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Leder

Lovkasteren i Ås
Steinar Taubøll kaster lovene i lufta, 
men er opptatt av landingen. 

Siden sist

Juristkontakt guider deg 
i legatjungelen
Slik finner du fram – og slik søker du. 

UDI granskes
Hovedtillitsvalgt for juristene ønsker
grundig gjennomgang.

Karikaturer og brennende flagg
Het debatt i Norge og Danmark.

Spaserer rett inn
Møt advokatene med drop-in timer 
på gateplan. 

Kjemper for det nynorske jusspråket
Gunnar O. Hæreid leder Juristmållaget. 

Advarer mot elektroniske bevis
Kjell Thorvaldsen frykter manipulering.

Juristkontakts faste spaltist
Generalsekretær Erik Graff i
Juristforbundet.          

Leserne mener
• Asbjørn Gjerde Lund om midlertidige

ansettelser.   
• Åse Thomassen om politiforskning.

Stilling ledig

Juristforbundets sider
• Hva skjer i Norges Juristforbund 

– Informasjon, arrangementer og
medlemstilbud

• Nina Elizabeth Guntvedt ble
Juristforbundets medlem nummer
16 000 

• Nye styrer og tillitsvalgte
• Forhandlingssjef Rolf Jacobsen

skriver om rett til fast ansettelse
• Forhandlingsleder Marianne

Kringlebotn skriver om forhand-
linger for helseområdet

• Informasjonskonsulent Knut Natvig
skriver om yrkestittelen jurist 

• Jurister i nye jobber og med 
runde år

Nynorsk forkjemperen
– Eg irriterer meg over at mange
juristar absolutt skal pakka inn kva dei
meiner, sier leder av Juristmållaget,
Gunnar O. Hærid. Han vil ha språk-
bevissthet.   

Finn fram 
i legatjungelen
Ingrid Lång forvalter flere
legater. Det forvaltes et sted
mellom 400 og 500 millio-
ner kroner for «gratis»,
skattefri støtte til utdanning
og forskning.  

Lovkasteren
Steinar Taubøll trener på å kaste
Norges Lover lengst mulig. 
Men egentlig er universitetslektoren
mest opptatt av landingen.   

Juristene i UDI vil
ha opprydning 
– Noen steder i UDI opplever
våre ansatte en fryktkultur.
Man tør ikke komme med
motforestillinger, sier Stein
Wik, hovedtillitsvalgt for
juristene.

Het dansk debatt  
Debatten om troende muslimer og
muslimske fundamentalister har aldri
vært så tydelig i dansk debatt som 
i vinter. – Hvis alle fortsetter å «forstå»
sharia-mullaher, må sånne som meg
flykte igjen, sier Farhsad Khologi.     
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Leder

Frykt i UDI
Idisse dager skal granskerne som

gransker Utlendingsdirektoratet (UDI)
legge fram sin første rapport. Det er
den delen av rapporten som omhandler
den omdiskuterte oppholdstillatelsen
for 182 irakere. Og 16. juni legges del to
av granskningen fram. Der skal man se
bredere på den politiske styringen av
direktoratet. Mandatet er vidt. Fra
Stortinget er det også varslet åpne
høringer. Og nå skal også en praksis-
endring i forbindelse med opphold for
en gruppe homofile iranere granskes,

I dette nummeret av Juristkontakt
kan du lese et intervju med hoved-
tillitsvalgt for juristene på UDI. Han
forteller om en arbeidsplass det ikke er
så veldig morsomt på om dagen. For det
er klart: Det er en spesiell situasjon å
havne i som arbeidstaker. Plutselig
ringer journalistene hele tiden og du 
må forholde deg til en gransknings-
kommisjon. Samtidig sier hovedtillit-
svalgt Stein Wik at juristene ser fram til
granskningen. 

Og mye tyder på at det ikke blir stille
rundt UDI med et første. Den modige
tillitsvalgte lover at juristene selv vil gå
ut med ting hvis granskningen ikke blir
grundig nok. «Vi ønsker at hver stein
snus», sier han.

Det er også verdt å merke seg det
som fortelles om fryktkulturen 

i UDI. Det minner litt om den frykt-
kulturen som har vært beskrevet på 
en annen arbeidsplass, med en nesten
likelydende forkortelse: UD.

Hovedtillitsvalgt Stein Wik forteller
om lav takhøyde i deler av UDI. Resul-
tatet er at juridiske diskusjoner gjem-
mes bort. En gruppe som kan veldig
mye om dette feltet blir med andre ord
usynlige i samfunnsdebatten om dette
temaet. Det er synd. Når han i tillegg gir
et eksempel som viser at rene feil blir
presentert av statsråden i Stortingets
spørretime, er det ikke bare snakk om at
debatten blir fattigere. Da begynner man
å lure på hvordan ting fungerer.

For er det sånn at «noen» mener at
ikke alle kort skal vises i debatten om
innvandring. Er det noen som mener at
det norske demokratiet ikke er voksent
nok til å takle det? («Vi kan ikke si det og
det, for da får innvandringsmotstandere
og rasister vann på mølla» osv). Kjem-
pes det en kamp på andre arenaer enn
de vi tror? Er det slik at den ene siden 
i en debatt er de «gode» og de andre er
«de slemme», så derfor kan alle meto-
der brukes? Men i så fall spørs det nok
om ikke resultatet blir annerledes enn
man tror. Da vokser i alle fall konspira-
sjonsteoriene.   

Det er nok mange som stiller seg
spørsmål som dette om dagen. 

Man kan også stille spørsmålet om 
dette er noe som gjelder UDI spesielt.
Dersom fryktkultur er noe som preger
mange arbeidsplasser, blir perspek-
tivene større og handler om noe mer
enn 182 personer som har fått opphold
og beskyttelse her i landet. Og som
sikkert trenger det. Derfor skal det 
bli interessant å følge del to i denne
historien.

Dette med frykt for å si noe, griper
også rett inni debatten om ansattes
ytringsfrihet. Vi trenger modige per-
soner som i det minste kan fortelle
omverdenen om ting som blir presentert
direkte galt.      

Det er gledelig å se at en jurist nå tar
bladet fra munnen og deltar aktivt i den
debatten som er i gang om UDIs framtid.
I alle fall i Juristkontakt. Det skal han ha
honnør for. Det er nemlig litt synd hvis
alle som uttaler seg skal være anonyme
kilder i avisene. Det er ille hvis frykt
holder jurister og andre unna en åpen
debatt. Selv om temaene er kontro-
versielle. Stein Wik oppfordrer til mer
åpenhet. Det bør vel det norske demo-
kratiet tåle?  

Ole-Martin Gangnes 
redaktør
omg@jus.no
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L O V K A S T E R E N

Lovkasteren i Ås

Vil få jussen 
til å lande i grasrota
Juristen Steinar Taubøll tar et godt tak i Norges Lover. Han finner riktig utgangsposisjon og tar
sats. Med et krafttak skyver han fra og kaster boka fra seg. Der fyker paragrafene gjennom lufta!
Papiret flagrer og boka svever i en perfekt bue – før to kilo lover lander i gresset.
Det er en vanlig dag på jobben for universitetslektoren på UMB i Ås. 

Tekst: Ole-Martin Gangnes  Foto: Christian Clausen



Steinar Taubøll er universitetslektor på Universitetet for miljø-
og biovitenskap (UMB), den tidligere Landbrukshøgskolen,
i Ås i Akershus. Der underviser han i juridiske fag. Vanligvis.
Men nå om dagen legger han også inn noen treningsøkter i lov-
kasting. Det er en sportsgren som utkjempes i to øvelser:
Lengdekast og 15-meters presisjonskast.

– Lovkasting har kanskje kommet litt i skyggen av melke-
spannkasting. Det må vi få gjort noe med, sier han.

Derfor har han tatt opp tradisjonen med lovkasting fra
Justivalen ved Universitetet i Oslo.

Universitet avholder den såkalte UKA i september, en
måned med mange forskjellige aktiviteter og arrangementer.
Det er da skal den offisielle turneringen i Lovkast skal avholdes.
Taubøll, undervisningskolleger og juridiske studenter ligger i
hardtrening denne våren. Juristene på UMB utfordrer nemlig
sine litt mer urbane lovkasterkolleger.

– Vi har vel vært oppe i 25 meter i lengde på trening, av-
slører han.

Han tar et nytt tak i lovboka for å demonstrere kasteteknik-
ken for Juristkontakt. Igjen fyker Norges Lover gjennom lufta
på plenen foran den over hundre år gamle ærverdige urbyg-
ningen på universitetet i Ås.

– Det kan ikke være forbudt å ha det litt gøy av og til, sier
han og plukker opp boka igjen.

Konkurranseeksemplaret av Norges Lover begynner å bli litt
rufsete i kantene etter all kastingen. Grønske og jord har også
satt sine spor.

Symbolsk kast
Selv om Steinar Taubøll sørger for at paragrafene får noen luf-
tige svev, er han egentlig mest opptatt av at de skal lande. For
det ligger litt symbolikk i kastet. Loven ut til folket og ned på
landjorda, er mottoet for jussundervisningen på den tidligere
landbrukshøgskolen. Taubøll driver undervisning der konkreti-
sering og praktisk anvendelse er viktig. Han skal bringe jussen ut
til praktikere på mange fagfelt.

Taubøll lar lovkastingen få en pause og tar Juristkontakt med
på en omvisning i en av de gamle bygningene som nå skal pusses
opp for millioner av kroner. Og det er flotte bygninger – med et
sus av høytid over seg.

– Vi har jo til og med søyler her. Riktignok ikke så store som
søylene på Universitetet i Oslo, men likevel søyler, smiler han.

Det er fire jurister ved universitetet, samt en stipendiat og
noen tilknyttede timelærere.

UMB – Universitetet for miljø- og biovitenskap ble opp-
rinnelig opprettet i 1859. Navneskiftet og universitetsstatusen
signaliserer at det er lenge siden dette var en skole som i ho-
vedsak skulle utdanne bønder. Undervisning og forskning som
universitet gjør i dag omfatter blant annet arealplanlegging og
eiendomsfag, økonomi- og ressursforvaltning, planlegging for
framtidens landbruk, miljøvern, bioteknologi, matvarekvalitet
og fiskeoppdrett.

Universitet utdanner ikke jurister, men uansett hva du stude-
rer ellers på UMB, kan du ta jus som et valgfag.

L O V K A S T E R E N   
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Taubøl finner en kaffeautomat i den gamle bygningen. Vi tar
med oss koppene og setter oss ned i et møterom. På den ene
siden av rommet står en stor landskapsmodell.

– Tradisjonelt har vi undervist i prosess og jordskifte. Det har
vært et spesialisert emne for dem som skal bli jordskiftedom-
mere. Men i dag er det juridiske med på nær sagt alle områder,
forteller Taubøll.

Det undervises i juridisk metode og norsk rettssystem, of-
fentlig saksbehandling og forvaltningsrett, regulerings- og miljø-
rett, kontrakts- og selskapsrett, tingsrett, skatterett for nærings-
drivende, jus for næringsdrivende og altså prosess og jordskifte.

Det er ca. 2800 studenter ved universitetet, som har et inter-
nasjonalt miljø. Rundt 150 studenter kommer fra andre land.

Mange felt
– Jeg er tilknyttet Institutt for landskapsplanlegging og vi leverer
juridisk undervisning til mange felt her på UMB. Mange av
fagene er knyttet til yrker der regler og rammebetingelser er i
endring. I et gjennomregulert samfunn er jussen viktig.

Han gir flere eksempler på aktuelle juridiske endringer.
– Vi har en ny lov om eiendomsregistrering. En ny natur-

mangfoldlov og større endringer i plan- og bygningsloven er på
trappene. Vi har et landbruk i kraftig omstilling, og det har kom-
met forslag til endringer i jordloven og konsesjonsloven. Odels-

Steinar Taubøll driver
undervisning der konkreti-

sering og praktisk
anvendelse er viktig.

loven er foreslått fjernet. Bo- og driveplikt kan være i foran-
dring. Og det er mange juridiske utfordringer innen gentekno-
logi og biologisk mangfold.

Taubøll forteller om store forandringer ved den gamle land-
brukshøgskolen som nå er blitt et universitet. I tillegg til innfør-
ingskursene underviser han i kontrakts- og selskapsrett der UMBs
økonomistudenter er i flertall. Det er også samarbeid med
Universitetet i Oslo i en forskningsgruppe for naturressursrett.

– Vi tilbyr en master i eiendomsfag og det er planer om å
tilby et masterstudie i eiendomsutvikling fra neste år. Mye av
det vi gjør er rettet mot urbane strøk.

Juristen Steinar Taubøll er opprinnelig utdannet innen geo-
grafi, biologi og informatikk. Han hadde jobbet i femten år med
geografiske informasjonssystemer da han bestemte seg for å stu-
dere jus.

– Jeg ble mer og mer interessert i de juridiske aspektene ved
bruk av slike geografiske informasjonssystemer. Det endte med
at jeg utdannet meg til jurist, forteller han.

Han skrev også en bok om opphavsretten til slike systemer –
der spørsmålet var hvem som egentlig eier geografien.

I september i fjor begynte han på UMB, og nå har han altså
tatt med seg jussen i inn i et hovedsakelig naturfaglig miljø.

– Nå underviser jeg juss der jeg kan bruke eksempler fra en
virkelighet jeg kjenner, sier han.

L O V K A S T E R E N



L O V K A S T E R E N   
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Slik kommer du i gang med den 
potensielle folkesporten Lovkasting:
• Innveiing av lovboka er viktig. Norges Lover veier ca. 2 kilo, men vekten kan variere noe fra utgave til utgave. 

Steinar Taubøll antyder et 10 prosents avvik som akseptabelt. 
• Steinar Taubøll anbefaler å holde seg til papirutgaver av lovsamlingen, men innser at kasting av CD-plater 

åpner nye muligheter.  
• Taubøll anbefaler at man utarbeider detaljerte regler på forhånd, da deltagere i denne sporten ofte har stor 

evne og vilje til å trekke domsresultater i tvil.
• Lovboka bør teipes sammen, slik at ikke arkene blafrer for mye i svevet.
• Kasteteknikken krever trening, men husk å passe på ryggen. Både spydkastere, kulestøtere, diskoskastere og

utkastere kan være forbilder.
• Tilskuere må holdes på noe avstand – lovsamlingen kan treffe hardt.
• Både lengdekasting og presisjonskasting er anerkjente grener.
• Lovkasting kan også utføres av personer uten juridisk bakgrunn, men Taubøll tror jurister har en fordel fordi de

kjenner bokas vekt og konsistens.
• Hvis deltakerne klarer å lade opp med et raseri over firkantede regler, kan «uanede lengder oppnås», 

mener Taubøll. 

Etterspørsel
Selv om UMB ikke bare forholder seg til «landbruksjus», merkes
det at landbruket i Norge er i omstilling.

– Vi har gamle systemer og gamle lover som ikke er tilpasset
den nye virkeligheten. Omstillingene griper inn i både offentlige
interesser og private interesser. Mye av den jussen vi jobber med
her, griper inn i dette samspillet. Plutselig skal tradisjonelle
bønder bli hyttebyggere eller drive stordrift i skogbruk. I mange
tilfeller blir det nødvendig å dele rettigheter.

Alt dette fører til stor etterspørsel etter juridisk kompetanse.
– Kontrakts- og eiendomsrett er et viktig område. Vi utdan-

ner ikke jurister, men vi underviser praktikere på masternivå.
Etterpå får de jobber i både privat og offentlig sektor.

Det er et bredt spekter av profesjoner på UMB.
– Det gjør det spennende å jobbe her. Vi har for eksempel

kunstnere som skal jobbe med hagekunst. De jobber med form,
farger og materialet er planter. Vi har forskere på bioteknologi
og masse masse annet. Og så er det oss som er jurister, sier Stei-
nar Taubøll.

Og jusskursene er svært populære. På introduksjonskursene 
i jus, er det stappfullt i den gamle festsalen på universitetet.
Nærmere 300 studenter melder seg på årlig for å lære grunn-
trekkene i juridisk metode og norsk rettsystem. Og det er bare
ett av kursene som tilbys i juss.

Men nå er det altså ikke bare undervisning som opptar
Taubøll. Lovbøker må klargjøres og kasteteknikker skal
finpusses.

– Det kan bli skarp konkurranse, smiler han.
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Tips til redaksjonen sendes på e-post: tips@jus.no eller på faks: 22 03 50 30 

Ombud ville trekke 
Sverige fra fotball-VM 
Det svenske likestillingsombudet, Claes
Bergström, mener landets fotballandslag
burde droppe fotball-VM på grunn av økt
sextrafikk i Tyskland. Det melder VG og
Aftonbladet. 

– Titusener av kvinner kommer til å bli
lurt inn i sexhandelen på grunn av VM, sier
Bergström til Aftonbladet. Et VM i fotball
trekker til seg et stort antall mannlige sup-
portere, noe som vil påvirke antall prostitu-
erte. – Her er det en glimrende mulighet til å
vise sitt standpunkt ved å si: Jeg elsker fot-
ball, men til tross for det sier jeg nei til VM,
sier Bergström. 

Sverige på ranstoppen
De siste seks årene har det i Sverige vært ett
verditransport ran i uken. Mer enn en halv
milliard svenske kroner er stjålet. Landet
ligger på Europatoppen i slike ran, melder
SVT. Få av ranene blir oppklart, og lite av
pengene er funnet. Enkelte år, har bare
hvert femte ran blitt oppklart. Flere av
ranene er svært voldsomme og dramatiske.
Den svenske justisministeren Thomas
Bodström sier at Sverige kan lære av Norge 
i kampen mot ran av verditransporter.
Securitas, som utfører mange av transpor-
tene, har nå besluttet å se på hva som gjøres
i Norge. Selskapet investerer også 90 millio-
ner svenske kroner i nye sikkerhetsløsning-
er. Blant annet blir det krav til at pengene
skal ødelegges ved et ran.    

Siden sist

Trodd av retten 
– trakassert i lokalmiljøet 
Fastlegen er dømt for seksuelt overgrep mot
pasienten. Men selv om retten trodde offeret,
føler hun seg presset ut av bygda. Kvinnen er
blitt trakassert av flere av legens pasienter
etter at saken ble kjent i Halden-området,
skriver VG. Legens «tilhengere» har organi-
sert en underskriftskampanje for at legen
skal få jobben tilbake. – Det er godt å bli
trodd av retten. Men jeg trodde folk også
ville skjønne at det ikke er jeg som har gjort
noe galt i denne saken. 

Kvinnen måtte forlate jobben i en service-
bedrift. «En del kunder oppførte seg direkte
ufint og truende. Det føltes også problematisk
for andre ansatte», heter det i en attest fra
arbeidsgiveren. – Det har vært et mareritt.
Folk har spyttet etter meg i skiløypa og sagt
stygge ting til meg på gata. Det er ikke lett å
være utsatt for overgrep i et lite samfunn, sier
kvinnen til VG. Nå velger hun å flytte.

Vil gi politi falsk identitet 
Den svenske justisministeren Thomas
Bodström vil gi politifolk som jobber «under
cover» falskt navn og adresse. De som opere-
rer med falskt navn, skal i tillegg få nye id-
kort, og det falske navnet inn i folkeregisteret,
melder TV2 Nettavisen. – Politiet bruker
allerede falskt navn når de jobber «under
cover». Forskjellen er at de nå skal kunne
bevise sin falske identitet med et førerkort
eller kredittkort, sier rettssjefen i justisdepar-
tementet, Sten Andersson til Dagens Nyheter. 

Guttekultur i domstolsledelsen
– Domstolene er en av mannsbastionene i offentlig sektor og her råder etter min

mening en utpreget guttekultur. Mange mannlige ledere synes beklageligvis å dyrke
frem og fremheve menn med samme tankegods og erfaringsbakgrunn som de selv
bærer med seg, sier tingrettsdommer Ingrid Stigum i Trondheim tingrett til
Domstoladministrasjonens informasjonsblad Rett på Sak. Hun mener det er en av grun-
nene til at få kvinner søker lederstillinger i domstolene og at åtte av ti domstolsledere
er menn. – For meg er det uforståelig at det ikke settes inn flere tiltak for å rette opp
skjevhetene, sier hun. 

Næringsministeren 
varsler sanksjoner mot
likestillingssyndere
En undersøkelse fra Handelshøgskolen BI viser at kvinnelige ledere tjener 30 prosent
mindre enn mannlige ledere. Regjeringen ønsker tiltak for å minske forskjellen, ifølge
dagbladet.no. Næringsminister Odd Eriksen (Ap) varsler sanksjoner overfor bedrifter.
– Vi må bli enda tydeligere og skarpere i våre krav til likestilling i næringslivet. Det er
det eneste som hjelper for å få til reell likestilling, sier han. – Dersom en bedrift
ønsker et tilskudd til et prosjekt gjennom vårt virkemiddelapparat som for eksempel
Innovasjon Norge, vil vi stille krav til likestilling for at bedriften skal få motta penger.
Også bedrifter som staten har eierandeler i, vil møte tilsvarende krav. – Om ikke disse
kravene innfris, vil det få konsekvenser, sier Eriksen.

Fortsetter kritikk mot
utlevering av egyptere
– Den svenske regjeringen forsøkte bevisst å
tie om utvisnningen av to terrormistenkte
egyptere, og har aldri kommet med noen
uttømmende utredning om saken. Det skri-
ver Europarådets kommisjonær for mennes-
kerettigheter, Thomas Hammarberg, i en
usedvanlig kritisk artikkel. Det melder SVT.
Egypterne ble overlevert til amerikanske
agenter på Bromma flyplass i 2001.

Inkluderende arbeidsliv
videreføres
Avtalen om «inkluderende arbeidsliv» (IA)
fikk en dårlig diagnose da den ble evalu-
ert og undersøkt på slutten av 2005.
Likevel er den gitt forlenget liv frem til
utgangen av 2009, skriver Aftenposten.
Gjennomgangen fra de partene som del-
tar i avtalen, viser at ingen av de tre mål-
ene i IA-avtalen 2001-2005 ble oppfylt. 



Juristkontakt 4 • 2006 11

Måtte offentliggjøre
fangelister
Det amerikanske forsvarsdeparte-
mentet har offentliggjort en liste med
navn og nasjonalitet på flere hundre
tidligere og nåværende fanger på
Guantanamo-basen på Cuba. I alt 558
navn er offentliggjort. Listen ble lagt
ut på Pentagons hjemmeside etter at
nyhetsbyrået Associated Press, AP,
gikk rettens vei med krav om at nav-
nene måtte offentliggjøres i henhold
til den amerikanske offentlighets-
loven, melder NTB. Også i mars
offentliggjorde Pentagon tusenvis av
dokumenter, som inneholdt navn og
nasjonalitet på flere av fangene.
Pentagon har slåss i fire år for å
holde navnene og nasjonaliteten 
til fangene hemmelig, og offentlig-
gjøringen kom etter at departementet
fikk pålegg fra en domstol om å gjøre
det.

Ny rettshistorisk forening etablert
En ny rettshistorisk forening er etablert, og i den andre uken av mai holder de sitt første møte.
Initiativtaker Torvald C. Løchen ønsker flere velkommen i foreningen. 

– Det ligger både gleder og overraskelser i å studere fortiden, og det kan gi styrke og fot-
feste for det vi skal gjøre i fremtiden. I vårt juridiske ståsted kommer vi over mangt og meget
av historisk interesse og som det kan være artig å dele med andre. Vitenskapen om rettshisto-
rien er godt ivaretatt ved fakultetene, men vi som er alminnelig interesserte savner et forum
for å utvide vår viten eller når vi søker noen å drøfte med det vi er opptatt av. Det kan også
være en oppgave å sørge for at noe blir publisert og tatt vare på, skriver han til Juristkontakt.
Foreningen nås på: Torvald C. Løchen, tlf. 22500914 eller mail:  tvlochen@frisurf.no

Hva skjedde?

30 år siden
«Styret har revurdert tid-
ligere standpunkt og gått inn
for å utnytte Juristkontakt
som annonseorgan. Vi håper
at medlemmene er enige 
i denne linje. Kanskje kan
annonsene kvikke opp vårt
litt tørre og fargeløse med-
delelsesblad.»

(Juristkontakt får lov til å ta
inn annonser) 

20 år siden
«Som ett av flere virkemid-
ler for å få ned restansene,
har Statens Utlendings-
kontor innført en telefonfri
dag i uken. Det er onsdagen
som er plukket ut, og denne
dagen nytter det altså ikke å
ringe til kontoret.»

(Om effektiviseringstiltak 
i staten)

10 år siden
«De fleste advokatfirma vil
etter hvert være på nettet,
med egne hjemmesider og
reklame. Foreløpig er det
kun advokatfirmaet Føyen
som har slike sider, sier
Galtung. Han mener advo-
kater og jurister kan få stor
nytte av internett.» 

(Fra intervju med Andreas
Galtung ved Institutt for
Rettsinformatikk)
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Ambassadør tror angrep 
var styrt
Den danske ambassadøren i Teheran, Claus
Juul Nielsen, går langt i å si at angrepet på
den danske ambassaden var styrt av de
iranske myndighetene. – Alt er statsstyrt
her. Vi har til og med indikasjoner på at
angrepet på ambassaden var et bestilt
arbeid. Politiet foretok seg for eksempel
stort sett ikke noe for å beskytte bygningen,
sier han til danske Kristelig Dagblad. 

– Delegert for mye makt til rådmann
Lokaldemokratikommisjonen advarer mot reglementer som begrenser ytringsfriheten til
offentlig ansatte. Et av kommisjonens medlemmer, Runolv Stegane (Venstre), anklager
Kommunenes Sentralforbund (KS) for å bidra til en ukultur i kommune-Norge. – KS har det
siste tiåret vært pådriver i en omorganisering der man ser på kommunene som private
bedrifter, med rådmannen som direktør på toppen. Dette har ført til at deltakelse og mang-
foldet i lokaldemokratiet er blitt klart svekket, sier Stegane til Kommunal Rapport.

Han mener rådmennene har fått for stor innflytelse i norske kommuner, og oppfordrer
lokalpolitikerne til å ta makten tilbake. – Vi har gått for langt i delegeringen av makt og myn-
dighet til administrasjonen. Dermed bidrar vi til å svekke politikernes rolle som ombud for
befolkningen. På sikt er det helt ødeleggende for lokaldemokratiet, sier han.

Tyskland vil åpne nazi-arkiver 
Mellom 30 og 50 millioner dokumenter etter det tyske nazi-regimet kan bli åpnet for histori-
kere og etterlatte. Det sa den tyske justisministeren, Brigitte Zypries, under et besøk ved det
amerikanske holocaust-muséet i Washington, melder TV2 Nettavisen. Avgjørelsen er et
gjennombrudd i forsøkene på at få et detaljert innblikk i holocaust. Tyskland har tidligere
nektet å gi adgang til de mellom 30 og 50 millioner dokumentene som oppbevares i den tyske
byen Bad Arolsen. 

