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Fra:                                    Ørnulf Rasmussen
Sendt:                                7. september 2018 13:06
Til:                                      Marianne Hauger
Emne:                                Høringsuttalelse sidegjøremål


Høringsuttalelse til utredning om sidegjøremål som advokat.


Det hadde vært ønskelig om utredningen hadde berørt FOR 1996-12-20-1162 
(Advokatforskriften) § 1-4. 
Denne gjelder betenkningsvirksomhet. Slik har tradisjonelt har vært drevet av 
universitetsansatte jurister. 


Reguleringen synes å bygge på den forutsetning at Justisdepartementet legger til grunn at slik 
virksomhet legitimt kan drives innenfor den formelle ramme av advokatvirksomhet. Det 
innebærer at det etableres et oppdrags-/klientforhold.


Det ville være avklarende hvis fakultetet eksplisitt omtaler også dette, i den videre behandling 
av saken.


med vennlig hilsen
Ørnulf Rasmussen








From: Terje Einarsen
To: Karl Harald Søvig; Øystein L. Iversen
Cc: Tore Lunde
Subject: Fak.styret, saken om advokatvirksomhet som sidegjøremål
Date: 15. oktober 2018 10:32:49
Attachments: hrsiv_avgjorelse_hr-2018-1887-u.pdf


Det vises til saken om sidegjøremål, advokatvirksomhet, og våre tidligere inngitte
bemerkninger til saken.


Det bes om at også denne eposten og vedlegget til denne fremlegges for sak.styret i
sakens anledning.


Vedlegget inneholder en kjennelse fra Høyersteretts ankeutvalg om adgangen til
fremleggelse av skriftlige innlegg i medhold av tv.l. § 15-8. 


Poenget med dette her er følgende:


(1) Advokat og professor ved UiO prosederer saker for retten i beste velgående. Et enkelt
søk i Lovdata på "advokat Mads Andenæs" viser en rekke treff fra de senere år. 


Dette viser at det stadig er mulig drive advokatvirksomhet som professor i Oslo. Vi har
tidligere stilt spørsmål ved riktigheten av at Oslo har så strenge regler for sidegjøremål som
fak.styret i Bergen tidligere synes å ha lagt til grunn. En annen ting er at vi for vår
del fastholder at regelverket ved det juridiske fakultet ved UiO og praktiseringen av det der
har liten eller ingen relevans for hvordan det felles regelverket ved UiB skal forstås og
praktiseres. 


(2) Advokatfullmektig Eirik Bjørge som representerte Mads Andenæs for HR i denne saken
er Professor of Law, University of Bristol (UK). 


http://www.bristol.ac.uk/law/people/eirik-bjorge/index.html


Så vidt vi vet har han ikke ved dette forbrudt seg mot noe sidegjøremålsforbud ved dette
britiske universitetet fordi om han har en bistilling som advokatfullmektig i Norge. Ved
universiteter i Storbritannia anses det så vidt vi har kunnet bringe i erfaring som utmerket
at jussprofessorer av og til også prosederer prinsipielle saker for domstolene, til og med
som en faglig svakhet hvis man ikke er i stand til det.


(3) Vedlagte sak er et eksempel på hvor nyttig det kan være av  hensyn til rettssikkerheten
og et best mulig beslutningsgrunnlag for HR at også advokater med akademisk ballast
opptrer for domstolene i saker som reiser prinsipielle spørsmål. 


På vegne av Tore Lunde og undertegnede,



mailto:Terje.Einarsen@uib.no

mailto:Karl.Sovig@uib.no

mailto:Oystein.Iversen@uib.no

mailto:Tore.Lunde@uib.no

http://www.bristol.ac.uk/law/people/eirik-bjorge/index.html
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Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse - HR-2018-1887-U



Instans Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse
Dato 2018-10-05
Publisert HR-2018-1887-U
Stikkord Sivilprosess. Bevisfremleggelse. Skriftlige innlegg.
Sammendrag I asylsak som skal behandles i lagmannsretten hadde lagmannsretten tillatt 



fremlagt to skriftlige innlegg i medhold av tvl. § 15-8. Innleggene var skrevet av 
henholdsvis European Network on Statelessness og FNs høykommissær for 
flyktningers regionale representasjon i Nord-Europa og skulle belyse fortolkningen 
av FNs konvensjon om statsløses stilling av 28. september 1954. Staten anførte 
blant annet at inneleggene gikk ut over det å «belyse allmenne interesser» og 
således falt utenfor rammen av tvl. § 15-8. Ankeutvalget kom som lagmannsretten 
til at innleggene kunne fremlegges. Det viste til at tvl. § 15-8 er en nyvinning i 
norsk sivilprosess og at bestemmelsen lett kan komme i et spenningsforhold til de 
regler som tvisteloven ellers har om muntlighet og fremleggelse av bevis for 
rettssetninger. Nøyaktig hvor grensen skal gå for når et innlegg må tilbakevises vil 
i noen grad bero på skjønn. Anken over lagmannsrettens kjennelse ble forkastet. 
(Foreløpig sammendrag ved Lovdata)



Saksgang Borgarting lagmannsrett – Høyesterett HR-2018-1887-U, (sak nr. 18-141512SIV-
HRET), sivil sak, anke over kjennelse.



Parter Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot A og B 
(advokat Mads Andenæs v/advokatfullmektig Eirik Bjørge).



Forfatter Dommerne Utgård, Bull og Berg.
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(1) Saken gjelder spørsmål om skriftlige innlegg fremsatt i medhold av tvisteloven § 15-8 skal 
tilbakevises.



(2) A og B har anført å være statsløse feyli-kurdere og søkte om asyl i Norge 23. desember 2011. UDI 
avslo søknadene 10. april 2013. A og B påklaget vedtaket, og UNE avslo klagen ved vedtak av 22. 
januar 2014. A og B fremmet 24. februar 2014 en anmodning om omgjøring av vedtaket om 
avslag på klagen. UNE fattet beslutning 16. mars 2016 om ikke å omgjøre vedtaket. Vedtaket av 
22. januar 2014 og beslutningen av 16. mars 2015 ble angrepet ved søksmål.



(3) Oslo tingrett avsa 13. februar 2017 dom med slik slutning:
«1. Staten v/Utlendingsnemnda frifinnes.
2. Partene bærer egne sakskostnader.»



(4) A og B anket dommen. Etter tingrettens dom fattet UNE 18. april 2017 ny beslutning – på 
grunnlag av ny anmodning om omgjøring fra A og B – om ikke å omgjøre vedtaket av 22. januar 
2014. Denne beslutningen er også brakt inn i saken for lagmannsretten.



(5) Ankesaken var opprinnelig berammet til 26. og 27. juni 2018. Den er nå berammet til 23. og 24. 
mai 2019.



(6) Den 25. mai 2018 mottok lagmannsretten et skriftlig innlegg med tittel «amicus curiae» fra 
European Network on Statelessness v/generalsekretær Gábor Gyulai. Innlegget var angitt å være 
fremsatt i medhold av tvisteloven § 15-8. Gyulai var opprinnelig tilbudt som vitne av A og B, men 
ble frafalt etter innlegget var fremsatt. Innholdet i innlegget fra ENS består i rettslig 
argumentasjon i As og Bs favør, knyttet til fortolkningen av FNs konvensjon om statsløses stilling 
av 28. september 1954.



(7) Staten anførte at innlegget skulle tilbakevises etter tvisteloven § 15-8 annet ledd.



(8) Borgarting lagmannsrett traff 14. juni 2018 beslutning om at innlegget ikke tilbakevises.



(9) A og B sendte et nytt prosesskriv 12. juni 2018 med et vedlagt brev av 11. juni 2018 fra FNs 
høykommissær for flyktningers regionale representasjon i Nord-Europa v/ Wilfried Buchhorn. 
Brevet er adressert til prosessfullmektigene for A og B og inkluderer et vedlegg på 15 sider som 
inneholder rettslig argumentasjon i deres favør knyttet til fortolkningen av FNs konvensjon om 
statsløses stilling av 28. september 1954.



(10) Staten anførte at innlegget skulle tilbakevises etter tvisteloven § 15-8 annet ledd.



(11) Borgarting lagmannsrett avsa 21. juni 2018 kjennelse med slik slutning:
«1. Avgjørelsen om å ikke tilbakevise det skriftlige innlegget fra European Network of 



Statelessness omgjøres ikke.
2. Det skriftlige innlegget fra FNs høykommissær for flyktninger tilbakevises ikke.
3. Begjæringen om omberamming av ankeforhandlingen tas til følge.»



