
Tale fra direktøren – Mandag 29. februar 2016 
 
Deres Majestet, stortingspresident, statsminister, 
høyesterettsjustitiarius, justisminister, ærede gjester.      
 
I 2002 ønsket jeg deg velkommen, Tore, som ny justitiarius i 
Høyesterett. Jeg uttalte da at vi kjente deg, og at vi var meget trygge! 
Og det hadde vi all grunn til å være. Trygghet er helt sentralt for oss 
mennesker, både på arbeidsplassen og ellers i våre liv. Og under din 
ledelse har vi følt en trygghet, som har gitt gode rammebetingelser 
for å gjøre en så god jobb som mulig.  
 
Du har ledet Høyesterett på en utmerket måte. Du har stilt store krav 
til oss alle, men du har uten unntak stilt de strengeste kravene til deg 
selv. Du er veldig klar og tydelig, og vi har derfor alltid visst hva vi har 
å forholde oss til. Du er støttende i jobbsammenheng og du har alltid 
gitt stort ansvar til dine medarbeidere.  
 
Noen 'pratmaker' er du ikke, justitiarius, du er alltid 'to the point' – 
strukturert og gjennomtenkt til hver minste detalj - aldri noe snikk-
snakk.  
 
Du er ekstremt fokusert og effektiv. Og det kan nok føre til at du 
noen ganger er utålmodig. Men du har innprentet oss at det absolutt 
ikke er noen motsetning mellom kvalitet og effektivitet.   
 
Det å ha grunn til å være stolt av sin arbeidsplass er et privilegium. Og 
samtlige ansatte her i Høyesterett er stolte av Høyesterett og glade 
for å arbeide her. Og vi har alle vært stolte av deg som leder av 
institusjonen.  
 
Kjære justitiarius Tore Schei: På vegne av samtlige ansatte i 
Høyesterett vil jeg takke deg så mye for hva du har vært for oss, for 
din klare og gode ledelse av Høyesterett. Vi har vært privilegerte som 
har hatt deg som sjef.  



 
- - - - - - - -  

 
Jeg vil også benytte denne anledningen til å ønske Toril Øie 
velkommen som ny justitiarius i Høyesterett fra og med i morgen. Vi 
kjenner deg, Toril, vi setter stor pris på deg, og vi er meget trygge når 
du nå skal overta som øverste leder her. 
 

- - - - - - - -  
 

Til slutt må jeg få si noen ord fra meg selv til deg, Tore: 
 
Det er rart med det, men det utvikler seg et særlig nært forhold 
mellom justitiarius og direktør. Justitiarius er den eneste sjefen 
direktøren har, og direktøren blir i en god del sammenhenger den 
nærmeste samtalepartner for justitiarius. Vi har snakket om alle ting, 
både de store linjer og de små detaljer. Vi har hatt de samme 
målsettinger for driften av Høyesterett selv om vi i noen saker kan ha 
hatt forskjellig tilnærming. Men du har alltid lyttet til det jeg har hatt 
å si.    
 
Det sies at "Ingen er så beskjeden, at han ikke lar seg rose". Når det 
gjelder deg, Tore, er jeg faktisk i tvil om ordtaket stemmer. Du er ekte 
beskjeden og særdeles nøysom på egne vegne. Dine tanker og din 
gjerning har alltid dreid seg om hva som er best for den institusjonen 
du har ledet, og du er helstøpt i all din ferd. 
 
Tusen takk, Tore, for et rikt, givende og meget godt samarbeid 
gjennom din justitiariusperiode. 
 