Tyskland forhindrer utlevering
Dansk politi får ikke utlevert en tysker som i lengre tid har vært mistenkt for å ha misbrukt
en 11 år gammel jente i en omfattende pedofilisak i Tønder i Danmark. Den tyske forfatnings-
loven forhindrer at tyske statsborgere kan utleveres for å bli rettsforfulgt i utlandet, melder
dansk TV2. Dansk politi har utstedt en arrestordre på mannen i hele EU, men det hjelper
ikke, sier politimester Jan Stick. Han forventer at mannen vil bli rettsforfulgt i Tyskland, men
sier at dette medfører svært mye ekstraarbeid i saken.  

Siden sist

Nye høyesterettsdommere
Advokat Clement Endresen og assisterende regjeringsadvokat Bård Tønder ble i begyn-
nelsen av april utnevnt til nye dommere ved Høyesterett. Endresen har blant annet vært
tilknyttet Universitetet i Oslo, han har jobbet som dommerfullmektig i Sandnes og som
advokat hos Regjeringsadvokaten. Fra 1980 og til i dag har han vært advokat og partner
i advokatfirmaet Kluge. Bård Tønder har blant annet jobbet i Lovavdelingen i Justis-
departementet og som dommerfullmektig ved Trondenes sorenskriverembete. Siden
1985 har han vært advokat hos Regjeringsadvokaten.

Helsetilsynet deler ut pris
Statens helsetilsyn deler hvert år ut Karl
Evangs pris, og fristen for å sende søknader
og anbefalinger til årets pris er 18. august.
Prisen gis til «en person eller organisasjon
som har gjort en særlig fortjenstfull innsats
for å fremme enten folkehelsen og sosiale
forhold av betydning for denne, rettssikker-
het og sikkerhet i helse- og sosialtjenesten
eller opplysningsarbeid og medvirkning i
samfunnsdebatten om viktige helse- og
sosialpolitiske spørsmål.» Prisen deles ut
19.oktober, og i juryen sitter blant annet
professor Aslak Syse. 

Søknad eller anbefaling sendes til:
Statens helsetilsyn, Avd.II, P.boks 8128 Dep,
0032 Oslo.  

Vil avblåse debatt om å skille
politi og påtale
Lensmann Målfrid Høivik ved Øvre Eiker
lensmannskontor, taler sin egen fagforening
midt imot. Hun ønsker ikke et skille mellom
politi og påtalemyndighet. Hun anbefaler i
stedet et tettere samarbeid. – Jeg ønsker å
avblåse hele skilledebatten ut fra at jeg ser
at mer og mer politiarbeid krever juridisk
kompetanse, sier hun til polititjenestemen-
nenes blad Politiforum.  

Advarer mot 
euroens kollaps
Den belgiske økonomiprofessoren
Paul de Grauwe mener euroen er
dømt til å kollapse om ti til tjue år,
hvis ikke Europa beveger seg mot en
politisk union. De Grauwe var en av
pådriverne for å innføre den felles
valutaen på 1990-tallet, men i en
forskningsrapport advarer han mot
hvilken skjebne euroen kan lide. 
– Det finnes ikke ett eneste eksempel
på at en monitær union har overlevd
uten å samtidig være en politisk
union, sier han ifølge EU Observer.
Felles valuta skulle skape mer vekst
og flere jobber, men veksten i EU er
bare på to prosent i året og arbeids-
ledigheten holder seg på over åtte
prosent.     
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Dom og utvisningsvedtak i ett

Justisminister Knut Storberget (Ap) foreslår
at utenlandske statsborgere som er straffe-
dømt i Norge, bør sone i hjemlandet,
istedenfor at utsvisning skjer først skjer
etter endt soning, melder ANB. – Når uten-
landske statsborgere får en straffedom, bør
man også få et utvisingsvedtak koblet opp
mot dommen, sier Storberget. Leder for
Advokatforeningens strafferettsutvalg Harald
Stabell, er skeptisk. – Den straffedømte har
kanskje etablert seg med familie og barn her
til lands, sier Stabell. 

Klare for erstatningskrav etter Høyesterettsdom
Jurister gjør seg nå klare til å begynne arbeidet med å fremme erstatningskrav mot
staten, etter at Justisdepartementet har oppfordret trafikkskadde som tidligere ble
nektet erstatning til å melde sine krav. Det er den såkalte Finanger-dommen i
Høyesterett fra i fjor høst, som åpner for at passasjerer i biler der føreren var påvir-
ket og der det skjedde en ulykke, kan bli tilkjent erstatning. I noen år fikk de som satt
på med en ruset sjåfør ikke erstatning, når de var klar over at vedkommende var
beruset, skriver Romerikes Blad. Det gjelder trafikkulykker som fant sted i 1994 til
2001. – Erstatningssøksmålene i slike saker skal rettes mot Staten og ikke mot
forsikringsselskapene. Det var staten som gjorde feilen da EU-direktivet ikke ble
innført, sier advokat Thomas Christian Wangen på Lillestrøm til RB. 

– Bygg ikke nye fengsler
Det skriver professor Thomas Mathiesen 
i en kronikk i Aftenposten i forbindelse med
avisoppslag om fengselskøen og behovet for
flere fangeplasser. – Først og fremst kan
man gjøre to ting: For det første kreve litt
større edruelighet fra politiet når det gjelder
å kreve varetekt. Politiet er den mektigste
pressgruppen innen strafferettskjeden.
Domstolen og politikerne må våge å tøyle
den. For det andre endre noe på straffe-
praksis i narkotikasaker, skriver Mathiesen.

Mer tro på de fire millionene
Nobelsprisvinner i økonomi Finn Kydland
sier han tror det norske folk kan ta bedre
vare på oljeformuen enn staten. – Jeg tror
ikke man skal undervurdere folks evner til
selv å gjøre vurderinger av hvordan penger
skal brukes og spares, slik at man sikrer
seg i fremtiden, sier han til VG. Men mange 
i Norge opplever trygghet ved at det er en
stor eier, staten, som sparer for oss, frem-
for at fire millioner nordmenn selv skal ta
det ansvaret?, spør VG 

– Jeg har mer tro på de fire millionene,
sier Kydland. 

Utdanning lønner seg minst i Oslo kommune 
Lang utdanning lønner seg mindre i staten enn i private selskaper, mindre i kommunene enn
i staten – men aller minst i Oslo kommune. Det viser beregninger som Akademikerne har
gjort for Dagsavisen. I norske kommuner samlet er snittlønna for ansatte med mer enn fire
års utdanning 403.000 kroner. I Oslo faller den ned til 399.000 kroner i snitt. Resultatet er at
høyt utdannet arbeidskraft, som jurister, økonomer og ingeniører, flykter fra Oslo kommune.
De får bedre betalt i nabokommuner, staten og private selskaper, sier Akademikernes for-
handlingsleder i hovedstaden, Karsten Langfeldt.

Truer russiske organisa-
sjoner med forbud
Soldatmødrenes komité, en av Russlands
mest kjente menneskerettighetsorganisa-
sjoner, ble i april innkalt til en domstol
som truet med å forby organisasjonen.
Organisasjonen ble ikke forbudt, men fikk
en advarsel. Det melder svensk TV4.
Innkallingen kom bare to dager etter at
en ny kontroversiell lov trådte i kraft.
Loven gir myndighetene større kontroll
over ikke-statlige organisasjoner. Ifølge
kontrollinstansen som registrerer slike
organisasjoner, har 900 organisasjoner
blitt innkalt til domstoler for å bli advart.  
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Statsadvokat vil ha forbud
mot sexkjøp
Forbud mot kjøp av sex vil være en effektiv
løsning på problemene med gateprostitu-
sjon, mener statsadvokat Kaia Strandjord.
Hun mener det vil gjøre Norge mindre
attraktivt for menneskehandel. Strandjord
var aktor i saken der estiske jenter ble
utsatt for menneskehandel i Trondheim, og
lyktes i januar med å få Høyesterett til for
første gang å domfelle to menn for brudd på
den nye loven mot menneskehandel. I en
kronikk i Adresseavisen bruker hun saken
fra Trondheim som argument for å straffe
horekundene. 

Forskrifter om innsyn 
i e-post
Nå skal et forslag til forskrifter om
arbeidsgivers eventuelle rett til inn-
syn i ansattes e-post ut på høring,
opplyser fornyings- og administra-
sjonsminister Grande Røys (SV) til
NTB. – Vi må få klare retningslinjer,
sier hun. Et utvalg, der også
Datatilsynet var med, leverte like før
påske en innstilling. Den skal nå
underkastes politisk behandling før
innstillingen blir sendt på høring. 
– Forskriftene skulle i utgangs-
punktet inngå i en større sak om
innsyn, men ble etter hendelsene i
Redningsselskapet og i Vinmonopolet
trukket ut som en egen sak, sier
Grande Røys. 

Siden sist

Akademikerne: – Staten uten personalpolitikk
Staten gjør ingenting for å få tak i godt utdannet arbeidskraft, mener leder Knut
Aarbakke i Akademikerne Stat. – Resten av arbeidsgiverne er opptatt av å gjøre seg
lekre overfor potensielle arbeidstagere, men staten legger ikke to pinner i kors for å
posisjonere seg for å få tak i folk. De har ingen personalpolitikk, sier Aarbakke til
Aftenposten. Tidligere har staten levd godt på sitt gode navn og rykte, solide og trygge

arbeidsplasser, regulert arbeidstid, god pensjonsordning
og faglige utfordringer. Dette holder ikke lenger. De

private arbeidsgiverne tilbyr akkurat det samme
som staten, sier han. – Privat sektor har tatt

konkurransen på alvor. De arbeidsgiverne
som er flinkest til å synliggjøre utviklings-

mulighetene for arbeidstagerne, er blant
vinnerne i dagens arbeidstagerjakt, sier
Aarbakke. 

Malmöpolitiet krever
lovendring
I Danmark kan politiet i en del tilfeller av-
lytte telefoner uten en domstolsavgjørelse
på forhånd. Det holder at den kommer 24
timer etterpå, melder Sveriges Radio. 
På den måten klarer man å spore opp
stjålne mobiltelefoner, og dermed ranerne,
svært raskt etter ran av personer. Nå krever
politiet i Malmö i Sverige at de må få lov til 
å bruke samme metode. Antall gateran øker
i Malmö, og ved hvert annet ran stjeles
mobiltelefoner. Kravet kommer fordi det
begås dobbelt så mange slike ran i Malmö
som i København. 

103 klager på dommere i fjor
I fjor kom det inn 103 klager på norske dommere. Det ble gitt kritikk eller advarsler ved sju
anledninger, melder ANB. Tilsynsutvalget for dommere avviste mer enn halvparten av de 
103 klagene, blant annet fordi de gjaldt forhold som bare kan prøves i domstoler. Slike saker
kan ikke Tilsynsutvalget behandle. 42 klager ble behandlet, og av disse ble det fattet vedtak
om disiplinærtiltak i sju tilfeller. Det ble gitt kritikk i seks tilfeller og advarsel i ett tilfelle.
Fem av de sju sakene gjaldt sen saksbehandling og to gjaldt dommeratferd.

Uenige om taushet
Politiet og psykiatrien sliter med å bli enige
om hvor langt taushetsplikten går. En politi-
tjenestemann i Oslo-politiets savnetgruppe
opplevde at helsevesenet nektet å oppgi
navnet på en pasient de selv hadde meldt
savnet – på grunn av taushetsplikten. Andre
ganger etterlyser politiet opplysninger om
folk som skrives ut fra tvunget psykisk hel-
severn. 

Eksemplene kom frem på en konferanse
om samarbeid mellom psykiatrien og politi-
et, skriver Aftenposten. – Er helsepersonell
for forsiktige? En del av spørsmålene vi får,
kan tyde på at en del er unødig forsiktige.
Det oppleves som bedre å være for forsik-
tig enn å risikere en reaksjon fra
Helsetilsynet, sier jurist Jostein Vist i
Helsetilsynet ifølge Aftenposten. 

Norge og Danmark uenige om makt
Maktutredningene i Norge og Danmark konkluderer helt forskjellig. Norske makt-
forskere sykmelder demokratiet, mens deres danske kolleger friskmelder det. Svenske
Karolin Lovén, som har skrevet en magistergrad om dette, mener at maktutredningene
har hatt ulike perspektiver, skriver Morgenbladet. – De norske utrederne er mer «old
school», mens de danske er mer postmoderne. Danskene ser mer positivt på endring-
er, mens den tradisjonelle maktforståelsen betrakter internasjonalisering, EU og
globalisering som en trussel mot Norge og det norske folkestyret. Danskene ser
derimot at både muligheter og handlekraft er bevart, sier Lovén.  De norske ser på
demokratisk deltakelse som massedeltakelse, som skjer institusjonelt og er kollektivt
organisert. De danske har et videre og mer hverdagsnært syn på hva politikk er, mener
hun ifølge Morgenbladet.  
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Norske bistandsmilliarder uten kontroll 
Norge har gitt over fire milliarder kroner i bistand til palestinerne siden Oslo-avtalen ble
undertegnet, men mange palestinske politikere har brukt bistanden til å berike seg selv, 
fastslår seniorforsker Inge Amundsen ved Chr. Michelsens Institutt (CMI). I en studie konklu-
derer han med at utenlandsk bistand har hatt stor innflytelse på omfanget av korrupsjon. 
– Den korrupte praksisen, en rekke store skandaler, sammen med et svakt domstolsapparat,
bidro i sin tur til svekkelse av Arafat-regimets legitimitet, sier Amundsen.

– I mange år skjøv norske politikere den omfattende dokumentasjonen på utstrakt kor-
rupsjon i de palestinske selvstyreområdene under teppet, sier generalsekretær Jan Borgen 
i Transparency International Norge til Bergens Tidende. 

Advarer mot 
studenters drikkevaner
Alkoholisme starter i studietiden, skriver
studentavisen Under Dusken. Eksperter
advarer mot ettervirkningene av studie-
tidens drikkevaner. – Det er hevet over
enhver tvil at mange studenter er i risikosonen. Vi vet at mange har et enormt konsum
og farlige drikkemønstre, sier Jan Elverum ved Lade Behandlingssenter, som drives av
Blå Kors. Terje i Anonyme Alkoholikeres avdeling i Trondheim bekrefter inntrykket. 
– Veldig mange hos oss snakker om at studietida var en utløsende faktor, sier han til
Under Dusken. Ifølge den siste helse- og trivselsundersøkelsen til Studentsamskip-
naden i Trondheim, har femten prosent følt at de bør redusere sitt alkoholforbruk, og
én av ti ved NTNU Dragvoll viser symptomer på alkoholproblemer.

Plastisk kirurgi gir 
karrierehopp
Høye og pene mennesker får lettere jobb, 
de får de beste jobbene og høyest lønn, har
tidligere studier vist. Skjønnhet kan defini-
tivt fremme karrieren, mener også folk
flest, melder dn.no. Ifølge en nettunder-
søkelse blant nesten 22.000 amerikanere 
på Monster.com, svarer over halvparten 
– 53 prosent – «ja, definitivt» på spørsmål
om plastisk kirurgi eller kosmetisk tann-
pleie kan bedre karrieren. Også i Europa
mener folk at et pent fjes og en flott kropp
hjelper hvis man vil opp og frem i arbeids-
livet: Syv av ti britiske kvinner tror at et
attraktivt ytre bidrar til å fremme karrieren,
og mange er villige til å gjennomgå plastisk
kirurgi eller Botox-behandling for å oppnå
dette. 

Arbeidsrettslig jubileum
Norsk Arbeidsrettslig Forening feirer 25-års
jubileum. Det markers med jubileumsmøte
med faglig program 11. mai. Blant temaene
er utviklingslinjer i arbeidsretten og sosial
dumping.
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L E G AT G U I D E N

Få jurister, advokater og jusstudenter er
klar over at det finnes store private
pengesekker i norske legater. Mange av
disse kan søkes av jurister under eller
etter utdanning, til skole, forskning og
andre prosjekter.

Juristkontakt har samlet trådene i en
oversikt over de legat- og stipendmulig-
hetene norske jurister og advokater har
til å ta utdanning, etterutdanning eller
drive forskning, og gir deg en guide til
norske stipender og legater.

Legatbiblene
– Et legat kan tilby alt fra en ekstra
tusenlapp til 20 millioner kroner. Og det
til alt fra utdanning til forskning og flere
andre tiltak, sier Stipend og Legathånd-
bokens far, Knut Røiri i Cicerone forlag
til Juristkontakt.

Legathåndboken er en publikasjon
som utkom første gang for 19 år siden,
etter at et stort sammensurium av tusen-
vis av norske legater på 80-tallet ble sam-
let i et par få, mer komptakte og oversikt-
lige fond. Idag kan boken leses gratis på
nettet, etter at konkurrenten www.legat-
siden.no kom på banen med sin base. Det
finnes ingen uavhengig test av de to nett-
stedene og Juristkontakt anbefaler derfor
at man søker ikke bare i en, men i begge.

Knut Røiris råd til jurister som søker
legater er som følger:

– Søk både under faget med stikkord
«juss» og «jurist». Fortsett med å søke
under geografi der du kommer fra eller
der du studerer. Ikke glem at det kan
vanke forskningsmidler og og generelle
stipender om utdanning i utlandet.
Glem heller ikke diverse-avsnittene i
hvert kapittel, minner Røiri søkeren på.

Skattefritt
De fleste legatinntekter er skattefrie
penger fordi stiftelser er en slags «aksje-
selskap» som eies av samfunnet. Avkast-
ningen er derfor skattefri. Hvor stort eller
lite utdelingen av et legat er, avhenger
ikke av styrevedtak eller aksjemarkeder,
men av av renten, da det er rentene av 
en grunnkapital som deles ut i form av
legater eller stipender.

Noen stipender deles av ut av private
foretak, som rene gaver eller en som en
del av driften. Disse kan endres fra år til
år. Andre stipender eller legater stammer
fra testament-stiftelser. Legathåndboken
har ikke full oversikt over alle kommu-
nestipendene, så sjekk med din kom-
mune om det finnes noen du er interes-
sert i.

Legat og stipend for jurister

Gratis penger til
utdanning og forskning
Få jurister og jussstudenter vet å bruke norske legater og fond. Det forvaltes et sted mellom 
400 og 500 millioner kroner for «gratis», skattefri støtte til utdanning og forskning. 

Tekst og foto: Henrik Pryser Libell

Advokat Ingrid Lång forvalter fire legater. Her er hun med Norges Lover, et
testament og grunnboka og protokollen til Legatet for Østre Aker Barnehjem. 
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Hva søker du på?
Juristkontakt har delt inn legatmulig-
heter etter hva du ønsker å søke 

Juristutdanning i Norge
Regel nummer én er Lånekassen. For
legatsøk utover Lånekassen søk i over-
siktene i «Stipend og Legathåndboka»
og «Legatsiden.no»

Noen legater i private legatstiftelser,
mens noen tilhører universitetene eller
instituttene.  UNIFOR forvalter et par
hundre legater for utdanning og forsk-
ning ved Universitetet i Oslo. NTNU og
Universitet i Bergen har også en god del
egne, også for jurister.

Etterutdanning
På emnet etterutdanning gis noen sti-
pender av staten, noen av fagforeninger,
bransjeforeninger og arbeidsgiverfor-
eningene og så klart noen av bedriftene
selv.  Men de fleste slike er «kollektive»
og konsentrert om kompetanseutvik-
lingen i den enkelte bedrift, ikke ment
for den enkelte jurist og arbeidstaker. 
Eksempler på legater for etterutdan-
ning er Overretssakfører Otto Skirstads
legat, som er for medlemmer av Den
Norske Advokatforening som ønsker
tilleggsutdannelse eller Niels og Dina
Espelands legat for etterutdanning for
jurister, eller Jantzens fond for videre-
utdanning innen sjørett.  

Forskning
Når det gjelder forskning, så er det slik
at statens forskningsmidler formidles
av Norges Forskningsråd. Her kan kun
institusjoner søke, ikke invidvider. 

EUs forskningsmidler finner man på
Forskningsrådet, der også andre store
forskningstipender er oppført. De aller
fleste er for institusjoner, ikke privat-
personer. 

Andre muligheter
Norske legatpenger står også til dispo-
sisjon for ulike «allmennyttige formål»

av forskjellig karakter, som ikke nød-
vendigvis er penger til den enkelte
jurist, men prosjekter som handler om
ytringsfrihet eller samarbeid mellom
jurister og juristforeninger. 

Et tips for den individuelle jurist og
juriststudent er også å søke på hjem-
stedet. Det finnes blant annet legater
for søkere med oppvekst i eller adresse
i Moss, Stavanger, Skien, Fredrikstad,
Bærum, Ålesund, Lillesand, Namsos og
«de tre nordligste fylker». Det finnes
også egne legater for tidligere studen-
ter, blant annet Katedralskolen i Oslo.
Husk også å søke med navnet på ditt
lærested. 

Utdanning i utlandet
EU forvalter mange stipender, ikke
minst innen utdanning og forskning. 
På Unionens hjemmeside finner du en
egen seksjon tilegnet søknader i EU-
stipender. Foreningen Norden har også
en stipendbase. 

De mest alminnelige utvekslings-
ordningene i EU ligger under SOKRATES
og DAVINCI. Nordiske ordninger sorte-
rer under Nordplus.

Skal du ta utdanningen din i utlan-
det, finnes det en del muligheter for
finansiering av utenlandsstudier,
uansett studieretning. 

Hvis du søker et konkret studiested,
så kontakt da dette studiestedet for å
høre om hvilke stipend som følger stu-
diestedet.  Særlig i USA er dette utbredt.  
Forøvrig nevner vi disse mulighetene 
i Europa: 

Tyskland: Tysk senter for internasjonal
utdanning (DAAD) www.daad.de

Storbritannia: http://www.educa-
tionuk.org/scholarships/ 

Hellas: Alexander S. Onassis Public
Benefit Foundation. 7, Eschinou street,
GR-lO5 58 Athens. Tlf: +3013713 OOO
Fax: +30137 13 013 Internett:
www.onassis.gr  
E-post: pubrel@onassis.gr

Spania: Søknad på spansk sendes til
Spanias UD, Kontor for internasjonalt
samarbeid (AECI/MAE). Søknader skal
sendes via http://www.becas.com/ (kun
på spansk) 

Østerrike: http://grantsdb.oead.ac.at/

Danmark: Legathåndboka i Danmark
heter «Kraks guide til stipendier og le-
gater» og koster ca. tusen kroner
www.mekato.dk Danmark har 3-4 milli-
arder i legatmidler.  Betalingstjenester
på nettet: http://www.legat-info.dk/

Gratis Databaser:
http://www.so.dk/legat/ og
http://www.legatnet.dk

Sverige: Biblene er Store Fondboken
med 8000 ulike stipendieprogrammer.
(ca 700kr) og Fonder og Stipendier i
Sverige (ca 290 kr). Sverige har tilsam-
men 256 milliarder i legatmidler! Det
meste til forskning. 

Betalingstjenester: http://www.sti-
pendier.se/ og 

http://www.algonet.se/~aa-stip/in-
dex.htm (ca 200-300 kr)

Gratis søk:
http://www.lychnis.com/se og
http://www.syoguiden.com/

Full oversikt over hvor du skal lete
hos Gøteborg og Lund universitet: 

http://portal.adm.lu.se/portlets/-
stipendier/
http://www3.gu.se/stipendier/stip.html

Verden: GlobalGrant er en svenskeid
database med minst 4600 stipender. 
I 2006 publiseres Global Grant-boken
Scholarships & Grants, som inneholder
mange den norske legathåndboken har,
samt rundt 3000 flere stipender fra den
vestlige verden inkludert Japan. 
Sjekk også ambassaden til det land du
er interessert i.
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Legater basert på stiftelser og testamenter finnes det flere
hundre av i Norge, og tusenvis av i verden med tilsammen en
halv milliard kroner som deles ut til forskning og utdanning 
bare fra norske kilder.

Norske: 
www.legathandboken.no
www.legatsiden.no
www.forskningsradet.no (søk på Finn Utlysninger )
www.forskningsradet.no/is (Internasjonale stipender) 
www.forskningsradet.no/euforskning (EU midler) 
www.unifor.no
www.globalgrant.com/nor (koster) 

Norden:
www.Norden.org
http://www.lychnis.com/se
http://www.syoguiden.com/
http://www.so.dk/legat/
http://www.legatnet.dk
http://portal.adm.lu.se/portlets/stipendier/
http://www3.gu.se/stipendier/stip.html

Europa: 
www.europa.eu.int/grants/ (EU) 
www.daad.de (Tyskland) 
www.educationuk.org/scholarships/ (Storbritannia) 
http://www.becas.com/ (Spania)
http://www.forskningsradet.no/eu (EU midler)

USA:
www.fastweb.com
http://www.careersandcolleges.com/ (USA)

Verden:
www.globalgrants.com  (betalingstjeneste)
http://www.iefa.org/ (USA og verden)
http://www.forskningsradet.no/is (Internasjonale stipender)

DETTE ER NETTSTEDENE DU LETER PÅ:
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1) Sjekk kritier og sørg for at du oppfyller dem
2) Sjekk frister og rekk dem
3) Sjekk om du trenger eget skjema eller om formen er «fri»
4) Skreddersy teksten og ikke send ut en felles mal til alle 
5) Skryt på en saklig mate, og dokumenter alle påstander med tilhørende attester eller vitnemål
6) Husk kopier av vitnemål og attester

Gode råd for å bli en god søker: 

Husk at det som oftest er komiteer, og gjerne litt eldre personer,
som vurderer en søkermasse. Iblant er det advokater som første-
håndssorterer søkere.

I SØKNADEN BØR DU OPPLYSE OM:

• Hvor du fant informasjonen om støtteordningen og en linje
om hva du søker støtte til.

• Redegjør kort for dine kvalifikasjoner og hvilken bakgrunn
du har.

• Fortell gjerne i prosaform hvorfor du mener du er den rette
personen til å motta støtte. Hva skal du bruke støtten til?

Hvordan skal du bruke den? Andre finansieringskilder du
har tilgang til m.m.

• Ikke skryt deg selv opp, men bevis med fakta positive
egenskaper ved deg, f eks lederposisjoner, engasjement,
priser du har fått eller for den saks skyld suksess i prosjekter
eller gode karakterer.

• Skal du skrive på utenlandske stipender finnes det gode
nettressurser for råd og dessuten egne søkandskriverkurs! 