(12) Staten v/Utlendingsnemnda har anket både beslutningen 14. juni 2018 og kjennelsen 21. juni 2018 
til Høyesterett. Anken gjelder lovanvendelsen og saksbehandlingen. Staten anfører at 
lagmannsretten har tolket tvisteloven § 15-8 første ledd feil når det godtas fremleggelse av det som 
i realiteten er prosederende partsinnlegg om forståelsen av rettsregler. Dersom slike innlegg kan 
tillates etter § 15-8, anfører staten subsidiært at slik tillatelse må ledsages av en reell mulighet til 





http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A715-8
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kontradiksjon overfor innleggenes forfattere. Endelig gjør staten gjeldende at det er en 
saksbehandlingsfeil når lagmannsretten ikke har behandlet statens anmodninger om at staten må 
gis anledning til å avhøre innleggsforfatterne som vitner i saken.



(13) A og B har tatt til motmæle. De gjør gjeldende at § 15-8 ikke setter skranker for innlegg som 
støtter den ene parts rettslige standpunkter – noe vilkår om nøytralitet til saken oppstiller 
bestemmelsen ikke. For øvrig oppfyller innleggene vilkårene i § 15-8.



(14) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at lagmannsrettens beslutning 14. juni 2016 er erstattet av 
kjennelsen 21. juni 2016, og at det derfor ikke er nødvendig til å ta særskilt stilling til 
beslutningen. Kjennelsen er avsagt av lagmannsretten som første instans. Anken gjelder 
lagmannsrettens rettsanvendelse og saksbehandling, og ankeutvalget har full kompetanse, jf. 
tvisteloven § 30-3 første ledd, jf. § 29-3 første ledd.



(15) Spørsmålet i saken er om innlegg inngitt av European Network on Statelessness og FNs 
høykommissær for flyktningers regionale representasjon i Nord-Europa skulle ha vært tilbakevist 
av lagmannsretten fordi innleggene innholdsmessig går utover rammen for innlegg i henhold til § 
15-8. Begge innlegg argumenterer for en bestemt forståelse av FNs konvensjon om statsløses 
stilling av 28. september 1954. Staten har anført at innleggene i realiteten er prosederende 
partsinnlegg om forståelsen av rettsregler til fordel for statens motparter i saken og dermed faller 
utenfor § 15-8.



(16) Anken om rettsanvendelsen gjelder tvisteloven § 15-8, som lyder slik:



«(1) Skriftlig innlegg til å belyse allmenne interesser som en sak reiser, kan gis av 
foreninger og stiftelser innenfor rammen av deres formål og naturlige virkeområde, eller 
et offentlig organ innenfor sitt ansvarsområde



(2) Innlegget gis ved prosesskriv. Retten kan ved kjennelse tilbakevise innlegget hvis det i 
form, omfang eller innhold er dårlig egnet til å belyse allmenne interesser i saken. Blir 
innlegget ikke tilbakevist, inngår det i avgjørelsesgrunnlaget i saken og oversendes 
partene.»



(17) Ankeutvalget peker på at foreninger og stiftelser innenfor sitt formål og naturlige virkeområde, og 
offentlige organer innenfor sitt ansvarsområde, sjelden vil være helt nøytrale til de spørsmål som 
kommer opp i rettssaker som interesserer dem. Tvert om vil de ofte ha en klar interesse i at 
domstolen legger til grunn, eller tar avstand fra, en viss generell forståelse av en rettsregel eller av 
andre forhold. Det vil nettopp være denne interessen som fører til innlegget. Følgelig kan det ikke 
være et krav at innlegg i medhold av § 15-8 skal være nøytrale.



(18) En grense ligger i at innlegget må belyse «allmenne interesser» og altså gi uttrykk for synspunkter 
som har betydning utover den enkelte sak. Dersom innlegget kommenterer anvendelsen av en 
rettsregel på det konkrete faktum i saken, eller hvordan bevisene i saken bør bedømmes, faller 
innlegget utenfor rammene for § 15-8. Men i den grad innlegget holder seg på det generelle plan, 
kan det ikke være avgjørende at det i den aktuelle saken kan ha avgjørende betydning for sakens 
utfall hvordan man stiller seg til dette generelle spørsmålet.



(19) Forarbeidene gir støtte til en slik forståelse av § 15-8. I Ot.prp.nr.51 (2004–2005) side 244 er det 
uttalt at en adgang til skriftlige innlegg iblant vil kunne tjene som alternativ til partshjelp og 
dermed bidra til å forenkle den muntlige forhandling. I dette ligger en aksept av at innlegget i 
praksis kan støtte opp om den ene partens syn i saken. Det heter videre samme sted at innlegget 
må kunne tilbakevises «særlig hvis det har en form eller omfang som gjør det lite egnet til 
belysning av allmenne interesser». Heller ikke dette tyder på at et nøytralt innhold er et vilkår, så 
lenge innlegget belyser allmenne interesser.
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(20) I den grad argumentasjonen fremstår som ensidig, vil naturligvis partene kunne påpeke dette 
overfor retten. Når det videre heter i proposisjonen, fortsatt på samme sted, at partene må kunne 
kreve avgiveren av innlegget innkalt som vitne for eventuell utdypning, ligger det i dette en aksept 
av at heller ikke behovet for en slik utdypning i seg selv innebærer at innlegget må tilbakevises. 
Det kan riktignok være at avgiveren ikke har vitneplikt etter tvisteloven § 24-1, men i praksis vil 
nok avgiveren se seg tjent med å stille opp, eventuelt gjennom fjernavhør. Alternativet vil gjerne 
være at retten ikke legger særlig vekt på innlegget.



(21) Ankeutvalget forstår på dette grunnlaget ikke uttalelsen i forarbeidene slik at det kan oppstilles 
som et formelt vilkår for å godta innlegget, at avgiveren stiller opp som vitne. Her må de vanlige 
vitnereglene anses tilstrekkelige, slik lagmannsretten har lagt til grunn.



(22) I saken her er innlegget fra FNs høykommissær fremsendt gjennom prosessfullmektigen til statens 
motpart. I praksis er det knapt til å unngå at interesseorganisasjoner og offentlige organer kan ha 
blitt gjort oppmerksom på saken av den parten som antar at et innlegg fra organisasjonen vil styrke 
partens sak, og blitt oppfordret til å avgi innlegg. Da bør § 15-8 ikke forstås slik at bestemmelsen 
stiller seg i veien for full åpenhet om dette.



(23) Det skal erkjennes at tvisteloven § 15-8 lett kan komme i et spenningsforhold til de regler som 
tvisteloven ellers har om muntlighet og fremleggelse av bevis for rettssetninger. I spesialmotivene 
til § 15-8 i Ot.prp.nr.51 (2004–2005) side 421 er det uttalt at tilbakevisning av innlegg også kan 
skje dersom innlegget i virkeligheten er en omgåelse av de begrensninger som gjelder for partenes 
adgang til skriftlige innlegg. Selv om det må være et naturlig utgangspunkt at § 15-8 ikke skal 
brukes til å omgå tvistelovens øvrige regler, har imidlertid bestemmelsen i seg selv betydning for 
hva som i denne sammenheng kan regnes som omgåelse. Bestemmelsen, som er en nyskapning i 
norsk sivilprosess, legger opp til en form for innlegg som ellers ikke ville ha vært mulig. Det kan 
for eksempel ikke være slik at et innlegg som kommenterer tolkningen av en rettsregel på det 
generelle plan og i tråd med de allmenne interesser avgiverorganisasjonen representerer, faller 
utenfor § 15-8 bare fordi et innlegg med samme innhold avgitt av en ekspert på oppdrag fra en av 
partene i saken ville ha falt inn under bestemmelsen i tvisteloven § 11-3 om at juridiske 
utredninger foranlediget av saken bare kan legges frem med samtykke fra sakens parter.



