg. Det må påregnes arbeid
innenfor alle kontorets arbeidsområder. Vi har god sakslgang og mange prosedyreoppdrag for
domstolene.
Vi søker eer en utadvendt person med så vel juridiske som sosiale ferdigheter. Vi legger stor
vekt på oppfølging av klienter, og ønsker en person som viser ansvar i så henseende. For nærmere opplysninger, kontakt advokat Torgeir Røinås Pedersen på tlf. 69 30 19 00/ 917 53 669.
Skrilig søknad med CV, vitnemål og aester innen 15. februar 2010:
Advokathuset Fredrikstad v/ advokat Torgeir Røinås Pedersen, Postboks 493, 1601 Fredrikstad.
E-post: pedersen@adv-huset.no

Tips fra
Tinglysningen
Fra Tinglysningen har vi fått
en hyggelig henstilling til
advokater om at de i skjøter
må huske på at fritatt for
dokumentavgift er ideell
arveandel etter loven i den
enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom på
skifte eller fra uskiftet bo.
Flere advokater kommer i
ettertid og sier at de har
glemt å trekke fra fallen
mors- eller farsarv.
Vi bruker mye tid på rette
opp slike feil fra advokater,
skriver de. Fritatt for avgift er
også dokument som overfører
hjemmel til fast eiendom ved
samlivsbrudd, jf. Stortingets
vedtak om dokumentavgift
§ 8 b) annet ledd.
Forutsetningen for dokumentavgiftsfritak er at personene har hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år
forut for samlivsbruddet, eller
venter, har eller har hatt felles barn.
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Norges Lastebileier-Forbund er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for transportbedrifter som
driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet. 4000 bedrifter er medlemmer, og disse har
ca.10000 biler. NLF har hovedkontor sentralt i Oslo med 21 ansatte. Organisasjonen har 7 regioner
med ansatte distriktssjefer/regionssjefer ved våre avdelingskontorer i fylkene. NLF driver et aktivt
næringspolitisk og næringsøkonomisk arbeid, og har et bredt rådgivningstilbud overfor medlemsbedriftene, og gir ut BNT (Bladet Norsk Transport). NLFs juridisk avdeling består av 4 advokater.

En av våre advokater går over i annen virksomhet. Vi søker derfor til vår juridiske avdeling, en ny

Advokat, evt advokatfullmektig
NLFs juridiske avdeling er lokalisert ved hovedkontoret i Oslo, St. Olavs gate 25.

Arbeidsoppgaver:
•

•
•

Rådgivning og bistand til medlemsfirmaene innenfor alminnelig næringsjus, herunder
arbeidsrett, avtalerett, kontraktsrett, entrepriserett, erstatningsrett, forsikringsrett,
strafferett, veitrafikkrett.
Næringspolitisk arbeid, arbeid med høringssvar.
Prosedyre, og forelese på kurs og seminar.

Vi ønsker oss en medarbeider som har følgende kvalifikasjoner:
•
•
•

Kompetanse innen ett eller flere av ovennevnte rettsområder.
Prosedyreerfaring/dommerfullmektig, og/eller et ønske om å prosedere.
Selvstendig og initiativrik, og med mye godt humør.

Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, tverrfaglig miljø. Arbeidet er
selvstendig, krevende og interessant. Vi holder til i nye, moderne lokaler, med gangavstand til
kollektivtransport og tinghus. For søkere med spesiell kunnskap i ett eller flere av de ovennevnte
rettsområder, kan ansettelse som advokatfullmektig vurderes.

Søknadsfrist: Omgående, og senest innen 8. februar 2010
Kortfattet søknad med CV sendes Norges Lastebileier-Forbund, Postboks 7134 St. Olavs plass
0130 Oslo, eller e-mail: post@lastebil.no. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
til juridisk direktør, Robert Aksnes på 22033200.

ADVOKAT KRISTENSEN S.L.

ADVOKATFELLESSKAPET

Advokater

Arveoppgjør i Spania og Norge, testamenter, fast eiendom,
ska, selse av selskap, shipping/sjøre, regnskap,
norske og spanske advokater.

Advokaellesskapet Thomassen, Lie & Co er et nystartet advokaellesskap beliggende sentralt i Tønsberg i moderne kontorer. Vi er for den
3 advokater og en sekretær. Vi arbeider hovedsakelig innenfor feltene
straﬀere og fast eiendoms resforhold, i llegg l allmennpraksis. Vi
har ledige kontorplasser, og ønsker å lknye oss ﬂere advokater i vårt
advokaellesskap, fortrinnsvis med egen portefølje. Andre lknytningsforhold kan også diskuteres. Ta gjerne kontakt med Steinar Thomassen
tlf 909 80 171 eller Thomas Lie tlf 901 79 218 for nærmere informasjon.

post@adv-kristensen.no
Las Palmas og Arguineguin, Gran Canaria:
+34 928 185 051 +34 687 518 836
Hamar: +47 62 51 47 00 +47 40 41 29 56
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ADVOKATENE

DOMSTOL

G E F L E 兩 F O S S E N 兩 E I D 兩 S T E N S E T H 兩 F R E M S TA D
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Advokatkontoret dekker de fleste juridiske fagområder som er
aktuelle for det indre østland. Vi er for tiden 6 advokater ved
kontoret, og vi holder til i nyoppussede lokaler sentralt i Gjøvik.

Ledige dommerembeter

ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG
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 Zecc[hl[Z8[h][dj_d]h[jj
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Vi søker etter advokat/advokatfullmektig for snarlig
tiltredelse i vikariat, med mulighet for senere fast
ansettelse.

Fullstendig utlysing, med blant annet
kontaktinformasjon på:
mmm$`eXXdeh][$de og
mmm$ZecijebWZc_d_ijhWi`ed[d$de

Søknad med CV og referanseliste sendes til
fremstad@advokatene-gfes.no
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I løpet av 2009 ble det registrert totalt 6475 konkurser
og tvangsavviklinger. Dette
er en økning på 36,2 prosent
i forhold til 2008.
Butikk/handel, bygg/anlegg
og hotell/ restaurant er de
næringene som er hardest
rammet av konkurser og
tvangsavviklinger. Etter
sommeren har økningen flatet noe ut.
I desember 2009 er det en
nedgang i antallet konkurser
og tvangsavviklinger med
14,3 prosent i forhold til
samme måned i 2008.
Norske utenlandske foretak
(NUF) har 502 konkurser og
tvangsavviklinger. Dette er
en økning på 75,5 prosent i
forhold til året før.

THOMASSEN, LIE & CO

Medlem av Den spanske advokaorening

I tillegg til gode eksamensresultater og samarbeidsevner, er praksis en fordel, men ingen betingelse.

Jobbnorge.no

Gjennom den
selvstendige
stillingen og
den høye
faglige kvaliteten er
domstolene
samfunnets
fremste konﬂiktløsningsorganer.

Høye
konkurstall

Søknadsfrist snarest.
Nærmere informasjon om stillingen rettes til
advokat Håvard Fremstad, telefon 61 18 18 60.

A DV O K AT B L A D ET

STILLINGER
Fortsatt nedgang i nyregistrerte aksjeselskap
I fjor ble det registrert 26
210 nye foretak i Foretaksregisteret. Dette er rundt 4 500
færre enn i 2008. Nedgangen skyldes i all hovedsak at
det ble registrert færre aksjeselskap i 2009 sammenlignet
med året før. I fjor var det 26
prosent færre nyregistreringer av aksjeselskap enn i
2008. Selv om nedgangen i
registrering av nye aksjeselskap er stor, er dette likevel
den organisasjonsformen
hvor det nyregistreres flest,
12 842 i fjor. Det ble regis-

NY ADVOKAT
TIL VÅRT
FELLESSKAP
I HORTEN
SENTRUM.
Vårt kontor yter bistand til
bedrifter, privatpersoner og det offentlige innenfor de fleste rettsområder, men med hovedvekt på fast
eiendoms rettsforhold, tomtefeste,
erstatning, barn-familie - og sosialrett og rådgivning til næringsdrivende.
Fordi vår oppdragsmengde øker,
ønsker vi kontorfelleskap med
yngre advokat som kan være med
på å utvikle virksomheten videre.
Du bør være selvstendig og ha
ønske om å arbeide innenfor et
bredt privatrettslig spekter. Vi ønsker en kollega med gode faglige
kvalifikasjoner, serviceinnstilling
og helst noe erfaring som advokat.
Vi har tett samarbeid med samlokalisert revisjonskontor.
Vi vektlegger rådgivning med høy
faglig kvalitet, personlig preg og
ubyråkratisk form.
Vi er åpne for å diskutere ulike tilknytningsformer.

Henvendelser kan rettes til
adv. Bjørn Gullaker på
tlf. 33072250.

ADVOKATENE GULLAKER ANS
ORG.NR. 987 026 804 MVA
C. Andersensgate 11A
Postboks 64
3191 Horten
Telefon: 33 07 22 50
Telefaks: 33 07 22 51
E-post firma:
advokatene@gullaker.no
Hjemmeside:
www.meklingsadvokatene.no

trert 29 343 nye enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret
i 2009. 6 303 av disse ble

også registeret i Foretaksregisteret. Antall foretak som
sender inn sine nyregistre-

ringer og endringer elektronisk via altinn.no økte også i
2009.

Som et ledd i videreutviklingen av vårt firma vil vi styrke kompetansen fortrinnsvis
innen forretningsjuss, arbeidsrett, fast eiendom, personskadeerstatning, familierett og insolvens.
For å oppnå dette ønsker vi å knytte til oss en

Advokat/advokatfullmektig
Vi legger vekt på at nye medarbeidere skal passe inn i vårt gode sosiale og faglige miljø og at de
som en del av dette kan medvirke til at vi når de mål vi har satt oss for å utvikle firmaet.
Vi ønsker særlig å komme i kontakt med jurister som har arbeidserfaring fortrinnsvis
som dommer- eller politifullmektig, fra forvaltningen eller som advokatfullmektig.
Nærmere opplysninger om vårt firma finnes på www.langsethadvokat.no
Vi lover konfidensiell behandling av alle henvendelser.
Disse kan rettes til Gudbrand Østbye eller Karoline Henriksen, telefon 22 42 42 42
Søknader ønskes mottatt snarest.
Søknadene skal inneholde CV og dokumentasjon.
Langseth Advokatfirma DA
Haakon VII’s gate 2, postboks 1371 Vika, 0114 Oslo
Langseth Advokatfirma DA tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til
bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.
Vi består i dag av 9 partnere, 5 faste advokater og 2 fullmektiger.

www.langsethadvokat.no

Advokatfirmaet Solbø AS er et ungt og dynamisk advokatfirma. Vårt fokus er å sikre og
ivareta klientens interesser og behov. Våre kunder er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, og utenlandske foretak. Advokatfirmaet Solbø AS har kompetanse
innenfor hele det sivilrettslige området. Vi har imidlertid særlig fokus på alminnelig forretningsjuss, familie- og arverett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, insolvens,
utlendingsrett og prosedyre. Firmaet satser i stor grad også på strafferett, og samtlige
av firmaets advokater har solid prosedyreerfaring for både tingrett og lagmannsrett. Vi
tar også oppdrag som bistandsadvokat.

