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Orientering av arbeidsgiver  
 
 
Marius Reikerås har klaget meg inn for advokatforeningens disiplinærutvalg.  
 
Vedlagt følger oversendingsbrevet fra advokatforeningen (inneholder klagen fra Reikerås, 
mm) og mitt tilsvar til advokatforeningen. 
 
Disiplinærutvalget håndterer klager på advokater. Deres kompetanse er avgrenset til å 
vurdere om advokater har brutt reglene for god advokatskikk og/eller tatt for høyt salær. 
Klagen fra Reikerås dreier seg om påståtte brudd på god advokatskikk. 
 
Mitt syn på saken går frem av tilsvaret: Jeg mener jeg ikke har opptrådt i strid med regler for 
god advokatskikk.  
 
Når saken er avgjort, så vil jeg orientere arbeidsgiver om dette. 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Dag-Heine Bjørndal 
Advokat 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.  
 
 
 
Vedlegg 1: Tilsvar med bilag  
Vedlegg 2: Oversending av klage m/vedlegg 
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Tilsvar 
 
i 
 

Sak HOS-020-2017 
 
 
Innklaget:   Advokat Dag-Heine Bjørndal 
 
 Kontoradresse: Kommuneadvokaten i Fjell kommune 
    Adv. Dag-Heine Bjørndal  
    Pb. 184, 5342 Straume 
 
Klager:   Marius Reikerås 
 
 Kontoradresse: Cappesvei 10  
    5018 Bergen  
 
1. Saken gjelder 
 
Klage på advokat. 
 
2. Prosessuelt 
 
Reikerås har i sin klage satt frem mange ulike påstander. Jeg tar opp hver påstand for seg, og 
deler dette inn i avsnitt ordnet i den rekkefølgen Reikerås selv bruker i sin klage. 
 
3. De ulike klagepunkter og min kommentar til hvert av dem 

 
Jeg vil gjerne understreke at Reikerås sin klage er udokumentert. Med det mener jeg at det 
eneste han fremlegger av dokumentasjon er sine egne eposter til kommunen og andre 
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myndigheter. Dette i seg selv gjør at de fleste av hans klageanførsler må enten avvises eller 
så må jeg frifinnes. Bevisbyrden ligger på Reikerås, ikke meg. 
 
Jeg skal selvsagt gå gjennom de påstander klagen omhandler, og dokumentere det som er 
nødvendig fra min side. 
 
4. Barnevernssaken 
 

4.1. Politianmeldelsen av Marius Reikerås 
 
Marius Reikerås ble anmeldt til politiet den 06.07.16. 
 

Bilag 1: Kopi av politimelding. 
 
Jeg har som kommuneadvokat fullmakt til å politianmelde, se delegasjonsreglementet punkt 
D, 1.  
 
Dette er forklaringen på at anmeldelsen er foretatt på kommunens brevark, med  
kommuneadvokatens underlogo. Det er åpenbart: Det er som kommuneadvokat jeg anmelder 
han. 
 

Bilag 2: Kopi av delegasjonsreglement for Fjell kommune 
 
Bakgrunnen for politianmeldelsen var at jeg fattet mistanke om at Marius Reikerås drev 
rettshjelp uten å ha advokatbevilling eller autorisasjon som rettshjelper. Jeg sjekket 
tilsynsrådets registert, og så at han ikke var registrert der, noe han fremdeles ikke er. 
 
Bakgrunnen for det hele var at jeg hadde fått et oppdrag på vegne av barneverntjenesten i 
Fjell kommune. 
 

Bilag 3: Oppdragsbekreftelse datert 06.07.76 
 
Jeg gjør oppmerksom på at oppdragsbekreftelsen ble sendt til barnevernet en tid etter at jeg 
hadde begynt å jobbe med saken.  
 
I saksforberedelsen opplyste barnevernet til meg at Reikerås (i denne saken) hadde oppgitt å 
representere to foreldre i.f.t barnevernet, samt at han hadde vært til stede i møte mellom 
barnevernet og foreldrene, og der opptrådt som deres representant. Foreldrene hadde også 
oppgitt han som deres «advokat» i kontakt med barnevernet.  
 
Jeg kontaktet Marius Reikerås og spurte han om han var prosessfullmektig for privat part. 
Det kom frem i samtalen at Reikerås hadde representert privat part tidligere. Han bad meg 
sende han en epost, slik at han kunne ta det opp med sin «klient» hvorvidt han skulle 
representere han også i barnevernsaken.  
 
På dette tidspunktet skulle Reikerås ha sagt at han ikke kan opptre som prosessfullmektig på 
vegne av en privat part i en barnevernssak: Barnevernloven stiller krav om at den som skal 
opptre på vegne av privat part i en barnevernssak må være advokat, i hvert fall i 
fylkesnemnda.  
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I og med at Reikerås opplyste å ha representert vedkommende private part før og at han 
vurderte å representere han også i en barnevernssak, så mente jeg at det var grunnlag for 
mistanke om at han opptrådte som rettshjelper uten å ha nødvendige tillatelser til dette. 
 