(24) Nøyaktig hvor grensen skal gå for når et innlegg skal tilbakevises, vil også etter de retningslinjer 
som her er trukket opp i noen grad bero på et skjønn. Retten må i denne forbindelse også kunne 
legge vekt på praktiske hensyn og partenes behov for å kunne forberede seg på å kommentere 
innlegget. Ankeutvalget peker i denne forbindelse på avgjørelsen i HR-2017-1917-F. Der ble et 
innlegg tilbakebevist med den begrunnelsen at det var fremsatt kort tid før ankeforhandlingene 
skulle begynne, og at opplysningene i innlegget om forvaltningspraksis var av en slik karakter at 
ankemotpartene selv kunne ha påberopt seg dem under saksforberedelsen, dersom de hadde ønsket 
det. En ankeinstans bør være varsom med å overprøve slike vurderinger. Det vil uansett være en 
uskarp grense mellom slike vurderinger og det skjønnet som § 15-8 annet ledd gir anvisning på.



(25) Ankeutvalget kan på dette grunnlag ikke se at det var feil av lagmannsretten å tillate fremleggelsen 
av innleggene fra European Network on Statelessness og FNs høykommissær for flyktningers 
regionale representasjon i Nord-Europa.



(26) Begge innlegg er inngitt på engelsk uten oversettelse. Ifølge tvisteloven § 15-8 annet ledd skal 
innlegg inngis som prosesskriv, og etter domstolloven § 136 skal prosesskriv være skrevet på 
norsk eller ledsages av en oversettelse til norsk. Det kan gjøres unntak når «alle vedkommende» 
forstår språket. Det innebærer at de skal kunne forstå innlegget uten oversettelse. Ved anvendelsen 
av tvisteloven § 15-8 vil dette spørsmålet i praksis inngå i den bredere vurderingen etter 
bestemmelsens annet ledd av om innlegget er dårlig egnet «i form, omfang eller innhold». Språket 
synes ikke å ha vært et tema i saken her, og ankeutvalget forstår lagmannsrettens kjennelse slik at 
den innebærer en underforstått godtakelse av at innlegget inngis bare på engelsk.
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(27) Staten har videre anført at lagmannsretten har begått en saksbehandlingsfeil ved ikke å behandle 
statens subsidiære anmodning om at staten måtte gis anledning til å avhøre innleggsforfatterne 
som vitner i saken. Lagmannsretten har imidlertid bemerket at staten ikke er avskåret fra å 
påberope seg forfatteren av skrivet som vitne dersom man mener det er behov for det. I dette 
ligger at lagmannsretten har vurdert anførselen, men kommet til at det ikke kan stilles som vilkår 
for å tillate fremleggelse av innlegget at forfatteren avhøres som vitne. Dette er i 
overensstemmelse med ankeutvalget syn, slik det er redegjort for dette ovenfor.



(28) Anken må etter dette forkastes.



(29) Ankemotpartene har krevd seg tilkjent sakskostnader, og ankeutvalget ser ikke grunnlag for å 
gjøre unntak fra hovedregelen i tvisteloven § 20-2 om at den part som har vunnet, har krav på å få 
dekket sine sakskostnader. Kostnadskravet er ikke spesifisert. Det kan da ikke tilkjennes mer enn 
15 000 kroner med tillegg av merverdiavgift. Anken var bredt og prinsipielt anlagt, og det samme 
var anketilsvaret. Det tilkjennes 18 750 kroner.



(30) Avgjørelsen er enstemmig.



SLUTNING:
1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler staten v/Utlendingsnemnda 18 750 – 



attentusensyvhundreogfemti – kroner til A og B innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av 
denne kjennelse. 
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Terje Einarsen
15. september 2018
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SIDEGJØREMÅL VED DET JURIDISKE FAKULTET – OPPFØLGING AV 


STYREVEDTAK AV 6. JUNI 2017  
__________________________________________________________________________ 


 


Bakgrunn 


Styret ved Det juridiske fakultet gjorde i sak 59/17 følgende vedtak (møte 6. juni 2017), mot 


to stemmer: 


«For fast ansatte i vitenskapelig stilling ved Det juridiske fakultet, er det ikke anledning til å 


ha følgende sidegjøremål: 


 Partnerskap i advokat- eller rådgivingsselskap 


 Fast ansettelse i advokat- eller rådgivingsselskap 


 Langvarig oppdragsavtale med advokat- eller rådgivingsselskap som går ut over et 


bestemt oppdrag 


Styret kan gi dispensasjon fra disse reglene.  


Dekanen får fullmakt til nærmere å avklare avvikling av eksisterende sidegjøremål som 


rammes av disse retningslinjene, imidlertid slik at avvikling skal skje innen 1.6.2018.» 


Saken kom opp i styremøtet den 6. juni som en sak under eventuelt. Bakgrunnen var 


styresak 102/16 (møte 13. desember 2016), hvor fakultetsstyret ba ledelsen om å sette i 


gang en prosess for å vedta retningslinjer for sidegjøremål tilsvarende de som finnes ved 


UiO innen sommeren 2017. 


I etterkant av styrets vedtak tok noen vitenskapelig ansatte kontakt med dekanen og stilte 


spørsmål ved om fakultetet i sitt vedtak gikk ut over sin kompetanse og vedtok mer 


innskrenkende regler for sidegjøremål for Det juridiske fakultet, enn det universitetets 


sentrale retningslinjer fastsetter. I tillegg problematiserte de saksbehandlingen. Siden saken 


kom opp under eventuelt, hadde den ikke hadde vært forelagt organisasjonene. 


På bakgrunn av henvendelsen fra de ansatte ble saken fremmet på nytt i styremøtet 24. april 


2018 (sak 30/18, se også sak 23/18 som ble trukket før styremøtet). I forkant av styresaken 


hadde fakultetet bedt universitetet sentralt om å redegjøre for om fakultetets vedtak var 


innenfor UiBs reglement (se nærmere nedenfor) og tre ansatte hadde også skrevet et eget 


brev om saken (vedlagt). Styret uttalte i møtet 24. april at vedtaket i sak 59/17 om 


restriksjoner på advokatvirksomhet skulle anses som en presisering av gjeldende prinsipper 


for sidegjøremål som gjelder for Universitetet i Bergen. Styret ga videre dekanen fullmakt til å 







nedsette en komité for komme med forslag til retningslinjer for adgangen til sidegjøremål og 


behandlingen av slike saker. Komiteen avga sin innstilling 25. juli 2018 (vedlegg 1). 


Innstillingen har vært sendt på høring blant de ansatte, og høringssvarene er inntatt som 


vedlegg 2-4. Dekan og fakultetsdirektør fremmer nå saken for styret for endelig behandling. 


 


Universitetets rammer for sidegjøremål 


Universitetet i Bergen har vedtatt prinsipper for sidegjøremål (vedtatt av universitetsstyret 25. 


oktober 2012). Prinsippene har som uttalt formål å klargjøre rammene som de ansatte har for 


å ta på seg sidegjøremål. Dessuten skal prinsippene legge opp til åpenhet om mulige 


interessekonflikter. Etter pkt. 1 er sidegjøremål positivt så lenge det ikke: 


 Hemmer eller sinker det ordinære arbeid 


 Vil kunne skade universitetets anseelse 


 Medfører sammenblanding av egne/oppdragsgivers og universitetets ressurser 


Prinsippene inneholder en tre-deling av sidegjøremål. Sidegjøremål uten registreringsplikt (f. 


eks. bedømmelser og fagfellevurdering), sidemål med registreringsplikt (f. eks. opprettelse 


av enkeltpersonforetak) og sidemål som krever søknad og godkjenning. Prinsippene setter i 


punkt 4 opp følgende kulepunkter over sidegjøremål som ikke tillatt uten skriftlig avtale med 


universitetet 


 Sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til universitetets virksomhet 


 Sidegjøremål som er av spesielt langvarig eller omfattende karakter 


 Sidegjøremål som er egnet til å skape tvil om den ansattes lojalitet, vilje eller evne til 


å utføre sitt arbeid ved universitetet på den måten stillingens og universitetets formål 


tilsier. 


 Sidegjøremål som mer enn sporadisk kan være egnet til å reise tvil om den ansattes 


habilitet i saker vedkommende har ansvar for ved universitetet 


 Sidegjøremål som innebærer bruk av universitetets ressurser/ øvrige infrastruktur 


utover det rent sporadiske. En avtale skal i slike tilfeller regulere vilkårene for bruk av 


universitetets ressurser 


Reglene om sidegjøremål inneholder i punkt 6 nærmere regler om saksbehandlingen, 


herunder registrering (bruk av Paga). Avslag på søknad om å påta seg eller fortsette med et 


sidegjøremål, inkludert det å avslå avtaler som nevnt i punkt 4, forelegges fakultetsstyret 


eller universitetsdirektøren for avgjørelse. Det skal gis et begrunnet forslag om at det 


registrerte sidegjøremålet ikke godkjennes. 