For snarlig tiltredelse søkes 2-4 ADVOKATER MED MINIMUM 2 ÅRS RELEVANT YRKESERFARING OG MED DELVIS EGEN PORTEFØLJE
Advokater som ønsker å starte i kontorfellesskap er også velkommen til å ta
kontakt.
Vi søker kandidater med gode faglige kvalifikasjoner, og forretningsmessig
forståelse. Vi har klienttilfang fra hele landet, så noe reisevirksomhet må
påregnes.
Advokatfirmaet Solbø AS kan tilby en god lønns- og personalpolitikk, samt et
hyggelig og faglig miljø. Vi holder til i lyse og moderne lokaler, 5 minutter fra
Sandvika sentrum, like ved Slependen jernbanestasjon.
Ytterligere informasjon om stillingene kan rettes til daglig leder, Birgitte B.
Solbø på telefon 67808790, mobil 90025536, eller pr e-post: bbs@solboe.no.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
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Det er bare i Advokatbladet du treffer advokater.
Bestill annonse i dag: 22 49 49 90
ADVONOR ADVOKATFELLESSKAP I LILLE GRENSEN 7
Vi har gleden av å meddele at 7 advokater har tiltrådt vårt felleskap gjennom fjoråret:
Advokatfirmaet KPU DA, Arntzen Legal Advokatfirma og advokat Kristian Hersløv.
Vi har fortsatt 1–2 ledige kontorer for kolleger med egen portefølje. Vi vektlegger et
hyggelig faglig og sosialt miljø og har en sivilrettslig profil. Nærmere opplysninger
på www.advonor.no.
Fleksible tilknytningsformer og konkurransedyktige vilkår.
Henvendelse: advokat Per F. Hetty T. 905 99505.
ADVONOR ADVOKATFELLESSKAP
Postboks 1393 Vika, 0114 Oslo.
Tlf.: 22 91 00 50 – Fax: 22 91 00 51

e Halv orsen
Advokatﬁrmaet Owe Halvorsen & Co AS består av 11 medarbeidere hvorav 7 er advokater. Vi har kontorer på Lillestrøm og i
Nittedal. Våre hovedarbeidsområder er personskadeerstatning, faste eiendommers rettsforhold, konkursbobehandling, familie,
arv, skifte og bistand overfor små og mellomstore bedrifter. God tilgang på prosedyre.

Grunnet økt arbeidsmengde og permisjoner søker vi en

advokat i fast stilling og en
advokatfullmektig som vikar.
Det vil bli lagt vekt på faglig dyktighet og relevant erfaring. Vi tilbyr spennende og varierte
arbeidsoppgaver i et område med stor vekst i befolkning og næringsliv.
Til advokatfullmektigstillingen kan også årets kandidater søke.
Henvendelse til Owe Halvorsen, skriftlig søknad.

Salærsatsen
har økt med
20 kroner
Fra 1. januar 2010 er
salærsatsen for advokater i straffesaker og
benefiserte saker kr
890,-.
I 2009 var salærsatsen
kr 870,-.
Ved salærfastsettelsen
skal salæroppgaven
honoreres etter den
timesats som gjaldt da
oppdraget ble avsluttet.
For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften
komme i tillegg til
salærsatsen.
Salærsatsen har økt de
siste årene som følge av
den indeksregulering og
opptrappingsplan som
Justisdepartementet og
Advokatforeningen inngikk avtale om i 1999.

Lillestrøm - Åråsen C.J. Hansens vei 3A, 2007 Kjeller Tlf + 47 64 84 00 20 www.ohco.no

STO

GOT

Vil du være med i det
skandinaviske advokatalternativet?
Vi skal vokse og søker advokater med portefølje og interesse for forretningsjuss.
Vi søker også samarbeid med mindre eller mellomstore advokatmiljøer som i likhet med
oss ønsker å arbeide i et større, variert miljø og med større utfordringer.

CPH

OSL

Dersom kjemien stemmer er veien åpen for en spennende utvikling.
På vår felles nordiske hjemmeside, www.nordialaw.com, ﬁnner du mer om oss.
Er du det minste nysgjerrig tar du kontakt med advokat Christian Venge Tollefsen,
eller advokat Tor Aasberg, tlf 23 10 30 00 eller oslo@nordialaw.com.

Advokatﬁrmaet Nordia DA
Olav V`s gate 6
Postboks 1807 Vika
0123 Oslo
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ADVOKATFIRMA

FEGTH KNUTSEN & CO. DA

AD V O KAT

M.N.A.

ADVOKATER SØKES
Advokatfirma Fegth Knutsen & Co er et lite, veldrevet
firma med lang historie bestående av tre erfarne advokater og en sekretær. Firmaet holder til i trivelige og representative lokaler i gangavstand fra tinghuset. Våre
klienter er vesentlig næringsdrivende, men vi yter også
bistand i ikke ubetydelig grad til privatpersoner.
Vi ønsker å tilknytte oss to advokater fortrinnsvis med
egen portefølje som vil kunne bidra til å utvikle firmaet
videre. Advokatene må ha gode faglige kvalifikasjoner,
engasjement og være samarbeidsorientert.
Advokatfirma Fegth Knutsen & Co DA,
Øvre Slottsgt. 7, P.b. 395 Sentrum, 0103 Oslo.
Henvendelse:
Advokat Børre Hagen, borre@fegth.no eller
advokat Pål Tobiasson, pal@fegth.no, tlf. 22 94 14 80.

Vårt kontor har i dag seks advokater og tre
sekretærer. Vi yter juridisk bistand til personer,
bedrifter og det offentlige innen de fleste
rettsområder. Vi holder til i moderne lokaler
sentralt i Porsgrunn.
En av våre advokater har gått over i annen
stilling og vi ønsker å knytte til oss en til to
advokater i kontorfellesskapet – fortrinnsvis
med egen portefølje. Andre tilknytningsformer
kan også diskuteres. Vi har et hyggelig og faglig
godt miljø.
Ta gjerne kontakt med Ole Revhaug eller
Ranveig Sem for nærmere informasjon.
Se også vår hjemmeside
www.advokatene-tgss.no
Telefon 35 93 00 60
Postboks 1113
N-3905 Porsgrunn

Telefaks: 35 93 00 61

e-post: post@advokatene-tgss.no
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Kontonummer 7032.05.11168
GAVER MED SKATTEFRADRAG
Gaver (bidrag) til kreftforskning
som drives under medvirkning av
Staten, kan føres til fradrag i selvangivelsen (skattelovens § 6-42).
For beløp over kr 200,- sendes
kvittering. For beløp over
kr 10 000,- gjelder spesielle
regler.

OVER HALVPARTEN OVERLEVER NÅ KREFT
Kampen mot kreftsykdommene gir resultater. Takket være viktig forskning og
god behandling blir nå over halvparten friske. Men ifølge Kreftregisteret er det
ventet en betydelig økning i antall nye tilfeller frem mot år 2020, utover de vel
24 000 som nå årlig rammes her i landet.

KREFTFORENINGEN – FRIVILLIG INNSATS SIDEN 1938
Kreftforeningen het tidligere Den Norske Kreftforening, som var et resultat av
sammenslåingen mellom Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse og
Landsforeningen mot Kreft.

SAMMEN SKAPER VI HÅP
Kreftforeningen – som er landets største bidragsyter innen kreftforskning –
er en landsdekkende organisasjon. Mer om våre innsatsområder finnes på
www.kreftforeningen.no
Vi har egne advokater som kan være behjelpelig med å gi råd og veiledning i
forbindelse med arv og skifte, herunder bistand i forbindelse med opprettelse
av testament. Ring oss på 07877.

Kreftforeningen
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo
telefon: 07877
faks: 22 86 66 10
servicetorget@kreftforeningen.no
bankgiro: 5005.05.11011
foretaksnr. NO 951812528 MVA

Kontonummer 5005.05.11011

Tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge,
registreringsnummer 007

< kreftforeningen.no

TESTAMENTARISKE GAVER
– fritatt for arveavgift
Kreftforeningens arbeid er hovedsakelig basert på gaver og innsamlede midler fra befolkningen.
Testamentariske gaver utgjør her
et meget viktig bidrag. Kreftforeningen er fritatt for arveavgift på
testamentariske gaver. Bidraget
kommer derfor i sin helhet kreftsaken til gode.

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.

Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: 23 12 00 00 Faks: 23 12 00 01 www.nasjonalforeningen.no
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Voldgiftsinstitut vil
offentliggøre kendelser
For at skabe åbenhed om retsudviklingen har Voldgiftsinstituttet taget en vigtig
beslutning: Hvis parterne samtykker,
kan kendelser offentliggøres i anonymiseret form. Dette på grund af stor efterspørgsel fra det juridiske miljø og af
hensyn til retsudviklingen – især på retsområder, som ofte ses ved Voldgiftsinstituttet, men som sjældent tages under
behandling ved de almindelige domstole.
Fra det danske Advokatbladet

Advokaten måste föra ut sitt
budskap även på Internet
Advokaterna behöver bli bättre på att
kommunicera även utanför den juridiska
arenan, menar docent Mårten Schulz.
(…)Det finns i dag unika möjligheter för
advokater och andra jurister att föra ut
sitt budskap utan störningar på vägen.
Jurister har alltid beklagat sig över att
deras uttalanden eller skrifter förvrängs

på vägen av journalister som inte förstår
sig på rättssystemet. I dag kan vilken
jurist som helst föra ut sitt budskap på
Internet – via seriösa bloggar eller på
andra sätt – utan att det klipps ned på
vägen. Och erfarenheterna visar att
många är beredda att lyssna. Även journalister. Advokater kommer att behöva
synas i dessa nya kanaler om de skall
kunna tillvarata sina klienters intressen
på ett effektivt sätt.
Fra det svenske Advokatbladet

Generalens farvel
Med udgangen af året har danske advokater taget afsked med Henrik Rothe
som Advokatsamfundets generalsekretær. Han vil da i næsten 15 år have leveret en travl og engageret indsats for alle
danske advokater. Henrik rejser ikke,
fordi vi har slidt ham ned, men fordi han
er udnævnt til ny præsident for Sø- og
Handelsretten. Tillykke til Henrik, tillykke til domstolene!
Fra det danske Advokatbladet

Interessekonflikt i
kontorfellesskap
Fra svensk disiplinærnemnd:
Advokat A har företrätt X:s motpart, Y, i
mål om överflyttning av barn. Anmälan
avser att A i det ovan angivna målet
företrätt anmälarens före detta maka och
att A därvid har haft tillgång till handlingar från en vårdnadstvist mellan parterna år 2005 då annan advokat på samma byrå företrädde anmälaren.
Nämndens beslut:
A borde inte ha åtagit sig uppdraget mot
X i det aktuella målet om överflyttning
av barn, eftersom advokat som A har
kontors-gemenskap med tidigare företrätt X i mål rörande vårdnaden om barnen. Genom att göra detta har A åsidosatt sina plikter som advokat. Nämnden
tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7
§ andra stycket rättegångsbalken.
Fra det svenske Advokatbladet
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LA Presiding Judge Warns
Law Firms of Economic Hit
from Court Budget Cuts
Planned budget cuts for Los Angeles
courts over the next four years could
trigger $30 billion in lost output for the
local economy and result in 150,000
lost jobs, a new report says.
The study by Micronomics Inc. says
the loss for the legal services industry
will be $13 billion, and the loss for
businesses operating in uncertainty as
their civil disputes remain unresolved
will be about $15 billion, the Los
Angeles Times reports. In addition, state and local governments will lose
about $1.6 billion in tax revenue.
Roy Weinstein, one of the study’s authors, told the National Law Journal
that the hit to the legal industry is
based on fewer legal fees to law firms,
which will result in reduced salaries for
partners and staff, who will in turn
spend less money. Charles “Tim”

McCoy, presiding judge of the Los
Angeles County courts, has warned
that four years of budget cuts could
force him to shut down about 180 out
of 600 courtrooms and cut 1,800 jobs.
California courts are already closed
one day a month to save money.