I så alvorlige saker som barnevernssaker er, så må regelverket følges. Den som skal 
representere private parter må ha de nødvendige tillatelser. Jeg orienterte rådmann og 
ordfører om at jeg kom til å politianmelde forholdet, noe jeg gjorde etter den fullmakt jeg har 
fått tildelt av Fjell kommune. 
 
Reikerås ble senere dømt i tingretten i Bergen for å drive rettshjelp uten å ha nødvendig 
bevilling. Min anmeldelse var ett av flere grunnlag for dommen. Jeg er ikke sikker på om 
dommen er rettskraftig p.t. 
 

Bilag 4: Dom i sak 16-099553 MED-BBYR/01 
 
Politianmeldelsen er etter min mening ikke brudd på advokatetiske retningslinjer.  
 

4.2. Telefonsamtale den 13.07.16 
 
Reikerås har vist til ein telefonsamtale den 13.07.16 og mener jeg gikk over streken i den 
samtalen.  
 
Bakgrunnen for min henvendelse til Reikerås var som sagt at jeg hadde fått melding fra de 
private parter i saken at de ønsket å benytte seg av Reikerås som sin representant.  
 
Siden Reikerås ikke er advokat eller rettshjelper, så må han fremlegge skriftlig fullmakt etter 
fvl. §12, 4. ledd.  
 
Jeg gjorde flere ting i denne telefonsamtalen med Reikerås: 
 
Først og fremst spurte jeg han om han representerte de private parter. Det bekreftet han.  
 
Dernest påpekte jeg at han ikke er advokat, og at han ikke kan opptre i en barnevernssak (jfr 
bvl. §7-8, 1. ledd). Dette var ikke Reikerås enig i. Jeg bad han da produsere en skriftlig 
fullmakt etter fvl. §12, 4. ledd, slik at jeg kunne forholde meg til han som fullmektig. Dette 
var Reikerås vanskelig å få med på. 
 
Jeg skal innrømmet at tonen i telefonsamtalen var skarp. Men det skyldes i det hele Reikerås 
sin respons, samt at han var fullstendig uvillig til å inngi de dokumenter som jeg måtte ha for 
å kunne drøfte saken med han.  
 
I stedet for å tilkjennegi (evt avkrefte) at han representerte de private parter og at fullmakt 
ville bli ettersendt, så begynte han å belære meg om menneskerettigheter og hans aktiviteter i 
Europaparlamentet, noe som var fullstendig irrelevant ift den saken jeg hadde på bordet. Til 
sist ville han gi meg et sk godt råd videre på min vei, hvilket jeg ikke var villig til å ta i mot. 
 
På dette tidspunktet var jo Reikerås allerede anmeldt for mistanke om at han driver ulovlig 
rettshjelpsvirksomhet, bl.a i den saken jeg nå omtaler. Og jeg ser at jeg kritiserer for at jeg 
ikke opplyste dette til han. 
 
Men jeg har selvsagt ingen plikt til å opplyse til Reikerås at han er anmeldt. En 
politianmeldelse er ikke offentlig. Reikerås sin partsstatus i en evt straffesak reguleres av 
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straffeprosessloven, og det er politiet som er myndigheten, ikke anmelder. Politiet bad i 
denne saken om at jeg ikke informerte Reikerås, av hensyn til etterforskningen. Da har jeg 
ikke anledning til å gi han denne informasjonen. 
 
Dernest ber jeg disiplinærmyndigheten legge merke til følgende  resonnement: 
 
Foreldrene i denne saken hadde øyensynlig stor tillit til Reikerås. Det ville derfor være 
kontraproduktivt å fullstendig avvise han som deres fullmektig, i hvert fall ved å gå ut med at 
han var politianmeldt.  
 
Det viktigste i saken på dette tidspunktet var å forsøke å få foreldrene med på et frivillig 
tiltak, uten tvang og bruk av fylkesnemnd. Barnevernloven pålegger meg som advokat å 
arbeide for barnets beste. Om det innebærer at jeg må forholde meg til en person som ikke er 
advokat, så må jeg gjøre det.   
 
Min vurdering var at det var bedre for saken og barnets beste at jeg forsøkte å samarbeide 
med Reikerås, enn at jeg skulle gå i direkte konflikt med han ved å informere om 
politianmeldelsen. Jeg visste jo heller ikke om anmeldelsen ville føre til noe som helst. 
 

4.3. Det videre samarbeidet med Reikerås var vanskelig 
 

Den 06.07.16 sendte jeg epost til Marius Reikerås og bad han  sende inn skriftlig fullmakt iht 
fvl. §12, 4. ledd.  
 

Bilag 5: Epost datert 06.07.16. 
 
Han besvarte aldri denne eposten, og det var dette som var bakgrunnen for at jeg ringte han 
den 13.07.16 og purret (se avsnitt over). 
 
Det kom aldri noen fullmakt fra Reikerås, men foreldrene stod på sitt og insisterte på at 
Reikerås representerte dem. Saken begynte nå å dra ut i tid, og jeg var avhengig av å få 
fullmakten på bordet slik at saken kunne komme videre. Det er små barn (under skolealder) 
det er tale om her, og da er det under all kritikk at Reikerås ikke gjør noen i saken. 
 
Den 18.07.16 sendte jeg på ny en epost til Reikerås og informerte han om at hans klienter 
ville ha et møte med barnevernet, og at jeg måtte ha fullmakt fra Reikerås før møtet. 
 