• En god oversikt over flere slike nettsteder har vi funnet på
http://www.guidestar.org/news/features/grantwriting101.jsp

(Kilder: Stipend og Legathåndboken, Legatsiden, Guidestar.org)
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Ett av advokat Ingrid Långs legater er «Legatet for Østre Aker
og Nordstrand barnehjem». Ut fra hyllen trekker hun en svær
protokoll med grønt og svart omslag, lett gulnede sider, med
stripete ark og sirlig håndskrift. Første noterte dato i boka er
25. april 1938. Den varsomme teksten leser «Til formann
valgtes sogneprest Wille og til kasserer lærer Egeland… » 

Protokollen tilhører det som en gang var Østre Aker og
Nordstrand Barnehjem. De siste sidene i boken handler om
barnehjemmets nedleggelse i 1968. Eiendommen blir solgt,
og pengene går til et fond som skal gi legater til trengende unge
piker fra sognet. En liten trykksak fra Østre Aker menighetsblad
januar 1970, viser med en liten notis på baksiden at nå er det
opprettet et legat «som skal komme piker i vår menighet til
gode».

Jurister forvalter
Det er i dag advokat Ingrid Långs oppgave å forvalte dette fon-
det. Blant oppgavene er å sørge for at midlene er tilfredstillende
plassert, at regnskap føres og revideres og at oppgaver sendes til
de lovbestemte registrene.

Hun tar imot søknader og hun innkaller til møter om av-
gjørelse. Lång sitter også selv i styret for legatet, sammen med
den lokale sogneprest og lokale lærere.
Det er dette legatstyret som bestemmer alt som har med legatet
å gjøre: Hvem som skal få, hvilke søkeprinsipper som gjelder og
andre regler. Men styret må forholde seg til «grunnloven» i legat-
stiftelsen: Vedtektene.

Stiftelser
Østre Aker legatet er typisk for de mange små legatstiftelsene 
i den store legatfloraen som finnes i Norge. Noen derimot er
ganske store, som Sofieprisen eller Nobelprisen, og noen kan
ikke søkes. Noen er bare for slektninger og etterkommere av en
testamentskriver, noen er for utvalgte grupper, som Østre-Aker,
og noen er for allmenheten og for gode saker.

I alle tilfeller gjelder at legatet forvaltes av en alminnelig
stiftelse eller av næringstiftelser. Altså et slags AS eid av sam-
funnet, og som er et eget rettsubjekt. Alle de fire legatene
advokat Lång forvalter, er alminnelige stiftelser.

Renten bestemmer 
– Søkere til vårt legat er gjerne studenter som er flinke til å
bruke Legathåndboken, forteller Ingrid Lång, som har forvaltet
fondet i seks år.

L E G AT G U I D E N   
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Forvalter legater
Advokat Ingrid Lång i Oslo forvalter fire legater. Hun har gjennom årene fått mange søknader,
og vet mye om hvordan det er for jurister å forvalte et legat. 

– Søkere er gjerne studenter som er flinke til å bruke Legathåndboken, sier hun. 

Ingrid Lång råder søkere til å være presis 
i det man søker på. 

Av Henrik Pryser Libell
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I fjor var det 12 søkere. Mange av dem var for gamle, og
noen bodde ikke i bydelen. Fem stykker fikk til slutt stønad, da
med 10.000 kroner til hver.

Utbetalingen er avhengig av renten. Kapitalen er plassert i
papirer som kanskje ikke gir det beste utbyttet, men vedtektene
krever at den bundne kapitalen ikke skal gå tapt.
Med høyere rente har utbetalingene vært større i fjor enn årene
før, da de var rundt 37.000 kroner på det lave. Men de var enda
større på slutten av 1990-tallet, da renten var høy. Det er nemlig
renten som avgjør. Legatpenger er nesten aldri plassert i aksje-
markedet, men i langsiktige investeringer. Som regel består de
av en bunden kapital og en fri kapital, renten, som brukes til
legatets for mål.

Om å gjøre ha det verst 
I tillegg til testamentet til barnehjemmet, forvalter Lång også
legat for trengende i Oslo, hjelp til bolig for psykiatriske pasien-
ter og utdanning for kokker.
Hennes råd til søkere er å være presis i det man søker på, og ikke
legge ved allverdens annet enn den etterspurte dokumentasjon.

Søknadenteksten i typisk sosiale legater som Østre Aker bar-
nehjem oppfordrer ofte til «elendihgetsbeskrivelser» og i sosiale
legater blir det en slags konkurranse om «hvem som har det
verst».

– I våre små legater kan vi ikke bruke mye tid på om folk har
det så vanskelig som de sier i søkanden. Vi må basere oss på en
viss tillit, eller på noen indikatorere, som referanser fra sosial-
lærere, kontakter med barnevernet og lignende, sier Lång.
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Jantzens fond
For norske, svenske og
finske jurister som vil videre-
utdanne seg i praktisk sjørett
i utlandet. 

Dommernes understøttelsesfond
Økonomisk støtte til etter-
latte etter jurister i offentlig
tjeneste. 

Niels og Dina Espelands legat
Skal bidra til å bevare,
befeste og utvikle en fri og
uavhengig advokatstand.

Anders Jahres fond til 
vitenskapens fremme
15% skal anvendes til
fremme av vitenskapelig
arbeid eller juridisk
forskning. 

Overretssakfører 
Otto Skirstads legat
For medlemmer av 
Den Norske Advokatforening
som ønsker tilleggsutdan-
nelse.

Otto Løvenskiolds legat
Til et års studieopphold 
i utlandet for juridiske
kandidater. 

antzens fond
Utdeles til norske, svenske
og finske jurister som vil
videreutdanne seg i praktisk
sjørett.

B.A-H.&R.-Stipendet
Skal fremme vitenskapelig
innsats innen næringslivs-
jussen.

Den Norske Banks fond for det 
juridiske fakultet ved UiO
Støtte til vitenskapelig
forskning.

Høyesterettsadvokat Harald
Blichfeldts og hustru 
Marie Margarethes legat
Stipend eller bidrag til
fremme av rettsvitenskapelig
forskning.

Fondet til fremme av forskning på
privatrettens område
Støtte til fremme av privat-
rettsforskning i Norge.

Det juridiske fakultets reisefond
av 1973
Til reiser i forbindelse med
vitenskapelige studier til

land utenfor de skandi-
naviske land. 

Skattebetalerforeningens
jubileumsfond
Til vitenskapelig forskning
innen skatte- og avgiftsrett. 

Nordisk Institutt for Sjøretts
stipend – Professor dr. jur.
Sjur Brækhus´ fond
Støtte til nordisk forskning
og nordiske studier i sjø-
forsikring.

Nordisk Institutt for Sjøretts
stipend – Assurancefor-
eningen Gards stipend for
sjørettsstudenter
Støtte til studenter som
ønsker å ta sjørett som
spesialfag eller som vil
skrive en avhandling over 
et sjørettslig emne.

Professor Arvid Frihagens offent-
ligrettslige minnefond
Skal styrke undervisning,
etterutdanning og forskning 
i offentlig rett. 

Studentstipendier ved Universite-
tet i Oslo (UiO) – Hartvig Gun-
dersen, Johan Peter Ebbell og
Johs G. Heftyes legat
Til stipender til beste for
juridiske studenter ved
Universitetet i Oslo

Storebrands fond til Universitetets
studenter
Til juridiske studenter eller
yngre kandidater i forbin-
delse med studier i erstat-
ningsrett, forsikringsrett
eller tilgrensende retts-
disipliner. 

Banksjef C.J. Eges stipendielegat
Legatet yter økonomisk
støtte til videreutdannelse 
i utlandet for bankfolk og
jurister fra Bergen og omegn
i alderen 22-35 år.

Kjøpmann og borgerkaptein 
B.O. Steen og hustrus legat
Legatet yter økonomisk
støtte i form av stipend til
unge personer knyttet til
Larvik som tar høyere
økonomisk, teknisk eller
juridisk utdannelse.

British Councils stipend –

European Young Lawyers
Scheme
Stipender for yngre juridiske
kandidater innen både privat
og offentlig rett. 

EON Ruhrgas-stipend 
Tysk-norsk stipendprogram

Borgermester Edvard Christies
legat
Til personer som har tatt
juridisk embetseksamen
med laud og som vil fortsette
sine studier i utlandet og til
personer som har tatt av-
sluttende universitetseksa-
men med laud og som øn-
sker å studere språk eller
drive historiske studier i ut-
landet.

Rettssikkerhetsfondet
Skal støtte virksomhet, for-
trinnsvis ved Institutt for kri-
minologi og institutt for of-
fentlig rett, som anses viktig
for rettssikkerheten.

Fredrikke Tønder Olsen og Martha
Webergs legat
Skal fremme likestilling for
kvinner og å bedre kvinners
rettsstilling ved rettspolitisk
arbeid i et kvinneperspektiv.

Amund og Maisa Arnets legat
Bl.a til «verdige unge perso-
ner til bidrag til deres ud-
dannelse, hvad enten denne
er til haandværk, jordbrug,
studium eller annet». 

Else og Peter Vogts legat
Norske personer kan søke
om støtte til høyere utdan-
nelse. 

Erasmus
Erasmus er EUs samar-
beidsprogram mellom euro-
peiske høgskoler og univer-
sitet. 

College of Europe – Mastergrad i
Europastudier
Internasjonale stipend (IS) er
ansvarlig for opptaket av
norske kandidater til College
of Europe i Brügge, Belgia og
Natolin, Polen. 

Norge-Amerika Foreningens sti-
pend (NAF)
Til norske statsborgere til

graduate-studier og post-
graduate forskning i USA. 

Norsk Oxford stipend 
For studenter ved Univer-
sitetet i Oslo eller «Til en fra
dette utgått yngre kandidat»
som vil studere ved et fag-
område på Universitetet 
i Oxford. 

George Sautreaus legat
Til ett års opphold i Frank-
rike for en norsk student. 

The Ryoichi Sasakawa Young
Leaders Fellowship Fund
Støtte til viderekomne
studenter og doktorgrads-
studenter ved Universitetet 
i Oslo.

University of London Edmund
Davis Scholarship

Morris Finer Memorial Stu-
dentship

Luxembourg International Univer-
sity Institute

Donald & Beryl O’May Studentship
Chuo University
Cardiff University Law School

Scholarships
Law School Funds for Post-

graduate Scholarships
The Tercentenary Jean Clark and

ELET Scholarships
College of Europe SJ Berwin

Scholarship
Fellowships in Law and Social

Science
University of Aarhus PHD and

Graduate Research Scholar-
ships

International Forum for Demo-
cratic Studies Visiting Fellows
Program

L.M Scholarships
Fellowships in International

Human Rights
The Norwegian Human Rights

Fund
Reebok Human Rights Foundation
British Councils stipend – Euro-

pean Young Lawyers Scheme
HTIR International Internship

Program
Hauser Global Scholars Program
Council of Europe
Patrick Stewart Human Rights

Scholarship
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Her er noen av legatene som finnes
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Utlendingsdirektoratet (UDI) er i hardt
vær om dagen. Både nåværende ansvarlig
statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og
den tidligere statsråd Erna Solberg (H)
beskylder direktoratet for å ha begitt seg
inn på politikkområdet. Stikkord er opp-
holdstillatelse for kurdere fra Irak,
homofile iranere som fikk opphold og
om UDI har etablert praksis i strid med
politiske signaler. Sakene har satt søkelys
på styringsforholdet mellom politikerne
og embetsverket innen et politisk hett
område. Spørsmålet er om ledelsen i
UDI hadde en annen politisk agenda på
utlendingsfeltet enn statsråden – og
brukte de mulighetene som fantes. Eller
om praksisen har vært innenfor det som
gjaldt.

Nå er direktoratet under granskning.
Et utvalg bestående av jus-professor
Hans Petter Graver (leder), seniorråd-
giver Inger Johanne Sundby og soren-
skriver Bjørn Solbakken skal levere en
rapport om den såkalte MUF-saken
innen 15. mai. Det er saken om opp-
holdstillatelsen som ble gitt til kurdere

– Ledelsen ved UDI har begått
en kardinalfeil to ganger: 
De har skjøvet ansvaret
nedover i organisasjonen, 
sier Stein Wik.

fra Irak. Nylig ble det bestemt at
granskningen utvides også til å gjelde
praksisendring når en gruppe homofile
iranere fikk opphold.

Men det knytter seg minst like stor
interesse til del to av granskningen, som
har et vidt mandat. Den skal nemlig se
på hele UDI, inkludert styring og for-
holdet mellom UDI og departementet.
Om dette skal utvalget levere en rap-
port 16. juni.

I tillegg har også Stortingets kontroll-
komité åpnet sak, og det skal holdes
åpne høringer etter at granskningsut-
valget har levert sitt arbeid.

Midt i dette befinner det seg de
ansatte i UDI – mange av dem jurister.
I slutten av mars sendte Juristforbundet
og samfunnsviterne ut en felles presse-
melding med tittelen «Saksbehandlerne 
i UDI fulgte ledelsens instrukser». I presse-
meldingen het det at «saksbehandlingen 
i de såkalte MUF-sakene, der 182 kurdere
fikk innvilget oppholdstillatelse, fulgte en
praksis som var klarert med ledelsen i
Utlendingsdirektoratet. Praksisen og saks-
behandlingen som er fulgt i disse sakene,
er ledelsens ansvar – som for alle saksbe-
handling i UDI».

Og i et brev til arbeids- og inklude-
ringsminister Bjarne Håkon Hanssen
skriver de to fagforeningene at «i skjæ-
ringspunktet mellom lojalitet til arbeids-
giver og lojalitet til lovgiver kan saksbe-

Stein Wik er hovedtillitsvalgt for juristene i UDI:

– Rydd opp i fryktkulturen 
og praksisetableringen
Utlendingsdirektoratet (UDI) er under granskning etter at det er stilt spørsmål om den
politiske styringen og kontrollen av det arbeidet direktoratet gjør. For mange av juristene
er det tøffe dager. Juristkontakt har snakket med hovedtillitsvalgt for juristene. I dette
intervjuet forteller han om hva som bør være veien videre nå – og at han er glad for
granskningen.
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handlere i forvaltningen komme i et etisk
dilemma».

Skjøv ansvar nedover
Det arbeider rundt 140 jurister på UDI.
Juristkontakt traff Stein Wik, hovedtillit-
svalgt for de 121 juristene organisert i
Juristforbundet. Det dreier seg om juris-
ter fra saksbehandlernivå og oppover.

– Hvordan merker dere som er ansatte
situasjonen med granskninger og uro?

– Vi som er hovedtillitsvalgte, særlig
fra Juristforbundet og Samfunnsviterne,
merker det i alle fall veldig godt. Selv får
jeg nesten ikke tid til noe annet enn å
arbeide med dette nå.

– Hvordan er stemningen her?
– Det er ikke så moro her om dagen.

Det har nok vært ganske belastende for
de juristene som har vært direkte invol-
vert i de asylsakene det gjelder. De har
hatt det veldig tøft. Det er ikke vanlig å
se at statsråden vifter med saksdoku-
menter en selv har ført i pennen i en
TV-debatt for eksempel.

– Hvordan har ledelsen i direktoratet
behandlet situasjonen?

– Ledelsen ved UDI har begått en
kardinalfeil to ganger: De har skjøvet
ansvaret nedover i organisasjonen. Det
skjedde både i MUF-sakene og i saken
med de homofile iranerne. I den siste
saken skjedde det i et brev til departe-
mentet, der det ble påstått at det drei-
de seg om en intern kommunikasjonss-
vikt. Det er feil. Vi har levert et brev 
til granskerne med en redegjørelse for

hva vi mener har skjedd. I denne siste
saken finnes det også ganske mye skrift-
lig materiale. Redegjørelsen vi har
levert inneholder vel noe sånt som 16
vedlegg.

Når det gjelder MUF saken, dreide
seg blant annet om det skulle tas hensyn
til «sterke menneskelige hensyn» i denne
saken. MUFerne ble delt i tre grupper.
Den siste gruppen var en tvilsgruppe på
182 personer. Saksbehandlerne skrev et
brev til ledelsen, der de spurte om hvor-
dan dette med menneskelige hensyn
skulle praktiseres på denne gruppen,
men fikk bare brevet godkjent i retur
uten noen flere merknader. I forhold til
regelverket og departementet er det
flere spørsmål. Særlig er det sentralt om
direktoratet har, eller skulle ha, orientert
departementet om planlagt praksis i
MUF-sakene.

– Hva gjør dere som er tillitsvalg nå?
– Vi som er tillitsvalgt bistår så godt

vi klarer de juristene som er involvert.
Men vi har etterlyst en beredskap fra
arbeidsgivers side også. Først nå har
arbeidsgiver kommet med tilbud til saks-
behandlerne om dette. Hvis noen av
juristene kalles inn til den åpne høringen
skal vi også tilby oss å være bisittere.

– Er det stor pågang fra presse?
– Ja, det er det. Møtet med media

har vært en blandet opplevelse. Når man
svarer «ingen kommentar», og det likevel
ser ut som om du har sagt mye, blir man
litt frustrert. Jeg er ikke vant til å
behandle media fra før og man skulle

ønske at man hadde litt basis kunnska-
per og trening om dette fra før.

– Ante du at saken skulle vokse slik
den har gjort?

– Jeg så ikke for meg et slikt kjør da
jeg leste om disse sakene første gangen.
Fra MUF-sakene ble omtalt første gang-
en fram til nå har det gått i ett her. Det
er en ganske spesiell situasjon.

– Det ser ut til å bli et travelt år for
deg som hovedtillitsvalgt?

– Jo da. Jeg pleier å si at det ikke er
sikkert jeg hadde tatt det på meg hvis
jeg hadde visst det jeg vet nå. Vi er i alle
fall forberedt på at hele denne prosessen
kan trekke ut i tid.

– Ting vi stusser over
– Hvordan kan det oppstå så mye usikker-
het, når det arbeider så mange jurister
som kan kvalitetssikre og dokumentere?

– Ja, vi er et jo veldig juridisk direk-
torat. Man skulle da tro at det juridiske
vektlegges sterkt når det gjelder for
eksempel kursing. Men da har i alle fall
på de fire og et halvt årene jag har job-
bet har, aldri blitt arrangert etterutdan-
ningskurs i de spesielle reglene vi jobber
med. Det som vektlegges er datakurs og
arbeidsmiljøkurs osv. Jeg opplever at det
ikke er spesielt stor forståelse for den
kompetansen vi sitter med som jurister.
Det juridiske arbeidet er ikke godt nok
prioritert. Det har utviklet seg rutiner
for praksis som er et sammensurium.
Vi har muntlig praksis, praksis som
utformes på et kontormøte eller praksis

U D I - G R A N S K N I N G E N   
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– Hvis viktige deler utelates i den
granskingen som kommer, vil vi selv
gå ut med saker vi mener er viktig å
få fram, sier Stein Wik.

som bestemmes via en e-post. Sånn
pågår det altså i et direktorat med så
mange jurister. Det er på tide at man
rydder opp i dette. Man må se på hvor-
dan praksis etableres i UDI, og man må
se på hvordan denne praksisen kommu-
niseres ut. Hvilke beskjeder er det som
blir gitt osv.

Wik forteller at juristene lurer på
hvordan kommunikasjonen har fungert.

– Det er jo ting vi stusser over i den
forbindelse. Som da juristene satt å så på
direktesending fra Stortingets spørreti-
me, og Erna Solberg fikk et spørsmål fra
representanten Per Sandberg. Spørsmålet
gjaldt om det ble gitt bostedstillatelser
til personer med usikker identitet. En
bosettingstillatelse er en permanent opp-
holdstillatelse, og det nærmeste du kom-
mer fullt statsborgerskap uten å være
det. Svaret fra Solberg var nei. Det ble
ikke gitt. Da er det litt spesielt å sitte
der, som en som jobber med akkurat de
sakene, å vite at det er helt feil. Det ble
gitt mange bosettingstillatelser til men-
nesker med en usikker identitet. Når en
statsråd da svarer noe som er helt feil,
lurer man jo på hvor hun har fått dette
fra. Kommer det fra departementet?
Kommer det fra UDI? Det er noe som
ikke fungerer når noe som er faktisk feil
blir presentert som riktig.

Fryktkultur
– Hvorfor er ikke de juridiske diskusjonene
mer synlig ute i samfunnsdebatten?

– Noen steder i UDI opplever våre
ansatte en fryktkultur. Man tør ikke
komme med motforestillinger. Et beteg-
nende eksempel er saken om proforma-
ekteskap som nylig var framme i media.
Bakgrunnen var at den norske ambassa-
døren i Marokko hadde utrykt bekym-
ring over at UDI ikke fanger opp alle de
proformaekteskapene ambassaden
mener de ser, og varsler UDI om. En
person i UDI diskuterte saken på UDIs
interne elektroniske diskusjonsforum.
Da var det mange som ble imponert
over at han turte å gjøre det. Han sa at
han bare turte fordi han skal slutte. Det
sier en del om takhøyden. Noen steder i
UDI, og jeg presiserer at det ikke gjel-
der hele UDI, oppfattes takhøyden som
veldig lav. Mangelen på juridiske disku-
sjoner gjør debattene om disse temaene
fattigere. Vi har et oppegående juridisk
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miljø på denne arbeidsplassen. Men
hvor er vi i den offentlige debatten.
Mange vil nok si at det er relativt «dødt»
fra den kanten.

– Hva må gjøres?
– Det må ryddes opp i praksisetable-

ringen. Det er allerede en del i gang her.
Regelverksportalen vår er viktig i så
måte. Der skal praksis legges inn, så man
kan gå inn å se på det. Deretter må det
ryddes opp i fryktkulturen. Det vil føre
til at man synliggjør juridiske diskusjo-
ner på en helt annen måte. Det bør også
bli en større bredde i samarbeidet
mellom de ulike avdelingene. Juristene
må snakke sammen enda mer. Murer må
bygges ned.

Han forteller at juristene ser fram til
en bred granskning av UDI.

– Alt dette håper vi blir tatt opp i
den andre delen av granskningen. Vi er
spente på hvor grundig den blir. Det har
jo vært diskusjoner rundt habiliteten i
utvalget og den korte tiden de har å
jobbe på, men vi håper ikke det er noe
som fører til problemer. Vi ønsker nem-
lig en grundig gransking i del to. Her bør
alle steiner snus. Hvis viktige deler utela-
tes i den granskingen som kommer, vil vi
selv gå ut med saker vi mener er viktig å
få fram.

Nå må alt ut i full åpenhet. Det er
holdningen hos både juristene og sam-
funnsviterne.
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Selbekk brukte tegningene fra
Jyllandsposten som illustrasjon i en sak.
Kokkvold var tydelig på at dette var
innenfor ytringsfriheten i Norge. Da
saken braket løs, opplevde de begge
drapstrusler.

Kokkvold er provosert synspunktet
om at «saken er vanskelig». Og at
ytringsfrihet nærmest bør overlates til
ekspertene.

– Eller som det het: «Hvem hadde
tenkt på at omdømmerisikoen for

Telenor skulle komme fra Indre Enfold i
Norge». Det er mye å si om dette reson-
nementet. Det er arrogant, full av nedla-
tende holdninger og utrykk som «heim-
fødingens horisont». Det varsler aksept
for den tanke at ytringer heretter må
overlates til diplomater, antropologer,
religionshistorikere og spesialpedagoger
som har den nødvendige innsikt i over-
følsomme imamers sjeleliv.
Resonnementet er dessuten utrolig his-
torieløst, mener Kokkvold i en kronikk
han har skrevet om saken i ettertid.

Redaktør Vebjørn Selbekk var en av
dem som trykket tegningene.

– Vi brukte tegningene som en illus-
trasjon til en sak om tegneren Finn
Graff, som sa at han aldri ville tørre å
tegne slike tegninger.

Selbekk fikk en rekke drapstrusler.
– Jeg gikk til politiet. Da er man glad

man lever i et samfunn der ordensmak-
ten brukes til å verne enkeltmennesker i
en slik situasjon. Jeg og familien måtte
skifte adresse, ment fant løsninger i sam-
arbeid med politiet.

Gahr Støre ringte
Det var fjorten dager etter at illustrasjo-
nene stod på trykk, at saken fikk interna-
sjonal oppmerksomhet. Da braket det
løs på Gaza, Damaskus og i Teheran.

– Det ble et voldsomt mediekjør og
trusselbildet vokste. Den strategien den
norske regjeringen da valgte, la steiner til
byrden. Både Aftenposten og dagbla-

det.no hadde publisert tegningene som
illustrasjoner, men likevel ble alt «ansvar»
lagt på oss. Ambassadene fikk beskjed
om at ingen større medier hadde vist
tegningene. Utenriksministeren uttalte at
bare én norsk avis hadde gjort det og
statsministeren sa at jeg måtte ta deler
av ansvaret for at ambassader brant.

Selbekk sier samtidig at han forstår
regjeringens rolle i den vanskelige situa-
sjonen og at norske interesser var i fare.
Det var imidlertid mange som ikke
hadde sett tegningene det var snakk om.

– Vi måtte kjøre opp til
Utenriksdepartementet og vise fram teg-
ningene. Det var langt ute i prosessen.
Gahr-Støre ringte meg forresten opp
underveis, og vi hadde en god samtale.

Etter hver munnet det ut i en presse-
konferanse sammen med Islamsk råd og
med arbeids- og inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hanssen bak i kulissene.

– Jeg ble ikke presset til å stille opp
på det, men på det tidspunktet ble jeg
blant annet skremt av å se målinger som
viste økt fremmedfrykt. Det var høyre-
ekstreme krefter i bevegelse som ville
utnytte situasjonen, og jeg var redd for å
bli tatt til inntakt for slike synspunkter.
På pressekonferansen beklaget jeg de
sårede følelsene, men jeg har aldri bekla-
get at jeg brukte ytringsfriheten min, sier
Selbekk.

Etter at han stilte opp på pressekon-
feransen, stoppet truslene opp umiddel-
bart, forteller han.

Etter karikatursaken:

Vil ikke overlate ytrings-
friheten til ekspertene 
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I vinter ble debatten om ytringsfrihet noe mer enn en akademisk
øvelse. Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Magazinet og
Per Edgar Kokkvold i Presseforbundet opplevde å bli drapstruet i
forbindelse med de såkalte Muhammed-tegningene.

Av Ole-Martin Gangnes

Redaktør Vebjørn Selbekk i Magazinet 
var en av dem som trykket Muhammed-
tegningene. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Les om dansker i dialog og diskusjon



(København) – Ti av dere kan stifte en
kirke i kveld hvor dere tilber Den Hellige
Madonnas orgasme. Det fullt mulig.
Danmark har religionsfrihet, provoserer
religionshistorieprofessor ved Syddanske
Universitet, Tim Jensen, sine tilhørere.

Han snakker til en forsamling kledd i
linbukser, mulberry skjerf, t-skjorter med
brøndby fotballklubb trykk, Converse-
sko, sandaler og høyhælte støvler. De fles-
te har briller av den trendy sorten. Til
sammen representerer gruppen nesten
alle Danmarks samfunnsvitenskapelige
utdanninger. Det er også en håndplukket
gruppe amerikanske akademikere med.
De noterer flittig og de peprer foreleseren
etterpå med et dusin spørsmål om religi-
onsfrihet.