I tillegg til prinsippene for sidegjøremål er det fastsatt en ytre ramme for hvilke sidegjøremål 


som er tillatt i «10 etiske regler for UiB» vedtatt av universitetsstyret i 2006 (se særlig pkt. 9 


om interessekonflikter og sidegjøremål): 


«En universitetsansatt kan ikke delta i konkurrerende virksomhet eller inneha 


sidegjøremål som er uforenlige med universitetets interesser, eller som er egnet til å 


svekke tilliten til universitetet, selv om vedkommende ellers skjøtter sine faglige 


oppgaver tilfredsstillende. Med sidegjøremål forstås her arbeid som utføres og verv 


som innehas i tillegg til den ordinære universitetsstillingen, uansett om arbeidet eller 







vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap 


som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.» 


Som nevnt foran har fakultetet bedt om en vurdering av fakultetsstyrets vedtak i juni 2017 


opp mot universitetets rammer for sidegjøremål. 


 


Notat datert 31. januar 2018 fra Universitetsdirektørens kontor  


I notat av 31. januar 2018 har Universitetsdirektørens kontor uttalt blant annet følgende: 


«Tolkning av Prinsipper for sidegjøremål – hvilke sidegjøremål kan man nekte? 


Det er ikke gitt nærmere veiledning om hvordan de skjønnsmessige kriteriene i 


prinsippene for sidegjøremål skal praktiseres. Det er fakultetet som avgjør 


søknadene, men HR-avdelingen bistår på forespørsel. Det følger av prinsippene at 


avslag skal forelegges fakultetsstyret eller universitetsdirektør for avgjørelse. Det skal 


gis et begrunnet forslag om at det registrerte sidegjøremålet ikke godkjennes.  


Utgangspunktet om at sidegjøremål er positivt, innebærer at det ligger en 


begrensning i forhold til hvilke sidegjøremål som kan nektes. Fakultetene kan ikke 


forby sidegjøremål som ikke faller inn under minst ett av punktene listet opp over i 


prinsippene (hemmer/sinker arbeid, skade anseelse, sammenblanding) eller de etiske 


reglene.  


Det må derfor foretas en tolkning av om partnerskap, fast ansettelse eller langvarig 


oppdragsavtale faller inn under et av de tre punktene som er nevnt i prinsippene for 


sidegjøremål eller i opplistingen i 10 etiske regler. 


UiB har ikke gitt noen nærmere holdepunkter for hvor terskelen skal ligge for å avslå 


et sidegjøremål og det er et tolkningsspørsmål hvor mye som skal til for å komme 


over terskelen her.  


Begrunnelsen for fakultetets vedtatte begrensning i adgangen til sidegjøremål er at en 


ser det som uheldig med faste/sterke bindinger til advokatfirma/rådgivningskontorer. 


Det synes å være en rimelig tolkning at slike bindinger kan føre til at det stilles 


spørsmål ved hvor den ansattes lojalitet vil ligge dersom spørsmålet skulle komme på 


spissen. Bindingene vil dermed kunne påvirke tilliten til forskningens uavhengighet. 


Fakultetet sin tolkning anses som en presisering av prinsippene og ikke i motstrid til 


prinsippene. Dersom det er tvil i et konkret tilfelle, har fakultetet hjemmel til å gi 


dispensasjon fra hovedregelen.»  


 


Styrebehandling 24. april 2018 


Saken ble lagt frem for styret ved Det juridiske fakultet 24. april 2018, sak 30/18. I forkant 


hadde Terje Einarsen, Tore Lunde og Erik Monsen skrevet to notater (datert 16. og 19. april, 


inntatt som del av vedlegg 4), og ti ansatte hadde skrevet under på en oppmoding om å 


oppheve vedtaket fra juni 2017 eller å utsette saken og gi den en grundigere behandling. 


Styret fattet følgende vedtak:  







«Fakultetsstyret anser vedtaket i sak 59/17 som en presisering av gjeldende 


prinsipper for sidegjøremål som gjelder for Universitetet i Bergen. Fast ansettelse 


eller partnerskap i advokatfirma eller rådgivingsselskap er problematisk i henhold til 


de overordnede utgangspunktene om at sidegjøremål bare er positivt dersom det ikke 


hemmer eller sinker det ordinære arbeidet, eller ikke vil kunne skade universitetets 


anseelse.  


Dekanen får fullmakt til å gi mandat og nedsette en komité til å komme med forslag til 


retningslinjer for adgangen til sidegjøremål og behandlingen av slike saker.  


Godkjente sidegjøremål blir ikke berørt før det foreligger nytt vedtak i saken.» 


 


Oppnevning av komité 


På bakgrunn av styrevedtaket oppnevnte dekanen i brev av 16. mai 2018 professor Ernst 


Nordtveit og førsteamanuensis Tine Eidsvaag til å nærmere retningslinjer. Komiteen ble gitt 


følgende mandat:  


«På bakgrunn av styrevedtaket nedsettes en komité som skal komme med forslag til 


utforming av nærmere retningslinjer for fast ansatte som ønsker sidegjøremål som 


advokat. Komiteen skal i tråd med styrevedtak i sak 30/18 legge til grunn at fakultetet 


skal ha retningslinjer som legger begrensninger på denne typen sidegjøremål, og 


komiteens oppgave er å legge frem forslag til hvordan en nærmere regulering kan 


utformes. Reguleringen må være innenfor de rammene som følger av arbeidsrettslige 


normer og UiBs regelverk. 


Komiteen bes komme med forslag både til den nærmere utformingen av 


retningslinjene og saksbehandlingen. Komiteen bes særlig vurdere om det kan være 


aktuelt å tidsbegrense denne typen sidegjøremål (med adgang til forlengelse). Videre 


bes komiteen om å innhente opplysninger om praksis ved fakultetene i Oslo og 


Tromsø. Komiteen velger selv sin arbeidsform. Fagpersoner som blir berørt av 


nærmere retningslinjer må få anledning til å komme med innspill.» 


Komiteen leverte sin innstilling 25. juli 2018. I innstillingen skriver komiteen innledningsvis 


blant annet følgende: 


«Komiteens tolkning av mandatet:  


Det fremgår av mandatet at komiteens oppdrag er begrenset til utforming av nærmere 


retningslinjer for fast ansatte som ønsker sidegjøremål som advokat. Sett i lys av 


styresak 30/18, tolker komiteen mandatet til også å omfatte sidegjøremål som fast 


ansettelse eller partnerskap i rådgivingsselskap. Mandatet omfatter ikke sidegjøremål 


for midlertidig ansatte. 


Det fremgår av mandatet og styrevedtak at en prinsipielt ønsker en regulering av 


sidegjøremål som advokat og rådgiver, og komiteen skal utforme nærmere 


retningslinjer for slike sidegjøremål. Det fremgår likevel at dette skal skje innenfor de 


rammer som følger av alminnelige regler og universitetets reglement. Komiteen vil 


derfor måtte drøfte de grensene for regulering som følger av dette. Komiteen skal ikke 







ta stilling til regulering av sidegjøremål generelt og vil derfor ikke gå inn på en 


diskusjon av adgangen til sidegjøremål, ut over det som er nødvendig for å ta stilling 


til det som følger av mandatet.» 


 


Om komiteens innstilling 


I innstillingen drøfter komiteen blant annet om «advokatvirksomhet i seg selv er uforenlig 


med å være ansatt ved universitetet». Komiteen kommer til at så ikke er tilfelle. Komiteen 


skriver nærmere om dette: 


«Universitetet som arbeidsgiver har likevel en legitim interesse i å sikre at ansatte 


ikke opptrer på en måte som svekker deres rolle som uavhengig vitenskapsperson, 


eller at virksomheten får for stort omfang. Dette tilsier et krav om at den ansatte selv 


må ha kontroll med hvem han eller hun representerer og omfanget av virksomheten. 


Det må også være mulig for fakultetet å ha kontroll med dette. 