Bilag 6: Epost datert 18.07.16 
 
Jeg hørte ikke noe fra Reikerås, men den 20.07.16 fikk jeg epost fra barnevernet, som hadde 
fått opplyst at Reikerås var privat part sin advokat.  
 

Bilag 7: Epost datert 20.07.16 
 
Nå ser jeg at saken nærmer seg nemndsbehandling. Reikerås responderer ikke på epost, han 
inngir ikke fullmakt, men hans klienter opplyser til barnevernet at han representerer 
han.Tilsvarsfristen til nemndssaken var på dette tidspunktet kun 10 dager unna, og jeg hadde 
ingen mulighet til å sende dokumenter til Reikerås, fordi han ennå ikke hadde produsert 
nødvendig fullmakt etter fvl. §12, 4. ledd. 
 
Vi ble nødt til å få utsatt tilsvarsfristen, med det resultatet at saken ble forsinket.  
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Den 11.08.16 sendte jeg nok en purring til Reikerås.  
 
Bilag 8: Epost datert 11.08.16. 

 
Det kom ikke svar. 
 
Den 12.08.16 ringte en av foreldrene til meg, og bekreftet på telefon at Reikerås representerte 
dem. 
 
Samme dag sendte jeg ny epost til Reikerås og purret, igjen, på fullmakten. 
 

Bilag 9: Epost datert 12.08.16. 
 
Jeg fikk nå endelig et svar: Reikerås responderte litt senere samme dag, men uten å legge ved 
fullmakt. 
 

Bilag 10: Epost datert 12.08.16. 
 
Jeg var nå nødt til å informere barnevernet om at Reikerås tilsynelatende ikke hadde til 
hensikt å opptre profesjonelt i saken. Det var nå gått over en måned siden jeg skriftlig og 
muntlig hadde bedt Reikerås om å fremlegge skriftlig fullmakt. I denne perioden var barna i 
saken i en situasjon som ikke kunne vedvare.  
 
Jeg sendte derfor melding til fylkesnemnda, med kopi til barnevernet og bad dem om å   
beramme sak. 
 

Bilag 11: Epost datert 12.08.16 
 
Den 15.08.16 mottok jeg endelig en fullmakt fra Reikerås. Jeg fikk den av en av de private 
parter i saken. 
 
Fullmakten bekrefter forøvrig at anmeldelsen den 06.07.16 var på sin plass: Å representere to  
private parter i en barnevernssak som skal opp i fylkesnemnda er etter min mening 
rettshjelpsvirksomhet slik jeg ser det.  
 

Bilag 12: Fullmakt, innstemplet 15.08.16. 
 
Møte 30.08.16 
 
Den 30.08.16 ble det avviklet et møte mellom barnevernet, foreldrene, Marius Reikerås og 
meg.  
 
Reikerås gjentok at han representerte sine klienter i møtet. Jeg tok notat fra møtet. I brev til 
Reikerås datert 21.09.16 har jeg brukt notatene til å oppsummere møtet.  
 

Bilag 13: Brev til Reikerås datert 21.09.16 
 
Opppsummeringen av møtet og Reikerås sin fremferd i saken så langt går frem av brevet. Jeg 
ber om at disiplinærmyndigheten legger merke til at Reikerås i møtet nektet å ta i mot 
saksdokumenter, at han ikke hadde sendt inn tilsvar i saken, og at han ikke en gang hadde 
informert sine klienter om hva saken dreide seg om. 
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Dersom Reikerås var advokat, så ville dette uten tvil være grove brudd på advokatetiske 
retningslinjer.  
 
Mors oppnevnte advokat greide, pga Reikerås sin opptreden i saken, ikke å komme i posisjon 
til å hjelpe sin klient. Dette går frem av prosesskriv fra mors oppnevnte advokat.  
 

Bilag 14: Prosesskriv datert 26.08.16 
 
Fylkesnemnda har også gjort privat part oppmerksom på det samme, i eget brev. Jeg legger 
ikke det frem nå, da det så langt er godt nok dokumentert at Reikerås hevder å representere 
private parter, men unnlater å gjøre noe som helst av det som forventes av en 
prosessfullmektig. 
 
At anmeldelsen var på sin plass er jeg ikke i tvil om. Fremferden til Reikerås i denne saken er 
så graverende at han etter min mening i sterk grad bidro til at saken ble vanskeliggjort og 
konfliktnivået mellom barnvernet og private parter økte. 
 
Hvorfor informerte jeg ikke Reikerås om anmeldelsen? Mitt mål var å få privat part i tale, og 
det mener jeg at jeg ikke ville oppnådd ved at Reikerås ble informert om anmeldelsen. 
Reaksjonen til Reikerås på anmeldelsen kan en se ved å lese epostene han har sendt 
kommunen i ettertid, når han fikk vite om anmeldelsen. Reaksjonen er ganske voldsom. Det 
brukes ord om meg som «ondskapen din», «forakt og kunnskapsmangel», «ren ondskap». 
Sitatene finnes bl.a i epost til meg datert 15.08.16, vedlagt klagen av Reikerås selv. 
 
