
 
 

NORGES HØYESTERETT 
 
 

Den 3. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, 
Øie og Bårdsen i  
 
HR-2011-00896-U, (sak nr. 2011/366), sivil sak, anke over dom: 
 
Karin Haare Johansen (advokat Pål Behrens) 
  
mot  
  
Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars Holo) 
 
 
truffet slik 

B E S L U T N I N G :  

(1) Høyesteretts ankeutvalg tillot 11. mars 2011 fremmet anken fra Karin Haare Johansen over 
Borgarting lagmannsretts dom 13. desember 2010 i sak nr. 10-099479ASD-BORG/03 mot 
Gjensidige Forsikring ASA og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (partshjelper). 

(2) I prosesskriv 4. april 2011 har Finansnæringens Arbeidsgiverforening erklært partshjelp til 
fordel for Gjensidige Forsikring ASA også for Høyesterett. Ingen av partene har bestridt 
partshjelpen, jf. tvisteloven § 15-7 annet ledd tredje punktum. 

(3) Høyesteretts ankeutvalg bemerker at tvisteloven § 30-7 første ledd får analogisk anvendelse 
ved erklæring om partshjelp etter at anke er tillatt fremmet, se HR-2011-00464-U avsnitt 8 
med videre henvisninger. I tillegg til at de alminnelige vilkårene for partshjelp etter 
tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b må være oppfylt, kreves det derfor at ankeutvalget 
finner at ”særlige grunner” taler for å tillate partshjelpen. 

(4) Utvalget anser det klart at Finansnæringens Arbeidsgiverforening oppfyller vilkårene for 
partshjelp etter tvisteloven § 15-7 første ledd bokstav b, jf. Rt. 2009 side 577 avsnitt 3 og 
Rt. 2009 side 924 avsnitt 3. Spørsmålet blir så om det foreligger særlige grunner for å tillate 
partshjelpen etter tvisteloven § 30-7 første ledd. 

(5) Utvalget kan ikke se at det vil føre til noen endring av sakens karakter eller vidløftiggjøring 
av saken å tillate partshjelpen. Det vises til at Finansnæringens Arbeidsgiverforening i 
erklæringen om partshjelp har tiltrådt anførslene i anketilsvaret og gitt prosessfullmakt til 
ankemotpartens prosessfullmektig. Utvalget legger derfor til grunn at partshjelperen vil 
kunne opptre innenfor tidsrammen på to dager, at dette ikke vil skje til fortrengsel for 
ankemotparten, og at dobbeltbehandling vil unngås siden advokat Holo vil være 
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prosessfullmektig både for ankemotparten og Finansnæringens Arbeidsgiverforening. Det 
vises også til at ingen av partene har bestridt partshjelpen. Samtykke blir etter dette gitt. 

(6) Beslutningen er enstemmig. 

S L U T N I N G : 

Finansnæringens Arbeidsgiverforening tillates å opptre som partshjelper til fordel for 
ankemotparten. 

 
 

Toril M. Øie Magnus Matningsdal Arnfinn Bårdsen 
(sign.) (sign.) (sign.) 

 
 
Riktig utskrift: 
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