Partnerskap eller permanent tilsetting i advokatfirma eller rådgivningsfirma, vil 


imidlertid av de grunner som nevnt vanskelig kunne godtas. Komiteen mener derimot 


at det ikke er tilstrekkelig grunn til helt å avskjære adgangen til tidsbegrenset 


tilsettings- eller tilknytningsforhold, der dette er faglig begrunnet og det er gjort avtaler 


som sikrer kontroll med at sidegjøremålet ikke kommer i strid med vedkommende 


ansattes plikter eller hensynet til universitetets anseelse m.m. 


Komiteen har på denne bakgrunn kommet til at det bør kunne åpnes for tidsbegrenset 


tilsettings- eller oppdragsforhold, der dette har en faglig begrunnelse og det foreligger 


avtale som sikrer den ansatte tilstrekkelig kontroll over engasjementets omfang og 


karakter. Samtykket bør begrenses til tre år, og ved eventuell fornyelse må det 


godtgjøres at arbeidsplikten er oppfylt, både for undervisning og forskning.» 


Komiteen finner ikke grunnlag for å «fastsette en ytre ramme for hvor mye tid den 


ansatte kan bruke på sidegjøremålet når dette går av fritiden» og viser til 20%-


regelen om fravær i arbeidstiden som gjelder for andre bistillinger. Komiteen bemerke 


likevel at det ved lengre fravær «på grunn av rettsmøter e.l. forutsettes det at tas ut 


som ferie eller at det søkes om permisjon uten lønn, tilsvarende som ved andre 


sidegjøremål som voldgiftsoppdrag e.l.» 


Komiteen bemerker også  


«at styrevedtaket som er truffet, etter ordlyden ikke omfatter advokat- eller 


rådgivningsvirksomhet som drives som enkeltmannsforetak. En som driver 


enkeltmannsforetak er ikke ansatt og det er heller ikke tale om et selskap. Dersom 


dette er ment å skulle omfattes må det klargjøres. Komiteen har nedenfor formulert et 


alternativ som rammer også enkeltmannsforetak som driver advokat- eller 


rådgivningsvirksomhet, men er selv av den mening at dette ikke er nødvendig og 


neppe tilstrekkelig begrunnet. Spørsmålet vil her være om virksomheten som drives 


er for omfattende eller har en karakter som er uforenlig med tilsettingsforholdet. 


Oppretting av enkeltmannsforetak er nevnt som eksempel på registreringspliktig 


sidegjøremål i de sentrale retningslinjene for sidegjøremål.» 







Komiteens merknader til behandlingen av søknader om godkjenning av sidegjøremål 


Fakultetsstyrevedtaket av 6. juni 2017 legger avgjørelsesmyndigheten til fakultetsstyret. 


Komiteen viser til at den vanlige ordningen for godkjenning av sidegjøremål etter 


Universitetets retningslinjer pkt. 6 er at søknader «fremmes gjennom personalsystemet for 


godkjenning av arbeidsgiver» og at avslag skal forelegges fakultetsstyret eller 


universitetsdirektør. Komiteen bemerker at fakultetet sitt regelverk således innebærer et 


avvik fra den ordinære saksbehandlingen. 


Komiteen bemerker videre: 


«Regelverket må vel tolkes slik at selv om fakultetet gir samtykke, trengs det også 


samtykke fra arbeidsgiver gjennom den ordningen som er etablert gjennom 


personalsystemet. Her bør det skje en samordning av saksbehandlingen, enten ved 


at det først må innhentes samtykke fra fakultetet, før søknad sendes gjennom 


personalsystemet, eller ved at en helt følger det vanlige systemet, slik at det bare er 


avslag som forelegges fakultetsstyret. 


Komiteen vil foreslå at spørsmål som faller inn under fakultetets egne retningslinjer 


først avgjøres av fakultetsdirektør, før søknad sendes gjennom personalssystemet og 


sidegjøremålet eventuelt registreres der. Avslag på søknad bør på samme måte som 


etter det sentrale reglementet forelegges Fakultetsstyret.» 


Komiteens forslag til retningslinjer for fakultetet i tillegg til de sentrale retningslinjene 


Følgende typer sidegjøremål eller deltakelse for fast ansatte kan normalt ikke godkjennes: 


1. Partnerskap i advokat- eller rådgivingsselskap. 


2. Fast ansettelse i advokat- eller rådgivingsselskap. 


3. Langvarig oppdragsavtale med advokat- eller rådgivingsselskap som går ut over et 


bestemt oppdrag. 


4. [Ev: Advokatvirksomhet i form av enkeltmannsforetak]. 


Ansettelse i eller oppdragsavtale med advokat- eller rådgivingsselskap kan likevel 


godkjennes for opptil tre år om gangen, når dette har en faglig begrunnelse og det foreligger 


avtale mellom den ansatte og selskapet, som sikrer den ansatte kontroll med at 


sidegjøremålet ikke vil være i strid med de sentrale retningslinjene for sidegjøremål ved 


Universitetet i Bergen. 


Sidegjøremålet må ikke føre til fravær i normalarbeidstiden som overstiger 20 %, og fravær 


må tas igjen, eller tas ut som ferie eller ulønnet permisjon. 


Godkjennelse kan trekkes tilbake før utløpet av godkjenningsperioden, dersom vilkårene ikke 


er oppfylt. 


Beslutning om unntak etter første ledd pkt. 3 eller andre ledd ovenfor, treffes av 


fakultetsdirektør, før søknad eventuelt fremmes gjennom det sentrale personalsystemet. 


Avslag skal i samsvar med de sentrale retningslinjene forelegges Fakultetsstyret.  


Ved eventuell forlengelse av godkjennelse må det godtgjøres at arbeidsplikten er oppfylt og 


at sidegjøremålet ikke har hemmet eller sinket arbeidet i universitetsstillingen. 


 







Høringsrunden ved fakultetet 


Komiteens innstilling er gjort kjent for de ansatte og fagorganisasjoner blant annet gjennom 


oppslag i Fakultetsnytt. 


Det har innkommet to høringsuttalelser. Disse følger som vedlegg til saken. 


I e-post av 7 september 2018 skriver professor Ørnulf Rasmussen følgende: 


«Det hadde vært ønskelig om utredningen hadde berørt FOR 1996-12-20-1162 


(Advokatforskriften) § 1-4.  


Denne gjelder betenkningsvirksomhet. Slik har tradisjonelt har vært drevet av 


universitetsansatte jurister.  


Reguleringen synes å bygge på den forutsetning at Justisdepartementet legger til 


grunn at slik virksomhet legitimt kan drives innenfor den formelle ramme av 


advokatvirksomhet. Det innebærer at det etableres et oppdrags-/klientforhold. 


Det ville være avklarende hvis fakultetet eksplisitt omtaler også dette, i den videre 


behandling av saken» 


I brev av 21. september 2018 opprettholder professor Terje Einarsen og professor Tore 


Lunde sitt standpunkt om at det ikke bør vedtas noen særregler ved Det juridiske fakultet om 


sidegjøremål. De konkluderer i brevet slik: 


«UiBs generelle prinsipper er gode, og fullt ut tilstrekkelige til å håndtere de 


problemer som eventuelt måtte oppstå i tilknytning til konkrete sidegjøremål. De 


foreslåtte regler strider mot likhetsprinsippet og UiBs gjeldende prinsipper for 


sidegjøremål.  


Vi mener også at det burde anses som positivt for et juridisk fakultet, inklusive av 


hensyn til de fremtidige advokater som utdannes, at det kan finnes ansatte ved 


fakultetet som vedlikeholder en viss advokatkompetanse. Vi ber derfor spesielt 


studentrepresentantene i fakultetsstyret om å vurdere nøye om fakultetet er tjent med 


at det fra det øverste styringsorganet ved Det juridiske fakultet i Bergen skal uttrykkes 


berøringsangst overfor et samfunnsviktig profesjonsarbeid som de fleste studenter 


senere vil ta del i.» 


I e-post av 15. oktober 2018 har de samme ansatte fremhevet at én professor ved 


Universitetet i Oslo opptrer som prosessfullmektig for Høyesterett, noe som viser at det 


stadig er mulig drive advokatvirksomhet til tross for regelverket i Oslo. De viser til at de 


tidligere har stilt spørsmål ved riktigheten av at Oslo har så strenge regler for sidegjøremål 


som fakultetsstyret i Bergen tidligere synes å ha lagt til grunn. De fastholder uansett at 


regelverket ved det juridiske fakultet ved UiO og praktiseringen av det der har liten eller 


ingen relevans for hvordan det felles regelverket ved UiB skal forstås og praktiseres. 