Ut fra dette så ser jeg at jeg handlet riktig da jeg unnlot å informere Reikerås om 
anmeldelsen, ettersom det i hvert fall ikke ville være konfliktdempende. Målet i saken var 
hele tiden å få i stand en dialog slik at saken kunne løses frivillig, men dette lot seg ikke 
gjøre. Reikerås var ikke villig til å ta dialog, respondere eller i det hele tatt kommunisere på 
vegne av sine klienter, samtidig som fylkesnemndssaken nærmet seg. I stor grad må Reikerås 
derfor ta ansvaret for at dialog ble nesten umulig. 
 

4.4. Reikerås påstår i sin klage at han ikke hadde noe formelt oppdrag for privat 
part.  

 
Dette står ikke til troende.  
 
Han har opptrådt som representant for de private parter fra starten av. Partene oppgir han som 
deres representant. Han stiller på møter med barnevernet. Han har også sendt epost til 
fylkesnemnda, der det åpenbart fremgår at han betrakter seg som representant for privat part.  
 

Bilag 15: Epost til fylkesnemnda datert 22.08.16. 
 
På tidspunktet i juli 2016 når jeg anmeldte Reikerås, så var det på begrunnet mistanke om at 
han opptrådte som rettshjelper uten nødvendig offentlig godkjenning. Når jeg får mistanke 
om slikt i så pass alvorlige saker som barnevernssaker er, så må jeg selvsagt anmelde dette.  
 
Oppførselen til Reikerås i ettertid, samt den påfølgende straffedommen mot Reikerås, viser at 
min vurdering var korrekt, og i hvert fall ikke i strid med advokatetiske retningslinjer. Det jeg 
har foretatt meg i denne saken er på vegne av barnevernet med det målet for øyet å få løst 
saken. 
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Jeg kan ikke se at jeg har brutt advokatetiske regler ved å politianmelde Reikerås. Jeg kan 
heller ikke se at jeg skulle være forpliktet til å opplyse om anmeldelsen til Reikerås.  
 
Min oppgave i en barnevernssak er å represente barnets interesser og barnevernets interesser 
(i den prioriterte rekkefølgen), ikke å holde Reikerås informert om at han er anmeldt.  
 
Min advokatetiske lojalitetsplikt omfatter ikke Reikerås. Jeg kan ikke se at jeg skal ha brudt 
advokatetiske retningslinjer i denne saken. 
 
5. Reikerås sine påstander om sjikane sosiale medier.  
 
Jeg driver ikke med sjikane på sosiale medier.  
 
Han trekker inn påstander om at jeg bedriver nettsjikane og hets, på fritiden. Til det er å si at 
det gjør jeg ikke. Og i den grad jeg er til stede på sosiale medier, så er det ikke i egenskap av 
å være kommuneadvokat eller på vegne av klienter på annen måte. Dette fremgår klart av de 
innlegg jeg måtte ha hatt på sosiale medier. Også advokater har lov å være på Facebook! 
 
At jeg legitimerer sjikanesider er ukjent for meg. At jeg er en hyppig skribent for såkalte 
nasjonale nettroll stemmer ikke.  
 
Jeg kan like godt tilkjennegi at jeg har en blogg. Den skrives av meg på fritiden og uten 
tilknytning til min advokatvirksomhet eller min klient. Det fremgår på bloggen, klart og 
tydelig. Bloggen er under fullt navn, men uten å knytte den til min advokatvirksomhet eller 
min klient. Dette er det også andre advokater som gjør, og jeg mener det er innenfor den 
alminnelige ytringsfriheten og ikke rammes av advokatetiske retningslinjer.  
 
Det står heller ikke noe der som er kontroversielt, sjikanerende eller over streken. Bloggen 
finnes på www.myteknuseren.blogspot.no 
 
Marius Reikerås liker ikke at jeg har denne bloggen. Jeg får derfor skylden for en rekke andre 
anonyme innlegg, falske Facebookprofiler og blogger. Dette er ikke korrekt, men jeg kan 
imidlertid ikke bevise at noe ikke finnes. Jeg må derfor henvise til at bevisbyrden for disse 
påstandene ligger på Reikerås. Det er ikke slik at jeg må bevise min uskyld. 
 
Jeg mener at denne delen av klagen må avvises pga manglende rettslig interesse: Reikerås har 
ikke rettslig interesse i å klage meg inn til disiplinærmyndigheten for ting jeg foretar meg på 
fritiden uten å representere en klient. Ingen av mine innlegg på sosiale medier er fremført på 
vegne av noen, eller i rollen som eller i egenskap av kommuneadvokat. Ingen av ytringene er 
kontroversielle heller. Reikerås angriper meg her for private ytringer og handlinger uten 
tilknytning til min advokatvirksomhet. 
 
Rekerås har forøvrig ikke lagt frem dokumentasjon på noe slikt heller. For dette punktet 
(punkt 5) ber jeg om at klagen avvises, subsidiært at jeg frifinnes. 
 
6. Sagvolden-saken 

 
6.1. Bjørn Sagvolden er ikke part i saken 

 
Dette gjelder sak nr. 21682/11 Sagvolden v Norway, i EMD. 
 

Bilag 16: Sak nr 21682/11 

http://www.myteknuseren.blogspot.no/
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Reikerås opplyser å representere Bjørn Sagvolden i denne saken. 
 