Slain Californian
Lawyer Angered Some
‘Very Nasty People’
A California trial lawyer slain outside
his Los Angeles home last month was
involved in several contentious cases,
spurring detectives to look for a link
between an unhappy litigant and the
murder. Jeffrey Tidus, 53, was shot in
the head outside his home on Dec. 9 in
what investigators believe to be a targeted killing, the Los Angeles Times
reports. Tidus had a complex civil litigation practice at a 10-person boutique
law firm. Rabbi Steven Silver told the
Los Angeles Times that Tidus was “a
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peaceful, kind and honorable person”
who won some cases against “some
very nasty people.” Dave Parker hired
Tidus after his graduation from Boalt
Hall law school at the University of
California at Berkeley. “It seemed to be
his lot in life to have complex and contentious cases,” Parker told the newspaper. Tidus was once assaulted by
another lawyer during a deposition,
Parker said. One of Tidus’ cases
against two pro se litigants brought frequent bomb threats against the building
housing their firm. In 2005 Tidus received a restraining order against a litigant, who was a lawyer at the time, and
then went on to win an $11.2 million
judgment in the case.
Tidus was a member of the state bar’s
Committee on Professional Responsibility and Conduct, and was known for
taking on pro bono cases and giving
money to charity, the story says.
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Nye faste forsvarere i Høyesterett

olk
og
orum

Stoff og bilder fra
kretsene, nytt om navn,
invitasjoner til seminarer og møter, referater
fra ulike aktiviterer i
foreningen sendes på
epost til
advokatbladet@jus.no

Advokatene Frode Sulland (bildet) og Anders
Brosveet er begge antatt som faste forsvarere i
Høyesterett. Antakelsen skjer på åremål for
åtte år. Frode Sulland leder Forsvarergruppen
av 1977 og arbeider hos advokatfirmaet
Hestenes og Dramer & Co. Brosveet arbeider
hos advokatfirmaet Elden.

Lykkelig skilsmisse i Juristenes Hus
ørste januar i år opphørte Advokatforeningens formelle
tilknytning til Norges Juristforbund. Juristenes Utdanningssenter drives videre som før, i et samarbeid mellom
Advokatforeningen og Juristforbundet. Også Juristenes Hus
beholdes i fellesskap.

F

dvokatforeningen lanserte før jul Advokatforsikringen
som erstatning for de forsikringstilbudene medlemmene
tidligere har hatt tilgang til gjennom Juristforbundet. Det er
også forhandlet avtale med DnB NOR om videreføring av
låneordningen i banken. For de fleste av Advokatforeningens medlemmer er bruddet med Juristforbundet dermed
svært lite dramatisk.

A

eg våger tvert imot den påstanden at den nye situasjonen i Juristenes Hus vil komme deg som medlem til gode.
Ikke minst fordi det nå blir tydeligere hva Advokatforeningen er, og hvilken rolle denne foreningen har som ingen
andre kan fylle:

J

om advokat er du del av en profesjon. Et
klart definert kompetansekrav og en velutviklet yrkesetikk gir deg rett til å bruke tittelen
advokat.

■ Det er Advokatforeningen som utvikler og ivaretar
Regler for god advokatskikk.
■ Det er Advokatforeningen som forsvarer de grunnleggende prinsippene som uavhengighet og taushetsplikt.
Dette er verdier som hver eneste dag presses av en rekke
”gode hensyn” som andre grupper i samfunnet
målbærer.
■ Internasjonalt er Advokatforeningen med i et sterkt
nettverk av advokatorganisasjoner som sammen
videreutvikler profesjonen.
tillegg er Advokatforeningen din interesseorganisasjon
som arbeider for advokatenes økonomiske og praktiske
rammevilkår og taler advokatenes sak overfor myndigheter
og politikere. Jo større oppslutning Advokatforeningen har
blant landets advokater, desto sterkere kan vi ivareta advokatenes interesser.

I

ist, men kanskje ikke minst, er vi en medlemsorganisasjon som gir deg rådgivning, støtte og hjelp, og også
rabatter og medlemstilbud. Vi har et kompetansemiljø i foreningens sekretariat som hver eneste dag gir råd til
advokater som ringer og som utreder problemstillinger
knyttet til advokatyrket og drift av advokatvirksomhet.

S

S

ersom du er advokatfullmektig, er du i ferd
med å kvalifisere deg for advokattittelen,
men du er allerede en del av selve profesjonsfellesskapet.

J

D

Norge er det Advokatforeningen som ivaretar og
følger opp advokatprofesjonens verdier:

I

a, vi vet at vi – som alle andre – må skjerpe oss hver
eneste dag for å levere enda bedre. Vi mener også at vi
allerede har mye å tilby. Den nye situasjonen i Juristenes
Hus gjør oss enda mer bevisste på begge deler. Derfor tror vi
i dette tilfellet på ”den lykkelige skilsmissen”.

GENERALSEKRETÆR
Merete Smith
ms@jus.no.
a: 22 0305103 m:970029597
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To nye faste forsvarere ved
Nedre Romerike tingrett
Advokatene Cato Johannessen og Dag
Svensson er begge antatt som faste forsvarere ved nedre Romerike tingrett. Antakelsen
skjer på åremål for seks år med adgang til
gjenoppnevning. Begge advokatene arbeider
hos Advokatene Schjatvet, Johannessen,
Svensson og Trudvang på Lillestrøm.

Nye navn hos DLA Piper
Glenn V. Heia er ansatt som advokatfullmektig ved DLA Pipers eiendomsavdeling. Han er nyutdannet
fra Bergen og har i tillegg utdanning fra Høyskolen i Agder.
Janne Kaada er ansatt som
advokatfullmektig ved DLA Pipers
restruktureringsavdeling. Hun er

nyutdannet fra Bergen og har også
studert ved University of Sydney.
Kjetil Haare Johansen er opptatt
som partner i DLA Pipers avdeling
for Litigation og Regulatory. Han
kommer fra Geneve der han har
arbeidet i to år som juridisk
rådgiver med EFTAs frihandelsavtaler.

Advokatstafetten i gang

Hege Jordbakke (t.v.) Aksjonssjef for HumAk 2010 og Ingvild Stjernen, PR-sjef, utfordrer de store advokatfirmaene til å ta det samfunnsansvaret de sier de er opptatt av.

Tekst og foto:
Aina Johnsen Rønning
Juriststudentenes Humanitæraksjon er i full gang, og
stafettpinnen er blitt overlevert fra Wiersholm til Haavind. Aksjonssjefen håper på
rekordresultat i år
Det er alltid Nils H. Thommessen hos Wiersholm som
setter advokatstafetten i
gang, siden han i sin tid var
med på å starte innsamlingsaksjonen sammen med kollega Stephan Jervell. HumAk

har imidlertid vokst mye
siden starten i 1989, da studentene hovedsakelig var
bøssebærere. Nå har man i
tillegg en gedigen festival og
en advokatstafett der advok
atfirmaer utfordrer hverandre
til å gi. Vanligvis gir firmaene
mellom fem og tretti tusen
kroner. I år ble stafettpinnen
overlevert til en av Thommessens gamle kollokviekamerater i Haavind med
beskjed om å ”gi så det
suser”.
I år er det Røde Kors-prosjek-

tet IDRL (International Disaster Response Law) som får alt
det studentene klarer å samle
inn. IDRL er et nylig utviklet
internasjonalt regelverk som
skal gjøre det lettere å få
nødhjelp inn i katastroferammede områder. HumAks innsamlede midler går til pilotprosjekter i Afrika hvor siktemålet er å implementere
regelverket i den nasjonale
lovgivningen.
– Et pilotprosjekt koster
400.000,- og vi det beste
hadde vært å få inn
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800.000,- til sammen slik at
vi kan støtte pilotprosjekter i
to land. Det er inspirerende,
fordi vi her kan gjøre en står
forskjell i retning av en positiv rettsutvikling i ett eller to
land, sier PR-sjef Ingvild
Stjernen.
I 2008 samlet HumAk inn
650.000 kroner. Advokatstafetten utgjorde mer enn en
tredjedel av de innsamlede
midlene. Hege Jordbakke var
i likhet med Ingvild Stjernen
med på å samle inn penger i
2008. Nå er hun aksjonssjef
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og håper på velvillige partnere og HR-ansvarlige når
hun ringer rundt for å sende
stafettpinnen videre.
– Jeg har hørt at det ikke er
ofte de sier nei, så jeg tror
det skal gå greit. Utfordringen er at det ofte er vanskelig
å få tak i travle partnere, og
at det kan ta tid før vi får
sendt stafettpinnen videre.
Jo flere dager som går, jo
færre får vi utfordret, så det
er et kritisk punkt for Advokatstafetten, sier Hege Jordbakke.
Begge studentene har fått
med seg at de store firmaene
har stilt opp i Advokatbladet
og skrytt av hvordan de tar
samfunnsansvar, og vil bruke
uttalelsene for det de er
verdt når de skal ringe rundt
og samle inn penger.
– Hvis CSR er noe advokatene faktisk er opptatt av, så
må jo dette være midt i blinken. Her får man mulighet til
å forme rettsutviklingen.
Hvor ofte får man en slik
mulighet, sier Hege Jordbakke retorisk.