Dekanens og fakultetsdirektørens merknader 


Saken har nå vært gjennom utredet av en komité og vært på høring ved fakultetet. Dekan og 


fakultetsdirektør mener at den nå er moden for avgjørelse av fakultetsstyret, og vil i 







merknadene nedenfor ta opp de vesentligste innvendingene som har kommet under 


høringsrunden.  


Utgangspunktet er at ansatte kan ta på seg sidegjøremål innenfor de rammene som følger 


av UiBs prinsipper for sidegjøremål (25. oktober 2012). Komiteen redegjør nærmere for de 


positive sidene ved sidegjøremål på side 3: 


«Det er allmenn enighet om at sidegjøremål kan være positivt for fakultetet og den 


faglige utviklingen hos fakultetets ansatte, ved at det gir innblikk i praktiske 


problemstillinger og materiale som ikke ellers er lett tilgjengelig. Dette vil kunne 


komme både undervisnings- og forskningsvirksomheten til gode ved at den blir mer 


virkelighetsnær. På mange områder vil dette kunne være den eneste måten å få 


tilgang til viktig materiale. Det er også viktig at den rettsvitenskapelige kompetanse de 


vitenskapelig ansatte innehar kommer samfunnet til gode på ulike måter, og det gir 


rettsvitenskapen en innflytelse på rettsutviklingen, som den ellers ikke ville ha. Det 


ligger også en mer generell allmenn interesse i å kunne utnytte den kompetansen 


som vitenskapelig ansatte ved fakultetet innehar, blant annet ved at prinsipielle sider 


ved ulike saksforhold kan bli løftet bedre frem. Både det offentlige og private aktører 


har tradisjonelt gjort seg nytte av den kompetansen de ansatte ved de juridiske 


fakulteter innehar, for å løse viktige samfunnsoppgaver. 


Deltakelse i virksomhet utenfor universitetet, både i offentlig og privat sektor, kan 


dessuten bidra til å profilere universitetet utad, noe de ansatte gjerne også blir 


oppfordret til å gjøre.» 


Dekan og fakultetsdirektør er av den oppfatning at det fremlagte forslaget til retningslinjer 


balanserer de aktuelle hensyn på en god måte og ivaretar de ansattes adgang til å påta seg 


sidegjøremål innenfor de rammer som gjelder ved Universitetet i Bergen. 


Mangler ved saksbehandlingen 


Einarsen og Lunde anfører i høringsuttalelsen av 21. september 2018 at saken har vært 


utilstrekkelig utredet ved at sidegjøremålskomiteen har fått et for snevert mandat. De mener 


at utredningen fra Universitetsdirektørens kontor er mangelfull og at ansatte der uansett ikke 


har kompetanse til å fravike eller tolke UiBs prinsipper om sidegjøremål. De ber om at saken 


utredes av eksterne. Dekan og fakultetsdirektør vil nedenfor komme tilbake forholdet mellom 


fakultetets retningslinjer og UiBs prinsipper for sidegjøremål, og vil her bare se på de andre 


innvendinger mot saksbehandlingen. 


Dersom fakultetene er i tvil om forståelsen av UiBs interne regler (være seg retningslinjer, 


handlingsplaner eller annet), er det vanlig å sende spørsmålet til Universitetsdirektørens 


kontor. I denne saken ble spørsmålet sendt fra fakultetet etter at enkelte ansatte hadde tatt 


kontakt med dekanen og bedt om en avklaring av om fakultetsstyrets vedtak av 6. juni 2017 


er i tråd med UiBs retningslinjer. Universitetsdirektørens kontor har selvsagt ikke 


kompetanse til å fravike UiBs prinsipper, men det er helt vanlig at de avgir uttalelser om 


hvordan UiBs interne regler skal forstås.  


Einarsen og Lunde har oppfordret fakultetet til å innhente en ekstern, uavhengig juridisk 


betenkning for å avklare fakultetsstyrets handlingsrom i dette spørsmålet. Dekan og 


fakultetsdirektør mener at saken nå er tilstrekkelig utredet. Den har vært løftet opp til UiB 


sentralt, vært behandlet av en komité ved fakultetet og vært til høring blant alle ansatte. 







Einarsen og Lunde har fremhevet at komiteens mandat var begrenset siden den skulle 


utrede hvilke regler fakultetet skulle ha for sidegjøremål som advokat, og ikke om fakultetet 


skulle ha slike regler. Mandatet var innenfor de føringene som var gitt av fakultetsstyret, og 


etter at styret hadde fått innspill fra de ansatte. Ifølge mandatet måtte forslag fra komiteen 


«være innenfor de rammene som følger av arbeidsrettslige normer og UiBs regelverk». 


Retningslinjenes lovlighet 


Einarsen og Lunde hevder i høringsuttalelsen av 21. september 2018 at de foreslåtte reglene 


«strider mot …… UiBs gjeldende prinsipper for sidegjøremål». Dette er et synspunkt som de 


tidligere også har fremmet i notat av 16. april 2018, der det blant annet heter: 


«Bakgrunnen for problemstillingen er at prinsippene for sidegjøremål som ble fastsatt 


av Universitetsstyret i 2012, er generelle, og gjelder for alle fakulteter og for alle 


ansatte på alle nivåer. Prinsippene inneholder ingen bestemmelser om videre 


delegasjon til fakultetene eller andre enheter med hensyn til å kunne vedta 


motstridende eller utfyllende bestemmelser. 


I dette tilfellet ville det ikke vært tilstrekkelig med delagasjon til å gi utfyllende regler, 


siden den regel som er gitt ved vedtaket innebærer derogasjon ved den særregel 


som er gitt. Mens de generelle reglene tar utgangspunkt i at sidegjøremål er positivt 


og tillatt innenfor de rammer som gis, tar regelen i vedtaket som utgangspunkt at ett 


bestemt sidegjøremål, advokatvirksomhet som beskrevet, er forbudt og bare kan 


tillates ved særskilt dispensasjon gitt ved styret ved Det juridiske fakultet. Dette er 


ingen utfyllende regel, men en særregel for en bestemt type sidegjøremål som ikke 


gjelder for noen andre sidegjøremål.» 


Om dette skriver komiteen (Nordtveit og Eidsvaag) følgende (side 7): 


«Arbeidsgiver og den som i utgangspunktet har kompetanse til å utøve arbeidsrettslig 


styringsrett overfor ansatte ved Det juridiske fakultet, er Universitetet i Bergen. 


Universitetsstyret har fastsatt generelle prinsipper for sidegjøremål, innenfor rammen 


av de prinsipper som gjelder for Staten som helhet. For sidegjøremål som ifølge disse 


prinsippene krever godkjenning, jf. prinsippene pkt. 4, er kompetansen til å avslå 


søknader for ansatte ved fakultetene eksplisitt lagt til fakultetsstyret, jf. pkt. 6. 


Fakultetsstyrets enkeltavgjørelser og praksis må holde seg innenfor disse generelle 


prinsippene. Det kan da ikke være noe i veien for at fakultetsstyret som fakultetets 


øverste organ utarbeider generelle retningslinjer for praksis med hensyn til 


godkjenning av ekstraerverv, så lenge disse retningslinjene holder seg innenfor de 


prinsippene som er fastsatt for UiB og for Staten som helhet. Det vil kunne være 


grunn til å gjøre dette for sidegjøremål som er typiske for Det juridiske fakultet. Som 


det fremgår av utredningen fra Universitetsdirektørens kontor, legges det også til 


grunn at det må skje en individuell vurdering av den enkelte søknad og at avslag bare 


kan gis dersom en kommer til at sidegjøremålet ville være i strid med de generelle 


kriteriene i retningslinjene. Komiteen mener på denne bakgrunn at fakultetet må ha 


kompetanse til å fastsette presiserende eller utfyllende retningslinjer.» 


Einarsen og Lunde kommenterer dette blant annet slik i høringsuttalelse av 21. september 


2018: 







«Dette regelverket er ment å gjelde generelt. Hvis de enkelte fakultetene var ment å 


kunne lage særregler, for eksempel «for sidegjøremål som er typiske for Det juridiske 


fakultet», slik komiteen på s. 7 mener at det er anledning til, må man spørre hvorfor 


det ikke finnes noen unntaks, delegasjons- eller derogasjonshjemmel i UiB prinsipper. 