Reikerås sin klage angående Sagvolden-saken mener jeg skal avvises pga manglende rettslig 
interesse. 
 
Jeg har ikke noe oppdrag i denne saken, jeg representerer ingen av partene. Bjørn Sagvolden 
er ikke part i saken, og Reikerås har ikke ført denne saken i EMD. 
 
Dermed er det etter min mening ikke noe i advokatetiske retningslinjer som er overtrådt. 
Verken jeg, Reikerås eller Sagvolden har en formell tilknytning til denne saken. 
 
Dersom disiplinærnemnda ikke vil avvise klagen på dette punktet (punkt 6), så ber jeg om 
frifinnelse. Bakgrunnen er som følger: 
 
Reikerås kritiserer meg for å ha hevdet at han ikke kan føre saker i EMD. Han kritiserer meg 
videre for at jeg har påstått at han ikke har ført Sagvolden-saken i EMD. 
 
Det er korrekt at jeg har hevdet dette. Bakgrunnen for min påstand om dette er som følger: 
 
For å føre saker i EMD, så kreves normalt at en har advokatbevilling eller tilsvarende 
autorisasjon. Dette fremgår av EMD sine Rules of court, rule 36, pkt 4: «The representative 
acting on behalf of the applicant (...) shall be an advocate authorised to practice”. 
 
Reikerås er ikke advokat. Han mistet sin bevilling i 2009 og har ikke hatt bevilling siden. 
Han har heller ikke hatt autorisasjon som rettshjelper i denne perioden. 
 
Det er riktignok mulig å gjøre unntak fra denne regelen i rule 36, men det er unntaksvis. Jeg 
skal innrømme at jeg nok kan ha kommet i skade for å ikke nevne denne unntaksregelen, som 
Reikerås har vist til i et sitat fra en debatt i et sosialt medium.  
 
Imidlertid må Reikerås forstå at nettdebatter er ikke stedet for dyptgående drøftelser. 
Nettdebatter har et muntlig preg. På min blogg, som Reikerås er fullt klar over, så utdyper jeg 
temaet bedre og tar der de nødvendige forbehold.  
 
Når det gjelder Sagvolden-saken, så er det uansett åpenbart at Reikerås ikke har ført saken i 
EMD i den forstand at han har prosedert på vegne av en part i saken.  
 
Han viser riktignok til et par sitater i dommen som skal bevise noe annet, men han tar ikke 
med hele sannheten: 
 
Jeg ber disiplinærmyndigheten se nærmere på dommen: 
 
Dersom en ser i dommens premiss nr 2, så fremgår det at parten i saken var Torill Sagvolden. 
Hun var ikke representert av Reikerås, men av adv. Mørk og senere adv. Danielsen. Reikerås 
er ikke nevnt her, ei heller Bjørn Sagvolden. 
 
Torill Sagvolden døde dessverre underveis i saken, og saken ble da overtatt av to av hennes 
tre etterkommere. Ingen av de to som overtok saken var representert av Reikerås. 
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Bjørn Sagvolden er titulert som Mr A i dommen. I premiss 71 fremgår det sakens part ikke 
ønsket at Mr A skulle representere hennes interesser i saken. I premiss 72 fremgår at Reikerås 
forsøkte å få Mr A godkjent som part i saken, men at dette mislyktes. 
 
I premiss 74 fremgår det at når Torill Sagvolden døde, så gjorde Reikerås enda et forsøk på å 
få Mr A godkjent som part i saken. Dette forsøket mislyktes, ettersom retten besluttet å 
respektere Torill Sagvolden sitt uttrykkelige ønske om at Mr A ikke skulle ha noen rolle i 
saken. Dette finner en i premissene 87-90. Særlig premiss 89 er viktig: Domstolen sier at de 
ikke finner noen grunn til å la Mr A få partsstatus i saken.  
 
Så Bjørn Sagvolden er ikke part. Hans partsstatus ble avvist to ganger i saken.  
 
I domsslutningen fremgår dette slik:  
 
«The court, unanimously,  
1. Holds that Mr T. and Ms G., but not Mr A, may pursue the application” 
 
Bjørn Sagvolden, aka Mr A, er ikke part i saken. 
 
Reikerås representerer riktignok Bjørn Sagvolden. Men dette betyr ikke at Reikerås 
prosederer eller fører saken i EMD på Sagvolden sin vegne. Det eneste Reikerås har gjort er å 
forsøke å få Bjørn Sagvolden godkjent som part. Det er ikke å føre en sak i EMD, det er å 
blande seg inn i andres saker i EMD.  
 
Dersom en likevel nå skulle være i tvil, så er det bare å lese hele dommen fra A til Å: Ingen 
steder har domstolen tatt stilling til noen materielle innsigelser eller påstander fra Bjørn 
Sagvolden. De eneste sporene en finner av Sagvolden i denne saken er Reikerås sine to 
forsøk på å få han godkjent som part og domstolen avvisning av dette. 
 