Forsamlingen er elever på en «elite-
sommerskole» for liberale akademikere
kalt «Humanity in Action». I Danmark
går fremtidige «samfunnsstøtter» – fra
jurister til humanister – på skolen for å
lære om menneskerettigheter i praksis.

Målet med undervisningen er å bruke
lærdommen fra andre verdenskrig,
Rwanda og Balkan til å rekruttere intel-
lektuelle soldater som kan forsvare

demokrati, ytringsfrihet og minoritets-
trygghet også i krisetid. Eller når flagg
brenner.

Modne og umodne
Elevene er kommet for å høre argumen-
ter for og mot omtrent ethvert tenkelig
emne rundt de svært aktuelle debattene
om ytringsfrihet, religion, menneskeret-
tigheter osv. Temaene dreier seg om alt
fra holocaust til moderne folkerett. Hver
forelesning på kurset har et innlegg og et
motinnlegg.

Om islam prater både en shariavenn-
lig imam, en folkekirkeprest, en såkalt
«nydansk» tyrkisk sosialdemokrat og en
«nydansk» komiker, som er lei av «ven-
streside-rasisme».
Og religionsprofessor Tim Jensen.

– Religion og kirke er ikke lenger
samme ting i Danmark. Den «modne»
måten å være religiøs på nå, er blitt å ikke
gå i kirken. Og siden muslimer går i mos-
keen, har danske journalister fått en ten-
dens til å se på muslimer som litt «mindre
modent» religiøse, fortsetter professoren.

Senere på formiddagen skal elevene
sitte på et teppe i en moské på Vesterbro,
og stå ved døpefonten i Det Hellige Kors
kirke på Nørrebro. Senere i livet skal de
kanskje bli jurister, advokater, dommere,

politikere, undervisere, organisasjonsle-
dere og byråkrater. De som i morgen kan
bli «samfunnets støtter» skal i dag krangle
om hvordan samfunnet bør være. De fles-
te av dem er valgt ut til programmet fordi
de har en personlig historie knyttet til
multikulturalitet, demokrati og mennes-
keretter. Noen av dem overlevde
Balkankrigene, mens andre hadde beste-
foreldre som fraktet jøder til Sverige
under annen verdenskrig.

Ambassadører og refsere
Humanity-programmet er en slags
«intensiv sommerskole i menneskerettig-
heter». Programmet skjer over fire tett-
pakkede uker, med program fra åtte til
åtte hver dag. Studentene møter diplo-
mater og professorer, overlevende fra
Holocaust og Rwanda, høyesterettsdom-
mere fra Strasbourg og Haag og nydan-
ske samfunnsdebattanter.

Blant personlighetene kan nevnes
Politikens tidligere sjefsredaktør Herbert
Pundik, som selv er en av de danske
jødene som overlevde krigen og som i
dag er Midtøsten-korrespondent for avi-
sen Politiken. Her er også folk som fri-
hetskjemperen og motstandsmannen
Jørgen Kieler, Danmarks tidligere FN-
ambassadør Tyge Lehman og Rushy
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En internasjonal sommerskole 
i Danmark trener jurister og
andre akademikere til å forsvare
demokratiet, ytringsfrihet og
minoritetsbeskyttelse – også når
krisen truer og flagg brenner. 

– Vi håper studentene våre
vil blande seg i de danske debat-
tene, for eksempel den om
Muhammed-tegningene, sier
kurskoordinator Camilla
Bredholt. 

Feraz diskuterer med Jakob. 
Det er mye de ikke er enige om.  

Ytringsfrihet og flaggbrenning
Tekst og foto: Henrik Pryser Libell
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Rashid, dansk-pakistansk journalist og
forfatter som er aktiv i dansk innvan-
dringsdebatt.

Treffene fører til mange heftige dis-
kusjoner, både med foreleserne og
mellom studentene. Kurskoordinator
Camilla Bredholt er storfornøyd med all
kranglingen.

– Vi tar ikke parti for noen politisk
idé, annet enn troen på ytringsfrihet,
minoritetsbeskyttelse og et aktivt delta-
kende demokrati, sier hun.

– Vi håper studentene våre vil blande
seg i de danske debattene, for eksempel
den om Mohammed-tegningene eller
den om prester som ytrer seg politisk på
julegudstjeneste. Det viktige for oss, er å
gi dem er diskusjonen som medium.
Selv formålet med kurset er i å diskutere
hvordan Holocaust kunne skje? Og kri-
gen i Jugoslavia?

Et svært aktuelt spørsmål er hvordan
de danske flaggene kunne brenne.
Debatten om troende muslimer og mus-
limske fundamentalister har aldri vært så
tydelig i dansk debatt som denne vinte-
ren. Men det dreier seg ikke bare om
innvandrer mot dansk, men også innvan-
drere i mellom.

– Setter bleier på dem
Det er for eksempel langt mellom den
iranske foredragsholderen, skuespilleren
og bahaieren Farhsad Khologi og Feraz
Mahmoud i moskeen Aiasofya Cami på
Vesterbro. Studentene kommer til mos-
keen kort før den tredje bønnetiden på
dagen. Feraz har flippskjegg og går i
moderne baggy jeans. Han er aktivt tro-
ende muslim og avbryter sin prat med
studentene for å be med hodet vendt
mot teppet og kroppen mot Mekka. I
stillhet sitter de på det grønne, gullinn-
skriftbelagte teppet og lytter til resite-
ringen av «allah akbar».

– Det betyr ikke at Gud er stor, for-
klarer Feraz når han har bedt ferdig,

– Det betyr at Gud er større. Gud er
større enn det å handle melk i butikken
og alle daglige ting. Profeten, fred være
med ham, lærte oss at vi som mennesker
må underkaste oss Gud, sier han.

Farhsad Khologi derimot, vil ikke
underkaste seg på samme måte. Han er
en innbitt motstander av sharia. Enten
det er i Danmark eller Palestina.
Familien hans rømte fra Iran på åttitallet
nettopp fordi Ayatollah Kohmeini inn-
førte sharialover. Han blir regnet som

muslim når dansker ser ham på gata,
men han er bahai. Han er lei av å bli dis-
kriminert både av dansker som ikke liker
utlendinger, men like mye «venstreintel-
lektuelle dansker som er så fulle av for-
ståelse og sympati med minoriteter at de
nesten skifter bleier på innvandrerne».

– Alle de politiske korrekte kaller
Fogh-regjeringen rasistisk, men er den
egentlig det? Er det rasistisk å kreve av
en minoritet at de skal lære dansk? Når
ble det rasistisk å kreve at kvinner skal
ha de samme rettigheter som menn?,
spør Khologi.

De andre studentene provoseres og
diskusjonen er i gang.

– Trenger ikke innvandrerne positiv
diskriminering? Hva med de rasistiske
arbeidsgivere som ikke gir «Omar» jobb??

– Hør her, fundamentalistene samler
styrke i innvandrermiljøene og de under-
trykker ytringsfriheten, svarer Khologi.

– Hvis alle fortsetter å tolerere og
«forstå» sharia-mullaher også i Danmark,
må sånne som meg flykte igjen, sier han.

Han mener reaksjonen på
Mohammedtegningen understreker det
han i mange år har hamret inn i den
danske innvandringsdebatten.
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Både kirker og moskeer besøkes av studentene  – Hvis alle fortsetter å tolerere og «forstå»
sharia-mullaher også i Danmark, må sånne som
meg flykte igjen, sier iranske Farhsad Khologi.



– Det er fint at dere er opptatt av
verden. Men ikke være naive, sier han.

Undersøke minoritetsspørsmål
Humanity in Action er en internasjonal
organisasjon med hovedsete i New York
og med lokale kontorer i USA, Tyskland,
Holland, Danmark, Frankrike og Polen,
som ble stiftet i 1997. Ideen er ameri-
kansk, og kommer fra en historieprofes-
sor ved Columbia University.

Finansieringen er for meste er fra ameri-
kanske og danske private legater og
donorer.

Programmet varer en måned, og
avsluttes med en uke i Washington, der
alle skolene fra alle landene samles.

Etter diskusjonsukene må studentene
ut i felten og undersøke et minoritets-
spørsmål i Danmark. De som vil kan på
høsten gå videre til internships på blant
annet Interpol, EU-parlamentet,
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Kongressen i USA eller Jugoslavia-dom-
stolen i Haag.

– Vi håper elevene våre bruker det
de plukker opp her i sitt arbeid. Noen av
dem kan drive med outreach, forelese,
inspirere og diskutere videre i sine
omgangskretser og i media. Vi håper å
starte en avdeling i Norge også, men det
blir tidligst i 2009, sier kurskoordinator
Camilla Bredholt.

ADVOKAT- og DOMMERKAPPER
for damer og herrer.

Omgående fra lager.
Pris fra kr. 4.200,- inkl. mva.

Storgt. 25, 0184 Oslo – Tlf. 23 00 34 20  •  Postboks 8744 Youngstorget, 0028 Oslo
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Polerte messingskilt, konservativt miljø
og høy terskel er noen av forestillingene
om advokatmiljøet. Ikke minst i hoved-
staden. Det er ikke alltid nødvendig med
audiens bak tunge lukkede dører når man
oppsøker advokat.

Advokat Truls Sondov på Grüner-
løkka i Oslo ville gjøre noe med hvordan
advokater vanligvis presenterer seg for
klientene. Det dreier seg om å senke
terskelen og gjøre det lettere for folk å
ta kontakt. Sammen med advokatkol-
lega Hans Martin Møllhausen etablerte
han firmaet Walk-In Advokatene i 2003.
Nå har de flyttet inn i lokaler som er
skreddersydd for filosofien om å gjøre
det lettere å ta kontakt.

– Det kom litt som en respons på
den kritikken som har vært mot advoka-
ter om tilgjengelighet, sier Truls Sondov.

Uten time
Lokalene er på fortausplan og advokater
og advokatfullmektiger arbeider bak
store åpne vinduer.

– Det er også mulig å komme rett inn
her uten å bestille time, forteller Sondov
da Juristkontakt kommer innom.

Også det uten å ha bestilt noen time.
– Vi ønsker å være mest mulig for-

brukervennlig. En stor del av klientene
tar kontakt på denne måten. Vi merker
også at klientene har lett for å etablere
tillit når de kanskje passerer forbi vindu-
ene her hver dag og ser oss sitte og
jobbe. Det er ikke nødvendigvis så vel-
dig formelt og da blir isen veldig fort
brutt, forteller Sondov.

Advokatene jobber bredt.
– Det er ikke sånn at du bare får sosi-

alsaker eller én type saker fordi du eta-
blerer deg på denne måten. Vi bistår
både privatpersoner og bedrifter og job-
ber med forretningsjuss, familiejuss, ar-
verett, gjeldssaker, skattesaker osv, sier
Sondov.

Han forteller om god respons på
drop-in timene.

– I tillegg til at det gjør det lettere å ta
kontakt, kan vi gi kortere konsultasjoner
ved lettere saker der og da. Da betales
det bare for den tiden som brukes under
konsultasjonen. Det er viktig for oss at vi
er forutsigbare på pris, sier Sondov

– Hvordan har advokatkolleger reagert?
– Det er ikke så mange som jobber

slik. Denne måten å etablere seg på har
blitt lagt merke til, og jeg hører om flere
som har tenkt i samme baner.

Spaserer rett inn 
til jusshjelp
Nå begynner noen advokater å senke terskelen for kunden. 
Kontor på gateplan, store åpne vinduer og drop-in timer er løsningen.

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

Kundene kan toge rett inn på
advokatkontoret. Fr.h. advokat 
Truls Sondov og fullmektigene 
Øystein Myre Bremset, Willy Mørne
Eikeland og Are Aurlien. 



Velkommen til NJ-Forum
Etikk anses for å være et viktigere og viktigere aspekt ved juristyrkene, og er i større og
større grad et tema som pressen og andre setter søkelys på. Dette gjelder ikke bare
forretningsadvokater på Aker Brygge, men rundt omkring i alle juristyrker er fokuset 
på etikk stigende, samtidig som tilliten til en del av juristene er fallende i den generelle
befolkningen. Representerer dette en virkelighet innad i juriststanden, og er det spesi-
elle etiske utfordringer i de forskjellige juristyrkene? 

Er det nok for en jurist 
å følge loven? 
Et forum om de etiske utfordringene jurister og advokater møter.

Tid: Tirsdag 30. mai 2006,  kl 12.00–15.00
Sted: Quality Hotel Alexandra, Storgaten 1-7, 6413 MOLDE

Enkel servering. Arrangementet er gratis. 
Begrenset antall plasser, her gjelder førstemann til mølla!

Forumet godkjennes med tre timer etikk for advokater 
og advokatfullmektiger.

Foredragsholder: Dr.juris Morten Kinander fra Universitetet i Bergen

INNHOLD:

1.time: Hva er etikk? Innføring i begrepet etikk og noen etiske posisjo-
ner, og deres forhold til jussen. Er det nok å følge loven? Er det
mulig å utvikle målestokker for å bedømme andres atferd?

2. time: Etiske problemstillinger og utfordringer i de forskjellige
juristyrkene. Forskjellige etiske utfordringer for advokatetikk,
dommeretikk, forvaltningsetikk.

3. time: Konkrete oppgaver og utfordringer med belysning gjennom
eksempler fra disiplinærutvalgets praksis. Her vil vi gjennomgå
noen praktiske oppgaver og problemstillinger for løsning og
diskusjon i plenum.

NJ-Forum er Norges Juristforbunds 

åpne samfunnspolitiske arena. Med ulike 

typer arrangementer skal forumet belyse og 

skape debatt om samfunnsjuridiske problemstillinger. 

Kontaktperson er informasjonskonsulent Knut Natvig kn@jus.no. 

NJ-Forum
NORGES JURISTFORBUND

Påmelding til nj-forum@jus.no
innen fredag 19. mai 2006.

Morten Kinander
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Interessen for det norske språket er så
absolutt tilstede – det viser for eksempel se-
ertallene for serien «Typisk norsk» på NRK.
Men det er ikke typisk norsk å bruke ny-
norsk i jusspråket.

Konstituert lagdommer Gunnar O.
Hæreid i Hålogaland lagmannsrett kjemper
for det nynorske jusspråket. Han er leder av
Juristmållaget. Og han er optimist.

– Det har aldri vore nytta så mykje ny-
norsk i juridisk språk som i dag. Det vart ein
milepæl for nynorskskrivande juristar då me
fekk den fyrste faste nynorskskrivande høg-
sterettsdommaren i Karl Arne Utgård. Elles
ser me at det vert stadig fleire advokatar,
advokatfullmektigar, dommarar og dom-
marfullmektigar som skriv nynorsk. Også i
juridisk litteratur kjem det stadig meir på
nynorsk, særleg frå miljøet ved Universitetet
i Bergen, sier han.

Hæreid mener hovedproblemet for
personer med bakgrunn fra nynorsk, er at
de på jusstudiet møter et velutbygd be-
grepsapparat som er utviklet fra riksmål og
bokmål.

– Omgrepa er ukjende både for studen-
tar med bokmål og nynorsk bakgrunn. For
bokmålsskrivande er det enkelt å adoptera
omgrepa inn i språket, medan nynorskskriv-

ande heile tida må tenkja på å finna ei
brukande omsetjing. I denne fasen fører det
sjølvsagt til meir tankearbeid å skriva ny-
norsk. På andre sida vil ofte nynorskskriv-
ande få ein føremon av dette ekstra tanke-
arbeidet, ved at ein får ei betre forståing av
kva omgrepet tyder. Når eg har vore sensor
har eg sett at mange jusstudentar gøymer
seg bak juridiske omgrep og vendingar som
dei ikkje har forstått skikkeleg. Dette er
sjeldan eit problem for nynorskrivande.

Forutberegnelighetshensynet
Gunnar O. Hæreid mener alle jurister må
huske at språket er det viktigste verktøyet
de har.

– Den juristen som ikkje handterer
språk på ein god måte, anten det er skriftleg
eller munnleg, er ikkje ein god jurist.
I alle høve har det vorte mykje lettare å ta 
i bruk nynorske alternative omgrep etter at
Utgård gav ut ordlista si Nynorsk adminis-
trativ ordliste. I denne kan ein slå opp på
juridiske omgrep på bokmål, og finna ny-
norske synonym. Denne er det næraste ein
kjem bibelen for nynorskrivande juristar.

– Er det juridiske ord det er vanskelig å
lage nynorske utgaver av?  

– Ja, det er sjølvsagt ein del ord som det
er vanskelege omsetja til nynorsk. Me har
mellom anna hatt problem med «mislig-
holdsbeføyelse», «billighetserstatning» og
«forutberegnelighetshensynet». Men eg trur
at også bokmålsskrivande kan vera med på
at «mishaldsverknader» og «rettferdsveder-
lag» er like gode ord, medan førehandsvis-
seomsynet/omsynet til førehandsvisse eller
føreseielegomsynet kanskje ikkje er like
bra. Men ein må også ta med at «forutbe-
regnelighetshensynet»  er eit forferdeleg
ord i utgangspunktet.

– Forstår bokmålsbrukere nynorske
jussord?

– Eg går ut frå at alle lesarar kan ha
vanskar med å forstå eit ord som ein ikkje
er kjend med frå før. Den som ikkje er
vand med å lesa nynorske juridiske tekstar
vil sjølvsagt støyta på ord som ein ikkje
skjønar med ein gong. Den som ikkje er

kjend med at «mellombels åtgjerd» er den
vanlege omsetjinga av «midlertidig forføy-
ning» kan sjølvsagt ha problem med å
skjøna meininga med ordet. Utfordringa til
nynorskbrukarar er difor å vera så presis i
språket at det går fram av samanhengen kva
som er meint, og ein bør kanskje setja bok-
målsordet i parantes bak første gongen.
Like eins er det etter mitt syn ein del juri-
diske forfattarar som nyttar bokmål og riks-
mål, som kunne vore langt flinkare med å
forklara framandord og gamalmodige ut-
trykk som er nytta. Då eg byrja å studera
lurte eg mellom anna fælt på kva «daddel-
verdig», «eksigibelt gjeldsbrev» og «anteci-
pert mislighold» tydde.

Ble nektet
– Blir nynorsk «diskriminert» i det juridiske
miljøet?

– Diverre har det vore slik at i ein del
private advokatfirma får nytilsette ikkje lov
til å skriva nynorsk. Det verste dømet eg har
høyrt om, er eit firma som nekta ein advo-
katfullmektig å skriva nynorsk i interne skriv
og epost. Heldigvis går verda framover også
på dette feltet. Nynorskskrivande advokatar
finn me no også i store og mellomstore
Oslo-firma. I forvaltninga har eg inntrykk av
at nynorskrivande juristar stort sett vert
tekne imot med opne armar.

– Har du noen favorittord blant nynorske
jussord? 

– Eg er glad i det utskjelte «orskurd».
Det er eit logisk ord, med røter mellom
anna attende til Gulatingslova. Den meste
vanlege forklaringa på ordet er at bøndene
møttest til tings og la fram ein tvist for den
lovkunnige, altså lagmannen. Han skar den
relevante rettssetninga or lova og løyste
tvisten. Orskurd tyder altså  «skjera ut av» .
Dette er ei direkte omsetjing av det latinske
de-cisio. Det er ein heilt annan snert over
«orskurd»  enn det kjønnslause «kjennelse».
Eg er også glad i «kverrsetja» i staden for
«beslaglegge» og «fråveredom» i staden for
«uteblivelsesdom».

– Hvilke ord synes du er «håpløse» på
bokmål?

Kjemper for ny norsk juss
Jusspråket på nynorsk gir ord som «orskurd». 
– Det er ein heilt annan snert over «orskurd» enn det kjønnslause «kjennelse». 
Eg er også glad i «kverrsetja» i staden for «beslaglegge» og «fråveredom» i staden for
«uteblivelsesdom», sier dommer Gunnar O. Hæreid.

Av Ole-Martin Gangnes

Gunnar O. Hæreid er leder av
Juristmållaget.  



– På bokmål irriterer eg meg over at
«anbud» er kome inn i norsk i staden for til
dømes «utbud», som det heiter på dansk,
dvs at det burde heita «utbod» på nynorsk.
Her tykkjer eg det norsk rettsteori har synt
seg meir katolsk enn paven. Forstavinga
«an» er jo inkjeseiande på norsk. Eg er hel-
ler ikkje så glad i ord som folk flest har
problem med å forstå, som til dømes «for-
føyning», «beføyelse» eller «begjæring».
Elles irriterer eg meg over at mange juris-
tar absolutt skal pakka inn kva dei meiner.
Når det i den gamle og den nye tvistelova
står «(ubetinget) tillegges virkning» er det
berre juristar som forstår at det eigentleg
tyder «(alltid) føre til opphevelse»  (på
bokmål) . Den nye tvistelova inneber eit
enklare lovspråk på mange punkt, men 
her har lovutvalet og departementet sove i
timen. I samband med vedtakinga av tvis-
telova kom Juristmållaget med eit innspel
til Justiskomiteen der me mellom anna
føreslo å byta ut «oppsettende virkning»
med «utsatt iverksetting», «forsikring» med
«lovnad», «holdes i fengslig forvaring» med
«holdes fengslet», i tillegg til «(ubetinget)
tillegges virkning». Diverre tok ikkje Stor-
tinget framlegget vårt til følgje.

Protesterte
– Får dere positive eller negative reaksjoner
fra andre jurister når det brukes «nynorsk-
juss»? 

– Personleg har eg i det store og heile
fått positive reaksjonar frå andre juristar
på at eg skriv nynorsk, både når eg har
prosedert som advokat, og no når eg ar-
beider som konstituert lagdommar ved
Hålogaland lagmannsrett. Mange bok-
målsskrivande juristar kommmenterer at
dei tykkjer det er flott å sjå nynorsk. Det
kan sjølvsagt tenkjast at dei som ikkje
likar nynorsk, held det for seg sjølv. Som
advokat ved Regjeringsadvokaten opp-
levde eg ein gong ein motpart som protes-
terte på at eg hadde skrive nynorsk i til-
svaret til retten.Advokaten synte til at når
han hadde skrive bokmål i stemninga
måtte staten svara på bokmål. Prinsippet 
i mållova er som kjent at den som vender
seg til eit forvaltningsorgan, skal få svar på
same målform som ein har nytta. Eg svara
i prosesskriv at eg gjekk ut frå at han med
vitande å vilje hadde vendt seg til dom-
stolen med tvisten, og difor heldt meg til
at det var domstolen som var adressat for
mine prosesskriv, slik at det ikkje var
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snakk om korrespondanse mellom ein
privat part og eit forvaltningsorgan.
Spørsmålet vart ikkje forfølgt vidare, med
god grunn.

– Hva er målet til Juristmållaget? 
– Me ønskjer at nynorsk skal ha ein

naturleg plass i det juridiske språket og på
alle andre felt i samfunnet, og me vil at
det juridiske språket generelt skal vera en-
klare å forstå for folk flest. Dette kan kan-
skje enklast samanfattast til at me ønskjer
å motverka framandgjering av juridisk
språkbruk. Meir konkret vil den første
målsetjinga enklast nåast ved at alle som
har skrive nynorsk på vidaregåande skule
held fram med å skriva nynorsk på studiet
og i yrkeslivet. Ut frå denne målsetjinga er
det på det reine at for få skriv nynorsk i
dag. Den andre målsetjinga vil enklast
nåast ved å diskutera språk så mykje som
råd i det daglege, slik at alle juristar vert
medvitne språkbrukarar.

– Hvordan kan jurister som er interes-
sert komme i kontakt med dere?

– Send ein epost til meg på 
gunnar.haereid@domstol.no, eller gå inn på
heimesida vår, som kjem til å koma under
Noregs mållag på www.nm.no 
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– Utskrifter av e-post brukes i dag som bevis både i og utenfor
retten. Det til tross for at det kan være stor usikkerhet om ekt-
heten av dem, sier teknolog og forsker Kjell Thorvaldsen.

Han er gjesteforsker ved Norsk Regnesentral, og involvert 
i et prosjekt som ser på vurderingen av elektroniske bevis.

– Det er for lite kunnskap om elektroniske bevis blant juris-
ter, advokater og dommere. Resultatet kan bli at bevisene blir
vektlagt feil og dermed kan uriktige rettsavgjørelser treffes, sier
Thorvaldsen.

Mobilsporing
E-post som bevis i en tvist er aktuelt etter flere saker som har 
fått stor oppmerksomhet. Blant annet fra konfliktene i Rednings-
selskapet og Vinmonopolet. Norge har implementert e-handels-
direktivet, og i tillegg har det vært et eget e-regelverksprosjekt,
for å sikre adgangen til elektronisk kommunikasjon ved av-
taleinngåelser. Det innebærer at e-post er rettslig bindende.

– I dag blir papirutskrifter av e-post og andre elektroniske for-
mater lagt fram i retten. Men egenskapene til elektroniske bevis
gjør det mulig å endre eller fabrikkere bevis, sier Thorvaldsen.

Han gir et eksempel:
– Man kan lage en e-post, datere den tilbake i tid ved å stille

PC-klokka tilbake. Deretter kan du hevde at e-posten ble sendt
og opprettet på tidspunktet klokka ble stilt til, ved å legge fram
en papirutskrift. Det kan være vanskelig å bevise at man faktisk
har stilt klokka tilbake i tid, forteller han.

E-post og annen elektronisk informasjon brukes
altfor ukritisk som bevis i rettssaker, mener
forskeren Kjell Thorvaldsen. Han etterlyser
standarder for å vurdere ektheten av slike bevis.

Elektroniske bevis som blir vektlagt feil, kan føre til uriktige
rettsavgjørelser, sier Kjell Thorvaldsen.  

Tekst og foto: Ole-Martin Gangnes

E-poster og utskrifter

Advarer mot 
ukritisk bruk av 

elektroniske bevis



Thorvaldsen sier at e-post også kan bli endret ubevisst.
– Det blir litt for enkelt når man til og med kopierer e-

poster over på andre dokumenter, for å eksempelvis lage en
samlet oppsummering i en sak. Mye kan skje når man klip-
per og limer på den måten. Ektheten kan være vanskelig å
bevise når det er vanskelig å skaffe de originale elektroniske
dokumentene. E-poster inneholder skjult informasjon, men
det framkommer vanligvis ikke på papirutskriften, sier han.

Han advarer også mot feil som kan skje ved sporing av
mobiltelefoner basert på utskrifter fra basestasjoner.

– Det blir gitt strenge straffer i narkotikasaker, der et vik-
tig bevis kan være mobilsporing. Men også her kan det skje
feil hvis det ikke blir grundig kvalitetssjekket. Feilkildene er
mange når data overføres til utskrifter.