Advokatstafetten løper helt
til den store festivalen i uke
35. Justivalen og Juriststudentenes Humanitæraksjons
festival arrangeres annet
hvert år rundt Tullinløkka/universitetshagen. Verken
program eller sted er spikret
enda, men Jordbakke og
Stjernen lover konserter,
foredrag og aktiviteter som
også advokater kan ha moro
av å delta på. Blant annet
arrangeres HumAk-forum,
som er et heldagsseminar for
advokater/jurister og som
både gir etterutdanningstimer og penger til Røde Kors.
Alt overskudd går direkte til
formålet, og alle studentene
jobber gratis. Resultatet av
Advokatstafetten vil bli slått
stort opp på festivalområdet.
– Men det er ikke størrelsen
på beløpet det kommer an
på, forsikrer Ingvild og legger
til at resultatene også publiseres fortløpende på nettsiden www.humak.no.

75.000,- er allerede samlet inn.
Målet er 250.000,Advokatstafetten 1. etappe: Wiersholm – 25.000 kr.
Advokatstafetten 2. etappe: Haavind – 50.000 kr.
Advokatstafetten 3. etappe: Selmer
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Fra journalistikk til
Ida Brabrand, Helene Imislund og Kjetil Linde Holo tok
en bråvendig fra journalistikk til jus. Ikke unaturlig,
siden det i bunn og grunn handler mye om det samme,
mener de.
Ida Brabrand var egentlig journalist på sin hals etter to
år i Østlandssendingen og to år i Aktuelt på TVNorge.
Journalistinteressen kom etter at hun hadde vært programleder i Midt i Smørøyet, men likevel bestemte hun
seg for å slite over jusbøkene på i Oslo ved siden av
frilansejobbing som journalist.

Etterrettelighet, fakta og sannhet
– Jeg ville studere mer og lese mer, og det å ta jusen
var som å fortsette tråden fra journalistikk. Det handler
jo om etterrettelighet, å lete opp fakta og å søke sannheten, sier Ida.
– Man sorterer ut relevante faktum og skriver det på en
leseverdig måte, så sånn sett er det mange likheter
mellom journalistikk og jus, legger Kjetil til.
– Forskjellen er jo at i jusen konkluderer man, det gjør
man ikke i journalistikken. Samtidig handler begge
deler om å fortelle om og hjelpe mennesker og deres
problemer. Jus er et fint verktøy til å hjelpe folk, sier
Ida.
– Jus passet meg bra fordi jeg ønsket meg en mer solid
utdannelse. Nå ser jeg at jeg har truffet veldig bra i
forhold til de tingene som interesserer meg. Jus er en
fin blanding av samfunnsfag og logikk. Dessuten ville
jeg gjerne studere et sted der det ikke var så mye obligatorisk undervisning, og her i Oslo er det jo bare et
etikkseminar på fjerdeavdeling som er obligatorisk, sier
Kjetil som har bakgrunn fra Bergens Tidende og som
fremdeles jobber der som vikar i feriene.
– Etter Volda flyttet
jeg til Tyskland og
studerte International Management
der. Da hadde vi
timer i tysk privatrett, og de timene
interesserte meg
mye mer enn den
rene ledelsesundervirningen. Da fikk jeg
lyst til å studere jus
på full tid. Journalistikk og ledelse ble
litt vagt for meg, sier
Helene som aldri har
jobbet som journalist.

Volda er bra
De snakker alle tre
varmt om studentmiljøet i Volda.
Samtidig er de blitt
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jus
en viktig del av jusmiljøet det siste året. Ida
som aktiv i JURK og Kjetil som jussbusser.
– Jeg anbefaler alle – særlig guttene siden det
er et stort overskudd av jenter der nå – om å
ta seg et år i jussbuss. Det har vært helt fantastisk. Det gode sosiale miljøet, de faglige
utfordringene og muligheten til å hjelpe noen
som har stort behov for rettshjelp er utrolig
inspirerende, sier Kjetil.
– Tiden på JURK har vært nyttig for meg, fordi
jeg har sett hvordan jeg kan bruke jus konkret
og til å hjelpe folk. Det kan jo ellers være et
savn som jusstudent å se hvordan ting er i den
praktiske virkeligheten, sier Ida.
– Jusen burde egentlig ha en obligatorisk
praksisperiode, slik man har det på medisin.
Da kunne man bli utplassert på et advokatkontor eller andre steder, slik at man kan få
gitt noe tilbake til samfunnet. Tross alt får
man jo en gratis utdannelse fra samfunnet,
sier Kjetil.

Mye studielån
Studielånet er en klar ulempe ved å ta to
utdannelser istedenfor en, men de tre studentene ser definitivt flere fordeler ved å gå en
omvei i karriereløpet.
– Dersom jeg hadde begynt på jusen da jeg var
19, hadde jeg nok hatt mye større problemer
med å strukturere studiearbeidet mitt, sier Kjetil.
– Jeg er redd jeg hadde blitt formet for mye
dersom jeg skulle ha begynt på jusen rett etter
videregående. Etter flere år som journalist har
jeg sett at alt ikke er som det står i velferds-

boka, og at bøkene ikke alltid reflekterer virkeligheten. Det er ikke så mye bedre å være en
vandrende lovbok, enn et vandrende mikrofonstativ, sier Ida.
– Personlig er jeg veldig glad for at jeg har
vært mye ute og reist. Jusen kunne vært mye
mer internasjonalt rettet, med bøker og forelesninger på engelsk. Dessuten burde man ha
tilrettelagt bedre for utveksling, sier Kjetil.
– Har dere andre tips til forbedringer?
– I journalistikken fokuserer man mye på å
skrive så alle forstår budskapet, og unngår
vanskelige ord og uttrykk. I jusen bruker man
nesten bare slike vanskelige ord som få forstår.
Advokater og jurister kan skrive enklere, uten
at det blir VG-stil av den grunn, sier Helene.
– Man skal jo kommunisere med folk som ikke
er jurister, legger Ida til. Om de blir jurister
eller journalister ”når de blir store” er de ikke
helt sikre på. Kjetil vil gjerne kombinere jus,
journalistikk og franskkunnskaper, mens
Helene snakker flytende tysk og russisk og ser
for seg at hun kan bruke det videre i yrkeslivet. To utdanninger er ikke lengre så uvanlig
for dagens ungdommer, og store studielån
bekymrer de seg ikke for.
–Jeg har alltid jobbet, så det tenker jeg ikke
på, sier Ida og får megetsigende nikk fra de
andre to. De er alle sammen vant til å jobbe
ved siden av studiene, heldigvis.
– Det bør ikke være for mye obligatorisk
undervisning, for det er sunt at studenter kan
få erfaringer fra andre steder, konkluderer Ida
Brabrand.

Kjetil Linde Holo, Ida Brabrand og Helene Imislund:
– Advokater og jurister kan
skrive enklere, uten at det
blir VG-stil av den grunn,
sier Helene. – Man skal jo
kommunisere med folk som
ikke er jurister, legger Ida til.
– Man sorterer ut relevante
faktum og skriver det på en
leseverdig måte, sier Kjetil.

A DV O K AT B L A D ET

Rettssikkerhetsprisen 2010
Rettssikkerhetsprisen,
som årlig deles ut av
Norges Juristforbund,
skal rette fokus mot
rettssikkerhet for alle og
i alle deler av samfunnet.
Prisen tildeles én eller
flere personer, en institusjon eller en organisasjon
som i løpet av foregående år eller over lengre
tid har utmerket seg i sitt
arbeid eller virke ved å:
■ Styrke rettssikkerhet
og likhet for loven
innenfor sitt virkeområde.
■ Bidra til økt forståelse for og innsikt i lovog regelverket.
■ Bidra til mer effektiv
saksbehandling og sikrere beslutninger
gjennom utnyttelse av
juridisk kompetanse.
Prisen for 2010 er et
stipend på kr 50 000,-.
Den deles ut på Juristforbundets årskonferanse 18. mars 2010.
Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2010 består
av: Odd-Einar Dørum,
pensjonist, tidl. justisminister
Hanne Sophie Greve,
lagdommer i Gulating
lagmannsrett, tidl. dommer i Menneskerettsdomstolen
Hanne Harlem, styreleder, tidl. justisminister
Pål W. Lorentzen, advokat, representant for
Advokatforeningens
rettssikkerhetsutvalg
Kari Østerud, direktør,
forbundsleder i Norges
Juristforbund
I 2009 ble prisen tildelt
Ada Sofie Austegard og
Stine Sofies Stiftelse.
Fristen for nominering av
kandidater er 5. februar
2010.
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Grenseoverskridende:
DLA Piper nr 5

Endringer i
lensmannsdistrikter

Foreløpige resultater fra en fersk undersøkelse
foretatt av Acritas der 1000 juridiske rådgivere fra
verdens største bedrifter er blitt intervjuet, viser at
DLA Piper er nr 5 av firmaer som er brukt og vurdert for grenseoverskridende avtaler, og som dekker tre eller flere land. I begrunnelsen heter det:
Firmaet skiller seg ut i klientmøter ved å demonstrere en god forståelse av klientens organisasjon
og solid kunnskap til klientens bransje.

Det er i statsråd bestemt at prøveordningen for grensereguleringer i Follo politidistrikt vedtas.
Røyken og Hurum lensmannsdistrikte slås sammen til Røyken og
Hurum lensmannsdistrikt. Fauske
og Sørfold lensmannsdistrikter
slås sammen til Fauske og Sørfold
lensmannsdistrikt.

Bø og Sauherad lensmannsdistrikter slås sammen til Bø og Sauherad lensmannsdistrikt.
Fron og Ringebu lensmannsdistrikter, som omfatter Nord-Fron,
Sør-Fron og Ringebu kommuner,
slås sammen til Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt.
Endringene gjennomføres fra det
tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

I fjor var det stappfullt da Lars Holo (innfelt) foredro om Arbeidsrett.

Klart for nye fagdager
Advokatenes Fagdager starter kl 10 torsdag 27. mai og
avsluttes til lunsj fredag 28. mai. I løpet av en og en halv
arbeidsdag kan medlemmer av Advokatforeningen velge
mellom en rekke av de mest populære etterutdanningskursene for advokater. Av kursene kan nevnes:
Det årlige familie- og arverettskurset, Det årlige selskapsrettskurset, Det årlige forsvarerkurset, Det årlige arbeidsrettskurset, Fast eiendom, Advokaters erstatningsansvar, Internasjonale transaksjoner og Aktuelle temaer – kontraktsrett –
EU/EØS-rett – erstatningsansvar.
Nytt av året er et kurs som omhandler drift av advokatvirksomhet. HMS er et lovpålagt krav, men det er mange bestemmelser som ikke kommer til anvendelse for advokatvirksomheter, som bruk av verneutstyr etc. Advokatforeningen har
derfor i samarbeid med Infotjenester AS utviklet et målrettet
tilbud til advokatvirksomheter.
På kurset vil man også se nærmere på advokaters bruk av personopplysninger, og regler for håndtering av hvitvasking.
Torsdag ettermiddag er i sin helhet viet til kommunikasjon
med klienter og hva klientene er opptatt av. Den siste delen
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av kurset setter fokus på tre områder hvor det gjøres mye feil,
som fører til forsinkelse, økte kostnader og merarbeid.