At Reikerås ikke er enig i dette, får så være. Men det er ikke et brudd på advokatetiske 
retningslinjer at jeg mener at Reikerås tar feil når han hevder at Bjørn Sagvolden er part i 
saken. Advokater må da ha lov til å ha meninger om dommer i EMD, også i offentlighet. Den 
dagen en advokat ikke offentlig kan ha en mening om den avsagt og offentlig dom, den håper 
jeg aldri kommer. 
 
I alle tilfeller så har Reikerås selv omtalt dommen offentlig, en rekke ganger. Da må han jo 
forvente at andre kan være uenig i hans oppfatning. 
 
Jeg gir noen få eksempler på at Reikerås selv flagger saken offentlig (flere kan skaffes, 
dersom disiplinærmyndigheten finner det nødvendig): 
 

Bilag 17: To tilfeldige utklipp av Facebook. 
 

6.2. Påstanden om innblanding i en pågående sak i EMD 
 
Som vist over, så har ikke Sagvolden en pågående sak i EMD. 
 
Dessuten har ikke jeg på eget initiativ kontaktet Sagvolden.  
 
Den 17.01.2017, kl 14.53 mottar Fjell kommune en epost fra Bjørn Sagvolden. Jeg fikk den 
oversendt noen minutter etterpå. 
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Bilag 18: Epost fra Bjørn Sagvolden. 

 
Samme kveld, ca kvart på fem, så responderte jeg til Sagvolden.  
 
Reponsen fremgår av utskrift av SMS-dialog: 
 

Bilag 19: SMS-dialog med Sagvolden 
 
Reikerås påstår at jeg tar kontakt direkte med Sagvolden. Det er korrekt at jeg gjorde det, 
men det var som en respons på en  direkte henvendelse til meg. 
 
Bakgrunnen for min respons på sms er som følger: 
 
Etter min vurdering så kan ikke Bjørn Sagvolden gjøre partsstatus gjeldende saken, jfr min 
gjennomgang av sak 21682/11 over. 
 
Når jeg så får en epost fra Bjørn Sagvolden i starten av 2017, der han åpenbart mener at han 
har mulighet til å få behandlet saken ved å sende inn en anke, så må jeg nesten svare han: 
 
Kravet fra Sagvolden om å få partsstatus i saken, innsendt av Marius Reikerås, ble avvist av 
domstolen i 2015 (se dommen). Alle tidsfrister som er tenkbare mht dette spørsmålet har gått 
ut når 
dommen avsies i desember 2016. 
 
Sagvolden viser til Marius Reikerås og bedyrer at han kan og skal anke avgjørelsen. Men det 
nytter ikke å påberope seg partsstatus og (dermed ankerett) når det går over ett år fra kravet 
om partsstatus blir avvist til innsendelsen av en anke. 
 
Jeg tror derfor at evt frister er gått ut for lenge siden. Dette er en faglig mening, som jeg må 
ha lov å ha. Det er likevel opp til Bjørn Sagvolden i samråd med sin juridiske rådgiver 
Marius Reikerås å gjennomføre de prosessuelle stegene som er nødvendig. 
 
Når jeg så får en direkte epost fra Bjørn Sagvolden, der han etter min mening viser at han 
trolig misforstår, hva skal jeg da gjøre? 
 
Jeg skal selvsagt henvise han til å ta kontakt med sin juridiske rådgiver. 
 
Og det var dette jeg gjorde. 
 
Noe annet ville være uetisk av meg. 
 
Og dette kalles altså for innblanding og at jeg på eget initiativ tar kontakt med Sagvolden? 
 
Faktum er at Sagvolden kontaktet meg, og jeg henviste han videre til Reikerås. 
Dette er etter min mening ikke et brudd på advokatetiske retningslinjer. Tvert i mot, det ville 
være et etisk overtramp å ikke henvise Sagvolden til sin representant i et slikt tilfelle. 
 
Hvordan Reikerås mener at dette er å utøve press mot Sagvolden, er for meg uforståelig.  
 
Jeg mener at jeg må frifinnes for klagen på dette punktet. 
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7. Reikerås sin kritikk på kommunen sine svarbrev 
 
Reikerås kritiserer meg og min klient på de svar han får på sine etter hvert temmelig mange 
klager på meg. 
 
Responsen til Reikerås er etter boken: Jeg informerte rådmannen, og gav deretter min 
forklaring til rådmannen. 
 

Bilag 20: Redegjørelse til rådmannen datert 24.03.17. 
 
Rådmannen forfattet et svarbrev til Reikerås, der mitt brev til rådmannen var vedlagt. Det 
hele ble postlagt til Reikerås. 
 

Bilag 21: Brev fra rådmannen til Reikerås, datert 24.03.17. 
 
Jeg kan ikke se at jeg har opptrådt klanderverdig her. Jeg har orientert rådmannen, på hans 
forespørsel, og svarbrev er sendt fra rådmannen til Reikerås. Rådmannen viser forøvrig til at 
Reikerås må la være å sende henvendelser til kommunen som ikke angår 
kommuneadvokatens rolle, i motsetning til fritiden. 
 
Det kan se ut som Reikerås misforstår korrespondansen han får fra kommunen. 
 
I alle tilfelle: At Reikerås er kritisk til kommunens svarbrev, kan jeg ikke se er noe som faller 
innenfor advokatetiske retningslinjer. Jeg mener derfor at saken på dette punktet (punkt 7) 
skal avvises, subsidiært at jeg skal frifinnes. 
 