Arbeidstvister
Kjell Thorvaldsen mener det juridiske miljøet må ta dette
innover i sterkere grad, og at det trengs et regelverk som
dekker juridiske, tekniske og prosedyremessige aspekter i
behandlingen av slike bevis.

– Dommerne er uten kompetanse på hvordan det kan
manipuleres og endres. Disse mulighetene kan utnyttes av
begge parter i en sak. Man er nødt til å kjenne teknologien
på disse områdene hvis bevisene skal kunne vurderes.
Manipulering kan skje med enkle metoder, men også mer
avansert ved at man manipulerer de elektroniske sporene 
som legges igjen.

Han mener løsningen er å finne verktøy for å vurdere
ektheten.

– Vi ønsker å utvikle en kompetansepool, der jurister og
advokater kan henvende seg. Det viktige nå, er å erkjenne at
dette er et problem, og gjøre noe med det.

Prosjektet «Elektroniske bevis» er i oppstartfasen, men
Thorvaldsen har jobbet med problemstillingen gjennom
stiftelsen CTOSE (Cyber Tools Online Search for Evi-
dence) 
i EU.

– Det finnes mye flott teknologi og det forskes mye, men
det mangler et helhetssyn som ivaretar den vanlige borger,
mener han.

Som for eksempel i arbeidsrettstvister.
– I det en arbeidstaker blir sagt opp, avskjæres som regel 

den ansattes tilgang til intranettet og e-post lagret internt
hos bedriften. Man har ikke lenger tilgang til dokumenter
og egen 
e-post. Da kan det oppstå et skjevt maktforhold.

Også for organisasjoner og bedrifter trenger man klare-
rere kjøreregler, mener han.

– Hvordan skal en behandle informasjon som kan bli be-
vismateriale, når det gjelder hva som slettes og hva som lag-
res. Hvilke regler skal følges ved granskninger, og hvordan
skal elektroniske bevis framlegges? Det er på tide at dette
blir tatt tak i, sier Kjell Thorvaldsen.

Juristkontakt 4 • 2006 35

PROSESSOPPDRAG FOR STATEN –
RAMMEAVTALE

Regjeringsadvokaten inviterer med dette til å delta
i konkurranse om en tre års rammeavtale om å
utføre prosessoppdrag på vegne av staten, formid-
let gjennom Regjeringsadvokaten. Rammeavtalen
vil i hovedsak gjelde oppdrag innenfor rettsområ-
dene trygderett, utlendingsrett og psykisk helse-
vern, men med mulighet for avrop også innenfor
andre rettsområder. 

Oppdragene vil bli satt ut ved løpende anrop, og bli
utført i nært samarbeid med regjeringsadvoka-
tembetet. Antallet prosessoppdrag vil anslagsvis
ligge på mellom 50 og 100 saker i året. De aller
fleste vil være endagssaker. 

Sakene ønskes satt ut enten gjennom én ramme-
avtale, eller to parallelle rammeavtaler, avhengig
av de tilbud som kommer inn. Det er følgelig
adgang til å gi tilbud på hele oppdraget, på halv-
parten, eller alternative tilbud på begge deler. 

Avtalen(e) vil ha en varighet på tre år, med start
fra 1. november 2006. 

Interesserte må ha advokatbevilling, høye faglige
kvalifikasjoner og bred prosedyreerfaring. 

Anskaffelsen vil bli gjennomført etter konkurranse
med forhandling, i ett trinn, jf forskrift om offentli-
ge anskaffelser § 16-3. Det vil bli avholdt et åpent
informasjonsmøte om oppdraget onsdag 7. juni
2006 kl 1000 i Regjeringsadvokatens lokaler,
Pilestredet 19, Oslo. Nærmere spørsmål om opp-
draget tas opp der. Rent praktiske henvendelser
angående prosessen kan rettes til
Regjeringsadvokaten ved advokat Fredrik
Sejersted (22 99 02 00). 

Frist for å inngi tilbud er onsdag 14. juni 2006. 

Det vises til kunngjøring i Doffin.
Konkurransegrunnlaget er lagt ut på www.regje-
ringsadvokaten.no, eller kan fås ved henvendelse
til Regjeringsadvokatembetet, Postboks 8012 Dep,
0030 Oslo, faks 22990250, epost:
postmottak@regjeringsadvokaten.no. 



Har vi et juristforbund
i fremtiden?
Norges Juristforbund markerer som kjent

sine første 40 år. Selve fødselsdagen er 
11. mai, og våre medlemmer bør absolutt kunne
unne seg et lite glass eller en innkjøpt kake
denne dagen, synes vi. 

Fag- og profesjonsforeninger som Norges
Juristforbund er gjennomgående stabile, og de
har ofte en lang historie bak seg. Likevel skjer
det endringer i organisasjonsmønsteret.
Fagforeninger slår seg sammen, det etableres
nye hovedsammenslutninger, eller eksisterende
foreninger endrer rekrutteringsgrunnlag. 

For noen år siden byttet f.eks. Norske
Sivilingeniørers Forening navn til TEKNA. De
organiserer nå langt flere grupper og har gått
fra å være en forening av og for sivilingeniører
til å bli en bred forening for kandidater med
teknisk, naturvitenskapelig utdanning.

Norges Juristforbund brukte lang tid på å
samle alle juristgruppene under organisasjons-
paraplyen. Men er det sikkert at veien stopper
der? Finnes det en utviklingslinje som kan trek-
kes videre? 

Det er nærliggende å se hvordan våre skan-
dinaviske profesjonskolleger har organisert

seg. I Sverige og Danmark har man valgt å
bygge opp brede fellesforeninger som omfatter
juss, økonomi og samfunnsvitenskap. Man
fanger også opp en del andre beslektede ut-
danningsgrupper innenfor et vidt, administrativt
segment. Danske DJØF og Svenske JUSEK
fremstår som store, tunge aktører med betyde-
lig gjennomslagskraft både på forhandlings-
arenaen og når det gjelder samfunnspolitisk
innflytelse. 

I Finland, Island og Norge har vi i stedet
valgt å satse på en enhetlig profesjonsorganise-
ring, dvs. vi organiserer utelukkende jurister på
mastergradsnivå.

Det er spennende å snakke med våre
svenske og danske venner. Vi møter dem ofte
med betydelig skepsis og spør hvordan det er
mulig å drive et forbund der økonomer, jurister

og samfunnsvitere skal forhandle sammen, og
der de skal profileres i fellesskap som høyt
utdannet administrativ arbeidskraft. 

De ser da på oss med stor forundring. 
– Hvordan kom vi på den merkelige ideen om at
juristene måtte være organisert i et eget for-
bund? Hvordan kan vi tro at dette gir lønns-
politiske resultater og samfunnspolitisk tyngde 
i et moderne komplekst samfunn?

Dette viser hvor sterk kultur og tradisjon kan
være. For det finnes selvfølgelig ingen fasit-

svar. Det som fremstår som riktig og rasjonelt 
i Norge og Finland, synes våre danske og sven-
ske kolleger er uhensiktsmessig og utdatert
tankegang. Selvfølgelig kan det knyttes mange
argumenter til de ulike posisjonene, hvis det
skulle være et stort poeng å rettferdiggjøre de
valgene som er tatt. 

Vi skal feire våre første 40 år. Sekretariatet
trives godt med ambisjonen om å gjøre
Juristforbundet til en enda bedre fag- og profe-
sjonsforening for juristene. Vi har mer enn nok
å gjøre for å oppfylle dette målet. Men jeg tror
likevel det er viktig at man stopper opp og
tar seg tid til en bred gjennomgang. 

Finnes det interessante alternativer,
og hva vil disse kunne gi? Er man selv
sterk og har tror på det profesjonen står
for, så tåler man en åpen fordomsfri
diskusjon. Etablerte sannheter bør ut-
fordres fra tid til annen. Da står man
uansett sterkere, hva nå enn konklu-
sjonen kommer til å bli.

Erik Graff er generalsekretær
i Norges Juristforbund.

Erik Graff mener
Juristkontakts faste kommentator er generalsekretær i Norges Juristforbund
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somheter har kanskje ikke formening om
hva en akademiker kan bidra med, hvor-
dan det vil innvirke på inntjeningen og
om det vil lønne seg, for det er jo et fak-
tum at akademikere koster mer enn uut-
dannede. Mange akademikere på sin side
har ikke arbeidserfaringen eller nødven-
dige attester som viser at vedkommende
vil gjøre en god jobb. En videre adgang
til midlertidige ansettelser vil kunne
tjene begge parter. Derfor kom heller
ikke Akademikerne med sterke motfore-
stillinger i sin høringsuttalelse til ny
arbeidsmiljølov.

Suksesskriterium
Så kan man spørre seg om en midlertidig
ansatt kun er det av ren nødvendighet
eller har vedkommende spesielle kjenne-
tegn eller egenskaper? Er det slik at mid-
lertidige ansatte er helt blottet for angst
for å stå arbeidsløs en dag? En moderne
høyteknologisk rallar som vet at det all-
tid vil være nye prosjekter eller anlegg
der det vil være behov for kortvarig

Meninger
Juristkontakt inviterer leserne til meningsytringer og debatt om jus, politikk og samfunn. 

For at flest mulig skal få slippe til, oppfordrer vi til begrenset lengde og tar forbehold om at svært lange 
innlegg må forkortes. Skriv under fullt navn og send innlegget med e-post til omg@jus.no. 

Midlertidige ansettelser

Dagens akademikere 
– nåtidens rallare?
– Min oldefar var rallar og fyrbøter i begynnelsen av forrige århundre før han slo seg til ro og ble
bonde. Ikke uvanlig den gangen og et tøft liv. Nå er jeg i mitt andre vikariat på 2. år og føler meg like
vill og gal. Fallhøyden min er nok betraktelig lavere enn hans. Jeg er ikke i tvil om at ved vikariatets
utløp vil en ny jobb dukke opp eller at jeg får det nødvendige tuppet bak som gjør at jeg må tenke etter
hva jeg vil. Jeg kan nesten ikke vente, skriver nestlederen i Juristforbundet i staten.

Midlertidige ansettelser har vært et
omstridt tema lenge og nå særlig i for-
bindelse med endringer i arbeidsmiljø-
og tjenestemannsloven. Tradisjonelt har
arbeidsgiver vært for en utvidelse av
adgangen til midlertidig ansettelser og
de ansatte ved fagforeningene imot.
Påfallende er kanskje at ingen arbeids-
giver har benyttets seg av midlertidige
ansettelsesavtaler i større grad enn sta-
ten. Medarbeidere går fra vikariat til
engasjement og tilbake til vikariater
innen samme virksomhet i årevis.
I henhold til tjenestemannsloven vil
man etter 4 års sammenhengende mid-
lertidig ansettelse kunne kreve fast stil-
ling, og mange har fått fast stilling i sta-
ten på denne måten. Om dette er sløv-
het fra arbeidsgivers side eller et utslag
av behov og/eller medarbeiderens dyk-
tighet kan man jo ha sin formening om.
Det er også eksempler på statsansatte
som kynisk har blitt sagt opp kun få
dager før 4-årsperioden og derved fast
ansettelse ville vært et faktum.

Flinke folk
Denne våren har det vært særlig fokus på
stillingsvern i mediene i forbindelse med
opptøyene i Frankrike. Det franske lov-
forslaget, slik det er presentert i media,
åpner rent faktisk for en større grad av
midlertidige ansettelser, særlig for unge.
Dessverre er det de første 2 årene bare
arbeidsgiver som vet om arbeidsforholdet
er midlertidig. Selv om ikke vi i Norge
har samme revolusjonære tilnærming til
samfunnstoppene ville neppe et slikt for-
slag gått gjennom her heller. Det mangler
fullstendig forutberegnelighet for de
ansatte, men vi kan kanskje spørre oss om
tanken bak lovforslaget noe for seg? 

«Flinke folk vil det alltid være behov
for. Hvis en bare får et ben innefor en
virksomhet vil man være sikret. Det
gjelder å få vist hva man er god for» er
uttalelser jeg fikk med ut i arbeidslivet.
Jeg tror nok dette er noe av tanken bak
det franske lovforslaget. Dette gjelder
nok i vel så stor grad akademikere som
«alminnelige» arbeidsfolk. Mange virk-

Asbjørn Gjerde Lund, nestleder i Norges Juristforbund – Stat (NJ-S)
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arbeidskraft. Er midlertidige ansatte
eventyrere som ikke ser meningen i å
samle seg jordisk gods og gull, eller har
de hus, hytte og bil som de gladelig spil-
ler rullett med hver gang engasjementet
går mot slutten? Et ekstra kick som for
den spillegale, forskjellen er bare at hvis
han vinner får han ikke mer, bare behol-
de det han har. Man kan lure fordi
mange går fra vikariat til vikariat og ser
ut til å styre unna de faste jobbene. Fast
jobb som suksesskriterium ser ut til å
være på vikende front. Det er ikke leng-
er noe nederlag, eller er det bare noe de
fast ansatte trodde?

Med fare for å generalisere så tror jeg
medarbeidere som har vært i midlertidig
stillinger innehar erfaring og egenskaper
som er viktig for arbeidsgiver og kolleger.
Min påstand er at de i større grad er
omstillingsdyktige og mottakelige for
endringer. De vil ha erfart hvordan man
løser utfordringer innen sitt fagfelt for-
skjellig i den enkelte virksomhet. Har de
arbeidet flere steder innen samme virk-
somhet ser de kanskje i større grad helhe-
ten i arbeidet og konsekvensen av eget
bidrag. Kanskje er de mer effektiv og mål-
rettet. Effektive fordi de ikke har gått lei
eller ønsker å gjøre et godt inntrykk for så
å få fast stilling eller en god attest.
Målrettet fordi de på et gitt tidspunkt i
overskuelig fremtid må levere resultater
som på en eller annen måte skal evalueres.

Lønnen
På arbeidsmiljøsiden tror jeg derimot en
midlertidig ansatt fort kan distansere seg.
Det skulle kanskje bare mangle med
tanke på hvor krevende det er å bli kjent
med nye medarbeidere, kulturer og ruti-
ner. På en annen side er det kanskje det
mange arbeidsmiljøer trenger, nettopp
noen som ikke gidder å involvere seg, ta
parti i gamle feider eller fyre oppunder
gammelt sladder.

Man skulle jo tro at midlertidig
ansatte tjener godt. Noe skal man ha
igjen for at man tar en risiko, kanskje
forlate en fast stilling eller ta den belast-
ningen det er å på kort tid bli kjent med

arbeidsoppgaver og rutiner, arbeidskolle-
ger og kultur, for så brått å ta farvel med
det hele. Verden er dessverre ikke slik.
De som har mye skal få mer. Den fast
ansatte har som regel en høyere lønn
enn den midlertidige, til tross for at det
som regel er de første årene man er mest
produktiv. Lønnsstatistikken sier også at
man øker mest i lønn hver gang man
fremforhandler en ny arbeidskontrakt,
ikke av de årlige forhandlingsresultatene.
Kanskje ligger det her et uutnyttet
potensial for midlertidig ansatte i å
fremforhandle bedre lønn?

Tenke nytt
Mange kjenner seg nok ikke igjen i en
romantisering av midlertidig ansettelse.
Erfaring viser at det ikke bare er jord-
bærplukkere, iskremselgere og badevak-
ter som ansettes i stor stil midlertidig,
men også vi jurister. Vitenskaplig per-
sonale på universiteter og høyskoler,
konjunkturutsatte saksbehandlere i asyl-
saker, konkurssaker eller ledere. Det kan
oppfattes som urettferdig at man ikke
skal dele tryggheten som ligger i en fast
jobb og det etter lange studier og store
studielån. «Skal man aldri få slappe av?»
Arbeidslivets regler har ikke som formål
å ivareta elitens arbeidsbetingelser, men
de fleste av oss som gjøre en helt alm-
innelig jobb. Da kan for lempelige regler
slå helt feil ut. Jeg har ikke tenkt å anty-
de hvor grensen bør gå, men at vi nok
må tenke nytt på midlertidige anset-
telser, ikke minst for å gjøre arbeidslivet
mer dynamisk på tvers av sektorene. Da
må det åpnes for engasjementer, gjerne i
kombinasjon med permisjonsmuligheter.

Min oldefar var rallar og fyrbøter i
begynnelsen av forrige århundre før han
slo seg til ro og ble bonde. Ikke uvanlig
den gangen og et tøft liv. Nå er jeg i mitt
andre vikariat på 2. år og føler meg like
vill og gal. Fallhøyden min er nok betrak-
telig lavere enn hans. Jeg er ikke i tvil om
at ved vikariatets utløp vil en ny jobb
dukke opp eller at jeg får det nødvendige
tuppet bak som gjør at jeg må tenke etter
hva jeg vil. Jeg kan nesten ikke vente.

– Det kan oppfattes som urett-
ferdig at man ikke skal dele
tryggheten som ligger i en fast
jobb og det etter lange studier
og store studielån. «Skal man
aldri få slappe av?», skriver
Asbjørn Gjerde Lund, nestleder 
i Juristforbundet i staten (NJ-S).
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Anledning gjør tyv, sier et folkelig uttrykk.
Problemorientert politiarbeid innebærer en
systematisering av denne folkelige kunn-
skap. Kort sagt: Hvordan kan politiet legge 
til rette for minst mulig kriminalitet?

I en fersk forskningsrapport «Problem-
orientert politiarbeid i teori og praksis» rede-
gjør Johannes Knutsson og Knut- Erik
Søvik(PHS – Forskning 2005: 1) for proble-
morientert politiarbeid og hvordan denne
metoden ble anvendt for å bekjempe den
omfattende pirattaxivirksomheten i Tøns-
berg. Knutsson er professor ved politihøg-
skolene i Oslo og Stockholm og Søvik er
politiinspektør i Vestfold politidistrikt.

Lite forskning
Problemorientert politiarbeid er en vedtatt
strategi for norsk politi. Likevel er det frem-
deles mange uklarheter mht hva dette er. 
Det skyldes vel langt på vei at det verken har
vært tilstrekkelig forskning på området i
Norge, eller at det har vært en tilfredsstill-
ende dialog mellom forskere og praktikere. 

Dette gjør Knutsson og Søviks rapport
desto viktigere, selv om den handler om noe
så «trivielt» som å bekjempe pirattaxier i
Tønsberg. Og som rapporten viser: Piratta-
xier er aldeles ikke et ufarlig transportalter-
nativ.

Prosjektets ambisjon var å:
1. Å bekjempe piratdrosjevirksomhet i

Tønsberg gjennom tillemping av proble-
morientert politiarbeid.

2. Å skape en erfaring av å arbeide i hen-
hold til filosofien om problemorientert
politiarbeide blant polititjenestemennene
i Vestfold.

3. Å utgjøre et eksempel for politiet i Norge
om hvorledes problemorientert politi-
arbeid kan utføres fullt ut i samsvar med
filosofiens grunnprinsipper.
For mange politifolk kan dette fremstå

som gammelt nytt, noe det også langt på vei
er. For ved å kombinere kunnskap om politiet
med en analytisk tilnærming, er ikke dette så
veldig forskjellig fra hvordan politiet har job-
bet i flere tiår. 

Det som imidlertid gjør problemorientert
politiarbeid interessant og forskjellig fra kon-
vensjonelt politiarbeid, er at det bygger på en
systematisk analyse av problemene og en
målrettet innsats for å bekjempe problemene.
Og til slutt en evaluering for å se om tiltaket
har hatt effekt på det aktuelle området.

Samarbeid
Et registersøk viste at det i løpet av 15 måne-
der i Tønsberg hadde blitt anmeldt 42 tilfel-
ler av piratdrosjevirksomhet. Flertallet av de
36 piratsjåførene var utenlandske, med en
klar overrepresentasjon av personer fra
Midtøsten. Flere av sjåførene var registrert 
i strafferegisteret med forhold innen trafikk,
vold og vinning. I tillegg til dette har vi også
mørketall fordi flere ofre vegrer seg mot å
anmelde forhold som har skjedd i en pirat-
taxi. I følge forfatterne kan ofrene føle seg
moralsk ansvarlige siden de selv har begitt
seg inn i en virksomhet som de vet ikke er
lovlig. 

Prosjektet tok videre utgangspunkt i at
piratdrosjevirksomhet må ses i lys av:
1. Midlertidig overskudd på etterspørselen

etter transport.
2. En enkel måte å tjene penger.

3. Byens infrastruktur i kombinasjon med
lokaliseringen av de legale transport-
midlenes holdeplasser.

4. Kundenes lave bevissthet omkring konse-
kvensene av å benytte seg av piratdrosjer.

Etter observasjon av piratdrosjenes hente-
plasser, ble det bestemt at det var viktig å
redusere tilgjengeligheten av piratdrosjer.
Dette skjedde i samarbeid med Statens
Vegvesen, Tønsberg Ingeniørvesen, Tønsberg
Taxi, Norges Buss, Nettbuss, Vestfold Fylkes-
kommune, Tønsberg parkering og Europark. 

Første i Norge
Det ble opprettet en ny drosjeholdeplass på
Tønsberg Torv. En parkeringsplass som tid-
ligere hadde blitt benyttet som henteplass for
piratdrosjer, innførte skilting som gjorde det
ulovlig å kjøre inn på parkeringsplassen i det
tidsrommet piratdrosjene opererte. Bus-
senes holdeplasser ble samtidig flyttet til
gjennomfartsveien som tidligere hadde vært
en av henteplassene for piratdrosjene.

Disse tiltakene førte til en reduksjon av
antall piratdrosjer i Tønsberg, selv om mindre
attraktive henteplasser fremdeles ble benyt-
tet i mindre omfang. Men reduksjonen gjorde
det nå mulig å håndtere piratdrosjene med
konvensjonelle politimetoder, siden omfanget
ikke lenger gjorde problemet uhåndterlige.

Det er en omfattende internasjonal forsk-
ning om problemorientert politiarbeid, men
det er likevel viktig med forskning om hvor-
dan problemorientert politiarbeid kan anven-
des på norske forhold. Dette er den første
rapporten om emnet i Norge. La oss derfor
håpe at det kommer flere rapporter i årene
som kommer. 
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Viktig forskning om politiarbeid

Den eneste rapporten som ble
skrevet ved Politihøgskolens
forskningsavdeling i 2005, er
skrevet av en politijurist og en
professor i politivitenskap. De
har skrevet om problemorien-
tert politiarbeid, skriver Åse
Thomassen. Hun har lest rap-
porten med stor interesse, og
håper på enda flere rapporter
om emnet i årene som kommer.

Av Åse Thomassen, statsviter, faglitterær forfatter og høgskolelektor

– Problemorientert politiarbeid er en vedtatt strategi for norsk politi. Likevel er det
fremdeles mange uklarheter mht hva dette er. Det skyldes vel langt på vei at det ver-

ken har vært tilstrekkelig forskning på området i Norge, eller at det har vært en til-
fredsstillende dialog mellom forskere og praktikere, mener innsenderen.  
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REGJERINGSADVOKATEN

VIKARIAT ADVOKAT/
ADVOKATFULLMEKTIG 

Det er ledig tre årsvikariat som advokat/advokatfullmektig,
med snarleg tiltreding. 

Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for departemen-
ta i rettssaker og hjelper forvaltninga i rettslege spørsmål.
Arbeidet er juridisk variert og omfattar både offentlegretts-
lege og privatrettslege spørsmål. Arbeidsoppgåvene er
utfordrande, sjølvstendige og gjev brei røynsle i prosedyre.
Det blir stilt særs høge faglege krav til søkjarane. Embetet
har i dag 34 advokatar og kan by på eit godt fagleg og
sosialt miljø. Arbeidet fører med seg ein del reiseverk-
semd. Vi oppmodar kvinner om å søkje. 

Lønssteg 61-86 for advokat
Lønssteg 41-62 for advokatfullmektig

Nærare opplysningar ved regjeringsadvokat Sven Ole
Fagernæs eller assisterande regjeringsadvokat Bård
Tønder. Telefonnr. 22 99 02 00. Søknader innan 19. mai
2006 til Regjeringsadvokaten, postboks 8012 Dep, 0030
Oslo eller eh@regjeringsadvokaten.no. 

REGJERINGSADVOKATEN

ASSISTERENDE
REGJERINGSADVOKAT/
LEDENDE ADVOKAT

Det er ledig stilling som assisterende regjeringsadvokat. 

Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for departemen-
tene i rettssaker og bistår forvaltningen i rettslige spørsmål.
Arbeidet er juridisk variert og omfatter både offentligretts-
lige og privatrettslige spørsmål. Regjeringsadvokaten har 
i dag 34 advokater og kan by på et godt faglig og sosialt
miljø. Regjeringsadvokaten er administrativt underlagt
Statsministerens kontor. 

Vi ønsker en dyktig jurist med bred erfaring som advokat
og som har bestått prøven for Høyesterett. Det vil bli stilt
høye krav til lederegenskaper og samarbeidsevner. Den som
ansettes, vil være regjeringsadvokatens stedfortreder. Videre
vil han eller hun delta i Regjeringsadvokatens ledergruppe og
ha personalansvar, samt fagansvar for særlige områder.
Arbeidet innebærer også ansvar for saksfordeling, kompe-
tanseutvikling og opplæring, samt vanlig advokatvirksomhet. 

Stillingen omfattes av lederlønnskontrakt, og lønnen fast-
settes etter avtale. Arbeidet kan føre med seg en del reise-
virksomhet.

I tilfelle internt opprykk, blir det ledig en stilling som
ledende advokat. Også denne stillingen innebærer delta-
kelse i ledergruppen, personalansvar og fagansvar, samt
vanlig advokatvirksomhet. Lønn på lederlønnskontrakt etter
nærmere avtale. Det er ønskelig at søkerne har bakgrunn
som advokat. Det stilles høye krav til søkerne, både faglig
og med hensyn til lederegenskaper og samarbeidsevner. 

Nærmere opplysninger ved regjeringsadvokat 
Sven Ole Fagernæs, tlf. 22 99 02 01 eller assisterende
regjeringsadvokat Bård Tønder, tlf 22 99 02 02. 

Søknad sendes Regjeringsadvokaten, Postboks 8012 Dep
0030 Oslo eller til eh@regjeringsadvokaten.no innen 
19. mai 2006.

Dommerfullmektig
Stilling som dommerfullmektig ved Dalane
tingrett er ledig fra 21. august 2006.

Embetet har full fagkrets, og den som får stillingen kan
regne med allsidig praksis.

Ansettelse skjer på vanlige vilkår. 
Vandelsattest vil bli innhentet.

Nærmere opplysninger på telefon 51 49 10 88.