Fest i operaen!
Om du ikke har anledning til
å gå på kurs, så er advokatfesten en godt alternativ:
Torsdag 27. mai gjentar
Advokatforeningen suksessen fra i fjor: Alle medlemmer inviteres til stor advokatfest med mingling, mat
og god underholdning. Denne gangen blir det fest i
Operaen. Plassene blir fordelt etter “først til mølla”prinsippet, så det lønner seg
å melde seg på fort. Bildet er fra festen i posthallen i fjor der
advokatfullmektig Jon Vegard Lervåg vant duellen, her med
Bobbysocksjakke.
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Utveksling av opplysninger
i skattesaker
Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i Stockholm 1. april
2009, med tilleggs-overenskomster, undertegnet
i Paris 17. juni 2009. Ikraftsettelse av en avtale
om utveksling av opplysninger i skattesaker
mellom Norge og De britiske jomfruøyene,
undertegnet i København 18. mai 2009, med tilleggsoverenskomster..

STATSRÅD

Tre kvinner vil lede Gjenopptakelseskommisjonen
Bare kvinner har søkt stillingen som
leder for Gjenopptakelseskommisjonen.
Liv Helen Sæter (56)
(bildet) har vært
tingrettsdommer i
Halden, Fredrikstad
og Moss i tillegg til
at hun har vært

Grimsmo, Surna (varamedlem
for Ivar Oddvin Øygard). Daglig leder Annlaug Kjelstad,
Florø (varamedlem for Solfrid
Mykland)

Gjenopptakelseskommisjonen:

Justis- og
politidepartementet

Følgende medlem og varamedlem oppnevnes til Kommisjonen for gjenopptakelse av
straffesaker: Fra og med 16.
desember 2009 til og med 28.
februar 2010: Førsteamanuensis Ellen Katrine Nyhus, medlem. Fra og med 16. desember
2009 frem til ny leder er
utnevnt, dog ikke utover 31.
mai 2010: Lagdommer Vidar
Stensland, varamedlem

Konstituert statsadvokat Trude Elisabeth Sparre utnevnes
til statsadvokat ved Oslo
statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt
Justis- og politidepartementet bestemmer.
Forlenget konstitusjon av
Berit Johannesen, Irlin
Irgens, Håvard Skallerud og
Nina Margoth Prebe som
statsadvokater ved Oslo
statsadvokatembeter inntil
videre, dog ikke ut over 30.
september 2010.
Politiadvokat Jens Olav Vestgøte Sæther konstitueres
som statsadvokat inntil
videre, dog ikke ut over
30. september 2010.
Lagdommer Randi Grøndalen
oppnevnes som medlem av
Tilsynsutvalget for dommere
for perioden 1. januar 2010
til og med 28. februar 2011.
Sjef for Utrykningspolitiet Odd
Reidar Humlegård åremålsbeskikkes som sjef for Kripos
for en periode på seks år med
tiltredelse fra det tidspunkt
Justis- og politidepartementet
bestemmer. Tingrettsdommer
John Morten Svendgård
utnevnes til tingrettsdommer
ved Inntrøndelag tingrett med
tiltredelse fra det tidspunkt
Domstoladministrasjonen
bestemmer.

Tilsynsutvalget
for dommere:
Jordskifterettsleder Trond
Berge, Kleppe, oppnevnes
som varamedlem til Tilsynsutvalget for dommere for
perioden 1. januar 2010 til og
med 31. des. 2013.

Innstillingsrådet
for dommere:
Følgende medlemmer
oppnevnes til
Innstillingsrådet for dommere:For perioden 1. januar
2010 til og med 31. desember
2013: Medlemmer:
Jordskifterettsleder Ivar Oddvin Øygard, Lillehammer.
Forsker og amanuensis Solfrid Mykland, Hjellestad
For perioden 1. januar 2010
til og med 31. desember 2013
gjenoppnevnes: Varamedlemmer: Jordskiftedommer Liv

advokat i fem år og annen bred forvaltningspraksis.
Venil Katharina Thiis (56) har vært
en profilert forsvarsadvokat i mange
år, er også utdannet pedagog og har
praksis fra skoleverket i tillegg til
erfaring fra politiet.
Eli Volkmar (50) er nemndleder i
Utlendingsnemnda og har bred erfaring fra politiet og Justisdepartementet.

Tingrettsdommer Helge
Monstad konstitueres som
ekstraordinær lagdommer
ved Borgarting lagmannsrett
med tiltredelse fra 1. februar
2010 til og med 31. januar
2012.
Pensjonert sorenskriver
Anne Marie Stoltz konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra
1. januar 2010 til og med 31.
desember 2011.
Sorenskriver Thomas
Hazeland konstitueres som
ekstraordinær lagdommer ved
Hålogaland lagmannsrett med
tiltredelse fra 1. mars 2010 til
og med 29. februar 2012.
Pensjonert sorenskriver
Knut Sandvik konstitueres
som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lag-

mannsrett med tiltredelse fra
1. januar 2010 til og med 31.
desember 2011.

Arbeids- og
inkluderingsdepartem
entet
Advokat Kristin Normann
gjenoppnevnes som leder for
kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for perioden 1. januar 2010 – 30. juni
2013.
Professor Hans Petter Graver
gjenoppnevnes som varamedlem for Kristin Normann
i kontrollkomiteen for
Finnmarkseiendommen
for samme
tidsrom.
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KRETSENE

kun er jurister som samles og blir kjent
og/eller bedre kjent.

Årsmøte Sør-Rogaland krets
Jussepils i Stavanger
Det er besluttet at alle, ikke bare de
unge er velkomne på jussepils.
Datoene er: 19. februar (før samlingen
vil det bli arrangert en innvielsesfest/pølsefest hos Kluge advokatfirma,
nærmere informasjon om dette kommer
senere) 9. april 3. september og 5.
november
Stedet for samlingene er som vanlig
Arkivet (kjelleren under Newsman) og
tidspunktet er klokken 20.00.
For de av dere som ikke er kjent med
arrangementets innhold og formål er
tanken at dette skal være en hyggelig
og uformell sammenkomst for byens
jurister. Siden Arkivet åpner dørene for
dette lukkede arrangementet klokken
20.00, er det en fordel om de fleste
kommer rundt dette tidspunkt. Dørene
åpner for alle klokken 23.00 slik at det
er i tidsrommet 20.00 til 23.00 at det

Håkon Cosma blir
juridisk direktør i
Konkurransetilsynet
Håkon A. Cosma er ansatt som ny
juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Cosma har betydelig erfaring
fra arbeid med en rekke store konkurransesaker både nasjonalt og
internasjonalt. Han har tidligere
jobbet som juridisk kvalitetssikrer i
tilsynets markedsavdeling, samt
vært seksjonsleder siden 2006.
Cosma kommer fra stillingen som
leder av Konkurransetilsynets kartell- og etterforskningsseksjon, hvor
han har spilt en sentral rolle i
arbeidet med avdekking av ulovlig
konkurransekriminalitet. Han har
også vært nasjonal ekspert ved
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i
Brussel, samt arbeidet som advokat
i advokatfirmaet Ro Sommernes.
Cosma er utdannet jurist fra
Universitetet i Oslo, og har i tillegg
en mastergrad (LL.M) fra King’s College London, England. Videre har
han en PG Diploma i “Economics for
Competition Law”, også fra King’s
College.
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Møtet ble holdt torsdag 14. januar i
Stavanger. Styrets årsberetning ble godkjent. Regnskapet ble godkjent. Etter

Hvem er Norges beste
advokat i alpint?
Vinterens happening, dvs advokatNM i alpint arrangeres i Ingierkollen
i Oppegård 10. februar fra kl 17,
skriver Arntzen de Besche i en
melding. Det blir klasser for klassisk
alpint, telemark, snowboard med
herre- og dameklasse. De understreker at det er snill storslalom.
Det er Arntzen de Besche som inviterer med Heming Alpint som teknisk arrangør. Påmelding legges ut
på www.adeb.no. Det blir selvsagt
premiering og servering av mat og
drikke og oppvarmet telt. Uhøytidelig moro! Speaker er Geir Woxholth.

valget besto styret av: Finn Eide, leder,
Marie Helene Earl Haugland, nestleder.
Styremedlemmer ble Flemming M. Karlsen, Edle Endresen, Kjersti Lunde, med
varamedlemmene Kurt A. Elvevoll, Stian
Trones Bråstein og Kjetil Mjaaland.
Revisor ble Nils Geir Vestvik. Valgkomite: Olav Todnem (leder) og Birgitte Rødsæther.
Den lokal kontingenten ble vedtatt det
samme som i fjor kr 950 med kr 700 til
advokatforeningen og kr. 250,00 til Stavanger Sagførerforening. Odd Jo Forsell
orienterte om planlagt kurs i Amsterdam
våren 2010. Etter årsmøtet holdt tidligere statsminister Kåre Willoch foredrag
over emnet: ”Refleksjoner over aktuelle
økonomiske og juridiske samfunnsproblemer. Det var 88 deltakere på årsmøtet. Møtet ble avsluttet med middag.

Nye numre i Stavanger tingrettt
Stavanger tingrett fikk nytt telefon- og
telefaksnummer fra 12.januar. Nytt telefonnummer: 51 29 91 00 Nytt telefaksnummer: 51 59 41 00.

Endringer i domstolloven
Dommere må snart søke om godkjenning for å kunne påta seg granskingsoppdrag utenfor dommerstillingen.
Regjeringen har i statsråd besluttet å
sette endringene i domstolloven i kraft
med virkning fra 1. mars 2010.
– Dette er ikke et forbud mot deltakelse
i gransking. Samfunnet har en interesse
i å kunne nyttiggjøre seg dommernes
kompetanse også utenfor rettssalen,
men vi bør sikre oss mot at dommere
engasjerer seg i prosesser som kan se
uryddig ut utenfra, sier justisminister
Knut Storberget.
Enkelte granskingsprosesser har de siste
årene kommet i et kritisk søkelys. Langt
på vei må det legges til grunn at dommerne selv kan vurdere hvilke oppdrag
de kan ta del i, men slike beslutninger
kan bli bedre fundert dersom dommeren
må søke om godkjenning. – Lovendringen skal sikre at det vurderes grundig om
den virksomheten som granskingen
gjelder har en såpass stor samfunnsmessig betydning at det er rimelig at en
dommer engasjerer seg. Endringen skal
dessuten sørge for at rammene for opp-
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draget gir grunnlag for et faglig godt
arbeid og et ryddig inntrykk. Det er derfor godt at regelen trer i kraft om ikke
altfor lenge, sier Storberget.
Plikten til å søke godkjenning for sidegjøremål gjelder ikke for oppnevning til
granskingsoppdrag som foretas av Kongen i statsråd eller Stortinget.
Samtidig overføres kompetansen til å
avgjøre søknader om godkjenning av
sidegjøremål for høyesterettsdommere
fra Domstoladministrasjonen til Høyesterett.
Ikke lenger laud
Fra 1. mars oppheves også lovbestemte
krav om eksamenskarakterer over et
visst nivå for dommere og riksadvokat.
Lovendringene er en konsekvens av at
disse kravene ikke er tilpasset karaktersystemet etter universitets- og høyskoleloven. Det skal fortsatt stilles høye
krav til dommeres faglige kvalifikasjoner
og personlige egenskaper.

