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tromsø parkering har fått mange klager på den røde bilen
Mange har irritert seg,
men parkeringsvaktene har ikke kunnet gi
annet enn en advarsel.

Flere har klaget på den røde bilen, som stadig står parkert til
irritasjon for beboerne i Evjenvegen. Nå har Tromsø parke-

ring sett på saken, og konkluderer med at parkeringen ikke er
ulovlig.
Strekningen langs Evjenvegen i Tromsdalen er uregulert,
og selv om det oppfattes slik at
bilen står til hinder, vil det ikke
hjelpe å ilegge gebyr, konkluderer det kommunale parkerings-

selskapet.
En av betjentene har i mai eller juni gitt advarsel om at det,
dersom parkeringen ikke opphører, vil vurderes å sette opp
parkering forbudt skilt. Dette er
ikke tatt til etterretning, og
Tromsø parkering ser nå ingen
annen utvei enn å skilte med

parkering forbudt på begge sider av vegen.
For å forhindre at føreren av
den røde bilen bare forflytter
seg lengre bort, ber Tromsø
parkering kommunen om å regulere med parkering forbudt
fra Evjenvegen til krysset ved
nummer 145 og 146.

Fyllekjørte
til fergeleie
Verken retten eller
politiet fester lit til
mannens forklaring.
Han mener bilen ble
kjørt av en «vanlig
person i mørke klær».
tekst: eskil Mehren
eskil.mehren@nordlys.no

KLAR TALE: (F.v.) Ola Knapp Pedersen, Ola Larsen, Mariell Norø, Viktoria Hauan, Håvard Utstøl Jakobsen, Tore Pedersen, Malene Holand,
Annichen Rye-Holmboe og Brynjar Østgård streiker for bærekraftig rettshjelp. De mener det er viktig å få frem at det er forskjell på advokater.
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Tromsø-advokatene samlet til demonstasjon:

har for dårlig lønn
På det verste kan
en advokat tjene 24
kroner i timen.
tekst: elvira Jeanett Kolsing
jeanett.kolsing@amedia.no

rettshjelp
På Stortorget har ni advokater
stilt seg opp lørdag formiddag.
Ved siden av å dele ut kaffe og
boller til forbipasserende, informerer de om en viktig sak.
– Dette er et rettsikkerhetsproblem, sier Ola Knapp Pedersen.

1.085 kroner timen

Advokatene forteller at de streiker for bærekraftig rettshjelp.
Dette handler om at advokatene som tar på seg fri rettshjelpssaker skal få godt nok betalt. Fri
rettshjelp er gratis advokatbistand til personer som har årlig
bruttoinntekt
under

246.000 kroner i året.
Nå skal advokatene som fører
slike saker for Høyesterett streike. Advokatforeningen har bedt
sine lokallag om å markere dette. Derfor har de ni advokatene
stilt seg utenfor Kaffebønna.
– Det er mye juridisk arbeid
som gjennomføres på offentlig
sats, blant annet strafferettsaker, barnevern og psykisk helsevern, forklarer Brynjar Østgård.
De advokatene som tar disse
fri rettshjelpsakene, får betalt
1.085 kroner timen. På den andre siden av bordet får offentlige advokater betalt mellom
1.500 og 1.700 kroner i timen.
– Satsen for fri rettshjelp har
stått stille i mange år. Motivasjonen for å ta denne typen saker synker når de er så dårlig
betalt. Dette gjør at rekruttering
er vanskelig, sier Østgård.

Lite sympati for advokater

Sammen med advokat-kollegaene forklarer han at de 1.085

kronene i timen ikke bare er
lønn. De skal også dekke andre
utgifter. I flere saker vil det også
settes et antall timer man får
betalt for, uavhengig av hvor
mange timer advokaten faktisk
bruker.
– Det var en advokat som regnet ut at hun tjente 24 kroner i
timen, forteller Malene Holand.
Dette gjelder altså advokatene som gir fri rettshjelp. De
fremmøtte advokatene på
Stortorget, er tydelige på at
man ikke kan ta alle advokater
over en kam.
– Det er mange forskjellige
fagområder for en advokat.
Noen advokater er i et helt annet segment enn dette, og derfor er det et problem å fremme
budskapet vårt, sier Pedersen.
Det er altså et stort spenn i
lønningene. Pedersen forteller
at flere advokater som er spesialisert innenfor andre fagområder kan tjene opp mot 4-5.000
kroner i timen.
– Man møter ikke mange som

har sympati for advokater, legger Holand til.

Ikke ta alle over en kam

Målet med streiken er å gi forhandlingsrett om rettshjelpssatsen og stykkprisen, på lik
linje med andre yrkesgrupper.
– Det er ikke bærekraftig nå.
Dersom satsen hadde fulgt prisutvikling og lønnsutvikling,
ville den vært oppe i 1.5001.600 kroner timen nå, forteller
Pedersen.
Til sammenligning ligger
rettshjelpssatsen i Sverige på
1.416 kroner, mens i Danmark
er den på over 2.000 kroner.
– En advokat er ikke en advokat. Det er stor forskjell på lønningene, sier Pedersen.
Den nye regjeringen uttalte i
en pressemelding at de vil øke
rettshjelpssatsen til 1.107 kroner. Dette er ikke nok, mener
advokatene på Stortorget.
– Dette får store følger, ikke
minst for de som trenger fri
rettshjelp, sier Pedersen.

Det var i slutten av mai i år at
politiet fikk melding om mulig
promillekjøring på Vengsøya.
En mann i 30-årene hadde
kranglet med et familiemedlem av sin nye kjæreste. Politiet og retten legger til grunn at
den østeuropeiske mannen
kjørte til fergeleiet og la seg
for å sove. Selv nekter han for
å ha kjørt, men ville ikke svare
på hvem som hadde kjørt ut
over å omtale sjåføren som en
tilfeldig person. «Personen ble
beskrevet som en «vanlig person med mørke klær». De som
hadde vært sammen med
mannen, omtalte ham som
svært beruset. – Retten finner
derfor ikke tiltaltes forklaring
om at det var en ukjent tredjeperson som kjørte bilen troverdig, og mener det påfallende at en ukjent person som tiltalte ikke har møtt før eller
snakket med i etterkant skal
ha kjørt. Retten mener tiltalte
i retten fremstod unnvikende
og lite detaljert.

Har kun én vei

Retten bemerker også at
Vengsøya er en liten øy med
om lag 60 fastboende og har
kun én veistrekning.
Mannen ble også dømt for å
ha forstyrret ro og orden.
På ettermiddagen etter fyllekjøringen var han oppfarende på fergeleiet og kastet steiner på sin egen bil mens han
ropte og skrek. Domfellelsen
baserer seg blant annet på et
vitne som var i møte i båtforeningen. Hun forklarte at mannen rote og skrek i lang tid, og
var også redd for at det kunne
oppstå en farlig situasjon.
– Hun snakket også med flere dagsturister som skulle ta
fergen og som ikke turte gå
ned til fergekaia fordi tiltalte
ropte og var truende.
Mannen selv innrømmet at
han kunne bli oppfattet som
skremmende, men mener aggresjonen stammet fra at han
hadde fått drapstrusler fra
eksmannen til sin nye samboer.
Mannen er dømt til 21 dagers betinget fengsel og må
betale 10.000 kroner i bot.