Søknad sendes innen 27. mai 2006 til

Dalane tingrett, Postboks 413, 4379 Egersund

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og stiftelsen Fransiskushjelpen driver
i felleskap Gatejuristen. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo har ca. 1200
ansatte og ca. 1000 frivillige medarbeidere. Stiftelsens virksomhetsfelt
omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren basert på offentlige opp-
drag fra kommune og stat, frivillighetsarbeid, forkynnelse og sjelesorg
m.m. Stiftelsen Fransiskushjelpens virksomhetsfelt omfatter pleietjeneste
til alvorlig syke og døende, besøkstjeneste, sorgtjeneste, oppsøkende tje-
neste og sykepleie- og sosionomtjenester til mennesker som oppholder
seg på gaten. Organisasjonen har ansatte og frivillige medarbeidere.

GGAATTEEJJUURRIISSTTEENN SSØØKKEERR MMEEDDAARRBBEEIIDDEERR
((JJUURRIISSTT)) 

Gatejuristen er et prosjekt som gir gratis rettshjelp til rusav-
hengige. Vårt mål er at denne gruppen skal oppleve omsorg,
respekt og rettferdighet. Vi har knyttet til oss mange frivillige
medarbeidere bl.a. advokater og andre jurister, og er i ferd
med å bygge opp et inspirerende juridisk fagmiljø. 

Vi søker etter en utadvendt, blid og motivert medarbeider til
en utfordrende juriststilling. Enklere administrasjonsoppga-
ver må påregnes. Det stilles krav om at du samarbeider og
kommuniserer godt, og er selvstendig og fleksibel. Det må
påregnes noe ubekvem arbeidstid i forbindelse med klient-
mottak. Årets kandidater kan søke. Vi tilbyr en jobb utenom
det vanlige i et juridisk miljø som er i sterk utvikling.

Lønn avhenger av kvalifikasjoner. Søknad med CV og kopi
av vitnemål sendes til firmapost.gatejuristen@ skbo.no eller
Gatejuristen, Fred Olsens gt. 1, 0152 Oslo innen 29. mai
2006. For mer informasjon om stillingen, kontakt Cathrine
Moksness på tlf. 22 42 55 97. 
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Dommerfullmektig
Ved Sør-Østerdal tingrett er det ledig stilling som
dommerfullmektig med tiltredelse 1. august 2006.

Ved domstolen er det fra 01.04.06 to embetsdommere, 
to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere. 

Tingretten har full fagkrets, og holder til i tinghuset 
i Elverum sentrum. Den som får stillingen kan påregne
allsidig praksis.

Tilsettingsvilkår og lønn i henhold til gjeldende regel-
verk og dommerfullmektigavtale.

Politiattest vil bli innhentet for aktuelle søkere.
Søknadsfrist 29. mai 2006. Søknader må ha vedlagt

bekreftede attester (returneres ikke). 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved

henvendelse til tingrettsdommer Mari Bø Haugstad på 
tlf. 61 42 52 53.

Sør-Østerdal tingrett, Postboks 83, 2401 Elverum 

Advokatene Stavrum, Nystuen & Bøen består av tre advokater og
to sekretærer, og gir råd og bistand innenfor de fleste juridiske
disipliner.  Våre klienter er private, næringsdrivende og offent-
lige.  Virksomheten ble etablert i 1983, holder til i trivelige
lokaler i Lillehammer sentrum og har avdelingskontorer i Oslo
og Ringebu.

AADDVVOOKKAATTFFUULLLLMMEEKKTTIIGG
På grunn av økt oppdragsmengde trenger vi fullmektig
med gode juridiske kvalifikasjoner, god fremstillingsevne,
godt humør og stor arbeidskapasitet – helst med relevant
erfaring – fortrinnsvis som dommerfullmektig.  Det vil bli
god adgang til prosedyre.

Skriftlig søknad vedlagt CV og attester sendes snarest til
vår postadresse Spinnerivn. 7, 2615 Lillehammer.

ADVOKATENE 

STAVRUM, NYSTUEN & BØEN
www.stavrum.as

Statens innkrevingssentral (SI) er en moderne offentlig etat med IT-basert inn-
kreving som kjerneoppgave. Siden etableringen i 1990 har SI vært i sterk vekst
og utvikling med en rekke nye oppgaver. I en alder av 15 år, er SI fortsatt en
ung og spenstig statsetat. Med kompetente medarbeidere, moderne IT-systemer
og utstyr, har SI oppnådd svært gode resultater og er en bidragsyter til fornying
og effektivisering av offentlig sektor. SI holder til i nye lokaler i Mo i Rana.

Vi står foran store utfordringer med å være servicekontor for den alminnelige
namsmann der namsmannen skal benytte deler av SI’s datasystemer i sitt arbei-
de og som et ledd i omorganiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet.

22000066//0044 FFaasstt ssttiilllliinngg ssoomm 
jjuurriiddiisskk rrååddggiivveerr//sseenniioorrrrååddggiivveerr
Juridisk avdeling ved SI består av 10 jurister og ledes av jurist. En av våre
rådgivere har sagt opp sin stilling.  Derfor søker vi nå hans etterfølger.

Hovedoppgaver
Dekke SI sitt kompetansebehov knyttet til blant annet:
• Saksbehandling
• Kvalitetssikring
• Juridisk utredning og rådgivning
• Tvangsinnkreving
• Rettslig forfølgning
• Undervisning 

Kvalifikasjoner:
• Juridisk embetseksamen
• Det er også ønskelig med kompetanse innen regelverket om offentlige

anskaffelser
• Relevant erfaring blir vektlagt

Avdelingen søker en person som er fleksibel, serviceinnstilt, tar ansvar,
arbeider selvstendig samt at denne kan arbeide i team.  Personen må også
ha gode evner med hensyn til å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. 

Vilkår
Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver lønnstrinn 40-55. Ved
ansettelse av spesielt kvalifisert søker kan stillingskode 1364 seniorråd-
giver vurderes. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte leder for juri-
disk avdeling Sølvi Elvedahl tlf 75149208/mob 97541269 eller personal-
sjef Mariann Skaug tlf 75149036/mob 95892859.

Vi ber om at søknad sendes elektronisk på vår stillingsweb www.statens-
innkrevingssentral.no Dersom søknad ikke kan leveres elektronisk, kan
søknad vedlagt CV og attester merket 2006/04 sendes til Statens innkre-
vingssentral v/Personalseksjonen, postboks 455, N-8601 Mo i Rana.  
Søknadsfrist 29. mai 2006.
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Dommerfullmektig
Ved Alstahaug tingrett er det ledig stilling som
dommerfullmektig med tiltredelse snarest.
Embetet har full fagkrets med en sorenskriver,

en tingrettsdommer, to dommerfullmektiger og seks saks-
behandlere. Kontoret ligger i Sandnessjøen men har også
fast rettssal i Mosjøen.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger.
Politiattest vil bli krevd.

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til 
sorenskriver Bjørn Haaland eller tingrettsdommer 
Svein Staurem, tlf. 75 07 05 70.

Søknad sendes innen 30. mai 2006 til :
Alstahaug tingrett, Postboks 44, 8801 Sandnessjøen.

Dommerfullmektig
Ved Rana tingrett blir det ledig en stilling som 
dommerfullmektig med tiltredelse august/september
2006.

Retten har full fagkrets med en sorenskriver og 3 dommerfull-
mektiger. Ansettelse skjer på vanlige vilkår og det kan påregnes
meget allsidig praksis. Domssognet omfatter et stort industristed
og et vidt område på Helgeland fra kysten til fjellområdene mot
svenske-grensen.

Den som ansettes bør derfor disponere bil.

Retten holder til i sentrale lokaler på Mo i Rana og arbeidsmiljøet
er meget godt.

Rettskontoret vil kunne være behjelpelig med å skaffe bolig.
Strafferegisteret vil bli sjekket.
Nærmere opplysninger på tlf. 75 12 14 50.

Søknad sendes innen 15.06.06 til Rana tingrett, 
Postboks 1024, 8602 Mo i Rana. 

Dommerfullmektig
Ved Senja tingrett blir det ledig en dommerfull-
mektigstilling med tiltredelse 28. august 2006. 

Embetet har full fagkrets med sorenskriver, tingrettsdommer
og to dommerfullmektiger, og den som blir tilsatt kan regne
med allsidig praksis.

Tilsetting skjer på vanlig vilkår etter dommerfullmektig-
avtalen. Politiattest vil bli innhentet.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvend-
else til Senja tingretttlf 77 87 01 70 ved dommerfullmektig
Ellen Beate Sørensen, eller kst. sorenskriver Wenche Gran.

Søknadsfrist  29. mai 2006.

Søknaden sendes 
Senja tingrett, postboks 203, 9305 Finnsnes. 

Dommerfullmektig
Ved Sør-Trøndelag tingrett blir det ledig stilling 
som dommerfullmektig med tiltredelse 
ca 1. oktober 2006.

Tingretten har en fullfaglig kollegial domstol med 3 faste dom-
mere og 2 dommerfullmektiger. Dommerfullmektigene får en
meget allsidig praksis. Embetet har kontorer i Trondheim tinghus.

Rettskretsen består av 16 kommuner i Sør-Trøndelag med et
befolkningsgrunnlag på ca 90 000. Noe reisevirksomhet i
distriktet må påregnes.

Tilsetting skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger. 
Den som tilbys stillingen må samtykke i at politiattest innhentes.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver 
Knut Almaas eller dommerfullmektigene Christofer Eriksen eller
Sverre Thomas Jahre, telefon 73 54 24 00.

Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester 
sendes innen 22. mai 2006 til:
Sør-Trøndelag tingrett, 7004 Trondheim.

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 
10 regionale og et nasjonalt statsadvokatembete og Økokrim. 

Riksadvokaten har det overordnede faglige ansvaret for all
straffesaksbehandling ved statsadvokatembetene og i politi-
distriktene, herunder instruksjons- og omgjøringsadgang.
Tiltalespørsmålet for de alvorligste forbrytelsene avgjøres av riks-
advokaten, og embetet er klageinstans for vedtak truffet av stats-
advokatene. Riksadvokaten skal gjennom sin virksomhet bidra til
å redusere kriminaliteten i Norge.

RRiikkssaaddvvookkaatteemmbbeetteett
Ved Riksadvokatembetet er det inntil 31.12.06 ledig 
2 konstitusjoner som henholdsvis førstestatsadvokat og
statsadvokat. 

Søkere må ha juridisk embetseksamen og det stilles
høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevner og inte-
gritet. CV skal følge søknaden. Det ønskes opplyst om
søkere behersker begge målformer. Det gjøres oppmerksom
på at søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og at
man kan be om politiattest. Tilfredsstillende vandel er en
forutsetning.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst
mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med
befolkningen ellers i samfunnet når det gjelder alder, 
kjønn og etnisk opprinnelse. Kvinner og personer med
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. 

Stillingene lønnes etter lønnstrinn 63 – 84 i Statens
lønnsregulativ. Det trekkes pensjonsinnskudd. Spørsmål om
stillingene kan rettes til riksadvokat Tor-Aksel Busch på
telefon 22 47 78 50.

Søknad sendes Riksadvokatembetet, Postboks 8002 Dep,
0030 OSLO innen 31. mai 2006.

Den høyere påtalemyndighet
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FØYEN Advokatfirma DA har 36 ansatte, hvorav 25 er advokater/-
fullmektiger. FØYEN har seks  bransje- og kompetanseteam. Firmaets
internettsider, www.foyen.no, gir en oversikt over teamenes virksomhets-
områder og sammensetning. I tillegg til interessante arbeidsoppgaver
tilbyr FØYEN et godt miljø og konkurransedyktige lønnsvilkår. Firmaet
holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.  

Nå søker vi spesielt etter 

TTOO AADDVVOOKKAATTEERR//FFUULLLLMMEEKKTTIIGGEERR
til vårt bransjeteam for IKT-Media. FØYEN i vårt firma-
navn står og skal fortsatt stå som kjennetegn på at vårt
firma yter advokattjenester bla. fokusert mot IKT-Media
bransjen generelt og mot IKT-Media som juridisk fagfelt
spesielt. FØYEN ble i den nylig utgitte Europeiske advo-
katguiden «Legal500» rangert i den fremste kategorien av
norske advokatfirma innen IKT og Media.Vi søker derfor
personer med relevant bakgrunn og interesse, og som
ønsker å arbeide mot IKT-Media bransjen og innenfor fag-
feltet IKT-Media. Vi er interessert i personer med noen års
yrkeserfaring og som gjennom dette har opparbeidet seg
teoretisk og/eller praktisk erfaring fra de problemstillinger
som er relevante for IKT-Media bransjen. 
Vi ønsker imidlertid også at nyutdannede personer med
relevant studiebakgrunn søker. Uansett om du har yrkes-
erfaring eller er nyutdannet, vil det være en fordel med
generell kjennskap til IKT-Media bransjen og med en viss
forståelse for økonomi og teknologi. Det vil bli lagt vekt på
evne til praktisk tilnærming til problemstillinger og til å
sette den juridiske rådgivningen inn i en forretningsmessig
sammenheng i arbeidet for våre kunder.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvend-
else til advokatene Arve Føyen og Jostein Ramse.      

Skriftlig søknad med attestkopier m.v. bes sendt oss innen
15.05.2006.

Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
– Besøksadresse: C.J. Hambros Plass 2 A

Telefon: 21 93 10 00 – Telefaks: 21 93 10 01
E-mail: post@foyen.no – Internet: www.foyen.no

Dommerfullmektig
Ved Asker og Bærum tingrett er det ledig 
1 dommerfullmektigstilling. Tiltredelse medio
august 2006.

Embetet har full fagkrets med 13 dommere og 2 dommer-
fullmektiger.

Nærmere opplysninger på tlf. 67. 57. 65. 01. sorenskriver
Anne Austbø, eller på tlf. 67.57.65.42., avdelingsleder/-
dommer  Trond Mangseth.  

Strafferegisterutskrift vil bli innhentet for aktuelle søkere.

Søknad sendes:
Sorenskriveren i Asker og Bærum tingrett, 
Postboks 578, 1302 Sandvika. 

innen 24. mai 2006.

SSttiilllliinngg ssoomm uuttggrreeiiaarr ((uuttrreeddeerr)) 
ii jjuurriiddiisskk sseekkrreettaarriiaatt –– 22 vviikkaarriiaatt

I Høgsterett er det ledig 2 vikariat som utgreiar (utreder) 
i eitt år, med utsikt til seinare tilsetting i åremål på 5 år.

Juridisk sekretariat førebur saker av alle slag for Høgsteretts
kjæremålsutval, men har også anna utgreiingsarbeid, både
for justitiarius, dommarane og direktøren. Arbeidet i sekre-
tariatet er spanande og utfordrande for dyktige juristar.
Sekretariatet omfattar 17 juristar medrekna leiaren.

Ein vil leggje stor vekt på gode juridiske kvalifikasjonar,
blant anna eksamensresultat, og på evne til samarbeid.
Nyutdanna juristar kan også søkje.

Praksis som utgreiar i meir enn 2 år er godkjend som
praksis til advokatløyve.

Stillinga som utgreiar er plassert frå lønnssteg 43 til 62 eller
frå lønnssteg 56 til 82 alt etter  kvalifikasjonar. Arbeidstida
følgjer normalarbeidstida i staten.

Det er eit personalpolitisk mål at medarbeidarane skal
spegla av folkesetnadsmønsteret generelt – med omsyn til
kjønn og kulturelt mangfald.

Nærare opplysningar kan ein få hjå utgreiingsleiar 
Børre W. Lyngstad eller nestleiar Cecilie Østensen Noss 
i telefon 22 03 59 00. 

Søknadsfristen er 24. mai 2006. 

Søknaden skal sendast til Høgsterett, Postboks 8016 Dep,
0030 OSLO.

Dommerfullmektig
Ved Toten tingrett er det ledig stilling som
dommerfullmektig med tiltredelse i slutten av
august.

Tingretten er en fullfaglig kollegial domstol med soren-
skriver, en embetsdommer og to dommerfullmektiger.

Tilsettingen skjer på vanlige vilkår for dommerfullmektiger.
Politiattest vil bli krevd.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver
Elling Follestad tlf. 61 14 08 00.

Søknad med vitnemål, referanser og attester må sendes
innen 10. juni 2006 til

Toten tingrett, Postboks 1169, 2806 Gjøvik.

Høgsterett



Juristkontakt 4 • 2006 45

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 
10 regionale og et nasjonalt statsadvokatembete og Økokrim.
Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige
ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene og i politiets
særorganer, herunder bl.a. Kripos. Den høyere påtalemyndighet
skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehand-
ling bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Sentrale oppgaver for statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørs-
mål, klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser og 
å drive fagledelse overfor politiet. Bekjempelse av alvorlig orga-
nisert kriminalitet er høyt prioritert og innsatsen mot slike
forbrytelser skal økes. 

AAggddeerr ssttaattssaaddvvookkaatteemmbbeetteerr 
-- eemmbbeettsslleeddeerr

Ved Agder statsadvokatembeter er det ledig embete som
førstestatsadvokat/embetsleder. Ved eventuelt internt opp-
rykk kan det bli ledig embete som statsadvokat, og en
ønsker opplyst om søknaden også gjelder i dette tilfellet.

Agder statsadvokatembeter har i tillegg til embetsleder, 
4 statsadvokatstillinger og 3,2 kontorstillinger.
Embetskretsen dekker Aust-Agder og Vest-Agder fylker, 
og kontoret ligger i Kristiansand. 

Søkere må ha juridisk embetseksamen og det stilles høye
krav til faglig dyktighet, samarbeidsevner, integritet og
tilfredsstillende vandel. CV skal følge søknaden. Det
ønskes opplyst om søkere behersker begge målformer. 
Det gjøres oppmerksom på at søkerne vil bli ført opp på
offentlig søkerliste, og at man kan be om politiattest. 

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig
grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen
ellers i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og etnisk
opprinnelse. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn
oppfordres til å søke. 

Stillingene lønnes etter lønnstrinn 66 – 86 i Statens lønns-
regulativ. Det trekkes pensjonsinnskudd. Spørsmål om
stillingene kan rettes til riksadvokat Tor-Aksel Busch,
telefon 22 47 78 50, eller førstestatsadvokat Edward Dahl,
telefon 38 17 64 40.

Søknad sendes Agder statsadvokatembeter, Serviceboks
504, 4605 KRISTIANSAND innen 31. mai 2006.

Den høyere påtalemyndighet

Dommerfullmektig
Ved Sunnmøre tingrett blir det ledig stilling som
dommerfullmektig. Tiltredelse primo september
2006.

Det er for tiden 7 dommere (inklusive soren-
skriver og dommerfullmektig) og 10 saks-
behandlere ved embetet.

Ansettelse skjer på vanlige vilkår. 
Politiattest vil bli innhentet.

Søknad med CV og bekreftede kopier av
vitnemål og kopier sendes Sunnmøre tingrett, 
postboks 1354, 6001 Ålesund.

Nærmere opplysninger kan gis ved dfm
Terje Istad eller sorenskriver Øystein Knudsen 
på telefon 70 11 77 50.

Frist: 10. juni.
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Curt A. Lier (NJ-S) Odd Wisløff (NJ-A/DNA)
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Sekretariatet 
Generalsekretær/stabsfunksjoner
Erik Graff (generalsekretær) 

eg@jus.no
Wenche Aulie Skaar 

(personalleder/direksjonssekretær)
was@jus.no

Rolf Jacobsen (forhandlingssjef) 
rj@jus.no

Solveig Dahl Kongsvik (sekretær) 
sdk@jus.no

Oddvar Larsen (kontormedarbeider) 
ol@jus.no

Anne-Kristine Rønningen 
(sekretær/sentralbord) 
akr@jus.no

Anne Wold (sekretær) 
aw@jus.no

Forhandling/rådgivning/utredning
Gry Hellberg Munthe 

(forhandlingssjef – permisjon) 
gmh@jus.no

Mette-Sofie Kjølsrød 
(fung. forhandlingssjef) 
msk@jus.no

Marianne Kringlebotn 
(forhandlingsleder) mk@jus.no

Brit-Toril Lundt 
(forhandlingsleder) btl@jus.no

Jorunn Nager Rygge 
(forhandlingskonsulent) jnr@jus.no

Arbeidsrettslig bistand
Ragnhild Bø Raugland (advokat) 

rbr@jus.no
Per Ragnar Bronken 

(advokatfullmektig) prb@jus.no

Økonomi/medlemsadministrasjon/IKT
Britt Solstad (økonomisjef) 

brs@jus.no
Sissel Gisholt (sekretær/

medlemsarkiv) sg@jus.no
Hilde Sandmoe (regnskapskonsulent) 

hs@jus.no
Arne Sørensen (regnskapskonsulent)

aso@jus.no
Tove N. Voll (regnskapsmedarbeider) 

tnv@jus.no

Informasjon/samfunnskontakt
Jan Lindgren (informasjonssjef) 

jl@jus.no
Ole-Martin Gangnes 

(redaktør Juristkontakt) omg@jus.no
Knut Natvig (informasjonskonsulent) 

kn@jus.no

Markedsutvikling/nettverk
Karen Oppegaard Haavik 

(markedsrådgiver) koh@jus.no

Nina Elizabeth ble medlem nr 16 000
Med innmeldelsen fra skattejurist Nina Elizabeth Guntvedt ved Oslo
likningskontor passerte Norges Juristforbund 16 000 medlemmer,
noe som innebærer en netto økning på rundt 1000 medlemmer på
bare halvannet år. Per 20. april i år var medlemstallet 16 026.

Nina Elizabeth ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet i 2001 og har jobbet det
siste året ved Oslo likningskontor.

– Her har jeg kommet dit jeg ønsket meg, forteller hun. 
– Jeg likte skatterett svært godt mens jeg studerte og skrev oppgave innefor dette

faget. Rent tilfeldig fikk jeg stilling på et trygdekontor etter eksamen, men etter noen
år dukket denne muligheten opp.

Hun arbeider med utenlandsbeskatning og trives i det forholdsvis store jurist-
miljøet ved kontoret.

– Hvordan opplever du situasjonen for juristene i skatteetaten?
– Jeg føler at vi blir verdsatt her og får aksept for det vi bidrar med, sier Nina

Elizabeth Guntvedt, som ikke har noen planer om å skifte jobb med det første.

Juristforbundets medlem nr 16 000, Nina Elizabeth Guntvedt (t.v.), får blomster og
gratulasjoner fra Sissel Gisholt som styrer forbundets medlemsarkiv.

Her er det nye hovedstyret
Juristforbundets nye hovedstyre har hatt sitt første møte og foretatt den gjen-
stående konstitueringen. Kari Østerud ble som kjent valgt til leder på represen-
tantskapsmøtet. Hovedstyret har selv valgt Liselotte Aune Lee som nestleder.
Marta Johanne Gjengedal ble valgt til leder av Hovedstyrets Utvalg for
Bistandssaker (HUB) med Kari Østerud og Pål Christian Garlie som medlemmer
og Liselotte Aune Lee som varamedlem.

Juristforbundet
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NJ-Forum 
om etikk i Molde
For første gang arrangeres NJ-Forum,
Juristforbundets møteserie for debatt og
meningsytring er, i rosenes by. Tirsdag 30.
mai 2006 kl 12.00-15.00 inviteres alle for-
bundets medlemmer til Quality Hotell
Alexandra i Molde. Morten Kinander fra 
Det juridiske fakultet i Bergen, kjent for
deltagerne på Årskonferansen i Oslo 
15. mars, vil sette etikk på dagsordenen. 
Se egen annonse!

Temakveld om
profesjonsansvar
Styret i NJ-P inviterer medlemmene til
temakveld i Oslo tirsdag 23. mai 2006 kl
16.30. Advokat Jan B. Jansen, Arntzen de
Besche Advokatfirma AS i Oslo, foredrar om
«Profesjonsansvar for advokater».

Temakvelden arrangeres i Hambro’s Cafe
og Conditori, Rosenkrantz gate 3, Oslo. Den
blir godkjent som to timer obligatorisk etter-
utdanning.

Deltakeravgiften er kr 250,- som inklude-
rer middag med dessert, ett glass øl/vin/mi-
neralvann og kaffe/te. Avgiften betales med
tilsendt giroblankett og returneres ikke ved
avmelding. Bindende påmelding. Middagen
serveres etter foredraget ca. kl 18.30. Garde-
roben er ubetjent.

Påmelding innen 15. mai 2006 til Solveig
Dahl Kongsvik sdk@jus.no. Ved for mange på-
meldte gjelder «først i tid, best i rett». Der-
som du ikke hører noe, er du kommet med. 

Får du de beste
lånerentene?
Mange av Juristforbundets medlem-
mer er kunder i DnB NOR Bank
eller Postbanken, men har ikke tatt
ut medlemsfordelene, ikke minst de
reduserte lånerentene som følger
medlemskapsavtalen. Penger spart
er som kjent penger tjent. Så ta
kontakt med Medlemsrådgiveren på
telefon 04700 eller www.medlems-
radgiveren.no og sjekk hva du kan
spare – eller tjene.

Her er styret i NJ-K
Det nye styret i Juristforbundets seksjon NJ-Kommune består av f.v. 
Pål Anders Dramstad (vara), Susanne Eliassen, Hilmar Skår (vara), 
Odd Einar Jørundland (vara) og Liselotte Aune Lee. Arild Haugen, 
Anne Britt Hartmann og Tore Bentzen var ikke tilstede.

Fylkesmannsembetene 
med nytt juriststyre
Det nye styret i Fylkesmannsembetets Juristforening består av f.v.
Linda Kråkenes, Harald Rasmussen, Inger Margrethe Juvshol, Fredrik Dahl,
Stig Roald Amundsen og Margrethe Benson.

Juristforbundet
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OTP-tilbud for
medlemmer med
egen virksomhet
Akademikerne har inngått en avtale
med Vital Forsikring om gunstig obliga-
torisk tjenestepensjon (OTP) for akade-
mikerforeningenes medlemmer som
driver eget virksomhet. OTP ble som
kjent lovfestet fra 01.01.06 og skal være
innført i alle bedrifter innen 31.12.06. 

Tilbudet fra Akademikerne/Vital
ble lansert 27. april, og forsikringene
kan tegnes fra 8. mai. Rett før bladets
deadline hadde Norges Juristforbund
ennå ikke rukket å slutte seg til avtalen,
men vil etter all sannsynlighet gjøre
dette om kort tid. Advokatforeningen
har fremforhandlet et eget, parallelt til-
bud om OTP.

Flere detaljer om avtalen og
praktiske opplysninger legges ut på
www.juristforbundet.no. 

Bli med på
Juristdagen 2006! 
Som en del av arbeidet med å synlig-
gjøre juristene, særlig dem som jobber
i offentlig sektor, lanserer
Juristforbundet over sommeren kon-
septet Juristdagen. Lørdag 9. septem-
ber inviteres medlemmene til å stå på
stand flest mulig steder i landet for å gi
publikum råd om hvordan de skal finne
frem i lover og regler, kontorer og
instanser. Målet er å vise frem juristene
som veivisere i regelsamfunnet.