MEDLEMSNYTT

Tillatelse til å være advokat
ved Høyesterett
Marius O. Dietrichson, Oslo
Ole Kristian Rigland, Oslo
Amund Brede Svendsen, Oslo

Nye aktive medlemmer
Stig Asmussen, NESBRU (Gjeninnmeldt)
Håkon Bodahl-Johansen, OSLO
Anborg Bogsti, BRUMUNDDAL
Bernt Olav Bryge, OSLO
Hans Drage, MOSJØEN
Magnus Dæhlin, OSLO (Gjeninnmeldt)
Ingrid Eckroll, SLEMMESTAD
Pål Ringheim Eriksen, LARVIK (Gjeninnmeldt)
Christopher Groth, SANDVIKA
(Gjeninnmeldt)
Thomas Ørnulf Helgesen, TRONDHEIM
(Gjeninnmeldt)
Fanny Isabelle Helle, OSLO
Silje Christine Hellesen, HAUGESUND
Line Herdal, OSLO
Nina Helene von Hirsch, OSLO
Siri Holand, BERGEN
Trine Elisabeth Johnsen Husaas, OSLO
(Gjeninnmeldt)
Martin Olsen Høye, BERGEN
Hanne Iversen, OSLO
Ivar K. Iversen, TRONDHEIM (Gjeninnmeldt)
Runar Nordby Johnsen, BERGEN
Preben Kløvfjell, OSLO (Gjeninnmeldt)
Marianne Weel Kreutz, SARPSBORG
Arne Christian Landsvik, LYSAKER
(Gjeninnmeldt)
Terje Løyning, OSLO (Gjeninnmeldt)
Victoria Marciuch, OSLO
Hanne Margrethe Meldal, OSLO
Kaja Veel Midtbø, OSLO
Hege Kathrine Mosserud, SKJETTEN
Ole Clausen Mørch, OSLO (Gjeninnmeldt)
Unn Trude Nicolaysen, OSLO
Arild Nundal, HAMAR (Gjeninnmeldt)
Stig Rekdal, ÅLESUND (Gjeninnmeldt)
Martin Rutherfurd, TØNSBERG
Nina Christin Grüner Sagstad, OSLO
Morten Mauritz Seines, ARENDAL
Tina Endresen Stornes, STAVANGER
(Gjeninnmeldt)
Jonn Ola Sørensen, OSLO (Gjeninnmeldt)
Yana Beate Totland, OSLO (Gjeninnmeldt)
Øyvind Tvedt, GRIMSTAD
Ane Varberg, STAVANGER
Inger Berg Ørstavik, OSLO (Gjeninnmeldt)

Utmeldt aktive medlemmer
Andrè Adolfsen, OSLO
Nafisa Ahmad, OSLO

Fanny E. Platou Amble, OSLO
Thor Gunnar Austin, DRØBAK
Knut Bachke, OSLO
Tor Backe, OSLO
Henning Berg, OSLO
Thomas Bergan, OSLO
Karl Erik Bernt, BERGEN
Heidi Cecilie Birkelund, BARDU
Elisabeth Bjelland, RENNESØY
Øystein Bjurholt, OSLO
Andreas Bjørnebye, OSLO
Kari S. Bondevik, BERGEN
Johan Breien, SANDVIKA
Morten Bryn, DRØBAK
Christian Bye, OSLO
Ole Andreas Baalsrud, OSLO
Ann-Kristin H. Cheyne, LYSAKER
Einar Christensen, ARENDAL
Jørgen Dahlberg, OSLO
Christine Finbak, OSLO
Hanne E. Flood, OSLO
Anne Kathrine Fokk, OSLO
Henning Frostad, BØNES
Birgitte Marie Thomassen Garvik,
PORSGRUNN
Pernille Getz, OSLO
Jørgen Hasberg Gran, OSLO
Thom-Kåre Granli, OSLO
Kari Hartmann, HALDEN
Leif Christian Hartsang Jr., OSLO
Stian Hatleberg, OSLO
Gunn Haugum, OSLO
Arne Heiestad, OSLO
Kristian Higley, DRAMMEN
Tone A. Holst, OSLO
Ivar Hostad, BERGEN
Bjørg Haavorstad, NARVIK
Bødvar Ingvarson, OSLO
Knut H. Istad, BERGEN
Thomas Urdal Johnsen, OSLO
Ole Tobias Kjølleberg, OSLO
Åse Bækkevold Kloster, OSLO
Elisabeth Kruge, OSLO
Hanne Heide Krüger, LYSAKER
Leon Larsen, BERGEN
Mari Kolstad Larsen, OSLO
Tormod Lunde,ÅLESUND
Hege Marie Marhaug, SORTLAND
Eldbjørg Håkonsen Martinsen, OSLO
Ingrid Agathe Romslo Meyer, TRONDHEIM
Magnus Midtgård, BERGEN
Randi Munkeby, TØNSBERG
Mari Slettvoll Myklebust, OSLO
Frode Müller, OSLO
Rune Nordby, OSLO
Silje Karine Nordtveit, OSLO
Ole Norvik, LUNDAMO
Marit Nøkleby, LYSAKER
Tor Kjell Olimstad, OSLO
Henning Pletten, BERGEN
Ida Valen Rukke, OSLO
Kristin Robbestad, OSLO
Sølve Myrland Rønningen, OSLO
Elisabeth Schaumburg, OSLO
Hans Erik Skirstad, OSLO
Ingvild Solli, OSLO
Morten Solvik, BRYNE
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Egil Takle, TANANGER
Ola Tellesbø, OSLO
Laila Margrete Thomassen, LYSAKER
Ida Thue, OSLO
Tom Ustgård, SANDEFJORD
Regina Syse Vandraas, OSLO
Beate Jensen Vestre, OSLO
Hilde Johanne Vihovde, OSLO
Lise M. Østensjø, OSLO
Henning Øglænd, OSLO
Hans Petter Wisth, TRONDHEIM

Utmeldt pensjonist medlemmer
Hans-Rasmus Brodtkorb, TRONDHEIM
Odd Kåre Einstabland, KRISTIANSAND S
Sæming Magne Koppang, OSLO
Erling Rikheim, HØVIK

Utmeldt passive medlemmer
Bente Nordli Mossige, OSLO

Overgang aktivt medlemskap til
pensjonist
Per Erik Andersen, KRISTIANSAND S
Harald Bjelke sr., OSLO
Øystein Flatebø, BERGEN
Carl R. Heber, OSLO
Christian Boe Herlofsen, OSLO
Nils Reinhardt Hersløv, HORTEN
Øyvind Feght Knudsen, OSLO
Sissel Lien, BJØRNEMYR
Øystein Melkild, OSLO
Thorvald Nicolai Prebensen, OSLO
Ingebjørg Roll-Matthiesen, GRAN
Jan P. Romsaas, OSLO
Erik Andreas Schilbred, TROMSØ
Hans-Arnt Skjølberg, OSLO
Knud Michael Spæren, OSLO
Berit Strand, TRONDHEIM
Arne Ragnvald Stray, KRISTIANSAND S
Helge Olav Vogt Øyen, OSLO
Eli Aas, HOLMSBU

Overgang aktivt medlemskap til
midl. fravær fra advokatvirksomhet
Anette Bjørlin Basma, OSLO
Tina Berg, OSLO
Hilde Flåten, PORSGRUNN
Anne Karine Frigaard, FREDRIKSTAS
Frank I. Hind, TROMSØ
Kristin Krogvold, OSLO
Monica Nøtland, MOSJØEN
Ragnhild Lier Rømuld, OSLO
Astrid Hestnes Shogl, STAVANGER
Hanne Storstein, OSLO

Overgang fra midlertidig fravær til
aktivt medlemskap
Gro Sandvold, OSLO
Asta Ellingsen Stenhagen, LYSAKER

Overført fra en krets til en annen
Thor-Erik Lodtz fra Sør Rogaland krets til
Hordaland og Sogn og Fjordane krets
Elisabeth Ohm, fra Hordaland og Sogn og
Fjordane krets til Oslo krets
Jan Westbye, fra Oslo krets til Vestfold krets.
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NYTT OM
NAVN