8. KOFA-klagen 
 
Marius Reikerås tar opp klagesaken til KOFA. 
 
Jeg mener at klagen må avvises på dette punktet. 
 
Marius Reikerås representerer ikke noen av partene i den saken. Han har i det hele tatt ikke 
noe med den saken å gjøre. Han har derfor ikke rettslig interesse i klage på dette. 
 
I fall disiplinærmyndigheten ikke vil avvise klagen på dette punktet, så mener jeg at jeg skal 
frifinnes. Begrunnelsen er som følger: 
 
Oppdraget i denne saken ble gitt meg av barneverntjenesten i Fjell kommune. 
 

Bilag 22: Kopi av oppdragsbekreftelse 
 
Reikerås har vedlagt noe som skal være et referat fra en telefonsamtale med Anita 
Skippervik. 
 
Jeg kan med en gang si at det er litt håpløst å måtte ta stilling til dette. Dette blir ord mot ord. 
Min oppfatning av samtalen med Anita Skippervik er ikke i nærheten av slik Reikerås 
beskriver det.  
 
Jeg har selvsagt ikke truet Skippervik. Men jeg har gjort oppmerksom på at klagen kun vil 
føre til merarbeid for barnevernet og det uten at det vil få noen konsekvenser i form av 
reaksjon.  
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Klagen omhandlet nemlig kun forhold fra 2016. Pga nytt regelverk fra 01.01.2017, så har 
ikke KOFA kompetanse til å illegge bøter/gebyr for brudd på det gamle regelverket (fremgår 
direkte av oversendelsesbrevet fra KOFA, se nedenfor).  
 
Derfor vil en klage på forhold fra 2016 kun medføre at barneverntjenesten må bruke ressurser 
på saken, uten at et evt brudd vil kunne føre til noe: Reglene i 2017 er vesentlig annerledes. 
Ett av klagepunktene er innkjøp av eksterne advokattjenester, noe som etter 2017-reglene 
ikke er omfattet av regelverket. 
 
Min oppgave er å utføre det barnevernet ber meg om. En KOFA-klage som ikke kan føre til 
noen form for reaksjon, for forhold som i dag ikke rammes av anskaffelsesreglene, fremtrer 
som lite formålstjenlig. Jeg gjorde Skippervik oppmerksom på at klagen kun ville føre til at 
barnevernet ville måtte bruke uforholdsmessig mye ressurser på en klage som, dersom den 
var fremsatt i 2017, ikke ville føre til noe som helst fordi det da ville være lovlig. 
 
At Skippervik opplever dette som ubehagelig, det beklager jeg. Men jeg må like fullt gjøre 
min jobb på vegne av min klient. 
 
Tonen i telefonsamtalen var ikke truende, fra noen av partene sin side. Jeg opplevde Anita 
Skippervik som hyggelig og imøtekommende og jeg er svært overrasket over den 
fremstillingen som Reikerås viser til.  
 
Jeg kan ikke dokumentere selve telefonsamtalen, men jeg kan legge ved den 
epostkorrespondanse som var mellom meg og Anita Skippervik i forkant av saken. Tonen i 
denne korrespodansen er ganske så rolig og korrekt. Jeg mener at telefonsamtalen var i 
samme leia. 
 

Bilag 23: Deler av epostkorrespondanse 
 
Jeg skal kommentere noen av Reikerås sine påstander i denne delen av klagen. 
 
At Fjell kommune i 2016 trolig brøt reglene om offentlige anskaffelser, er nok riktig. Rett og 
slett fordi mange kommuner gjør dette, ut fra at en ikke kjenner reglene godt nok. Dette er 
almennt kjent, det har vært i media mange ganger. Dette har jeg fått lov av min klient å være 
åpen om.  
 
At jeg har planer om omorganisering av kommunens anskaffelser er en misforståelse. Det 
som var poenget var at Skippervik også mente at innkjøp av advokattjenester var gjort i strid 
med anskaffelsesreglene. Min respons var at dette nok gjenstår å se, men at kommunen 
uansett skal forsøke å samle disse tjenestene i ett eller to firma i løpet av 2017, og da i tråd 
med reglene om offentlige anskaffelser. Dette oppdraget er det jeg som vil få, ifølge 
rådmannen. Oppdraget er ikke påbegynt ennå.  
 
At kommunen blir klaget inn for KOFA pga min oppførsel har jeg, helt ærlig, ingen tro på. 
Ingenting i korrespondansen i denne saken tyder på det, unntatt den udokumenterte påstanden 
fra Reikerås. 
 
Reikerås viser til at epostene ikke har preg av å være offisielle eposter, pga mangel på 
saksreferanse og uten offisielt brevark,. 
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Saksreferansen står i meldingstittelen på epostene: Sak nr 2017/15. Nederst i eposten fremgår 
det at eposten kommer fra kommuneadvokaten i Fjell kommune, med offisiell logo, 
kontaktinformasjon, mm. 
 
Jeg forstår ikke at det er mulig å overse dette. Stort mer offisiellt er det ikke mulig å gjøre en 
epost. 
 