Lokale representanter for
Juristforbundet, såkalte glødelamper, vil
stå for den praktiske gjennomføringen.
Informasjonsmateriell og utstyr, sentral
markedsføring og mediekontakt vil for-
bundets sekretariat stå for. Håpet er at
Juristdagen skal bli så vellykket at den
blir en årlig begivenhet. Mer informa-
sjon kommer utover våren, og kontakt-
person i sekretariatet er informasjons-
konsulent Knut Natvig kn@jus.no. 

Kalenderen
• VAL (Vegadministrativ Landsforening) – generalforsamling og

tillitsvalgtkurs 10.-11. mai 2006.

• Helseforetakenes Juristforening – Nettverksmøte 11.-12. mai 2006,
Holmen Fjordhotell, Asker.

• NJ-P temakveld tirsdag 23. mai kl 16.30, Cafe Hambro, Oslo.

• Møte i Juristforbundets hovedstyre 29. mai 2006.

• NJ-Forum om etikk tirsdag 30. mai 2006 kl 12.00-15.00, Quality Hotell
Alexandra, Molde.

• Tjøme-konferansen 2006 for erfarne tillitsvalgte i stat og kommune på
Rica Havna hotell på Tjøme 31. mai – 1. juni 2006. 

• Kvinnenettverket: Kurs i lederskap, relasjonsbygging og nettverk, 
trinn 2, 7.-8. juni 2006 i Oslo.

• Introduksjonskurs for tillitsvalgte i statlig sektor 7.-9. juni 2006 på 
Sanner Hotel, Hadeland.

• NJ-D/Den norske Dommerforening, årsmøte 10. juni 2006. 

• Kvinnenettverket: Kurs i lederskap, relasjonsbygging og nettverk, 
trinn 3, 24. august 2006 i Oslo.

• Forhandlingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor 6.-8. september 2006 på
Tyrifjord hotell.

• Juristdagen, stands over hele landet, lørdag 9. september 2006. 

• Forhandlingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor 13.-15. september 2006.

• Kurs i tillitsvalgtarbeid gjennom prosjektdeltakelse, 11.-13. oktober 2006,
Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker.

• Kurs i endringsprosesser for tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor 
2.-3. november 2006. 

• Kurs for tillitsvalgte i innstillings- og ansettelsesråd 9.-10. november
2006, Sanner Hotell, Hadeland.

• PEL (Politiembetsmennenes Landsforening) –
årsmøte og tillitsvalgtkurs 14.-16.
november 2006.

Mer om arrangementene finner du på
www.juristforbundet.no. Vi tar forbehold
om at påmeldingsfristen er ute eller at
arrangementene kan være fulltegnet.

Juristforbundet



Hva med midlertidige arbeidsavtaler som
løper på tidspunktet for ikrafttredelsen, dvs.
1. januar 2006? Utgangspunktet er at slike
avtaler ikke omfattes av bestemmelsen. Men
dersom en slik avtale fornyes etter denne
dato, skal all midlertidig tjeneste forut for
denne dato regnes med. Dette følger ikke av
lovens bokstav, men ble presisert i forbin-
delse med ikrafttredelsesresolusjonen av 17.
juni 2005.

Hva innebærer begrepet «sammenheng-
ende midlertidig ansatt»? Først kan det slås
fast at arten av midlertidighet ikke har betyd-
ning. Dette betyr at den midlertidige anset-
telsen godt kan ha bestått av f.eks. ulike vika-
riater og/eller engasjementer, forutsatt at
disse har vært sammenhengende. Det sist-
nevnte innebærer at eventuelle avbrudd i an-
settelsesforholdet ikke må ha vært reelle,
altså begrunnet i at arbeidsgiver ønsker å
unngå at arbeidstaker får krav på fast anset-
telse (såkalt «lufting»). Det vil være et reelt
avbrudd når f.eks. et tidsbegrenset engasje-
ment opphører, og behovet for et nytt enga-
sjement oppstår en tid senere. Det følger for
øvrig av forarbeidene at fravær i form av syk-
dom eller permisjon ikke avbryter ansettel-
sesforholdet. 

Hittil har vi naturlig nok ingen praksis når
det gjelder forståelsen av bestemmelsen. På
bakgrunn av ønsket om harmonisering av
stillingsvernreglene i aml. og tml. må det an-
tas at praksis fra tml. vil ha betydning i denne
sammenhengen.
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Ny arbeidsmiljølov:

Rett til fast ansettelse
etter fire års midlertidig 
Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Den har i det store og hele det samme
innholdet som forrige lov, men er helt omarbeidet når det gjelder systematikk. 
I tillegg inneholder den enkelte «nyheter». En av disse er innføringen av den statlige
tjenestemannslovens fireårsregel (tml. § 10) når det gjelder midlertidig ansettelse.

Av Rolf Jacobsen  rj@jus.no
forhandlingssjef  

Bestemmelsen gir rett til fast ansettelse et-
ter fire års sammenhengende midlertidig an-
settelse. Den er inntatt i aml. § 14-9 (5), og
her heter det:

«Midlertidig arbeidsavtale opphører ved det
avtalte tidsrommets utløp eller når det be-
stemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe
annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffav-
tale. For arbeidstaker som har vært sammen-
hengende midlertidig ansatt i mer enn fire år
kommer reglene om oppsigelse av arbeidsfor-
holdet til anvendelse. Dette gjelder likevel ikke
for arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter
første ledd bokstav c, e og f.»

Henvisningen til bokstavene c, e og f gjel-
der praksisarbeid, deltakelse i arbeidsmar-
kedstiltak, samt en del midlertidige anset-
telser innen den organiserte idretten.

Begrunnelsen for innføringen av regelen
var bl.a. den forrige regjerings forslag om
harmonisering av arbeidsmiljølovens og tje-
nestemannslovens stillingsvernregler, og
EU-direktivet som pålegger landene å treffe
tiltak for å hindre misbruk som følge av gjen-
tatt bruk av midlertidig ansettelse. Se Ot.prp.
nr. 49 (2004-2005) s. 218.

Som kjent reverserte Stoltenberg-regje-
ringen vesentlige deler av Bondevik-regje-
ringens forslag, slik at tjenestemannsloven i
hovedsak er videreført.

Aml. § 14-9 (5) gjelder i utgangspunktet
alle midlertidige arbeidsforhold, uansett be-
tegnelse, med de ovennevnte unntak i bok-
stavene c, e og f. Den gjelder heller ikke for
åremålsansatte, jfr. aml. § 14-10 og kommu-
neloven § 24, nr. 3. Det er verd å merke seg at
den som vikarierer for en navngitt person i
mer enn fire år, også får rett til fast anset-
telse.

Juristforbundet
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Forhandlinger for helseområdet:

Mellomoppgjør med
sosiale bestemmelser

Vårens forhandlinger for Akademikerne-Helse i NAVO-området
er et mellomoppgjør i motsetning til f.eks. statlig sektor som
har et hovedtariffoppgjør. Virkningstidspunktet for mellomopp-
gjøret er i Riksmeklingsmannens møtebok avtalt til 1. januar
2006. I tillegg er det forutsatt at sosiale bestemmelser skal
«behandles», men det er ikke avklart hvordan og eventuelt når
denne behandlingen skal gjennomføres.

Av Marianne
Kringlebotn
mk@jus.no
Forhandlings-
leder 

Selv om dette er et mellomoppgjør, starter
forhandlingene som vanlig med at de sen-
trale parter, dvs NAVO og Akademikerne-
Helse, forhandler om overenskomstens del
A1. Oppstart var i uken etter påske. Deretter
blir det oppstart av lokale forhandlinger om
overenskomstens del B for forbund/organisa-
sjoner i Akademikerne. 

Vi vet at noen lokale arbeidsgivere har
ønsket å starte lokale B-delsforhandlinger.
Dette må naturlig nok avvises i påvente av at
de sentrale forhandlinger er avsluttet og de
sentrale parter har avtalt forhandlingsforløp
og tidsfrister. Det skal derfor ikke startes lo-
kale forhandlinger før det gis skriftlig be-
skjed om dette sentralt fra Akademikerne.

Gjennomgang av forhandlingsmodellen
I henhold til Riksmeklingsmannens møtebok
pkt. 1 skal det foretas en gjennomgang av for-
handlingsmodellen i overenskomstområde 10.
Gjennomgang av forhandlingsmodellen m.v.
skal skje i et partssammensatt arbeid hvor
også de øvrige hovedsammenslutninger er
invitert til å delta. 

Fristen for dette arbeidet er i Riksme-
klingsmannens møtebok satt til 28. februar
2006, men dette arbeidet har av ulike grunner
blitt utsatt. Samtlige øvrige hovedsammen-
slutninger har bekreftet deltakelse i dette
arbeidet. Utvalget har foreløpig hatt tre
møter. Akademikerne vil utarbeide en rapport
for å belyse viktige forutsetninger og behov –
og for å foreslå nødvendige tiltak. 

Behandling av sosiale bestemmelser
Av møteboken fremgår det videre at de sosi-

er lav arbeidsledighet, og det er forventet en
videre nedgang. Det er fortsatt lav prisstig-
ning, lavt rentenivå og generelt gode utsikter
for norske bedrifter. 

Ingen frist for mellomoppgjør
Eventuelle lønnstillegg skal gis med virkning
fra 1.1.2006 med mindre annet avtales. Det er
gjentatte ganger presisert fra NAVOs side at
forsinkelse i forhandlingene om overenskom-
stens del A1 ikke vil ha betydning for den av-
talte virkningsdato. 

Det er for øvrig ikke angitt frister for
gjennomføring av mellomoppgjørsforhand-
lingene i Riksmeklingsmannens møtebok
(slik det f.eks. er gjort i HSH-sektoren), men
det er beskrevet en prosess med en viss rek-
kefølge for forhandlingene og for når plas-
soppsigelse gyldig kan innleveres. 

Uenighet/brudd i mellomoppgjøret
Det er i meklingsmannens møtebok beskre-
vet prosess rundt uenighet og brudd. Dersom
partene ikke skulle lykkes i å oppnå enighet
ved forhandling, kan Akademikerne si opp
overenskomsten(e) innen 14 dager etter for-
handlingsbruddet og med 14 dagers varsel.

Plassoppsigelse kan imidlertid først skje
når begge forhandlingstemaene, dvs: både
forhandlinger om lønnsreguleringer og om
eventuelle endringer i de sosiale bestem-
melsene, er forhandlet, jf. møtebokens pkt.
2.1 nest siste avsnitt. Gyldig oppsigelse må
omfatte alle overenskomster i helseforeta-
kene.

ale bestemmelser for Akademikerne skal
ligge uendret inntil arbeidet med en
gjennomgang av forhandlingsmodellen og
mellomårsforhandlingene per 1.1.2006 er
avsluttet. 

Spørsmålet om behov for eventuelle en-
dringer vil først kunne avklares etter at ar-
beidet med forhandlingsmodellen er avslut-
tet, jf. møteboken pkt. 2.1 6. avsnitt. Vi er i
kontakt med de andre hovedsammenslut-
ningene for å drøfte problemstillinger knyttet
til sosiale bestemmelser. 

Den økonomiske situasjon i helseforetakene
Det forutsettes at eventuelle lønnsregule-
ringer pr. 1.1.2006 skal behandles separat fra
de øvrige prosessene i mellomoppgjøret. 

I møteboken er grunnlaget for forhand-
lingene beskrevet: 
• den alminnelige økonomiske situasjon på

forhandlingstidspunktet og utsiktene for
annet avtaleår.
Hva som ligger i disse to kriteriene er

ikke nærmere definert. Akademikerne-Helse
legger til grunn at det er norsk økonomi og
økonomien i norske bedrifter generelt som er
det avgjørende, ikke den økonomiske situa-
sjon i den enkelte region eller det enkelte
helseforetak (sykehusøkonomien). 

Vi er kjent med at økonomien i helsefore-
takene generelt sett er dårlig, og en del ste-
der er det store underskudd, men det har
sammenheng med bevilgninger i forhold til
aktivitet, noe staten i stor grad styrer selv.
Denne type argumentasjon vil derfor ha svært
begrenset verdi. Det legges til grunn at den
alminnelige økonomiske situasjon er god. Det

Juristforbundet



52 Juristkontakt 4 • 2006

– Snakker jeg 
med en jurist?

Arbeidsgivere i landets virksomheter har svært ulike holdninger til bruk av ordet
jurist i juristers stillingstittel. Noen har kommet lenger enn andre – i skatteetaten er
skattejurist for eksempelen formell stillingstittel – mens man andre steder kan
signere med juridisk rådgiver. Problemet er at de aller fleste jurister ikke får bruke
ordet «jurist» i sin yrkestittel. Hvorfor er det slik? 

juristtittelen også øker lønnen, kan vel dette
ansees som en kjærkommen sideeffekt. 

En av målsetningene i MERKOS-prosjek-
tet (profilering av jurister i offentlig sektor)
er å etablere flere talspersoner for jurist-
miljøene overfor mediene. Også her vil
yrkestittel være viktig. Når jurister uttaler
seg i en bestemt sak i media, oppfattes de
gjerne som ekspert på temaet, noe man også
er innenfor juridiske emner. Da er det en klar
fordel at publikum vet at eksperten er en
jurist og ikke bare en rådgiver som like
gjerne kan være økonom, ingeniør eller
samfunnsviter. 

Et annet moment som poengteres i MER-
KOS-prosjektet er blandingen av ulike profe-
sjoner innenfor en avdeling. Tidligere var
gjerne skillene klarere, med rene juridiske
avdelinger, mens en i dag gjerne arbeider på
tvers av profesjon og avdeling. Det er ikke
noe galt i tverrfaglighet, men viktigheten av å
synliggjøre sin egen kompetanse og profe-
sjon blir mer gjeldende i forhold til arbeids-
givere og publikum. Dette er særlig viktig for
jurister, siden andre profesjoner kanskje har
vært mer på hugget i forhold til å profilere
sin kompetanse.

Arbeidsgiver og arbeidstaker har ofte
ulike synspunkter på og agendaer for hvor-
dan ting bør organiseres på en arbeidsplass.
Yrkestittel er intet unntak. Norges Jurist-
forbund har ikke gjort noen undersøkelser
på hvor mange som kan bruke jurist i tittelen
sin. Det har heller ikke vært gjort under-
søkelser om medlemmene synes dette er
viktig. Kanskje er dette noe forbundet burde
gjøre? 

Uansett håper jeg å øke bevisstheten
rundt denne problemstillingen og at kanskje
noen velger å spørre arbeidsgiveren sin om
det er greit at man kaller seg f.eks. juridisk
rådgiver i stedet for bare rådgiver…

Av Knut Natvig kn@jus.no
Informasjonskonsulent

Etter å ha reist rundt og snakket med jurister
i ulike virksomheter som har deltatt på for-
bundets tariff- og profileringsturné, kommer
det frem svært ulik praksis blant arbeids-
givere når det gjelder mulighet til å titulere
seg som jurist. Flesteparten av landets
offentlige ansatte jurister får ikke bruke
jurist i sin yrkestittel. 

De fleste jurister i offentlig sektor faller
inn under generelle stillingstitler som kon-
sulent, rådgiver, saksbehandler eller utre-
der, uten at brukere og klienter vet hva slags
bakgrunn vedkommende besitter. En må
kunne anta at det er av interesse for brukere
og klienter om de snakker med en økonom
eller jurist i spørsmål som omhandler lov-
verk og vedtekter. 

Kanskje Norges Juristforbund burde øke
presset ovenfor statlige og kommunale ar-
beidsgivere om at jurister må få opplyse i sin
stillingstittel at de faktisk er jurister? Men
juristene kan også selv gjøre noe med dette.
En del arbeidsgivere har forhåpentligvis en
pragmatisk innstilling til dette og vil tillate at
en signerer med juridisk rådgiver eller juri-
disk konsulent. Er det egentlig noen gode
grunner til at en ikke bør få gjøre dette?

En del medlemmer har prøvd å få inn
jurist i stillingstittelen sin, men arbeids-
giverne er som oftest skeptiske. En arbeids-
giver argumenterte med at dette ville skape
klasseskiller på arbeidsplassen, siden noen
bryter ut av normen. En annen argumenterte
med at dette ville skape et vell av forespørs-
ler hvor til slutt alle vil ha sin profesjon inn i
yrkestittelen. 

Den tilbakemeldingen vi har fått høre
flest ganger er arbeidsgiveres frykt for at en-
dret yrkestittel vil føre til vanskeligere lønns-
forhandlinger – at juristene vil kreve mer
lønn. Formålet med å få inn jurist i tittelen 
er primært at folk skal vite hvem de snakker
med ute i virksomhetene, men dersom
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NJ-sekk
Robust 25 liters sports-
sekk i Juristforbundets 
farger. Holder for 
Discman/MP3 i sekken 
og hull for ledning til 
høretelefoner. 
Reflekser foran og bak.

NJ-kopp
Solid krus med god isolering. Dekorert med
Juristforbundets logo og tekstene «En garantist
for rettsikkerhet», «En veiviser i regelsamfunnet»
og «Gir sikre svar – raskt og effektivt».

NJ-Visittkortholder
Solid og elegant visittkortholder børstet stål med
Norges Juristforbund sin logo. Kan enten brukes 
til visittkort eller kredittkort. 

NJ-Paraply
Funksjonell paraply i sort. Inneholder smarte
funksjoner som auto-open og auto-close. 
Dekorert med Juristforbundets 
logo og tekstene «Imøt-
kommende jurister», 
«Ansvarlige jurister» 
og «Glødende 
jurister».

NJ-Refleks
Refleksbånd til å feste rundt hånden eller bukse-
bein for å bli sett i mørket. Dekorert med
Juristforbundets logo og teksten «Juristen – en
veiviser i regelsamfunnet».

Velkommen til NJ-Butikk!
NJ-Butikk er et medlemstilbud fra Norges Juristforbund. Her finner du profilerings-
artiklene til Juristforbundet og kvalitetsmerkevarer til en lavere pris enn i en vanlig butikk.
Vareutvalget blir stadig utvidet. Alle produkter får ikke plass i annonsen, besøk derfor
butikken på internett med jevne mellomrom.

Alle oppgitte priser er inkl mva. Porto/ekspedisjonsgebyr for leveranse av ett eksemplar
varierer mellom NOK 52 og NOK 67 avhengig av postnummer og vekt – bestilling av flere
varer gir derfor lavere gebyr. Produktene er dekorert med en diskret logo for Norges
Juristforbund.

Produktene bestilles på www.juristforbundet.no – klikk på NJ-Butikk!

Pris: Kr 35,- + porto og eksp.gebyr.

Pris: Kr 69,- + porto og eksp.gebyr.

Pris: Kr 11,- + porto og eksp.gebyr.Pris: Kr 30,- + porto og eksp.gebyr.

Pris: Kr 76,- + porto og eksp.gebyr.

NJ-Butikk



Craft Gemini regntøysett
Ensfarget klassisk regnsett i Vent Air som er vann-
tett men som likevel slipper ut overskuddsvarme.
Jakken er justerbar nedentil og har krage med
innfellbar hette. To sidelommer. Buksene er jus-
terbare i midjen og nederst på bena.
Str: XS – XXL
Farger: lys blå, sort, natur

Toalettmappe 
Praktisk toalettmappe med meget god plass 
og mange rom. Speil er festet i innsiden av lokket.
Toalettmappen kan henges opp med en krok. 
Her får du mye for pengene. Leveres kun i sort.

Samsonite dokumentmappe
Pen dokumentmappe i serien «Lawyer» 
i materialet polyurethane. 
Størrelse 40x29x03.  

NJ-Pennesett  
Eksklusivt pennesett i metall med inngravert logo.
En kulepenn og en fyllepenn. God kvalitet og
elegant design. 

NJ-Skohorn/klesbørste  
Kombinert skohorn og klesbørste 
med teksten «Når skrøt du sist 
av en jurist?» 
(En del av MERKOS 
budskapet)

NJ-USB Memorystick
Praktisk USB memorystikk med 256 megabyte
lagringsplass. Lekkert stålbørstet design og god
lagringsplass.

NJ-Butikk pris: Kr 219,- + porto og eksp.gebyr.
Veiledende pris: Kr 279,-

NJ-Butikk pris: Kr 813,- + porto og eksp.gebyr.
Veiledende pris: Kr 1000,-

NJ-Butikk pris: Kr 61,- 
+ porto og eksp.gebyr.

NJ-Butikk pris: Kr 157,- + porto og eksp.gebyr.

NJ-Butikk pris: Kr 11,- + porto og eksp.gebyr.

Pris: Kr 294,- + porto og eksp.gebyr.

Flere farger:

lys blå, sort,

natur

Rabatt: 

21,5%

Rabatt: 
18,8%

NJ-Butikk er et medlemsgode som tilbyr Norges
Juristforbunds profileringsartikler og kvalitets-
merkevarer. Alle varer skal være billigere enn et
ordinært utsalgssted. Kontaktperson er informa-
sjonskonsulent Knut Natvig, kn@jus.no.

Gå til: www.juristforbundet.no, klikk på NJ-Butikk.

NJ-Butikk



PÅMELDING TIL KURS

Forhandlingskurs
høsten 2006
Norges Juristforbunds seksjon NJ-S inviterer til forhandlingskurs for
tillitsvalgte i statlig sektor 6.-8. september 2006 på Tyrifjord Hotell,
Ringerike og reprise 13.-15. september 2006 på Sanner Hotell, 
Gran på Hadeland. Kursene starter kl 11.00 og avsluttes kl 14.00.

Dette forhandlingskurset er en del av
Norges Juristforbunds grunnkurs og er
beregnet på nye tillitsvalgte og/eller
tillitsvalgte som ikke har deltatt på til-
svarende kurs. Det er likevel ønskelig
(men ingen betingelse) at deltakerne
har deltatt på forbundets introduksjons-
kurs for tillitsvalgte tidligere. 

Målet er å lære opp tillitsvalgte i statlig
sektor til å kunne gjennomføre forhand-
linger (særlig lønnsforhandlinger) 
i egen virksomhet. 

Kursets første del er teoretisk og
inneholder en gjennomgang av:
• Lønnssystemet i staten
• Aktuelt regelverk
• Forhandlingsteknikk

Den andre delen er praktisk. Her får
deltagerne selv ansvaret for å gjennom-
føre en lokal lønnsforhandling i en gitt
virksomhet i form av rollespill. 

Deltakelse og opphold i enkeltrom er
gratis. Reiseutgifter dekkes etter
billigste billettpris for rutegående 

transportmidler. Deltakerne som
kommer fra/via Oslo, skal benytte opp-
satt buss fra Oslo Bussterminal (se
kursbekreftelsen).

Påmelding skjer på www.juristforbun-
det.no (under «Tillitsvalgte») eller ved å
fakse/sende inn slippen nedenfor 
(faks 22 11 51 18) innen 20. juni 2006.

K U R S  F O R  T I L L I T S V A L G T E

UNDERTEGNEDE MELDER SEG PÅ FØLGENDE KURS:

Forhandlingskurs 6.-8. september 2006 på Tyrifjord Hotell, Ringerike
(påmeldingsfrist 20. juni 2006)

Forhandlingskurs (reprise) 13.-15. september 2006 på Sanner Hotell, Gran på Hadeland
(påmeldingsfrist 20. juni 2006)

Skal være med felles busstransport fra Oslo Bussterminal 

PÅMELDINGEN ER BINDENDE! 

Medlemsnr (se baksiden av bladet): ________________________________________________

Navn:_________________________________________________________________________

Stilling: _______________________________________________________________________

Arbeidssted: ___________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Tlf. arbeidssted: ________________________ E-post: _________________________________ 

______________________________________ den _______________________________ 2006

______________________________________________________________________________
Underskrift

PÅMELDING:
Norges Juristforbund 
v/Solveig Dahl Kongsvik
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

Påmelding også på 
www.juristforbundet.no
(under «Tillitsvalgte»). 

SPØRSMÅL:
Solveig Dahl Kongsvik, 
tlf. 22 03 50 09, faks 22 11 51 18, 
e-post: sdk@jus.no.