Advokat Thor-Erik Lodtz har sluttet
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
DA, Stavanger, og begynt i Proaktiv
Advokater AS, Bergen.
Advokat Brian N. Skjefrås er fra nyttår
partner i Advokatfirmaet Stokkelans,
Sørensen & Skjefras DA, Egersund.
Advokat Monica Harjang har etter endt
permisjon begynt å jobbe i Sortland
Kommune.
Advokatfullmektig Øystein Kirscher
Djuv-Stiansen har sluttet i Oddfjell SE,
Bergen, og begynt i Advokatfirma Wikborg, Rein & Co., Oslo.
Advokat Christian Førde har trådt ut at
kontorfellesskapet Advokatene Myhr,
Førde, Straume, Kristensen og Hanssen,
Oslo, og fortsetter videre Advokatfirmaet
Førde AS på Bjølsen i Oslo.
Advokat Morten Fotland har sluttet i
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
AS, Bergen, og har tiltrådt som partner i
Advokatfirmaet Rasmussen & Broch
ANS.
Advokatene Gunhild S. Buestad, Robert
Heiberg Kahrs, Terje Sverdrup Mår,
Heidi Grette og Erik Dahl har trådt ut
som partner i Advokatfirmaet Nordia DA,
Oslo og etablert Advokatfirmaet Sverdrup DA i Oslo. Advokat Johan Kristian
Falk-Pedersen har trådt ut som partner
av Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma,
Oslo og trådt inn som partner i Advokatfirmaet Sverdrup DA, Oslo. Advokatfirmaet Sverdrup DA er tatt opp som det
norske medlemmet av advokat nettverket TELFA med medlemmer i 27 land i
Europa.
Advokat Asbjørn Braanaas har sluttet
som advokat i Fjell kommune, Straume
og er nå ansatt i Arbeidstilsynet Vestlandet, Bergen
Advokat Elise Kristine Valvik har sluttet
i Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke &
Co, Kristiansand og startet egen virksomhet i Advokathuset Mandal
Advokat Furu Øyvor har avsluttet sin
privatpraksis og begynt i Skien Kommune
Advokat Robert Heiberg Kahrs har sluttet i Advokatfirmaet NORDIA DA, Oslo
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Presisering
Viser til Advokatbladet nr 12-2009
s 77. Jeg er der nevnt under ”nye
aktive medlemmer”, men med feilskrift. Rett navn er Håkon Bryge
med en g. Jeg kan også melde om
at jeg har sluttet i Skattedirektoratet og startet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS.
og begynt i Advokatfirmaet Sverdrup DA,
Oslo
Advokat Morten Grimstad har sluttet
hos Advokat Tarjei Aasen, Ålesund og
startet opp egen praksis i Ålesund
Advokat Christain Weffling har sluttet i
Advokatene Stavrum, Nystuen & Bøen
Da, Lillehammer og startet opp Advokat
Christain Weffling AS, Lillehammer
Advokat Marte Mæland har sluttet i
Advokatfirma Aulie Bjerke Mæland DA,
Lysaker og begynt i Bayerngas Norge AS,
Oslo
Advokat Anders Folkmann har trådt ut
av Advokatfirmaet Folkman Slotterøy &
Co AS, Førde og startet opp Advokat
Folkmann AS, Førde
Advokat Birgitte Marie Thomassen
Garvik har sluttet i Advokatene Thorkildsen, Gisholt, Sætre, Sem & Revhaug,
Porsgrunn og begynt i Telemark fylkeskommune, Skien
Advokat Mads Lind Jenset har sluttet i
Advokatene Wold og Riise, Molde og
startet opp eget foretak i Molde
Advokat Knut Melting har sluttet i
Advokatfirmaet Nidaros DA, Trondheim
og begynt i Advokatkontoret Nordenfjeldske, Trondheim
Advokat Bjørn Zwilgmeyer har sluttet i
Zwilgmeyer & Co Advokatfirma AS, Oslo
og begynt i Stray Vyrje & Co DA, Oslo
Advokat Tormod Torvanger har sluttet i
Advokatfirmaet Thommesen AS, Bergen
og begynt som partner i advokatfirmaet
Rasmussen og Broch ANS, Bergen
Advokat Marijana Lozic har startet eget
foretak i Oslo.
Advokat Tone Grivi har sluttet i Ernst &
Young Tax Advokatfirma AS, Oslo og
begynt i Advokatfirmaet Haavind AS,
Oslo
Advokat Ole Henrik Brown har sluttet i
Aker Solutions AS, Lysaker og begynt i
Centrica Energi, Stavanger
Advokat Tommy Dilling har sluttet i
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Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co.
AS, Moss og startet Dilling Advokatfirma, Moss
Advokat Eirik Simonsen har opprettet
eget foretak i Bodø.
Advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson har
sluttet i Oslo katolske bispedømme, og
opprettet eget foretak i Oslo
Advokat Frode Strømø har sluttet i DLA
Piper Norway DA, Oslo og begynt i Advokatfirmaet CLP DA, Oslo
Advokat Ole-Petter Clausen har sluttet
i Aktiv Kapital Norge AS og begynt i
Aktiv Kapital Nordic NUF
Advokat Odd Ihle har sluttet i AdvokatCompagniet DA og startet egen virksomhet under navnet Advokat Odd Ihle.
Advokat Jens-Christian Hørløck har
sluttet i Vogt & Wiig Advokatfirma AS,
Trondheim og startet opp egen virksomhet i Trondheim
Advokat Kjersti Klaastad Svendsen har
sluttet i Advokatfirma Leinæs AS, Larvik,
og startet opp egen virksomhet i Larvik
Advokat Jens Even Højlund Pedersen
har sluttet i Høegh Autoliners Management AS, Oslo og begynt i Aker Solutions
ASA, Lysaker
Advokat Anne Stine Eger Mollestad har
sluttet i TrygVesta Forsikring, Oslo og
begynt i DnB NOR Skadeforsikring AS,
Oslo
Advokat Erik Fjeldstad har sluttet i
TrygVesta Forsikring, Oslo og begynt i
Advokatfirma MNA Kogstad Lunde & Co
DA, Oslo
Advokat Ruth Ingrid B. Cormier har
sluttet i Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord og begynt i Advokathuset, Sandefjord
Advokatfullmektig Karin E. Næss har
sluttet i Advokatfirma Wikborg, Rein &
Co., Oslo og begynt i BAHR, Oslo
Advokat Henrik Lund og Advokat Per T.
Sneve har trådt ut av Advokathuset i
Lyngdal og Mandal, de har startet opp
Advokatene Lund & Sneve i Mandal
Advokat Bjørn Skuggevik har sluttet i
NEAS Advokatfirma NUF, Oslo og begynt
for seg selv ved navnet Advokat Bjørn
Skuggevik.
Advokat Mette Ackenhausen har trådt
ut av Advokatfirmaet Hesselberg og
startet egen virksomhet under navnet
Advokat Mette Ackenhausen.
Advokat Truls Haldorsen har flyttet
virksomheten sin med samme navn fra
Beddingen 8 til Holbergs gate 1.

Advokatkontoret Guide DA, Bergen har
skiftet navn til Guide Advokat DA, Bergen.
Advokat Svein Oppegaard har sluttet i
SAS Scandinavian Airlines Norge AS, Oslo
og begynt hos Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo.
Advokatfullmektig Stig Valhammer har
flyttet fra SIMONSEN Advokatfirma DA i
Kristiansand til SIMONSEN Advokatfirma
DA Tromsø.
Advokat Linn Marie Schilling har sluttet
i A7 Osloadvokatene AS, Oslo og begynt i
Felleskontoret for LO/NHO ordningene,
Oslo.
Advokat Trym Landa har sluttet i Advokatfirmaet Schjødt DA, Stavanger og
begynt hos JM Byggholt AS, Stavanger.
Advokat Verna Rege Nilssen har trådt ut
av Advokatfirma Bratteli og begynt hos
Advokatfirma Sørskår.
Advokat Bjørn Sverre Holmesland har
sluttet i Advokatfirma Hersløv Bull & Co
DA, Oslo og begynt hos Norsk Titanium
AS, Oslo.
Advokat Nicolay Skarning har trådt ut
av Bull & Co Advokatfirma AS og trådt
inn som partner i Kvale & Co Advokatfirma ANS.
Advokat Frode Stendebakken Rognsaa
har sluttet i Arbeidsgiverforeningen
Spekter, Oslo og begynt hos Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo.
Advokatfullmektig Andreas Tørnquist
har sluttet i Advokatfirmaet Haavind AS,
Oslo og begynt i Finanstilsynet, Oslo.
Advokatfellesskapet i St. Olavs gate 28
har endret navn til Oslo Advokatfellesskap.
Advokat Vidar Caludi-Nielsen har sluttet i Advonor Advokatfelleskap, Oslo og
begynt i Advokatfirmaet NORDIA DA,
Oslo
Advokat Emil Thorkildsen har sluttet i
Advokatene Thorkildsen, Gisholt, Sætre,
Sem & Revhaug, Porsgrunn og begynt i
Havgul Clean Energy AS, Oslo
Advokat Thor-Erik Lodtz har sluttet hos
Steenstrup Stordrange DA, Stavanger og
tiltrådt hos Proaktiv advokater AS, Bergen
Advokat Trond Martinussen har sluttet i
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS,
Jessheim og begynt i Advokatfirmaet
Krogstad Ans, Trondheim
Advokat Øystein Myhre Bremset har
sluttet i Brækhus Dege Advokatfirma
ANS. Oslo og begynt i BA-HR, Oslo.

KALENDEREN

Bygdetinget på
1600-tallet
4. februar vil historikeren Erling
Sandmo snakke om Bygdetinget på
1600-tallet, Fra forsoningsarena til
kongelig domstol. Det skjedde forandring da bygdetingene fikk svorne
skrivere. Sandmo har studert hva det
betød både for saksbehandlingen og
for rettsutviklingen. Rettshistorisk
forening møtes kl. 19.00 i Håkon
VII´s gate nr. 5 hos advokatfirma
Steenstrup Stordrange (ikke som
hittil hos Bull & Co).

antall som 3–4 kan vi ikke by en
foredragsholder. Da kan man også
lure på om foreningen har noen
misjon. Vi har ca. 25 betalende
medlemmer og i tillegg får ca. 40
interesserte melding om møtene.
Dette innbefatter utenbys interesserte som vi naturligvis ikke kan
pålegge kontingent eller vente
frammøte fra. Vi regner med at det
fortsatt er interesse for rettshistorie,
og vi håper at noen flere ta seg tid
til å komme på møtene når det er
mulig.

Riksretten i Grunnloven

Amsterdamtur

15. april er det møte i Rettshistorisk
Forening. Hilde Ruus snakker om
Riksretten i grunnloven av 1814 og
rettens funksjon 1814 – 1845. Da
var det hele seks saker. Fra 1883
holdt riksretten sine møter i Lagtingssalen i Stortinget, og Rettshistorisk forening har fått anledning til
å holde sitt møte i denne salen. Idag
har lagtinget mistet sin funksjon,
men salen er i behold slik at vi kan
oppleve atmosfæren.

Sør-Rogaland krets skal på fagtur til
Amsterdam fra 15. til 18. april.

Møt opp i Rettshistorisk
forening
Foreningen går inn i sitt femte år. På
møtene har det variert fra 3–4 til 22
tilhørere. Det er sikkert forskjellige
årsaker til dette, men et så lavt

En advokatprofessor og
en professor innstilt til
Høyesterett
Advokat Kristin Normann (55) er
i dag partner hos Selmer og er
innstilt som nummer to på listen
fra Innstillingsutvalget for dommere, men det er to embeter i
Høyesterett som skal besettes. I
tillegg til advokatbakgrunn, har
hun arbeidet ved universitetet i
Oslo som stipendiat og etter hvert
amanuensis og professor. Hun var
også en kort periode konstituert
lagdommer i Borgarting.
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Husk Fagdagene i mai
Advokatenes fagdager arrangeres
torsdag 27. og fredag 28. mai i
Oslo.
Fagdagene er et samarbeid mellom
Juristenes Utdanningssenter og
Advokatforeningen. Det er satt sammen en variert og rikholdig faglig
meny og i tillegg arrangeres sommerfest for Advokatforeningens
medlemmer. Kursene er nå åpnet for
påmelding – se
www.juskurs.no/2010100
Juristforbundets medlemmer kan
også delta på kursene.

Professor Aage
Thor Falkanger
(44) (bildet) fra
universitetet i
Tromsø er innstilt
som nummer én
på listen.
Høyesteretts medlemmer skal nå
drøfte søkerne før justisministeren utnevner to nye høyesterettsdommere.
Henrik Bull og Torgeir Myhrer
har henholdsvis 3. og 4. plass på
listen.
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JUS
LIGHT

Politikerne passer på oss
For dem som måtte være urolige over
økonomien, er det kanskje en trøst å få
vite at det er et drøyt dusin økonomer
på Stortinget. 11 er advokater, jurister
eller har slik utdannelse. Sju har oppgitt
å være gårdbruker eller bonde. Et par
omtaler seg som skogeiere. Helsevesenet er representert med rundt ti leger,
sykepleiere og én jordmor. 11 oppgir å
være studenter.