Reikerås hevder at jeg ikke har svart innenfor KOFA sin svarfrist. Det er ikke korrekt. KOFA 
bekrefter i epost til meg at de avventer tilsvar innen tilsvarsfristen: 
 

Bilag 24: Kopi av epost fra KOFA.  
 
Tilsvarsfristen fremgår av oversendelsesbrevet fra KOFA: 4 uker fra 01.03.17. 
 

Bilag 25: Oversendelse av klage mm, fra KOFA 
 
I denne oversendelsen så kan en lese mer av korrespondansen mellom meg og Anita 
Skippervik. Ingenting i korrespodansen tilsier at jeg har oppført meg på en slik måte at det er 
i strid med advokatetiske retningslinjer. 
 
Tilsvar til KOFA ble sendt innen tilsvarsfristen. 
 

Bilag 26: Tilsvar datert 28.03.17 
 
9. Avsluttende kommentarer 

 
9.1. Innledning 

 
Jeg har noen avsluttende kommentarer til de påstander Reikerås kommer med i denne delen 
av klagen, som ikke er tatt opp andre steder i tilsvaret. 
 

9.2. Løpende tilsynsansvar 
 
At kommuneadvokaten  ikke har et løpende tilsynsansvar for kommunen, fremgår av 
delegasjonsreglementet: Det er ikke tildelt et slikt ansvar. Jeg jobber oppdragsbasert – 
kommunen forspør og jeg påtar meg de oppdrag jeg kan innenfor advokatetiske 
retningslinjer.   
 

9.3. Påstand om forledelse av offentlige organer 
 
At jeg skal ha forledet eller forsøkt forledet et annet offentlig organ, stemmer ikke. Vedlagte 
dokumenter beviser det – jeg har håndtert saken i tråd med de regler som gjelder. 
 

9.4. Påstand om ikke uavhengig opptreden 
 
At jeg ikke opptrer uavhengig er ikke korrekt. Jeg identifiserer meg ikke med min klient. Jeg 
har i en telefonsamtale nettopp påpekt at en klage har liten effekt ut over å skade min klient 
økonomisk ved at kommunen må bruke store ressurser på å ta stilling til og behandle klagen.   
 
Det er da helt legitimt å gjøre det! At jeg vet at kommunen muligens blir klaget inn er jo ikke 
noen overraskelse. Det var nettopp derfor jeg fikk oppdraget med å representerer kommunen.  
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Påstanden fra Reikerås gir ikke helt mening her.  
 
Reikerås etterspør også mandat, stadfestelse på offisiell korrespondanse og saksreferanse.  
 
Her er mitt svar: Mandatet jeg har i saken fremgår av oppdragsbekreftelsen min. Henvisning 
til saksreferanse og at det er offisiell korrespondanse mellom meg og Skippervik fremgår 
klart av epostene. 
 

9.5. Påstand om misbruk av kommunens brevark 
 
Reikerås sitt siste ord om at jeg ser på kommunens brevark som mitt eget, er misvisende. Han 
unnlater bevisst å gi disiplinærmyndighetene alle opplysningene. Jeg viser til:   
 

Bilag 27: Utdrag av PM-konversasjon  
 
Om en ser på PM-konversasjonen med Reikerås, så ser en at det jeg mener er at det finnes 
flere brevark i kommunen: Rådmannen har ett, sosialsjefen et annet. Og jeg, som 
kommuneadvokat, har mitt eget. Det fremtrer på den måten at under Fjell kommune er en 
undertittel som angir hvilken avdeling som svarer. Det er dette jeg mener med at jeg har 
benyttet mitt brevark. Jeg skriver det nederst i konversasjonen, og Reikerås må ha sett det.  
 
Jeg kan ikke se at dette medfører brudd på advokatetiske retningslinjer. 
 
 
10. Avslutning og påstand 
 
Jeg legger med dette ned følgende  
 

påstander: 
 
 

1. Klagen gjeldende Sagvoldensaken: 
 
Prinsipalt: Klagen avvises. 
Subsidiært: Advokat Dag-Heine Bjørndal frifinnes. 
 
 

2. Klagen gjeldende KOFA-klagen 
 
Prinsipalt: Klagen avvises. 
Subsidiært: Advokat Dag-Heine Bjørndal frifinnes. 
 
 

3. Klagen gjeldende bruk av sosiale medier 
 
Prinsipalt: Klagen avvises. 
Subsidiært: Advokat Dag-Heine Bjørndal frifinnes. 
 
 

4. Øvrige klagepunkter: 
 
Advokat Dag-Heine Bjørndal frifinnes. 
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Med hilsen 
 
 
Dag-Heine Bjørndal 
Advokat 
 
 
Tilsvar i 2 eksemplarer m/vedlegg til disiplinærmyndighetene.  
 
 
Kopi: Fjell kommune 
 


































































































































































































































































































































































	Orientering av arbeidsgiver
	Tilsvar
	Bilag del 1
	Bilag del 3
	Bilag del 2
	Bilag del 4
	Bilag del 5
	Bilag del 8
	Bilag del 9
	Bilag del 10
	Bilag del 6
	Bilag del 7
	Oversending av klage
	Vedlegg 1 til oversending av klage
	Vedlegg 2 til oversending av klage
	Vedlegg 3 til oversending av klage (klagen)