Forklaringen burde være innlysende: En slik adgang på fakultetsnivå vil undergrave 


formålet med et generelt og balansert regelverk, som formentlig ble vedtatt etter 


grundig forberedelse i universitetsstyret. Dette synes man å ha forstått og forholdt seg 


til på andre fakulteter, som ikke har laget seg noen særregler og som kun forholder 


seg til det generelle regelverket, jf. komiteens undersøkelse av stillingen ved andre 


fakultetet ved UiB. Denne forståelsen har også tidligere rådende ved Det juridiske 


fakultet, før fakultetsstyret uten noen forsvarlig saksbehandling og imot 


fakultetsledelsens syn hoppet på et dårlig begrunnet benkeforslag fra en kollega, og 


siden lojalt har funnet grunn til å fastholde et uriktig rettslig synspunkt på 


kompetansespørsmålet – i hvert fall så langt.» 


Dekan og fakultetsdirektør er enig med komiteen (Nordtveit og Eidsvaag) om at det ikke kan 


være noe i veien for at «fakultetsstyret som fakultetets øverste organ utarbeider generelle 


retningslinjer for praksis med hensyn til godkjenning av ekstraerverv, så lenge disse 


retningslinjene holder seg innenfor de prinsippene som er fastsatt for UiB og for Staten som 


helhet».  


Einarsen og Lunde fremhever at UiBs prinsipper ikke åpner for delegasjon og at de enkelte 


fakultetene ikke kan fastsette egne retningslinjer. Dekan og fakultetsdirektør mener at 


fakultetene må kunne utforme egne retningslinjer, som tar opp forhold som er særpreget for 


fakultetet, så lenge disse er en presisering av UiBs prinsipper for sidegjøremål.   


Om særbehandling av advokatvirksomhet og forholdet til likhetsprinsippet 


Einarsen og Lunde hevder også at de foreslåtte retningslinjene er i strid med 


«likhetsprinsippet».  De hevder i den sammenheng at advokatvirksomhet ikke skiller seg fra 


andre typiske sidegjøremål på en slik måte at det nødvendiggjør særregulering. 


Som nevnt bygger UiBs reglement på at sidegjøremål er positivt, men setter opp visse 


skranker, bl.a. om sidegjøremålet «hemmer eller sinker det ordinære arbeidet» ved UiB. 


Dekan og fakultetsdirektør fastholder at tilknytning til advokat- eller rådgivningsfirma i form av 


partnerskap, fast ansettelse eller langvarig oppdragsavtale er virksomhet som er potensielt 


omfattende, hvilket var hovedbegrunnelsen for vedtaket av 6. juni 2017. Samtidig har 


advokatvirksomhet positive sider. Ansatte får på denne måten kontakt med det praktiske 


rettsliv. Dermed kan de få innsikt i problemstillinger som bør være gjenstand for forskning og 


gjøre undervisningen mer levende gjennom praktiske eksempler. De positive sidene ved 


advokatvirksomhet må veies opp risikoen for at bi-ervervet vil kunne hemme eller sinke det 


ordinære arbeidet som fast ansatt. Det er særlig forskningsaktiviteten som her kan rammes, 


siden undervisningsdelen blir fulgt opp gjennom de årlige undervisningsregnskapene. Derfor 


er det etter vår oppfatning saklig grunn for å gi spesielle retningslinjer for denne typen 


sidegjøremål. 


Vi viser i denne sammenheng også til uttalelsene fra komiteen (Nordtveit og Eidsvaag) side 


9, femte avsnitt, som vi slutter oss til: 


«Partnerskap eller langvarig fast tilsetting i advokatselskap eller selskap som driver 


rådgivningsvirksomhet, vil kunne fremstå som uheldig fordi det reiser spørsmål om 







vedkommende har tilstrekkelig fokus på stillingen ved universitetet. Det kan også 


være vanskelig å ha oversikt over hvilke interesser advokatfirmaet har eller 


representerer, selv om vedkommende ikke selv direkte er involvert i konkrete saker 


som berører hans forskningsområde. Særlig vil partnerskap i advokatfirma innebære 


en plikt til lojalitet til firmaet som kan være problematisk i forhold til hovedstillingen. 


Også langvarig eller tidsubegrenset tilsettingsforhold vil kunne reise tilsvarende 


problemstillinger.» 


Videre heter det samme sted: 


«Komiteen har kommet til at en ikke vil kunne si at advokatvirksomhet i seg selv er 


uforenlig med å være ansatt ved universitetet. Universitetet som arbeidsgiver har 


likevel en legitim interesse i å sikre at ansatte ikke opptrer på en måte som svekker 


deres rolle som uavhengig vitenskapsperson, eller at virksomheten får for stort 


omfang. Dette tilsier et krav om at den ansatte selv må ha kontroll med hvem han 


eller hun representerer og omfanget av virksomheten. Det må også være mulig for 


fakultetet å ha kontroll med dette». 


Dekan og fakultetsdirektør mener at komiteen her har foretatt en balansert avveining av de 


kryssende interessene. 


Om særbehandling av fast ansatte versus stipendiater og postdoktorer 


Når fakultetet har funnet at de aktuelle retningslinjene ikke skal komme til anvendelse overfor 


stipendiater og postdoktorer har dette saklige grunner. La oss understreke at universitetets 


regler om sidegjøremål selvsagt gjelder også for denne gruppen ansatte og alle sidegjøremål 


skal derfor behandles i henhold til dette regelverket. Stipendiater og postdoktorer har kun 


midlertidig tilknytning til fakultetet og vil i større grad enn de fast ansatte ha en legitim 


interesse av å opprettholde et engasjement overfor et advokatfirma, eller å etablere et slikt, 


for å ha en viss sikkerhet knyttet til fremtiden. Dette hensynet gjør seg ikke gjeldende overfor 


de fast ansatte. Dels har dette et rekrutteringsperspektiv: fakultetet finner det svært 


utfordrende å rekruttere godt kvalifiserte kandidater til midlertidige stillinger og vi finner det av 


den grunn påkrevd å åpne for fleksibilitet her. Dekan og fakultetsdirektør er derfor av den 


oppfatning av retningslinjene kun skal gjelde for de fast vitenskapelig ansatte. 


Komiteens (Nordtveit og Eidsvaag) forslag om åpning for tidsbegrenset tilsettings- 


eller oppdragsforhold 


Komiteen (Nordtveit og Eidsvaag) foreslår at det åpnes for tidsbegrenset tilsettings- eller 


oppdragsforhold. Om dette skriver komiteen følgende: 


«Partnerskap eller permanent tilsetting i advokatfirma eller rådgivningsfirma, vil 


imidlertid av de grunner som nevnt vanskelig kunne godtas. Komiteen mener derimot 


at det ikke er tilstrekkelig grunn til helt å avskjære adgangen til tidsbegrenset 


tilsettings- eller tilknytningsforhold, der dette er faglig begrunnet og det er gjort avtaler 


som sikrer kontroll med at sidegjøremålet ikke kommer i strid med vedkommende 


ansattes plikter eller hensynet til universitetets anseelse m.m 


Komiteen har på denne bakgrunn kommet til at det bør kunne åpnes for tidsbegrenset 


tilsettings- eller oppdragsforhold, der dette har en faglig begrunnelse og det foreligger 


avtale som sikrer den ansatte tilstrekkelig kontroll over engasjementets omfang og 







karakter. Samtykket bør begrenses til tre år, og ved eventuell fornyelse må det 


godtgjøres at arbeidsplikten er oppfylt, både for undervisning og forskning. 


Det må være en forutsetning at fravær innenfor normalarbeidstiden ikke overstiger 20 


% og at dette tas igjen, tilsvarende som det som gjelder for professor II-stillinger ved 


andre institusjoner eller andre bistillinger. En ser ikke grunn til å fastsette en ytre 


ramme for hvor mye tid den ansatte kan bruke på sidegjøremålet når dette går av 


fritiden. Den generelle regelen om at sidegjøremålet ikke må ta så mye tid og krefter 


at det går ut over den ansattes evne til å utføre arbeidet i hovedstillingen vil selvsagt 


gjelde. 


Ved lengre fravær på grunn av rettsmøter e.l. forutsettes det at tas ut som ferie eller 


at det søkes om permisjon uten lønn, tilsvarende som ved andre sidegjøremål som 


voldgiftsoppdrag e.l.» 