Hodeløst og halsløs gjerning
Så lenge du ikke har solgt hodet, har du

rett til å styre gevinsten hvor du vil.
Advokat Anders Brosveet gjør et unntak
for hodeløse investeringer i Dagens
Næringsliv.

Amerikansk advokathumor
…er ganske mye barskere enn den
norskw som vi ikke vet noe om for vi
finner den ikke. Men vi koster på oss et
par eksempler fra USA:
What do you call a smiling, sober, courteous person at a bar association convention? The caterer.
Why does the law society prohibit sex
between lawyers and their clients? To
prevent clients from being screwed and
billed twice for essentially
the same service.

Juridisk polarhav
– Vi snakker fremdeles. Tor
Åge (Bringsværd) er mitt
pustehull for lek og fantasi.
Vi forsøker å møtes en
gang i uken. Jeg er som en
sel under isen – uten dette
pustehullet tror jeg at jeg
ville omkommet i et juridisk
og kaldt polarhav.
Jon Bing til Østlandets Blad

Mucka inte med
svenska mogna
kvinnor
En torsdag i rättsal 14 b
Försvarsadvokaten: – Kan
ni vänligen tala om hur
gammal ni är.
Den lilla damen: – Jag är
86 år gammal.
Försvarsadvokaten: –
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Berätta nu, med egna ord, vad som hände kvällen den 1 april.
Den lilla damen: – Ja, jag satt ju där på
verandan när den unge man som er min
granne kom och satte sig bredvid mig.
Förvarsadvokaten: – Vad hände efter
han satt sig ner?
Den lilla damen: – Han berättade att
han tyckte om äldre kvinnor och att jag
var väldigt sexig. Han började att smeka
mig på låren.
Förvarsadvokaten: – Hindrade ni
honom?
Den lilla damen: – Nej det gjorde jag
inte.
Förvarsadvokaten: – Varför inte?
Den lilla damen: – Det kändes så skönt.
Ingen har gjort så med mig sedan min
Albert dog för 30 år sedan.
Förvarsadvokaten: – Och sedan?
Den lilla damen: – Han började smeka
mina bröst.
Förvarsadvokaten: – Hindrade ni
honom?
Den lilla damen: – Nej det gjorde jag
inte.
Förvarsadvokaten: – Varför inte?
Den lilla damen: – Hans smekningar
gjorde mig alldeles varm i hela kroppen,
jag har inte mått så bra på åratal.
Förvarsadvokaten: – Vad hände sedan?
Den lilla damen: – Jag kände mig så
upphetsad att jag bara la mig ner och
sa: ‘Ta mig unge man, ta mig!’
Förvarsadvokaten: – Nå, tog han er?
Den lilla damen: – I helvete heller! Han
skrek bara: “ 1. April, 1. April!! “ Och det
var då jag sköt den djäveln ....

80
eidsvag da vi sloss som barn i Sauda, var
det forbudt å sparke, lugge, bite og slå, – er
det fortsatt sånn når unger sloss? about 2
hours ago from Tweetie
eidsvag slåsskampene handlet om å legge
motstanderen i bakken og så sette seg oppå
den slagne og spørre om han ga seg,sa han:
nåde, var det avgjort about 2 hours ago
from Tweetie
eidsvag brøt noen kampereglene, protesterte publikum høylydt. Kanskje noe var litt
bedre før.. about 1 hour ago from Tweetie
eidsvag eller det var kanskje ikke så kult for
de som lå underst – ja, det er det lov å si!
det vet jeg nemlig ikke så mye om... about 1
hour ago from Tweetie
eidsvag av og til er dette nerdkingdom! nei,
jeg er ikke for vold, ja, jeg vet at når man
sier “ligge underst” kan det gi seksuelle
assosiasjoner 5 minutes ago from Tweetie

Lov om eiendomsmeglere

Det mottagne utkast til lov om eiendomsmeglere har det ikke vært anledning til å
behandle i samlet hovedstyremøte. Det har
imidlertid vært forelagt Hovedstyrets samtlige
medlemmer samt likeleses styret for 1ste
(Oslo) krets, som har latt utkastet behandle
ved en komité. På grunnlag av de innkomne uttalelser skal man
tillate sig å bemerke:

ÅR SIDEN

Det råder ikke ubetinget enstemmighet om nødvendigheten av en lov
på dette området, idet det fra enkelte har vært fremholdt , at om enn
meglernæringens frigivelse kan ha gitt anledning til misbruk, kanskje
særlig under de abnorme forhold, som krigen og efterkrigstiden
frembragte, foreligger neppe i den utstrekning at et nytt skritt til
innskrenkning av næringsfriheten skulde være nødvendig. De fleste
innkomne uttalelser går dog i den retning at det ansees ønskelig, at
eiendomsmeglernæringen gjøres avhengig av bevilling, og undergis
kontroll fra det offentlige side, og at man finner det foreliggende
utkast til lov i det store og hele tatt tilfredsstillende.

Uttalelse fra Hovedstyret
Nedsettelse av kontingenten for medlemmer som er fullmektiger hos
advokater og sakførere.
Hovedstyret besluttet å nedsette kontingenten til Hovedstyret til kr.
5 for medlemmer som er fullmektiger hos advokater og sakførere og
som kun oppebærer fast gasje.

50

Saksomkostninger når partene
selv fører saken.
Eidsivating lagmannsrett har den 9. januar 1960
avsagt en kjennelse hvor det blant annet
uttales:

ÅR SIDEN

14:58Bjørn Halvor
jeg tok oppfordringen i advokatbladet
14:58Aina
jaha?
twitter og facebook?
14:58Bjørn Halvor
jeg er nå på FB
14:58Aina
det er bra noen hører på oss...
14:58Bjørn Halvor
jeg har faktisk fått en klient gjennom
dette allerede, jeg tror dette er med å
senke advokat-terskelen
Aina
jaha, hvordan fikk du en klient via fb?
Bjørn Halvor
en gammel venn som trengte advokat
15:01Aina
som journalist får jeg nå lettere tak i folk
via fb, enn ellers.
selv om jeg ikke er venn med dem, kan
jeg sende dem en melding, så fb senker
definitivt terskelen!

”Advokat A anfører i kjæremålserklæringen:
”Av premissene fremgår det at jeg får tilkjent bare omkostninger
svarende til hva jeg har hatt i utlegg til gebyrer. Derimot skal jeg, fordi
jeg har ført saken selv, ikke få tilkjent noe beløp som vederlag for det
arbeid og det tidsspille saken har foranlediget.
Denne avgjørelse antas å være i strid med loven. I tvistemålsloven
§ 176, 2. ledd, er uttalt at partene til veiledning for retten kan fremlegge oppgave over det arbeid saken har medført. Denne
bestemmelse ville være meningsløs hvis retten ved omkostningsavgjørelsen ikke skulle ta partenes arbeid i betraktning”.
(…)
Som det fremgår av byrettens domspremisser har denne begrunnet sin
ansettelse av omkostningsbeløpet til bare å omfatte utgiftene til
gebyrer med at advokat A har ført sin sak selv. Så generelt som denne
begrunnelsen er utformet, finner lagmannsretten at omkostningsavgjørelsen er i strid med tvistemålslovens § 176, 1. ledd.
Ifølge denne bestemmelsen skal de tilståtte omkostninger omfatte alle
utgifter ved saken, og lagmannsretten er enig med den kjærende part i,
at det ved utgiftene også må tas hensyn blant annet til vedkommende
parts personlige arbeid.
Lagmannsretten finner derfor at det er feil når byretten bare har holdt
seg til de direkte utgifter til gebyrer med videre, og øyensynlig overhodet ikke tatt i betraktning de omkostninger ved personlig arbeid og
kontorutgifter som den kjærenede part har hatt ved saken.
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på veggen
Birgitte Solbø

Ballerina fra grandtanten
Hjemme har Birgitte Solbø en
russisk samovar som etter
sigende tilhørte Alexsander den
Store. På kontoret henger det
imidlertid mye kunst av Gunvor
Bull Teilmann. Det meste er til
salgs for kunstinteresserte klienter.
Gunvor Bull-Teilman er en gammel grandtante av en kollega av
Solbøog bildene er lånt ut av en
niese med dårlig plass. (ta vekk
lite penger). Dermed kan hun
selge ut bilder som klientene
liker spesielt godt.
– Selv liker jeg best ballerinaen,
men den var det ingen andre
som likte, så den havnet på
kontoret mitt. Antakelig er den
for feminin for de andre, sier
Solbø som selv fusker litt som
kunstner. Malergenet ligger i
familien. Onkelen til Birgitte
Solbøs far var den kjente dyrekunstneren Ridley Borchgrevink.
Også samlergenet er godt nedarvet. Birgitte Solbøs farfar var
en av grunnleggerne av Røde
Kors-klinikken, og hun har arvet
mye av ham, både av kunst og
antikviteter.
– Vi bor i et stort nytt tømmerhus med åtte meter under taket
i stuen. Folk synes nok vi er
rare, men vi vil se tømmeret
som er av den aller største
dimensjonen. Familien vår har
vært både byborgere og bønder,
så vi har mange byantikviteter
og bondemøbler. Samtidig mikser vi mye, og setter Ikeamøbler sammen med de antikke
stolene, sier Solbø som lar herligheten dryppe på sine ansatte.
– Vi er glade for å få være på
jobben, og vil at våre ansatte
også skal være glade for å være
der. Derfor har vi laget en egen
lounge på gangen, og kan finne

på å servere pølser og øl til
lunsj på en vanlig hverdag.
Hvorfor skal alt være så formelt,
sier Solbø som sammen med
mannen sin har syv ansatte på
kontoret utenfor Sandvika.
– Og om du fikk en million å
kjøpe noe ny kunst for, hva

ville du investert i?
– Da ville jeg kjøpt Nerdrum,
men ikke det selvportrettet der
han er naken. Jeg ville kjøpt et
så stort bilde som mulig. Han er
flink, og jeg synes alle detaljene
i bildene hans stemmer, sier
Solbø.

Feminin ballerina
på kontoret til
Birgitte Solbø
utenfor Sandvika.
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...GODT Å KOMME HJEM TIL
I 86 år har vi laget innredninger med unik kvalitet på vår lille fabrikk i Kvänum, Sverige.
I løpet av disse årene har vi fått levere kjøkken til kunder i alle europeiske
land, samt Sør-Afrika, USA og Japan. Det er vi skikkelig stolte av.
Velkommen til våre showrooms i Oslo og Bergen.
600 m 2 balsam for sjelen.

Studio Kvänum Oslo | Drammensveien 123 | Tel. 2204 8510
Studio Kvänum Bergen | Rosenkrantzgaten 3 | Tel. 5555 7655

W W W. K V A N U M . C O M