RUNDE ÅR

85 år
29.05.1921, Halvard E Sæther,
direktør

80 år
16.05.1926, Andreas Lothe,
ekspedisjonssjef
18.05.1926, Haakon Skulstad
19.05.1926, Arne Christiansen,
høyesterettsdommer
22.05.1926, Solbjørg Wisnes,
direktør

75 år
17.05.1931, Alf Dagfinn Gjølme,
advokat
08.06.1931, Per Aglen,
advokat
15.06.1931, Aage Os,
generalkonsul

70 år
16.05.1936, Arne Johannessen,
advokat
22.05.1936, Ottar Knudsen
Holm, advokat,
Kreditorforeningen
29.05.1936, Amund Rydland,
rådmann
01.06.1936, Fritz Halstensen,
rådgiver

60 år
17.05.1946, Bjørn Pedersen,
rådgiver, Riksrevisjonen
19.05.1946, Ståle Arvesen,
advokat, Advokatene Fuglesang,
Arvesen & Kiær
20.05.1946, Erik Hirsch,
advokat, Wiersholm, Mellbye &
Bech, advokatfirma AS
21.05.1946, Herdis Garmann
Eriksen, advokat
22.05.1946, Frank Burmann,
rådgiver, Tønsberg trygdekontor
25.05.1946, Tore Skåltveit,
advokat, Advokatene Skåltveit,
Bowitz, Kvande og Barman
29.05.1946, Tom Bang-Olsen,
advokat, Klaveness Corporate
Services AS
31.05.1946, Brit Seim Jahre,
lagdommer, Borgarting
lagmannsrett
31.05.1946, Kjell Erik
Waclawczyk, politiinspektør,
Sør-Trøndelag politidistrikt
01.06.1946, Helge Aarnes,
advokat, Advokat Helge Aarnes
03.06.1946, Lars Haavik,
politiinspektør, Oslo
politidistrikt
06.06.1946, Gunnar Torkildsen,
Bergen tingrett
07.06.1946, Olav Aamodt,
advokat, Advokat Olav Aamodt
08.06.1946, Rolf Vaage, fylkes-
nemndsleder, Fylkesnemnda
for sosiale saker i Rogaland
09.06.1946, Tore Østerud,
advokat

13.06.1946, Jarle Erik Sandvik,
advokat, Advokatfirma Wikborg,
Rein & Co.
14.06.1946, Carl Terje
Strømberg, advokat, Advokat
Carl Terje Strømberg
14.06.1946, Lars Tobiassen,
advokat, Fredrikstad kommune
– Kommuneadvokaten

50 år
17.05.1956, Morten Johan
Bingen Kristiansen, advokat,
Nexia DA
19.05.1956, Bjørn Trøhaugen,
advokat, Sparebank 1 Gruppen
AS, Konsernjuridisk avd.
22.05.1956, Tina Holst-Larsen,
rådgiver, Rådgivningskontoret
for kriminalitetsofre (RKK)
23.05.1956, Jørn Henry
Hammer, advokat, Gjensidige
Forsikring
25.05.1956, Helge Heggen
Brørby, advokat, Advokatene
Brørby og Breivik
25.05.1956, Henning
Michaelsen, advokat, Selvaag
Forvaltning AS
26.05.1956, Hjørdis Henriksen,
førstekonsulent, Tromsø
trygdekontor
26.05.1956, Anne Mai
Presthaug, juridisk rådgiver,
Statens vegvesen Region Sør,
Tønsberg distrikt vegkontor
27.05.1956, Sigmund
Løkensgard, advokat,
Advokatene Sigmund
Løkesgaard og Astrid Røkeberg
28.05.1956, Knut Didrik Modal,
advokat, Advokatfirma Eckhoff,
Fosmark & Co. DA
28.05.1956, Tore Elnæs,
underdirektør, Statens
vegvesen, Vegdirektoratet
28.05.1956, Kjell Tore Breit,
cand.jur. 
30.05.1956, Frode Sulland,
advokat, Advokatfirmaet
Hestenes og Dramer & Co. ANS
30.05.1956, Arild Standal,
advokat, Advokat Arild Standal
05.06.1956, Arnfinn Agnalt,
sorenskriver, Halden tingrett
06.06.1956, Anne Ystenes,
advokat, DnB NOR Bank ASA,
Konsernjuridisk
06.06.1956, Sven Eriksrud,
advokat, Advokatfirma Wikborg,
Rein & Co.
10.06.1956, Einar Brask,
advokat, Ernst & Young Tax
11.06.1956, Bjørn Vidar
Bråthen, kst politimester,
Telemark politidistrikt –
Kragerø
12.06.1956, Bjørn Bergby,
advokat, Advokatene Klanderud
Klanderud Bergby
14.06.1956, Hilde Sjeggestad,
advokat, Norske Billedkunstnere
15.06.1956, Anne Gry Ekholt,
advokat, Storebrand Bank ASA

15.06.1956, Harald Assev,
underdirektør, Kommunal- og
regionaldepartementet

Ansettelser &
utnevnelser

Akselsen, Jill, advokat,
Advokatfirmaet
PricewaterhouseCoopers AS
Alfonso, Claire Ann Pacificador,
advokatfullmektig, Advokat
Morten Sand
Almestrand, Silje Stadheim,
dommerfullmektig, Nedre
Romerike tingrett
Anthonsen, Lene Kristin,
rådgiver, Vest-Finnmark
likningskontor
Borge, Hans Röer,
dommerfullmektig, Oslo
tingrett
Borgly, Lars Kristian,
førstekonsulent, Nasjonal
oppgjørsenhet
Bratberg, Nina, politifullmektig,
Nord-Trøndelag politidistrikt
Due, Alexander, megler, Garanti
Eiendomsmegling/Vestlandske
Boligbyggelag
Egelie, Kjetil Baustad,
politiadvokat, Vestfold
politidistrikt – Sandefjord
Falkanger, Svend, rådgiver,
Sametinget
Falkanger, Aage Thor,
førsteamanuensis, Universitetet
i Tromsø, Det juridiske fakultet
Feldt, Toril, førstekonsulent,
Statens vegvesen Finnmark
Fjeldstad, Lars Chr., rådgiver,
Musikernes fellesorganisasjon
Flatabø, Per Olav, nemndleder,
Utlendingsnemnda
Foyn-Bruun, Astrid, head of
legal affairs, Mobiletech AS
Gaulen, Svenn Wold,
førstekonsulent,
Konkurransetilsynet
Geving, Carl Olav, 
hr-direktør, Advokatfirmaet
Thommessen Krefting Greve
Lund AS
Gjelsnes, Maria Nerlien,
advokatfullmektig,
Advokatfirmaet
PricewaterhouseCoopers AS
Glesne, Elisabeth Bjøre,
advokatfullmektig,
Advokatfirmaet Bentzen AS
Hatlebrekke, Cecilie Koch,
advokatfullmektig, Simonsen
Føyen Advokatfirma DA
Hergot, Jørn, skatterådgiver,
Advokatfirmaet
PricewaterhouseCoopers AS
Hildonen, Ragnhild Reinsno,
kontraktsleder, Pride ASA
Holst-Larsen, Kim, dommer-
fullmektig, Oslo tingrett
Håvemoen, Marit,
dommerfullmektig, 
Ringerike tingrett

Jahren, Tollef, skattejurist, Oslo
og Akershus skattefogdkontor
Karlsen, Toril, advokat,
Advokatfirmaet Velund & Co
Kildal, Trond, konsernadvokat,
Handelsbanken
Kirkøen, Christel,
førstekonsulent, Likestillings-
og diskrimineringsombudet
Kløve, Unn, redaktør jur fag,
Cappelens Forlag
Landre, Anita, advokat, Advokat
Anita Landre
Lie, Marianne, førstekonsulent,
Utlendingsdirektoratet
Lied, Lene, førstekonsulent,
Grorud trygdekontor
Lien, Marita, utreder,
Arbeidsretten
Lindgren, Trine Speismark,
førstekonsulent, Nærings- og
handelsdepartementet
Lindsjørn, Heide, underdirektør,
Skattedirektoratet
Lorentzen, Glenn, rådgiver,
Sjøfartsdirektoratet
Ludvigsen, Heidi Wetlesen,
advokatfullmektig, Advokatene
Eldhuset & Skjefrås
Ludvigsen, Ina, rådgiver, 
Norsk Senter for
Menneskerettigheter, UiO
Lundeker, Irene, dommer-
fullmektig, Tønsberg tingrett
Mastrup, Håkon,
advokatfullmektig, Ernst &
Young AS
Medhus, Ingun, avdelingssjef,
KLP Skadeforsikring AS
Mile, Kristin, generalsekretær,
Human-Etisk Forbund
Mjaugedal, Sveinung,
konsernadvokat, Fokus Bank
ASA
Nygård, Kai-Gunnar Schwed,
politifullmektig, Oslo
politidistrikt
Olsen, Guri, førstekonsulent,
Fylkestrygdekontoret i Sogn og
Fjordane
Rukke, Ida Valen,
advokatfullmektig,
Tønsbergadvokatene AS
Sigurdsen, Halvor E., advokat,
Advokatfirmaet Steenstrup
Stordrange DA
Skillingstad, Hege Bjørgum,
advokatfullmektig, Statskog SF
Spilde, Ingvild, underdirektør,
Luftfartstilsynet
Sverdrup, Lili Noelle, dommer-
fullmektig, Moss tingrett
Trovåg, Steinar Eskild, advokat,
Arntzen de Besche
Advokatfirma AS
Tynes, Ole Viggo, fagansvarlig
depot, Sparebanken Møre
Vollan, Torfinn, rådgiver, Post-
og teletilsynet
Walle-Hansen, Ruth-Line,
advokat, Aperto Advokat ANS
Wang, Birgitte Skjørshammer,
rådgiver, Kriminalomsorgen
Region Sør

Juristkontakt 4 • 2006 57

JuristforbundetJurister



Wessel, Stian,
advokatfullmektig, Seland,
Blikom & Co. Advokatfirma DA
Wikstøl, Daniel, advokat-
fullmektig, Advokatfirmaet
Tenden & Co ANS
Wold, Erik, dommerfullmektig,
Bergen tingrett
Aaby, Nanna, politiadvokat,
Østfold politidistrikt –
Fredrikstad

Nye medlemmer

Amundsen, Anders Schrøder,
politifullmektig, Salten
politidistrikt
Aungrind, Ketil Sørvig,
advokatfullmektig, Kluge
Advokatfirma DA
Blix, Ida, skattejurist, 
Oslo og Akershus
skattefogdkontor
Bodin, Sondre, førstekonsulent,
Statens Jernbanetilsyn
Brambani, David, advokat,
Advokatfirma Smedsvig
Heitmann DA
Brækken, Tor Øyvind,
førstekonsulent, Tollregion Oslo
og Akershus
Dahl, Sigrid, politiadvokat,
Telemark politidistrikt
Durteste, Siv Tanja Vading,
rådgiver, Statens
landbruksforvaltning
Dybhavn, Nina Cecilie, rådgiver,
Sosial- og helsedirektoratet
Dyrland, Sondre, stipendiat,
Universitetet i Oslo, Senter for
europarett
Egeland, Kristine,
advokatfullmektig, Deloitte
Advokatfirma DA
Guntvedt, Nina Elizabeth,
skattejurist, Oslo likningskontor

Gaathaug, Lene, manager hr,
Telenor Broadcast Holding AS
Hovdenakk, Cathrine, første-
konsulent, Rauma trygdekontor
Lagarhus, Inger-Lise, cand.jur.
Lium, Rune, kst tingretts-
dommer, Trondheim tingrett
Lundby, Iren Meli, rådgiver,
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
(NSM)
Mathisen, Karine, første-
konsulent, Kriminalomsorgen
Region Nordøst
Myrdal, Preben V., advokat-
fullmektig, Advokatfirmaet
Selmer DA
Nilsen, Tove Wulff,
politiadvokat, Øst-Finnmark
politidistrikt
Nilssen, Kathrine, skattejurist,
Oslo likningskontor
Nordbø, Ann Kathrin, cand.jur.
Onshus, Tine Marina Elton,
førstekonsulent, Stovner
trygdekontor
Pleym, Mari, førstekonsulent,
Fylkestrygdekontoret i Sogn og
Fjordane
Paasche, Ole Christian,
advokatfullmektig, Advokat
Kirsten Clausen
Salvesen, Finn, advokat-
fullmektig, Bryn Aarflot AS
Samstad, Marianne, første-
konsulent, Rikstrygdeverket
Saue, Jorid, førstekonsulent,
Trygdeetatens
Innkrevingssentral
Sjølie, Hege, førstekonsulent,
Mattilsynet
Sperre, Inger-Marie, politi-
advokat, Sunnmøre politidistrikt
Stegarud, Lene, skattejurist,
Skattedirektoratet
Stordahl, Siw, rådgiver,
Sentralskattekontoret for
utenlandssaker

Svenbalrud, Bente Holm, 
fung. Trygdesjef, Ringerike
trygdekontor
Sørflaten, Thomas, første-
konsulent, Molde trygdekontor
Thorsen, Bård, politiadvokat,
Økokrim
Tjugum, Rolf Olav, rådgiver,
Garanti-instituttet for
eksportkreditt (GIEK)
Wankel, Elisabeth Dons,
seniorskattejurist, Oslo
likningskontor

Nye studentmedlemmer

Bakken, Anne Marit,
Universitetet i Oslo
Bentsen, Heike Kristine,
Universitetet i Oslo
Ellefsen, Kristine, 
Universitetet i Bergen
Fostervold, Sturla, 
Universitetet i Bergen
Frang, Lene, 
Universitetet i Oslo
Fuglum, Siv Hamstad,
Universitetet i Bergen
Gunnestad, Lars-Jørgen,
Universitetet i Bergen
Gaasemyr, Joanna,
Universitetet i Oslo
Halvorsen, Jens Rosendahl,
Universitetet i Bergen
Hattrem, Ingvild Nergård,
Universitetet i Oslo
Ilyas, Saman, 
Universitetet i Oslo
Johansen, Stine Engelberth,
Universitetet i Oslo
Johnsen, Ingunn, 
Universitetet i Tromsø
Kalsaas, Silje Ingrid,
Universitetet i Oslo
Karlsen, Kristine Schjerpen,
Universitetet i Oslo

Kolsrud, Tonje, 
Universitetet i Oslo
Martinsen, Knut, 
Universitetet i Oslo
Nesheim, Andreas,
Universitetet i Oslo
Ormstad, June Cathrine,
Universitetet i Oslo
Persen, Jannicke, 
Universitetet i Tromsø
Rasch, Lene Heitmann,
Universitetet i Tromsø
Ristesund, Andreas,
Universitetet i Bergen
Salvesen, Mariann Solheim,
Universitetet i Tromsø
Sjåheim, Tone, 
Universitetet i Oslo
Skiaker, Karianne Evje,
Universitetet i Oslo
Sognæs, Ingelin, 
Universitetet i Bergen
Svendsen, Reidun Charlotte,
Universitetet i Oslo
Sylta, Siril Therese,
Universitetet i Bergen
Sørensen, Marie Hasle,
Universitetet i Oslo
Sørensen, Stian Magne,
Universitetet i Oslo
Saanum, Marte, 
Universitetet i Bergen
Tidemand, Kristin, 
Universitetet i Oslo
Tvedt, Maren Cecilie,
Universitetet i Oslo
Tvenning, Grete, 
Universitetet i Bergen
Ubøe, Siri, 
Universitetet i Bergen
Waaktaar, Katrine Histøl,
Universitetet i Tromsø
Yasue, Lee, 
Universitetet i Oslo
Østlyngen, Karen, 
Universitetet i Tromsø
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Annonser 
i Juristkontakt
Opplag 2006

16 277 eksemplarer
(mars 2006)

Annonsekontakt
Dagfrid Hammersvik
MediaFokus AS
Postboks 85, 1541 Vestby

Tlf 64 95 29 11
Mobil: 93 06 51 80
Faks 64 95 34 50
E-post: dhamme@online.no

Utgivelsesplan 2006

1 17.01 19.01 31.01
2 14.02 16.02 28.02
3 21.02 23.03 04.04
4 25.04 27.04 10.05
5 30.05 01.06 14.06
6 15.08 17.08 29.08
7 12.09 14.09 26.09
8 17.10 19.10 31.10
9 21.11 24.11 05.12

Annonsepriser 2006
Format 3-4 farger Sort Sort + 1
Side 2 20 500
1/1 side 19 270 12 300 14 350
2/3 side 16 000 10 650 11 750
1/2 side 14 100 7 200 9 000
1/3 side 12 200 5 350 6 950
1/4 side 10 450 4 600 5 950
1/6 side 7 400 3 400 5 250
1/8 side 4 600 2 150 3 000

Andre formater/priser etter avtale. Reklama-
sjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke
overholdes. Reklamasjoner, rettelser og
stoppordre må gis skriftlig.

Annonseformater/løst eller stiftet bilag:
Henvendelse annonsekontakten.

Byråprovisjon: 3,5%

Ny stilling 
eller adresse?
Medlemsnummer (se baksiden av Juristkontakt):

Navn:

Eksamenssemester og -år: 

Telefon arbeid (direkte):

E-post:

Mobil:

Gammelt arbeidssted:

Nytt arbeidssted:

Ny tittel

Fra dato:

Ny privat adresse:

Betaling av medlemskontingent:
AvtaleGiro
Giroblankett

Ønsker ikke å bli nevnt under «Ansettelser og utnevnelser» 
i Juristkontakt/på nettstedet
Ønsker ikke informasjon om medlemsfordeler fra NJs
samarbeidspartnere
Ønsker ikke informasjon fra NJ på e-post

• Sendes til: Norges Juristforbund, Medlemsarkivet, 
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

• Sendes på telefaks 22 11 51 18.
• Endringer kan også skje direkte på nettstedet 

(se under «Medlemskap»).

Inn- og utmelding skal skje skriftlig, per e-post eller på elektronisk skjema på for-
bundets nettsted. Endringer av adresse, stilling eller annen kontaktinformasjon skal
meldes inn på samme måte. Dette gjelder også registrering av e-postadresse.
Utmelding skal skje skriftlig med 1 måneds varsel pr. 1. januar eller 1. juli. 

Internett: www.juristforbundet.no
E-post: medlemsarkiv@jus.no



Ettersendes ikke ved varig 
adresseendring, men sendes tilbake 

til senderen med opplysning om 
den nye adressen.

JURISTKONTAKT, Kr. Augusts g. 9, 0164 Oslo

B-PostAbonnement

Kursoversikt våren 2006

JUS-kurs

For program og detaljer, se www.juskurs.no

JURISTENES UTDANNINGSSENTER  TLF.  22 03 50 50  FAKS 22 20 05 18

KKUURRSS NNRR.. DDAATTOO TTIITTTTEELL PPÅÅ KKUURRSSEETT ............................................................................................................PPÅÅMMEELLDDIINNGG TTIILL::
001177 15.–16. mai DDeett åårrlliiggee kkuurrsseett ii ooffffeennttlliiggee aannsskkaaffffeellsseerr –– nnyytttt rreeggeellvveerrkk,, Sandefjord .................................................... elh@jus.no
007711 7. juni RReeggnnsskkaappssfføørriinngg oogg bbeehhaannddlliinngg aavv bbeettrrooddddee mmiiddlleerr,, Oslo ........................................................................anh@jus.no FFUULLLLTTEEGGNNEETT
005588 8.–9. juni HHåånnddtteerriinngg aavv ppeerrssoonnkkoonnfflliikktteerr oogg ttrraakkaasssseerriinngg ii aarrbbeeiiddsslliivveett,, Sandefjord .............................................. tsb@jus.no
004488 8.–10. juni FFoorrddyyppnniinnggsskkuurrss ii kkoonnkkuurrss,, Kristiansand ........................................................................................................ efi@jus.no
007722 14. juni RReeggnnsskkaappssfføørriinngg oogg bbeehhaannddlliinngg aavv bbeettrrooddddee mmiiddlleerr,, Oslo ........................................................................anh@jus.no FFUULLLLTTEEGGNNEETT
004499 16. juni EEffffeekkttiivv aarrgguummeennttaassjjoonn//mmeenniinnggssddaannnneellssee,, Trondheim ................................................................................ efi@jus.no

EENNGGEELLSSKKKKUURRSS II SSAAMMAARRBBEEIIDD MMEEDD TTHHEE LLOONNDDOONN SSCCHHOOOOLL OOFF EENNGGLLIISSHH
66 ssttkk.. kkuurrss CCoommmmuunniiccaattiioonn SSkkiillllss ffoorr LLaawwyyeerrss,, London .................................................................................................. bo@jus.no
11 ssttkk.. kkuurrss EEnngglliisshh ffoorr CCrriimmiinnaall LLaawwyyeerrss,, London............................................................................................................ bo@jus.no
11 ssttkk.. kkuurrss EEnngglliisshh ffoorr LLeeggaall SSeeccrreettaarriieess,, London ............................................................................................................ bo@jus.no
33 ssttkk.. kkuurrss EEnngglliisshh ffoorr PPuubblliicc SSeeccttoorr LLaawwyyeerrss,, London .................................................................................................. bo@jus.no

220088 23.-27. aug. NNoorrddiicc LLaawwyyeerrss AAccaaddeemmyy:: DDrriifftt aavv aaddvvookkaattvviirrkkssoommhheett ii NNoorrddeenn,, Færøyene ............................................tsb@jus.no PPÅÅMMEELLDDIINNGGSSFFRRIISSTT 3311.. MMAARRSS
440022 24.-24. aug. VVoollddggiiffttssddoommmmeerruuttddaannnneellssee,, MMoodduull II,, København........................................................................................elh@jus.no LLEEDDIIGGEE PPLLAASSSSEERR
221166 14.-15. sep. DDeett åårrlliigg kkoonnkkuurrrraannsseerreettttsskkuurrsseett,, Sandefjord..........................................................................................juskurs@jus.no

15.-19. sep. AArrbbeeiiddssrreetttt,, Luxembourg ..................................................................................................................................bo@jus.no
220055 15.-20. sep. MMeekklliinnggsssseemmiinnaarr,, Italia ....................................................................................................................................elh@jus.no PPÅÅMMEELLDDIINNGGSSFFRRIISSTT 11.. JJUUNNII
220099 21.-22. sep. DDeett åårrlliiggee bbaarrnneerreettttsskkuurrsseett -- rreepprriissee ffrraa vvåårreenn 22000066,, Oslo ....................................................................juskurs@jus.no
222222 21.-22. sep. BBiissttaannddssaaddvvookkaatteenn,, Klækken............................................................................................................................bo@jus.no
221199 21.-22. sep. ØØkkoonnoommiiffoorrssttååeellssee,, Oslo ..................................................................................................................................bo@jus.no
221100 27. sep. RReeggnnsskkaappssfføørriinngg ii aaddvvookkaatt-- //rreettttsshhjjeellppssvviirrkkssoommhheett,, Bergen......................................................................anh@jus.no
221122 12. okt. MMeeddiieerreetttt,, Oslo ..........................................................................................................................................juskurs@jus.no

12.-13. okt. OOmmssttøøtteellssee ii kkoonnkkuurrss,, Lillehammer ..........................................................................................................juskurs@jus.no
221188 12.-13. okt. DDeett åårrlliiggee hheellsseerreettttsskkuurrsseett,, Drammen ....................................................................................................juskurs@jus.no

12.-13. okt. NNoorrddiicc LLaawwyyeerrss AAccaaddeemmyy:: AAnnsseetttteellsseessrreetttt,, København ........................................................................juskurs@jus.no
222266 12.-14. okt. SSjjøørreetttt oogg ttrraannssppoorrttrreetttt,, Hurtigruta Tromsø-Trondheim ..........................................................................juskurs@jus.no

13.-14. okt. DDeett åårrlliiggee ssiivviillpprroosseesssskkuurrsseett,, Trondheim ................................................................................................juskurs@jus.no
222277 18. okt. VVeennttuurreeiinnvveesstteerriinnggeerr -- vvaallgg aavv iinnvveesstteerriinnggssiinnssttrruummeenntt 

oogg kkaappiittaallssttrruukkttuurr ii nnoorrsskkee aakkssjjeesseellsskkaappeerr ,, Oslo ..................................................................................juskurs@jus.no
221111 18. okt. RReeggnnsskkaappssfføørriinngg ii aaddvvookkaatt-- //rreettttsshhjjeellppssvviirrkkssoommhheett,, Trondheim ................................................................anh@jus.no
221155 18.-20. okt. DDrraaffttiinngg CCoonnttrraaccttss iinn EEnngglliisshh,, London............................................................................................................tsb@jus.no

19.-20. okt. GGrruunnnnlleeggggeennddee sskkaatttteerreetttt,, Oslo ..............................................................................................................juskurs@jus.no
19.-20. okt. DDeett åårrlliiggee ppllaann-- oogg bbyyggnniinnggssrreettttsskkuurrsseett,, Trondheim ..............................................................................juskurs@jus.no

221144 19.-20. okt. RReeggnnsskkaappssffoorrssttååeellssee -- iinnnnfføørriinngg,, Oslo ............................................................................................................bo@jus.no
221177 20.-21. okt. PPeerrssoonnsskkaaddeeeerrssttaattnniinngg ttrriinnnn IIII,, Tjøme ....................................................................................................juskurs@jus.no

26.-27. okt. OOmmssttøøtteellssee ii kkoonnkkuurrss,, Tromsø ..................................................................................................................juskurs@jus.no
26.-27. okt. FFaannggsstt-- oogg ffiisskkeerriirreetttt,, Ålesund..................................................................................................................juskurs@jus.no
26.-27. okt. DDeett åårrlliiggee bboolliigg-- oogg hhuusslleeiieerreettttsskkuurrsseett,, Sandefjord ................................................................................juskurs@jus.no

222200 26.-27. okt. ØØkkoonnoommiiffoorrssttååeellssee,, Kristiansand ......................................................................................................................bo@jus.no
221133 31. okt. IInnnnfføørriinnggsskkuurrss ii bbøørrss-- oogg vveerrddiippaappiirrrreetttt,, Oslo ........................................................................................juskurs@jus.no
222288 3.-4. nov. DDeett åårrlliiggee sseellsskkaappssrreettttsskkuurrsseett,, Stavanger................................................................................................juskurs@jus.no

3.-4. nov. DDeett åårrlliiggee ffaammiilliiee-- oogg aarrvveerreettttsskkuurrsseett,, Sandefjord ..................................................................................juskurs@jus.no
9.-10. nov. FFoorruumm TTeelleekkoomm,, Klækken ..........................................................................................................................juskurs@jus.no
9.-10. nov. GGrruunnnnlleeggggeennddee aarrbbeeiiddssrreetttt,, Oslo ............................................................................................................juskurs@jus.no

222299 10.-11. nov. DDeett åårrlliiggee ppeerrssoonnsskkaaddeeeerrssttaattnniinnggssrreettttsskkuurrsseett,, Sandefjord....................................................................juskurs@jus.no
13.-14. nov. EEttiikkkksseemmiinnaarr ffoorr ddoommmmeerree,, aaddvvookkaatteerr oogg ppååttaalleejjuurriisstteerr,, Oslo ............................................................juskurs@jus.no

14. nov. KKuurrss ii ooffffeennttlliiggee aannsskkaaffffeellsseerr,, Oslo ..........................................................................................................juskurs@jus.no
16.-17. nov. GGrruunnnnkkuurrss ii bbyyggggeekkoonnttrraakktteerr oogg eennttrreepprriisseerreetttt,, Oslo ..........................................................................juskurs@jus.no

222211 16.-17. nov. ØØkkoonnoommiiffoorrssttååeellssee,, Oslo ..................................................................................................................................bo@jus.no
222233 16.-18. nov. DDeett åårrlliiggee aajjoouurrfføørriinnggsskkuurrsseett,, Tromsø......................................................................................................juskurs@jus.no

20. nov. NNyy ttvviisstteelloovv,, Bergen ..................................................................................................................................juskurs@jus.no
222244 23.-25. nov. DDeett åårrlliiggee aajjoouurrfføørriinnggsskkuurrsseett,, Bergen......................................................................................................juskurs@jus.no
222255 30. nov.-2. des. DDeett åårrlliiggee aajjoouurrfføørriinnggsskkuurrsseett,, Oslo ..........................................................................................................juskurs@jus.no

4.-5. des. SSeemmiinnaarr ii ssttrraaffffeerreetttt oogg ssttrraaffffeepprroosseessss ffoorr ddoommmmeerree,, aaddvvookkaatteerr oogg ppååttaalleejjuurriisstteerr,, Bergen..............juskurs@jus.no

AADDVVOOKKAATTAASSSSIISSTTEENNTT DDNNAA SSTTUUDDIIEETT
220066 4.-8. sep. AAddvvookkaattaassssiisstteenntt DDNNAA--ssttuuddiieett,, 33.. ssaammlliinngg,, Oslo ..........................................................................................bo@jus.no

3.-4. nov. DDeett åårrlliiggee aajjoouurrfføørriinnggsskkuurrsseett ffoorr AAddvvookkaattaassssiisstteenntt DDNNAA,, Sandefjord..........................................................bo@jus.no
220077 13.-17. nov. AAddvvookkaattaassssiisstteenntt DDNNAA--ssttuuddiieett,, 44.. ssaammlliinngg,, Oslo ..........................................................................................bo@jus.no

Kursene legges
fortløpende ut på
www.juskurs.no 

Juristkontakt

Kursoversikt høsten 2006