Dekan og fakultetsdirektør slutter seg til forslaget om en slik ordning og finner at dette er best 


i tråd med hovedintensjonen i Universitetet i Bergens retningslinjer som bygger på at 


sidegjøremål er positivt, så lenge de ikke faller inn under minst ett av punktene listet opp 


over i prinsippene (hemmer/sinker arbeid, skade anseelse, sammenblanding) eller de etiske 


reglene. 


Einarsen og Lunde har bedt om at et eventuelt vedtak om begrensninger i sidegjøremål skal 


inneholde en momentliste. Komiteens utkast får etter dekan og fakultetsdirektørs syn frem de 


vesentligste momentene. Sidegjøremålet må ha en faglig begrunnelse og det må foreligge 


en avtale som sikrer den ansatte tilstrekkelig kontroll over engasjementets omfang og 


karakter. Utkastet foreslår at samtykke er begrenset til tre år, og gir adgang for fornyelse 


dersom det godtgjøres at arbeidsplikten er oppfylt, både for undervisning og forskning. Etter 


dekan og fakultetsdirektørs syn vil det være kurant å få fornyet samtykke, gitt forutsetningen 


om at arbeidsplikten er oppfylt. 


Forholdet til enkeltpersonforetak 


Komiteen (Nordtveit og Eidsvaag) bemerker at styrevedtaket som er truffet, «etter ordlyden 


ikke omfatter advokat- eller rådgivningsvirksomhet som drives som enkeltmannsforetak». 


Komiteen skriver videre: 


«En som driver enkeltmannsforetak er ikke ansatt og det er heller ikke tale om et 


selskap. Dersom dette er ment å skulle omfattes må det klargjøres. Komiteen har 


nedenfor formulert et alternativ som rammer også enkeltmannsforetak som driver 


advokat- eller rådgivningsvirksomhet, men er selv av den mening at dette ikke er 


nødvendig og neppe tilstrekkelig begrunnet. Spørsmålet vil her være om 


virksomheten som drives er for omfattende eller har en karakter som er uforenlig med 


tilsettingsforholdet. Oppretting av enkeltmannsforetak er nevnt som eksempel på 


registreringspliktig sidegjøremål i de sentrale retningslinjene for sidegjøremål.» 


Einarsen og Lunde har fremhevet at advokatvirksomhet som enkeltpersonforetak er særlig 


problematisk siden det her er risiko for at den ansatte ved en slik organisasjonsform har 


mindre kontroll over egen arbeidstid. Dekan og fakultetsdirektør finner under tvil at det ikke 


er påkrevd å regulere enkeltpersonforetak. Ingen ansatte driver i dag denne formen for 


virksomhet, og skulle problemstillingen oppstå, vil det være nærliggende å gi et 


tidsbegrenset samtykke med føringer knyttet til omfanget. 







Det passer her å knytte noen kommentarer til professor Rasmussens høringssvar, der han 


tar opp hvordan «betenkningsvirksomhet» etter oppdrag fra offentlige myndigheter forholder 


seg i forhold til de foreslåtte retningslinjene. Advokatforskriften § 1-4 inneholder en særregel 


om universitetsansattes betenkningsvirksomhet, og gjør unntak fra forskriftens bestemmelser 


om sikkerhetsstillelse, bidragsplikt og regnskapsføring, dersom virksomheten «utelukkende 


består i avgivelse av juridiske betenkninger.» Dersom vedkommende har et 


enkeltpersonforetak, vil virksomheten falle utenfor de reglene som er foreslått i dette notatet. 


Normalt vil den en slik virksomhet være av et slikt omfang at den ansatte må søke om 


godkjenning. 


Behandlingen av søknader om sidegjøremål 


Fakultetsstyrevedtaket (sak 30/18) legger avgjørelsesmyndigheten til Fakultetsstyret. 


Komiteen (Nordtveit og Eidsvaag) viser til at ordningen for godkjenning av sidegjøremål etter 


Universitetets retningslinjer pkt. 6 fastsetter er at søknader «fremmes gjennom 


personalsystemet for godkjenning av arbeidsgiver». Avslag skal forelegges Fakultetsstyret 


eller Universitetsdirektør. Fakultetet sitt regelverk innebærer således et avvik fra den 


ordinære saksbehandlingen. 


Dekan og fakultetsdirektør er enig i at den fremgangsmåten som angis i fakultetsstyrets 


vedtak (sak 30/18) avviker fra universitetets retningslinjer og er kommet i tvil om den er 


hensiktsmessig. Godkjenning av sidegjøremål har karakter av personalsak og det er gode 


grunner for å unngå styrebehandling av slike saker, så lenge det er tale om saker som ikke 


er i strid med regelverket.  


Når det gjelder spørsmålet om å legge godkjenningsmyndigheten til fakultetsdirektøren, så 


har dette noen prinsipielle sider, hvor dekan og fakultetsdirektør har falt ned på en annen 


konklusjon enn komiteen. I henhold til reglement for Det juridiske fakultet § 4 har dekanen 


«personalansvar overfor de vitenskapelig tilsatte og ansvar for behandlingen av 


personalsaker». Det er derfor naturlig at dekanen også får ansvaret for behandlingen av slike 


saker. 


Vi er ellers enig med komiteen at spørsmålet om saken faller inn under fakultetets egne 


retningslinjer må avgjøres, før søknad sendes gjennom personalssystemet og 


sidegjøremålet eventuelt registreres der. Eventuelle avslag skal etter UiBs prinsipper pkt. 6 


forelegges for universitetsdirektøren eller fakultetsstyret for endelig avgjørelse. Etter UiBs 


prinsipper fremstår alternativene som valgfrie, selv om intensjonen formentlig har vært en 


fordeling hvor administrativt ansatte går i linje til universitetsdirektøren, mens faglig ansatte 


skal ligge til fakultetsstyret. For å sikre at eventuelle avslag får en behandling uavhengig av 


fakultetet, foreslår dekan og fakultetsdirektør at eventuelle avslag skal avgjøres av 


universitetsdirektøren. 


Videre prosess 


Hvis fakultetsstyret fatter vedtak i tråd med innstillingen, vil dekan og fakultetsdirektør 


tilskrive de fast vitenskapelig ansatte for å be dem om at søknader om ordninger for 


sidegjøremål som ønskes etablert og/eller videreført etter 1. juli 2019 fremmes innen 15. mai 


2019. Søknadene vil bli behandlet i samsvar med Universitetets rammer for sidegjøremål og 


fakultetsstyrets presisering av regelverket. Eventuelle avslag vil bli fremmet for 


universitetsdirektøren for endelig avgjørelse. 


 







Innstilling 


Saken fremmes for fakultetsstyret med følgende innstilling til  


vedtak: 


Følgende typer sidegjøremål eller deltakelse for fast ansatte kan normalt ikke godkjennes: 


1. Partnerskap i advokat- eller rådgivingsselskap. 


2. Fast ansettelse i advokat- eller rådgivingsselskap. 


3. Langvarig oppdragsavtale med advokat- eller rådgivingsselskap som går ut over et 


bestemt oppdrag. 


Ansettelse i eller oppdragsavtale med advokat- eller rådgivningsselskap kan likevel 


godkjennes for opp til tre år om gangen, når dette har en faglig begrunnelse og det foreligger 


avtale mellom den ansatte og selskapet, som sikrer den ansatte kontroll med at 


sidegjøremålet ikke vil være i strid med UiBs prinsipper for sidegjøremål. 


Sidegjøremålet må ikke føre til fravær i normalarbeidstiden som overstiger 20 %, og fravær 


må tas igjen, eller tas ut som ferie eller ulønnet permisjon. 


Godkjennelse kan trekkes tilbake før utløpet av godkjenningsperioden, dersom vilkårene ikke 


er oppfylt. 


Beslutning om unntak etter første ledd pkt. 3 eller andre ledd ovenfor, treffes av dekanen, før 


søknad eventuelt fremmes gjennom det sentrale personalsystemet. Avslag skal i samsvar 


med UiBs prinsipper for sidegjøremål forelegges universitetsdirektøren for avgjørelse.  


Ved eventuell forlengelse av godkjennelse må det godtgjøres at arbeidsplikten er oppfylt og 


at sidegjøremålet ikke har hemmet eller sinket arbeidet i universitetsstillingen. 
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